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Vzdelávanie je proces, ktorý v tejto rýchlo sa meniacej 
spoločnosti prechádza neustálymi zmenami. Vznikajú a 
zanikajú stredné školy, menia sa študijné a učebné odbory, 
menia sa ich názvy, ktoré často nič nehovoria o samotnom 
obsahu školského vzdelávacieho programu a povolaní, pre 
ktoré pripravujú. Je preto  ťažké sa v krátkom čase a vo veku 
15 rokov rozhodnúť pre svoje budúce povolanie.  Pripravili 
sme pre Vás publikáciu, aby sme ako najväčší zriaďovateľ 
stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji poskytli  
ucelenú informáciu o programoch našich škôl, odboroch v 
nich a tiež aktivitách, ktoré Vám stredné školy  ponúkajú.

Publikácia je určená predovšetkým Vám, milí žiaci, ktorí  
stojíte na prahu rozhodovania a hľadáte informácie pre výber strednej školy. K správnemu 
rozhodnutiu často budete potrebovať aj dospelého človeka so skúsenosťami, ktorý vidí 
trendy vo vývoji spoločnosti, pozná oblasť vzdelávania aj s prepojením na prax a jej požia-
davkami. Budete sa obracať na svojich rodičov, ale i výchovných poradcov. Pre nich bude 
táto publikácia určená ako zdroj informácií  o zmenách, ktoré sa udiali za posledný rok na 
stredných školách.

Výsledkom päťročného obdobia implementovania koncepcie rozvoja odborného  vzdelá-
vania a prípravy na stredných školách je vybudovanie 10 centier odborného vzdelávania a 
prípravy pri stredných odborných školách za podpory zamestnávateľov. Duálne vzdelávanie 
na našich stredných školách pre žiakov znamená štúdium a prácu na CNC strojoch, použí-
vanie nových moderných technológií, štúdium na škole v príjemných priestoroch a prax vo 
firmách aj pod vedením ich inštruktorov. Modernú technológiu centier využívajú nielen žiaci 
týchto škôl, ale aj žiaci škôl v menších mestách, ktorí za modernými technológiami v nich 
cestujú v rámci vyučovania. Pracujeme tak, aby vzdelávanie pre každého jedného z Vás bolo 
dostupné v každej časti regiónu. 

Rýchly vývoj technológií v spoločnosti si vyžaduje neustále lepšiu prípravu na stredných 
školách. Dnes už nie je moderné sľubovať ľahké štúdium a dobré známky. Moderné je po-
núknuť kvalitnú prípravu a perspektívu na zamestnanie. A to je našou ambíciou.

Dobré manažérske vedenie v školách, silné profesionálne kolektívy odborníkov a pedagó-
gov pod vedením ktorých bude Vaša príprava taká, aby ste sa uplatnili v praxi na potrebných 
pozíciách potrebných pre spoločnosť. 

Ani štúdium na gymnáziách neostáva bez zmeny. Naše manažmenty v rámci školských 
vzdelávacích programov pripravili širokú ponuku voliteľných predmetov tak, aby ste sa mohli 
pripraviť na vysokoškolské štúdium podľa zamerania vysokej školy a univerzity, zaviedli sme 
bilingválne formy štúdia v anglickom a nemeckom jazyku, predmety zamerané na informač-
né technológie, atď.

Verím, že po preštudovaní tejto publikácie sa budete rozhodovať oveľa ľahšie, kvalifiko-
vanejšie a že Vaše rozhodnutia budú prospešné pre Vás samotných, ale aj pre všetkých oby-
vateľov nášho regiónu.

Zdenko Trebuľa

Vážení pedagógovia, ctení rodičia, milí žiaci.



4

Obsah

Gymnázium, Alejová 1, Košice ........................................................................................................... 6
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice ............................................................................................. 8
Gymnázium, Poštová 9, Košice .........................................................................................................10
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice .................................................................................................... 12
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice .................................................................................................14
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice ......16
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice .................................................................................18
Gymnázium Štefana Moysesa,  Školská 13, Moldava nad Bodvou .................................................. 20
Gymnázium, SNP 1, Gelnica ............................................................................................................ 22
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce ................................................................... 24
Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce ......................................................................................... 26
Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance ........................................................................................... 28
Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1, Veľké Kapušany ................................................................... 30
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava .......................... 32
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves ................................................................................... 34
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves ....................................................................................... 36
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy .......................................................................................... 38
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov .......................................................................................... 40
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec ............................................................ 42
Spojená škola (s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ), Zimná 96, Dobšiná ....................... 44
Spojená škola (s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ), Kollárova 17, Sečovce ................... 48
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice ............................................................................................... 50
Konzervatórium, Timonova 2, Košice .............................................................................................. 52
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice .................................................................................... 54
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves .......................................................... 56
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice ........................................................................................... 58
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice .................................................................................... 60
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce ........................................................................... 62
Obchodná akadémia, ul.Akademika Hronca 8, Rožňava................................................................. 64
Obchodná akadémia, Komenského 6 , Trebišov .............................................................................. 66
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice ........................................................................ 68
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice .......................................................................... 70



5

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce ................................................................ 72
Stredná zdravotnícka  škola-EgészségügyiKözépiskola, Nám. 1. mája 1, Rožňava ...........................74
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice ................................................................76
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice ............................................ 78
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice .......................................................................... 80
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice .................................... 82
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves .............................................................. 84
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice ....................................................................... 86
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice ................................................................ 88
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice .................................................................................... 90
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice ........ 92
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice ............................................................... 94
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice ................ 96
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice ................................................... 98
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice ...............................................................................100
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca ...........................................................................102
Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca ..................104
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou .................................106
Stredná odborná škola, Prakovce 282 .............................................................................................108
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce .........................................................110
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce ..................................................112
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance ...................................114
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske ...............................................................................116
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany .........................................118
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava .................................... 120
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava ...................................................................... 122
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves ................................................ 124
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves ................................................... 126
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves ................................................... 128
Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov ........................................................................ 130
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec ................................ 132
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník ................................................ 134
Jazyková škola, Hlavná 113, Košice ............................................................................................... 136
Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves ............................................................................. 138
Školský internát, Medická 2, Košice ................................................................................................140
Školský internát, Považská 7, Košice ...............................................................................................142
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice ................................................................144
Centrum voľného času, Strojárenska 3, Košice ...............................................................................146
Škola v prírode, Kysak .....................................................................................................................148



6

Alejová 1
Košice

tel.: 055/729 66 86
        055/729 66 85
fax: 055/729 66 86
e-mail:
gymnazium.alejova@galeje.sk
www.galeje.sk

Študijné odbory
● 7902 J gymnázium 4-ročné 

štúdium
● 7902 J gymnázium 8-ročné 

štúdium

Z histórie školy. História školy siaha až do roku 1988, keď bola zria-
dená jedna trieda 5. ročníka /so zameraním na matematiku/ s cieľom 
poskytnúť matematicky nadaným deťom možnosť realizácie v mate-
matike, rozvíjať ich všestrannosť, schopnosť jazykovej komunikácie a 
riešenia teoretických  a praktických problémov. Z podnetu odboru škol-
stva bývalého KNV a v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach ako druhá na 
Slovensku vznikala škola typu osemročného gymnázia.V nasledujúcich 
školských rokoch sa škola sa ďalej profilovala, vytvorili sa aj triedy štvor-
ročného gymnázia bez matematického zamerania.

Zo súčasnosti. Od septembra 2011 sídli škola v samostatnej budo-
ve, ktorú od roku 1990 zdieľala spolu s SPŠH. Od školského roka 
2011/2012 boli k nej pričlenení žiaci a učitelia z bývalého Gymnázia na 
Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach, ktoré bolo rozhodnutím MŠ SR vyňa-
té zo siete stredných škôl. Pred kolektívom pedagógov i žiakov druhej 
najväčšej školy v Košickom samosprávnom kraji sa tak otvorili ďalšie 
perspektívy vývoja, ale zároveň aj výzvy do budúcnosti. 
Škola umožňuje študentom vzdelávať sa v študijnom odbore 7902 J 
gymnázium, v triedach kvinta až oktáva  osemročného štúdia v študij-
nom odbore 7902 J 01 gymnázium – matematika.
Od školského roka 2008/2009 sa výučba realizuje podľa školského 
vzdelávacieho programu S Alejkou ku vzdelaniu. 
V osemročnom štúdiu pre žiakov 5. ročníka základných škôl s nadaním 
a záujmom o matematiku poskytuje vyučovanie matematiky so zvýše-
nou hodinovou dotáciou, rozšírené vyučovanie angličtiny ako prvého 
cudzieho jazyka a druhého cudzieho jazyka podľa vlastného výberu a 
netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hru s Legom“ od 
najnižších ročníkov v rámci predmetu technika.
V štvorročnom štúdiu pre žiakov 9. ročníka základných škôl ponúka 
profiláciu výberom jednej z dvoch možností: Sociálne zručnosti a seba-
prezentácia alebo Programovacie a interaktívne prostredia.
Štúdium prvej vetvy profilácie Sociálne zručnosti a sebaprezentácia 
umožňuje rozvíjanie funkčnej gramotnosti, získanie vysoko rozvinu-
tých komunikačných kompetencií, kompetencií kriticky, kreatívne a 
logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme.

Gymnázium, Alejová 1,
Košice



Štúdiom druhej vetvy profilácie Programovacie a in-
teraktívne prostredia žiak získa  kompetencie v práci 
s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkový-
mi, databázovými a grafickými programami, osvojí 
si programátorské a používateľské kompetencie v 
rôznych programátorských prostrediach (LEGO 
MINDSTORMS, Delphi 7, Adobe Acrobat X Profes-
sional, Adober Flash Pro CS5, Adobe Premiere Pro 
CS5 a pod.).
Zároveň ponúka posilnené vyučovanie anglického 
jazyka ako prvého cudzieho jazyka a druhého cu-
dzieho jazyka podľa vlastného výberu, rozšírené 
vyučovanie informatiky využívaním moderných 
prostriedkov informačných a komunikačných tech-
nológií a štúdium podľa špeciálne upraveného učeb-
ného programu pre mimoriadne nadaných žiakov v 
triede pre intelektovo nadané deti.
V osemročnom a štvorročnom štúdiu poskytuje v 
posledných dvoch ročníkoch možnosť osobnej pro-
filácie výberom voliteľných predmetov a kvalitnú 
prípravu na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a 
na štúdium konkrétnej vysokej školy.
Ukončením štúdia maturitnou skúškou absolvent 
získa úplné stredné všeobecné vzdelanie.
Absolvent štúdia je rozvinutá osobnosť disponujúca  
všeobecným rozhľadom, zručnosťami a kompeten-
ciami v konkrétnych odboroch. Je pripravovaný pre 
štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma i v 
zahraničí. Je schopný nájsť si aj okamžité uplatnenie 
na trhu práce ako univerzálna a adaptabilná pracov-
ná sila, ktorá sa flexibilne prispôsobuje požiadavkám 
na trhu práce a považuje celoživotné vzdelávanie za 
nutnosť ďalšieho osobnostného rozvoja.
Gymnázium má zreteľnú snahu vytvárať pre kaž-
dého žiaka náročné a silne motivujúce študijné pro-
stredie, uplatňovať prístupy a metódy vyučovania 
podporujúce tvorivosť, samostatnosť a kritické mys-
lenie žiaka. Využíva rôzne spôsoby diferencovaného 
vyučovania, nové organizačné formy a informačné 
technológie. 
K tomu pozitívne prispievajú aj neustále sa zlepšu-
júce priestorové podmienky a materiálno- technické 
vybavenie školy. Žiaci majú možnosť využívať tradič-
né odborné učebne prírodovedných a spoločensko-
vedných predmetov, cudzích jazykov, informatiky i 
len nedávno vybudovaných priestorov multimedi-
álnej učebne, auly, posilňovne, pohybového štúdia, 
multifunkčného ihriska. 
Gymnázium venuje maximálnu pozornosť vyhľa-
dávaniu a rozvoju mimoriadne nadaných žiakov a 
to nielen v matematike. Ide o žiakov s hlbokým zá-
ujmom o poznanie, sebavzdelávanie, sebadisciplínu 
a s citom pre zodpovednosť. Títo žiaci úspešne repre-

zentujú školu v rôznych predmetových súťažiach a 
olympiádach, a to nielen na celoštátnej, ale aj medzi-
národnej úrovni.
Škola zabezpečuje individuálny starostlivosť a indi-
viduálny prístup k žiakom s diagnostikovanými vývi-
novými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnutým 
žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia, k mimoriadne talentovaným žiakom, športo-
vým talentom a reprezentantom V prípade potreby 
im škola poskytuje možnosť štúdia  podľa individu-
álneho študijného plánu. 

Tradície školy. K tradíciám školy od jej vzniku 
patria „Alejácka party“, novembrová imatrikulá-
cia, stužkové slávnosti, súťaž v spoločenskom tanci 
,neskôr pribudli vianočná súťaž Matematická dva-
nástka, matematická súťaž Liga 4x4, prvojúnové 
zábavné dopoludnia pre najmladších žiakov i špor-
tové podujatia. 
Škola sa zapojila do viacerých medzinárodných pro-
jektov, napr.  Dreams and Teams (spolupráca so ško-
lou v Ashingtone vo Veľkej Británii) a Socrates – Hra-
nice (spolupráca so školami v Taliansku, Rumunsku, 
Poľsku, Francúzsku a Luxembursku).
O dianí na škole aktuálne informuje žiakmi vy-
dávaný školský časopis a v blízkej budúcnosti k  
zlepšeniu informovanosti prispeje aj formujúce sa 
školské rádio. 

Z výsledkov školy. Žiaci úspešne reprezentujú školu 
a získavajú popredné miesta v okresných, krajských, 
celoslovenských i medzinárodných matematických 
súťažiach či v iných prírodovedných a spoločensko-
vedných disciplínach. K najväčším úspechom patria 
dve zlaté, dve strieborné a dve bronzové medaily z 
medzinárodných kôl Matematickej olympiády  a 
strieborná a  bronzová medaila z medzinárodného 
kola Chemickej olympiády.

Perspektívy školy. Vďaka dlhoročnej húževna-
tosti celého pedagogického zboru a dosiahnutým 
výsledkom súčasných, ale aj bývalých žiakov, sa  
gymnázium zaradilo medzi renomované školy nie-
len vo východoslovenskom regióne, ale aj v rámci 
celého Slovenska.
Cieľom jej vedenia, ako aj pedagogického kolektívu, 
je vytvárať priestor pre jej ďalšiu profiláciu, ktorá 
bude predpokladom pre rozvíjanie súčasnej pozí-
cie topgymnázia. Ambíciou gymnázia je pripraviť 
všestranného a kreatívneho absolventa, ktorý sa vie 
zhostiť pozície lídra, ktorý má odvahu presadiť sa a 
vyberať sa  novými neprebádanými cestami.
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Opatovská 7, Košice

tel.: sekretariát 055/727 44 11, 
riaditeľ: 055/7274412, 
zástupcovia: 055/727 44 14
e-mail: 
zastupca@gymopatke.edu.sk
riaditel@opatovska.sk

Študijné odbory
● 7902 J  gymnázium   4-ročné  
 štúdium
 zameranie: všeobecné,  
 spoločenskovedné, rozšírená  
 výučba ANJ alebo NEJ
● 7902 J 74  gymnázium -bilin- 
 gválne 5-ročné štúdium
 - nemecký jazyk
 - anglický jazyk

Gymnázium, Opatovská 7, Košice je štvor- a päťročné gymnázium s 
takmer 35 ročnou históriou, patriace medzi tradičné košické gymná-
ziá.  
Naši študenti si podľa školského vzdelávacieho programu môžu vy-
brať z týchto zameraní:
5-ročné bilingválne štúdium slovensko-nemecké a slovensko-anglic-
ké
4-ročné štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého, anglického jazy-
ka, všeobecného alebo spoločenskovedného zamerania

•Bilingválne štúdium malo premiéru na našej škole, v školskom roku 
2013/2014, kedy sme otvorili jednu triedu tohto štúdia v nemeckom 
jazyku. V tomto školskom roku pribudla k nemeckej bilingválnej trie-
de aj anglická bilingválna trieda. Prvý ročník bilingválneho štúdia 
je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, študenti majú 16 ho-
dín cudzieho jazyka, vo vyšších ročníkoch študujú v cudzom jazyku 
niektoré odborné predmety (matematika, dejepis a pod.). Štúdium 
končí maturitou z nemeckého prípadne anglického jazyka na vysokej 
úrovni (C1). Bilingválne štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom 
je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s 
najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi  vzdelávania doma 
i v zahraničí. 
Na škole pôsobí nemecký aj anglický lektor.

• Zameranie cudzie jazyky - rozšírená výučba nemeckého alebo an-
glického jazyka
- Rozšírená výučba nemeckého jazyka – študenti majú možnosť bez-
platne získať jazykový diplom DSD I a DSD II, ktorý je medzinárodne 

Gymnázium, Opatovská cesta 7,
Košice



uznávaným certifikátom a môže byť použitý ako 
náhrada maturitnej skúšky.
- Rozšírená výučba anglického jazyka – študenti 
majú posilnenú výučbu angličtiny a pripravujú sa 
na získanie First Cerificate of English.

• Všeobecné zameranie
Vhodné pre študentov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, 
akým smerom sa chcú rozvíjať, dôraz sa kladie na 
dobrý základ v prírodovedných predmetoch  a na 
voliteľnosť predmetov vo vyšších ročníkoch podľa 
profilácie svojho budúceho povolania.
• Spoločenskovedné zameranie
Rozšírená výučba predmetov zo vzdelávacej oblasti 
Človek a spoločnosť, je vhodná pre študentov, ktorí 
plánujú študovať na VŠ humanitného charakteru.

Partnerstvá
Tradíciou školy sa stali pravidelné výmenné po-
byty slovenských a nemeckých študentov. Už od 
roku 1991 navštevuje skupina našich študentov 
partnerské gymnázium CARLA DUISBERGA vo 
Wuppertale. Kontakty majú recipročný charakter. 
Vedenia oboch gymnázií podpísali zmluvu o roz-
víjaní vzájomných družobných kontaktov. Počas 

každoročných návštev sa snaží každá škola pripra-
viť pre svojich hostí zaujímavý program a ukázať čo 
najviac zaujímavostí vo svojej vlasti. 

Projekty školy
• Medzinárodný  ACES (Academy of Central Eu-
ropean School) „Staň sa dobrovoľníkom vo svojej 
komunite“– spolupráca s partnerskou školou z 
Moldavska
• projekt Jazykové laboratóriá (16 počítačových 
zostáv, dataprojektor, kurz anglického jazyka pre 
rodičov) 
• MVP na SŠ
• Program Zelená škola
• Comenius s témou  Biodiverzita (spolupráca so 
školami z Maďarska, Poľska, Rumunska, Grécka, 
Turecka a Bulharska)

Vybavenie školy
Na škole máme 3 počítačové učebne s napojením na 
internet. Odborné učebne fyziky, chémie, biológie, 
dejepisu, slov. jazyka, cudzích jazykov. Praktická 
výučba prebieha v laboratóriách fyziky, chémie aj 
biológie. Máme novo zrekonštruovanú telocvičňu 
aj posilňovňu. Súčasťou školy je aj školská jedáleň,  
kuchyňa a  školský bufet. Študenti majú k dispozícii 
aj kopírku a wifi na chodbách.

Mimoškolská činnosť
V rámci školy môžu študenti rozvíjať svoje aktivity v 
mnohých krúžkoch zameraných na aerobik, bioló-
giu, chémiu, filozofiu, šport, cudzie jazyky. 
Na škole sa vyučuje aj voliteľný predmet Apliko-
vaná ekonómia, v ktorom si študenti vyskúšajú aj 
reálny biznis.

Naši študenti sa každoročne zapájajú do prírodo-
vedných súťaží a jazykových olympiád – minulý rok 
dosiahli popredné umiestnenie v celoslovenskom 
kole olympiády z NEJ.
Pravidelne organizujeme pre našich študentov po-
znávacie exkurzie s bohatým programom do Brati-
slavy a Viedne, Krakova a Osvienčimu, Londýna a v 
minulom roku aj do Beneluxu.
Výučbu sa snažíme spestriť aj exkurziami do pod-
nikov v rámci jednotlivých predmetov, hlavne prí-
rodovedných.
Naša škola sa aktívne zapája do dlhodobých súťaží 
v atletike, volejbale, basketbale, florbale, futsale a 
dosahuje v nich výborné výsledky aj vďaka športo-
vým krúžkom. Tradične organizujeme Veľkonočný 
volejbalový turnaj a regionálne a krajské kolo v ae-
robiku. 

9
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Poštová 9 
042 52 Košice 

spojovateľka: tel. 055/622 49 17 
riaditeľ: tel./fax: 055/622 66 04 
e-mail:skola@gympos.sk
www.gympos.sk

Študijný odbor:
● 7902 J - gymnázium 
Profilácia: 
7902J - gymnázium - rozšírené 
vyučovanie matematiky 
7902 J - gymnázium - rozšírené 
vyučovanie anglického jazyka
7902J - gymnázium

Gymnázium, Poštová 9,
Košice

Naša škola má 17 tried, 522 študentov, 40 pedagogických zamest-
nancov a 8 nepedagogických zamestnancov. O aktuálnom živote a 
úspechoch školy sa dozviete znašej internetovej stránky. V súčas-
nosti máme úspešné triedy s rozšíreným vyučovaním ma-temati-
ky, ktoré sú pokračovaním tried so zameraním na matematiku. Sú 
to triedy hlavne pre talentovaných žiakov a pre tých, ktorí majú 
matematiku radi. V každom ročníku máme triedy s rozšíreným 
vyučovaním matematiky, s rozšíreným vyučovaním anglického 
jazyka a so všeobecným zameraním.
V treťom a štvrtom ročníku sa všetci žiaci profilujú tak, že si k po-
vinným predmetom vyberajú postupne 3 až 7 voliteľných predme-
tov podľa záujmu a ponuky uverejnenej v ŠkVP.  Pre cvičenie je 
spravidla potrebný záujem aspoň 8 žiakov a pre seminár aspoň 12. 
Žiakom ponúkame k anglickému jazyku aj druhý cudzí jazyk - ne-
mecký, francúzsky alebo ruský.
V tomto školskom roku sme opäť otvorili predmet aplikovaná eko-
nómia, v ktorom dosahujeme v posledných rokoch nadpriemerne 
dobré výsledky. V Bukurešti a predtým v Oslo sme  na medziná-
rodnej súťaži získali tretie miesta, čo sú najlepšie výsledky v tejto 
súťaži v histórii Slovenska. V minulom školskom roku sme v ce-
loštátnom kole vyhrali až 3 kategórie.
Škola v minulosti organizovala každoročne výmenné pobyty 
študentov vo Veľkej Británii s družobnou školou, prípadne po-
znávacie pobyty v rôznych britských mestách (v súčasnosti už 
len sporadický podľa záujmu). Pre podporu kvalitnej výučby 
nemeckého jazyka sme spolupracovali s družobnými školami v 
Nemecku,Rakúsku a Švajčiarskou. Tieto aktivity sa stávajú stále 

finančne náročnejšie, čímsa 
narúša aj ich pravidelnosť. 
Zrealizovali sme projekty cez 
Comenius a Socrates a máme 
pripravené a rozpracované 
ďalšie projekty. Začiatkom 
augusta sa 8 študentov našej 
školy spolu s dvoma učiteľka-
mi opäťzúčastnilitýždenného 
projektu vyšegrádskej štvorky  
REMEMBER EUROPEv Ma-
ďarsku.
 V školskom roku 2012/2013  
až 51 žiakov 4. ročníka malo 
uznanú náhradu zamaturit-
nú skúšku z cudzieho jazyka 
(AJ) za získane certifikáty.V 
tomto školskom roku máme 
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opäť na ročnom pobyte troch zahraničných štu-
dentov, tentokrát z Mexika, Brazílie a USA. Kaž-
dý rok máme študentov, ktorí absolvujú ročné 
štúdium na stredných školách v zahraničí, hlav-
ne v USA, a niektorí z nich pokračujú aj v zahra-
ničnom vysokoškolskom štúdiu.
Budova našej školy nie je účelovo postavená, pre-
to má netypické priestory, aj keď ako škola slúži 
už od roku 1882. Od roku 2001 má novú fasádu, 
vymenenú strešnú krytinu a mnoho drobných 
interiérových úprav. Telocvičňa má nový povrch 
CONIPUR HG. Máme nové sociálne zariadenia v 
celej budove, chodby sú monitorované kamero-
vým systémom.
Pre výučbu prírodovedných predmetov máme 
odborné učebne pre biológiu, chémiu a fyziku, 
tri menšie učebne pre informatiku. Na výučbu 
telesnej výchovy a krúžkov máme neveľkú telo-
cvičňu, zrkadlovú miestnosť pre aerobik, posil-
ňovňu a podľa záujmu využívame aj asfaltový 
školský dvor. Škola je pokrytá WIFI signálom 
sprístupneným pre všetkých žiakov a zamest-
nancov školy. Študenti majú možnosť kúpiť si 
desiatu a zaistiť pitný režim alebo občerstvenie 
v troch automatoch.
Naše Gymnázium Poštová, bývala „Šmeralka“, 
patrí k najlepším nielen v našom meste. Nezisko-
vá organizácia INEKO zmerala kvalitu stredných 
škôl na celom Slovenskuza posledné 4 roky.  V 
Košickom kraji sme obsadili medzi gymnáziami 
jednoznačne prvú priečku a vceloslovenskom 
meradle sme skončili na treťom mieste.
Naši študenti pravidelne reprezentovali a repre-
zentujú Slovensko na medzinárodných predme-
tových olympiádach. Súťažili sme už na všetkých 
obývaných kontinentoch zemegule a boli sme 
aj úspešní. Mali sme česť byť účastníkmi veľké-
ho európskeho projektu Scuolaxenia v Aténach 
na OH, kde sme reprezentovali Slovensko. V 
tom istom roku sme dostali aj Cenu primátora 
mesta Košice. Už 24 študentov našej školy má 
najvyššie ocenenie z MŠVVaŠ SR „Pamätný list 
Svätého Gorazda“. Riaditeľ školy RNDr. Ma-
rián Ružička má za celoživotnú pedagogicko-
-výchovnú a riadiacu prácu a za výsledky školy 
v krajských, celoštátnych a medzinárodných ve-
domostných súťažiach  Veľkú medailu Svätého 
Gorazda a RNDr. Drahomíra Pundová (ZRŠ) a  
PaedDr. Mária Sláviková majú Malú medail 
usvätého Gorazda - sú to najvyššie rezortné vy-
znamenania.
V minulom školskom roku sme mali v krajských 
kolách postupových i nepostupových súťaží  za-

pojených 132  žiakov (z toho 84 v športových 
súťažiach). V celoštátnych kolách sme boli 28 
krát a v medzinárodných kolách  súťažilo 13 žia-
kov. Slovensko sme reprezentovali v Japonsku, 
Dánsku, Maďarsku,Kolumbii, Írsku, Turecku  a 
v USA.  Konkrétne a najaktuálnejšie informácie 
budú uverejnené v decembri v hodnotiacej sprá-
ve za školský rok 2012/2013.
Veľmi záslužná je práca našich terajších a bý-
valých študentov, ale aj našich profesorov, pre 
žiakov ZŠ v korešpondenčnom matematickom  
seminári  MALYNÁR,  čím nepriamo pripravujú 
a mapujú talentovaných žiakov, našich poten-
ciálnych žiakov tried s rozšíreným vyučovaním 
matematiky.Boli sme spoluorganizátori už 12. 
ročníka súťaže MAMUT pre žiakov 4. až 6. roční-
ka ZŠ v košickom regióne.
Pozornosť si zaslúžia aj literárne nadaní štu-
denti, ktorí sa môžu realizovať okrem iných 
príležitosti aj v školskom časopise HOMO STU-
DIOSUS, ktorý má za sebou už 42 ročníkov a 
opakovanezískal oceneniev celoštátnej súťaži 
Štúrovo pero. Vydávanie časopisu je finančne 
náročné a darí sa nám to hlavne zásluhou rodi-
čov, priateľov a sponzorov, za čo im patrí úprim-
né poďakovanie.
Škola organizuje literárne, geografické, dejepisné 
a iné exkurzie, ktoré sa tešia veľkej obľube a po-
máhajú žiakom rozšíriť si obzory. Pri dostatočnom 
záujme organizujeme výchovno-výcvikové lyžiar-
ske kurzy, plavecké kurzy a povinný kurz ochra-
ny zdravia človeka a prírody. Študentská rada v 
spolupráci s pedagógmi každoročne pripraví a 
zrealizuje tri väčšie akcie: Imatrikuláciu prvákov, 
Valentínsky ples a Rozlúčku so štvrtákmi.
O kvalite práce učiteľského zboru svedčí aj vyso-
ké percento úspešnosti absolventov školy na pri-
jímacích skúškach na VŠ (cez 97%). Podstatné 
je, že na vysoké školy prvotného záujmu sa ich 
v školskom roku 2012/2013 dostalo až 89,19%. 
Mnohí študenti sú prijatí na viacero vysokých 
škôl, z ktorých si mohli vyberať. Na štúdium do 
zahraničia odišlo  48  žiakov(v Čechách 39),čo je 
32,43% absolventov. Čo nás najviac teší, je fakt, 
že veľká väčšina našich študentov vybrané vyso-
ké školy aj ukončí. Z uvedeného je zrejmé, že sa 
nám darí napĺňať naše hlavné poslanie prípravu 
žiakov pre vysokoškolské štúdium.
To, že sa nám tak darí, je zásluhou kvalitného vý-
beružiakov zo základných škôl,
vytvorenie výborného konkurenčného prostre-
dia, kvalitného pedagogického zboru a precíznej 
organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.
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Šrobárova 1
042 23 Košice

tel.: 055/622 19 51   
fax: 055/622 58 76
e-mail: srobarka@srobarka.sk
www.srobarka.sk

Študijný odbor:
● 7902 J gymnázium

Profilácia:
● 7902 J gymnázium - rozšírené 

vyučovanie anglického jazyka
● 7902 J gymnázium - rozšíre-

né vyučovanie nemeckého 
jazyka

● 7902 J gymnázium - rozšírené 
vyučovanie informatiky

HISTÓRIA
V rokoch od 1892-1896 vyrástla 
na terajšej Šrobárovej ulici nová 
elegantná štýlová budova - bu-
dova Štátnej vyššej dievčenskej 
školy. Výstavbu viedli známi ko-
šickí stavitelia bratia  Jakabovci. 
V roku jej založenia na nej štu-
dovalo 236 študentiek. Po roz-
pade Rakúsko - Uhorska z nej 
vzniklo Československé štátne 
reformné reálne gymnázium. 
Od začiatku má gymnázium 
nezastupiteľné miesto medzi 
košickými školami.

Gymnázium, Šrobárova 1,
Košice
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ČO PONÚKAME?
• kvalitnú prípravu na vysoké školy – overené 
množstvom úspešných absolventov
• skvelých učiteľov a zahraničných lektorov
• kvalitný školský vzdelávací program
• triedy so všeobecným študijným programom
• triedu s rozšíreným vyučovaním anglického ja-
zyka – príprava na jazykový certifikát Cambridge 
Exams na úrovni B2 – C1
• triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého ja-
zyka – príprava na DSD diplom II.stupňa
• anglický, nemecký, francúzsky, ruský a latinský 
jazyk
• široký výber voliteľných predmetov v 3. a 4. 
ročníku – cvičenia z prírodovedných predmetov, 
semináre zo spoločenskovedných predmetov a 
ekonomiky, konverzácie z cudzích jazykov, Cisco 
akadémia, dejiny umenia
• profesionálne vybavenie – laboratóriá chémie, 
fyziky a biológie, multimediálna učebňa, učebne 
informatiky, interaktívne učebne
• atraktívne mimoškolské aktivity – 26 krúžkov
• netradičná študentská recesia – Kalamajky
• účasť v predmetových olympiádach a iných sú-
ťažiach

• školský časopis Študentské slovo, debatný klub
• športové aktivity – volejbalové, basketbalové, 
tenisové ihrisko, telocvičňa, posilňovňa
• lyžiarske zájazdy, kurzy ochrany života a zdravia
• návštevy kultúrnych podujatí – koncerty, diva-
delné a filmové predstavenia
• poznávacie exkurzie na Slovensku a v zahraničí 
– Bratislava, Praha, Londýn, Paríž, Viedeň, Rím, 
Krakov, Osvienčim, Budapešť
• študijné pobyty v zahraničí – Rakúsko, Nemec-
ko, Veľká Británia, USA
• imatrikulačné plesy, reprezentačné plesy Šro-
bárky, kalamajkový ples
• benefičný týždeň so záverečnou benefičnou 
predvianočnou diskotékou 
• Deň Šrobárky - Deň dobročinnosti v predvianoč-
ný utorok, Noc na Šrobárke
• Študentská kvapka krvi, týždeň boja proti dro-
gám
• stravovanie v školskej jedálni, školský bufet

Naše gymnázium – to je symbióza 120-ročnej 
tradície s modernými vzdelávacími metódami. 
Cieľom nášho gymnázia je dosiahnuť optimálny 
rozvoj osobnosti a nadania našich žiakov.
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Trebišovská 12
040 11 Košice

tel.: 055/642 49 50
fax: 055/644 36 49 
e-mail: škola@gt12.sk
www.gt12.sk

Aktuálne študijné odbory  na 
nový školský rok 2014/2015:
● 7902 J gymnázium 4-ročné 

štúdium
● 7902 J gymnázium 8-ročné 

štúdium
● 7902 J 74 bilingválne gymná-

zium 5-ročné štúdium

Gymnázium, Trebišovská 12,
Košice

Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem tried štvorročného 
štúdia otvára aj triedy s dĺžkou štúdia päť a osem rokov. Na školu 
prichádzajú veľmi kvalitní žiaci do prímy, ale aj do 1. ročníka. 
Typickým znakom koncepcie práce s týmito žiakmi je snaha o 
prepojenie rozumovej a citovej výchovy, dôraz na dobré interper-
sonálne vzťahy založené na vzájomnej úcte, podpore a dôvere, 
ako aj motivácia k pozitívnemu prístupu k životu. Škola pripra-
vuje študentov predovšetkým k ďalšiemu štúdiu na vysokej ško-
le, výnimočne k ďalšiemu pomaturitnému štúdiu. Úspešnosť pri 
prijímacom konaní  je tradične vysoká. 
V 4-ročnom  štúdiu sú otvárené triedy s rozšírenou výučbou 
informatiky a anglického jazyka. Škola má štatút Local Cisco 
Network Academy, ktorý umožňuje študentom študovať prob-
lematiku sieťových technológií. Prijímacích skúšok sa môžu zú-
častniť žiaci deviateho ročníka základnej školy,  časť študentov 
môže byť prijatá  bez prijímacích skúšok na základe výsledkov v 



Testovaní 9, prospechu zo základnej školy a vý-
sledkov v predmetových olympiádach. 
Osemročné gymnázium má triedy oriento-
vané na štúdium cudzích jazykov. Študenti 
nadväzujú v anglickom jazyku na znalosti zo 
základnej školy, súčasne sa už od prímy učia 
ďalší cudzí jazyk (majú voľbu medzi nemec-
kým a francúzskym jazykom). Gymnázium, 
Trebišovská 12 má štatút školy s nemeckým 
jazykovým diplomom druhého stupňa Konfe-
rencie ministerstva kultúry SRN (Sprachdip-
lom ), to znamená, že študenti majú možnosť 
urobiť bezplatne skúšku v septime na úrovni 
B1, B2 ako náhradu za maturitnú skúšku z cu-
dzieho jazyka a v  oktáve na úrovni C1. Prijí-
macích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci piateho 
ročníka základnej školy. Prijímaciu skúšku zo 
slovenského jazyka a literatúry a matematiky 
absolvujú všetci uchádzači.
V školskom roku 2011/2012 sa otvára nový 
študijný odbor anglicko-slovenské bilingválne 
štúdium. Štúdium je päťročné a jeho hlavným 
cieľom je poskytovať moderné stredoškolské 
všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími po-
znatkami, skúsenosťami a trendmi vzdeláva-
nia doma i v zahraničí. Prvý  ročník štúdia je 
zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu (16 
hodín týždenne), ktorá vytvára predpoklady 
na úspešné štúdium všeobecnovzdelávacích 
predmetov v anglickom jazyku.  V druhom až 
piatom ročníku štúdia získavajú študenti vedo-
mosti v súlade so štátnym a  školským vzdelá-
vacím  programom, pričom určené predmety 
(geografia, biológia, dejepis, občianska náuka, 
matematika) študujú čiastočne alebo úplne v 
anglickom jazyku. V piatom ročníku sa zinten-
zívňuje príprava na maturitnú skúšku na úrov-
ni C1 a na štátnu jazykovú skúšku. Prijímacích 
skúšok sa môžu zúčastniť žiaci ôsmeho alebo 

deviateho ročníka základnej školy alebo kvar-
ty osemročného gymnázia. Prijímacie skúšky 
absolvujú všetci uchádzači o štúdium. Predme-
tom prijímacej skúšky je overenie  špeciálnych 
schopností, zručností alebo talentu na štúdium 
v cudzom jazyku. 

IDEME CESTOU EKONOMICKÉHO
MYSLENIA
•Manažment osobných financií
•Aplikovaná ekonómia – v spolupráci s Junior 
Achievement Slovensko n.o. študenti získavajú 
nadštandardné ekonomické vzdelanie a pro-
stredníctvom práce v študentskej spoločnosti  
majú možnosť ho uplatniť v praxi

ROZVÍJAME SOCIÁLNE A KOMUNIKAČNÉ 
URUČNOSTI
• Červený kríž
• Rovesnícky klub
• Akademická debata – trikrát účasť na Maj-
strovstvách sveta v akademickej debate (USA, 
Grécko, Katar)

PODPORUJEME ŠPORTOVÉ AKTIVITY ŠTU-
DENTOV
• Florbalový klub FBC GT 12 Košice - najväčší 
úspech 4. miesto na Majstrovstvách sveta stred-
ných škôl vo florbale v máji 2011
• Dievčatám ponúkame možnosť sebarealizá-
cie vo volejbalovom tíme, ktorý sa každoročne 
zúčastňuje na medzinárodnom turnaji v Ma-
ďarsku

ŠTUDENTSKÉ AKTIVITY 
Na živote školy sa aktívne  podieľa Študentská 
rada, ktorá organizuje aj  tradičné akcie školy: 
Imatrikulačný ples, Vianočná akadémia, Deň 
otvorených dverí, Karneval, Noc v škole a iné.
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Tel: 055/622 19 54 
Fax: 055/622 1966
e-mail: skola@maraigimi.sk
www.maraigimi.sk

Študijné odbory:
● 7902 J gymnázium
● 7902 J 81 gymnázium –  
 umelecká výchova

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74

Charakteristika školy
V roku 2010 naša škola oslávila 60. výročie svojho založenia.  V 
duchu dedičstva Sándora Máraiho v stredobode našej pozornosti 
stoja občianske hodnoty, ale nezabúdame ani na možnosti vedy a 
kultúry v Košiciach.
Anglický jazyk a informatika sa vyučuje od druhého ročníka ZŠ. 
Ako druhý cudzí jazyk sa na ZŠ vyučuje nemecký jazyk, študenti 
gymnázia môžu vybrať z ponuky: nemecký, španielsky alebo ruský 
jazyk. Vysokú úroveň výučby prírodovedných predmetov zabezpe-
čujú dobre vybavené laboratóriá a odborné učebne.
Naši študenti úspešne zvládajú prijímacie skúšky na slovenské a 
zahraničné univerzity.
Žiaci ZŠ a gymnázia sa pravidelne zúčastňujú na rôznych predme-
tových súťažiach a olympiádach. Veľký dôraz kladieme na výučbu 
matematiky a zapájanie sa do náročných matematických súťaží 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Na každom stupni školy ponúkame rôznorodé činnosti v krúž-
koch: Dramatický súbor Piccolo, Spevácky zbor najmenších, 
výtvarné a keramické krúžky, športové krúžky a krúžky, ktoré 



podporujú talentovaných žiakov. Pre našich štu-
dentov organizujeme jazykové pobyty v zahrani-
čí, lyžiarsky kurz a tábory výtvarného umenia. 
Naši študenti sú pravidelnými účastníkmi dvoj-
dňovej vlastivednej túry, ktorá sa koná v rôznych 
kútoch Slovenska.
Študentská rada každoročne usporiada školský 
ples, imatrikuláciu prvákov, súťaž ku Dňu štu-
dentov a rozlúčku so štvrtákmi. 
Škola pravidelne vydáva svoju ročenku a kalen-
dár s prácami našich žiakov.
Sme už 14  rokov organizátormi celosloven-
skej súťaže Pekná maďarská reč a regionálnej 
matematickej súťaže „Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny“.

Umelecká výchova
Umelecká výchova na gymnáziu, ktorá je na Slo-
vensku jedinečná svojho druhu, sa začala v roku 
2006. Popri klasických predmetoch gymnázia sa 
vyučujú ďalšie predmety, napr. kreslenie, grafi-
ka, maľba, keramika, intermédiá, teória hudby, 
ľudový tanec a dejiny umenia. V rámci prírodo-
vedných predmetov je možná výučba ďalších 
okruhov, akými sú napr. optika, geológia, ana-
tómia a deskriptívna geometria. Cieľom ume-
leckej výchovy je poskytnúť výtvarne a vizuálne 
nadaným študentom možnosť pripraviť sa na 
ďalšie štúdium na univerzitách s humánnym, ale 
aj s technickým zameraním, hlavne na fakultách 

architektúry, výtvarného umenia, úžitkového 
umenia, reklamnej grafiky atď.

Spevácke zbory
Spevácky zbor ZVONČEK pracuje už 45 rokov, 
spievajú v ňom žiaci základnej školy. Dievčenský 
spevácky zbor pracuje na gymnáziu 25 rokov. 
Obidva zbory patria k najlepším speváckym sú-
borom na Slovensku. Ročne absolvujú viacero 
koncertov, vystúpení a súťaží aj v zahraničí.
KGSzT - Dramatický súbor študentov 
Tento súbor bol založený v roku 1996. Je pravi-
delným účastníkom a niekoľkonásobným laure-
átom rôznych divadelných festivalov (Jókaiho 
dni, Festival dramatických súbor B. Egressyho). 
Ich repertoár obsahuje muzikály, rozprávkové 
hry, absurdné a klasické hry, literárno-dramatic-
ké programy atď.
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Tr. SNP 104, Košice

tel.: 055/642 06 81
fax: 055/789 58 59
e-mail: sgke@sportgymke.sk
www.sportgymke.sk

Študijné odbory
●  7902 J 77 gymnázium - šport
 8 a 4-ročné štúdium
●  7902 J gymnázium

Športové gymnázium, Trieda SNP 104,
Košice

Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. Dôvodom jeho 
zriadenia  bol všeobecný záujem o školu, ktorá by talentovaným 
športovcom poskytla kvalitné gymnaziálne vzdelanie a súčasne by 
vytvorila podmienky na zabezpečenie náročnej športovej prípravy 
svojich žiakov. Dôkazom napĺňania kvalitnej športovej prípravy žia-
kov školy sú dve významné ocenenia, ktoré škola dostala v šk. roku 
2012/2013 pri príležitosti 30.výročia svojho založenia:
- Plaketa primátora mesta za rok 2013 za podiel pri úspešnom vzde-

lávaní a výchove talentovaných športovcov a za šírenie dobrého 
mena mesta Košice a Slovenska.

- Cena Mestskej časti Košice-Západ za 30-ročnú činnosť zameranú 
na vzdelávanie a výchovu talentovaných športovcov.

V súčasnosti je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ za 
dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a organi-
zovanie školských športových súťaží. Škola je kolektívnym členom 
Olympijského klubu Košice a participuje na výchove k olympizmu a 
šíreniu olympijských ideálov.  Za týmto cieľom škola aktívne využí-
va Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi his-
tóriu a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen 
žiakom školy, ale aj širokej verejnosti a žiakom iných škôl.
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triedach, v ktorých v tomto šk. roku študuje 472  žiakov. Okrem 
klasických tried disponuje škola 12 odbornými učebňami a 
jazykovým laboratóriom. Súčasťou školy je  regeneračné cen-
trum, ktoré plne slúži našim žiakom. K dispozícii majú aj škol-
ský bufet s dennou prevádzkou od 7.30 hod do 14.30 hod. a 
automat na výdaj mliečnych nápojov. V budove školy sa nachá-
dza aj psychologická poradňa a lekárska ambulancia. Škola je 
vybavená bezpečnostným kamerovým systémom.
Našu školu navštevujú športovo nadaní žiaci  nielen z Košické-
ho kraja, ale aj ďalších  regiónov Slovenska.  Prvoradým cieľom 
školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre gymnaziálne 
štúdium športovo talentovaných žiakov. Škola zabezpečuje 
športovú prípravu a vzdelávanie v nasledovných športoch: 
atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, synchronizo-
vané plávanie, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné 
pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate. 
Presadzujeme moderné formy tréningov a výučby, využívame 
skúsenosti medzinárodných kontaktov. 
Žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane ubytova-
nia v školskom internáte priamo v budove školy, celodenného 
stravovania v školskej jedálni, pravidelnej regenerácie v škol-
skom regeneračnom centre, lekárskej starostlivosti, výchovného 
a profesijného poradenstva a služieb školského psychológa.
Škola aktívne a cieľavedome rozvíja všetky prístupné formy 
spolupráce so sociálnymi partnermi, športovými klubmi a širo-
kou verejnosťou. Pravidelne organizuje Deň otvorených dverí, 
SOČ, poznávacie exkurzie, imatrikuláciu, Vianočnú akadémiu  
a rekondično-poznávací pobyt v Taliansku. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese využíva škola moderné 
osobné počítače s pripojením na internet, notebooky,  datapro-
jektory  a tri interaktívne tabule. 
Absolventi študijného zamerania šport majú možnosť získať 
maturitnou skúškou odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikač-
ného stupňa v zvolenom druhu športu.
Významní absolventi školy- olympionici:
Jozef Palatinus –zápasenie, Jaroslav Jokeľ – vzpieranie, Igor 
Kováč –atletika, Klaudia Kinská – gymnastika, Milan Haborák 
– atletika, Marcel Matanin – atletika, Veronika Sabolová – sán-
kovanie, Miriam Bobková –atletika, Jana a Dana Velďákové 
– atletika, Samuel Piasecký – športová gymnastika, Barbora 
Brémová – ľadový hokej
Súčasné naj-talenty: 
Miriama Žigalová –fitnes, Jana Čepelová – tenis, Anna Karolí-
na Schmiedlová –tenis,najlepšia slovenská juniorka,  Zuzana 
Schwartzová - karate

V šk. roku 2012/2013 sa škola zapo-
jila do projektu Comenius s cieľom 
spoznávania iných kultúr formou štu-
dentskej mobility.
Škola sa nachádza v mestskej časti 
Terasa, pri kruhovom objazde, asi 
1 km od centra mesta. Je ľahko do-
stupná z ktorejkoľvek mestskej časti 
i z prímestských obcí. Kapacita školy 
umožňuje výučbu v 21 kmeňových 
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Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou

tel./fax: 055/460 21 38
e-mail: 
skola@gymmoldava.edu.sk
www.gymmoldava.sk

7902 J Štvorročné štúdium
●  študijný odbor: 7902 J  
 gymnázium
●  stupeň vzdelania: ISCED 3A

7902 J Osemročné štúdium
●  študijný odbor: gymná-
 zium
●  stupeň vzdelania:
 ISCED 2A (príma – kvarta)
●  stupeň vzdelania:
 ISCED 3A (kvinta – oktáva)

Jazyková škola

Gymnázium Štefana Moysesa,
Školská 13, Moldava nad Bodvou

Gymnázium Š. Moysesa je slovenské gymnázium nachádzajúce 
sa v malom meste neďaleko Košíc. Gymnázium ponúka štvor-
ročné aj osemročné štúdium. História školy siaha do šk. roku 
1954/1955, kedy bol otvorený prvý ročník Jedenásťročnej stred-
nej školy. Do osemročného štúdia nastúpili prví študenti v roku 
1995. Za svoju takmer šesťdesiatročnú existenciu vychovala ško-
la množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili vo významných funk-
ciách na Slovensku i v zahraničí. Absolventi často a bez prob-
lémov pokračujú v štúdiu na zahraničných univerzitách najmä 
v Nemecku, Rakúsku, USA či Veľkej Británii. Úspešní sú vďaka 
kvalitnej výučbe jazykov (anglického a nemeckého). K získaniu 
schopnosti dorozumieť sa v cudzom jazyku, uplatniť sa v zahra-
ničí a využiť cudzí jazyk v zamestnaní napomáha žiakom i širokej 
verejnosti Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave 
nad Bodvou, ktorá ponúka kurzy anglického, nemeckého a rus-
kého jazyka.
Žiaci prichádzajúci z okolitých základných škôl môžu svoje štú-
dium orientovať 3 smermi: 
1. Práca s informáciami v modernej spoločnosti
2. Človek a prostredie
3. Človek a technika
Výberom voliteľných seminárov, nepovinných predmetov a 
prácou v záujmových krúžkoch ponúka škola žiakom možnosť 
rozširovať svoje vedomosti a znalosti. Vyučovanie prebieha v 
odborných učebniach ako učebňa Infoveku, jazykové laborató-
rium, učebňa biológie, geografie, fyziky a chémie. Takmer všetky 
učebne, vrátane kmeňových tried, sú vybavené dataprojektormi 
alebo interaktívnymi tabuľami. Pre študentov je k dispozícii aj 
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telocvičňa, posilňovňa a rozsiahly školský areál.
Pedagógovia individuálne pracujú s nadanými 
deťmi a sú vždy ochotní podať pomocnú ruku  
pri zdolávaní študijných i osobných problé-
mov svojich žiakov. Nadaní žiaci sa zúčastňujú 
rôznych súťaží v okresnom, krajskom i celoslo-
venskom meradle. Gymnázium podporuje aj 
umelecký talent žiakov v rôznych umeleckých 
súťažiach, ale aj prezentovaním sa na akciách 
organizovaných školou či mestom.
Škola sa snaží poskytnúť svojim študentom  
možnosť všestranného rozvoja, nadobúdať 
kvalitné vedomosti aj rozvíjať osobné záľuby.  
Popri kvalitnom vzdelávaní škola obohacuje 
každodenný študentský život organizova-
ním rôznych akcií kultúrneho a športového 
charakteru. Veľmi populárny je lyžiarsky a 
plavecký výcvik i škola v prírode. Združovať 
kolektívy a vytvárať priateľskú atmosféru v 
triedach napomáhajú školské výlety, zdravú 
súťaživosť podporujú medzitriedne  športové 
turnaje  a letná atletická olympiáda. Športovú 
česť Gymnázia obhajujú najmä naše volejba-
listky a futbalisti. 
Teoretické vedomosti nadobudnuté v školských 
laviciach škola dopĺňa organizovaním tematic-
kých exkurzií a aktívnym zapojením žiakov do 
projektov ekologického charakteru (Od jari do 
jari s horármi, Ekostopa). 
Škola nezabúda ani na výchovu sčítaného a 
kultúrne vzdelaného človeka, k čomu jej do-
pomáhajú návštevy divadelných predstavení 
v slovenskom i anglickom jazyku a aktivity or-
ganizované školskou knižnicou (besedy so spi-
sovateľmi, výstavy knižných noviniek, súťaž o 
najkrajšiu ilustráciu alebo súťaž o naj knihu). 

Jedným z cieľov Gymnázia je aj výchova spolo-
čensky angažovaného mladého človeka. Žiaci 
vlastným pričinením podporujú celospoločen-
ské kampane ako je Červená stužka, Narcis, 
Úsmev ako dar a pod. Spoločne bojujeme proti 
závislostiam (exkurzia na Prednú horu, antidis-
kriminačné a protidrogové výchovné koncerty, 
filmové predstavenia, besedy a prednášky). 
Spoznávame svoje okolie súťaživou a hravou 
formou (Hravá tiesňava, projekt Poznaj svoj 
región). 
Znalosti cudzích jazykov si osvojujeme počas 
kratších či dlhších poznávacích pobytov. V po-
slednom čase sme navštívili Londýn, pravidelne 
chodievame do starobylého Krakova i bolestné-
ho Osvienčimu. 
Gymnázium sa snaží vytvárať optimálnu in-
terakciu učiteľ – rodič. Pri riešení výchovno-
-vzdelávacích problémov využíva priamy kon-
takt s rodičmi, zasielanie študijných výsledkov 
prostredníctvom interaktívnej žiackej knižky a 
konzultačné hodiny určené žiakom a rodičom. 
Príjemné sú stretnutia na Vianočnej akadémii, 
burze vlastnoručne vyrobených vianočných 
predmetov alebo na plese pre rodičov a priate-
ľov školy.
Skvalitňovať vyučovací proces sa darí využíva-
ním takých foriem a metód práce, ktoré podpo-
rujú tvorivosť, osobnostný rast, zdravé sebave-
domie.
Svojím pôsobením v tomto národnostne zmie-
šanom regióne prispieva k rastu slovenskej inte-
ligencie a rozvoju slovenskej kultúry.  
Prioritou školy je rodinná atmosféra a priateľ-
skosť medzi študentmi navzájom, ale aj medzi 
študentmi a pedagógmi.
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SNP 1
056 01 Gelnica

tel.:  053/482 12 96
      0910 873 025
fax: 053/4821406
e-mail: gym@gymgl.sk
www.gymgl.sk

Študijné odbory
● 7902 J gymnázium
 - osemročné štúdium,
● 7902 J gymnázium
 - štvorročné štúdium

Gymnázium, SNP 1,
Gelnica

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Gymnázium Gelnica poskytuje úplné všeobecné stredoškolské 
vzdelanie. Úlohou školy je v prvom rade pripraviť žiakov na ďalšie 
štúdium na univerzitách a vysokých školách, čo sa nám celkom darí 
- úspešnosť prijatia našich študentov v posledných rokoch prevyšuje 
90%. Naši absolventi pritom študujú na všetkých typoch vysokých 
škôl a univerzít doma i v zahraničí. Škola ponúka štúdium v dvoch 
študijných odboroch:
• 7902 J gymnázium - osemročné štúdium,
• 7902 J gymnázium - štvorročné štúdium.
Osemročné štúdium je určené pre žiakov končiacich piaty ročník 
základných škôl. Počas štúdia majú študenti rozšírené vyučovanie 
informatiky (predmet aplikovaná informatika) a cudzích jazykov 
(posilnené hodiny druhého cudzieho jazyka a konverzácie z prvého 
cudzieho jazyka.) Podľa našich skúseností študenti osemročného 
štúdia sú obvykle lepšie pripravení na maturitné skúšky a zvládajú 
ich s lepšími výsledkami.
Štvorročné štúdium má už niekoľko rokov tradíciu v rozšírenom vy-
učovaní cudzích jazykov a informačných technológií. Okrem toho 
majú študenti v 3. ročníku štúdia možnosť profilácie výberom z na-
sledujúcich alternatívnych predmetov:
• príprava na trh práce – aplikovaná ekonómia, úvod do sveta práce, 
• prírodovedné a technické zručnosti – počítačová grafika, prakti-
kum z biológie a ekológie, matematika v príkladoch.



ÚSPECHY ŠTUDENTOV V POSLEDNÝCH 
ROKOCH
• šk. rok 2009/2010
o  Š. Slivenský, 2. miesto v celoslovenskom kole Stre-
doškolskej odbornej činnosti,
• šk. rok 2010/2011
-  Š. Gans, víťazstvo v krajskom kole a účasť v celoslo-
venskom kole Olympiády v nemeckom jazyku,
• šk. rok 2011/2012
-  L. Palenčárová, E. Kubovčíková 1. miesto v kraj-
skom a účasť v celoslovenskom kole Stredoškolskej 
odbornej činnosti,
-  L. Sviečková, ocenenie Asociácie žien v geologic-
kých vedách v národnom kole Scientia Pro Futuro a 
postup na Medzinárodnú olympiádu projektov trva-
lo udržateľného rozvoja I-SWEEEP v USA,
-  D. Lörinc, 2. miesto v celoslovenskom kole recitač-
nej súťaže v nemeckom jazyku Jazykový kvet,
-  M. Brutovský, čestné uznanie za mimoriadne 
kvalitný projekt v celoslovenskom kole súťaže Što-
kholmská cena vody 2012,
• šk. rok 2012/2013
-  L. Sviečková/M. Brutovský, čestné uznanie firmy 
RICOH za inovačné technológie a perspektívny vý-
voj v budúcnosti v národnom kole Scientia Pro Fu-
turo,
- T. Marcinko, 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ 
a účasť na medzinárodnej prehliadke v Abu Dhabi, 
SAE. 
• šk. rok 2013/2014
- L. Sviečková, 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ,
- M. Brutovský, úspešná účasť na medzinárodnej 
prehliadke študentských vedeckých prác Expo-
-SciencesEurope 2014, Žilina.

AKTIVITY ŠKOLY
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ďalej škola ponúka 
- spoluprácu s vysokými školami v oblasti vyučova-
nia prírodovedných predmetov, možnosť stretnúť 
sa so zaujímavými ľuďmi v rámci besied, množstvo 
vzdelávacích exkurzií domácich aj zahraničných, 
možnosť realizácie v rôznych predmetových a špor-
tových súťažiach, záujmovú činnosť najmä v športo-
vých krúžkoch. 
Ústredným heslom Gymnázia Gelnica je „škola pria-
teľská k žiakom“. Tomuto mottu sa prispôsobuje or-
ganizácia práce aj celý výchovno-vzdelávací proces.
Žiaci majú možnosť sa realizovať v Žiackej školskej 
rade, organizovať študentské aktivity, prezentovať 
svoj talent v rámci vystúpení na spoločenských ak-
ciách, uplatniť vlastnú tvorivosť pri skultúrňovaní 
školy, zúčastniť sa na rôznych spoločenských podu-
jatiach...
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JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI
Študenti majú možnosť si vybrať dva z 3 cudzích 
jazykov (ANJ, NEJ, RUJ). Prvý cudzí jazyk má 
výrazne posilnenú časovú dotáciu, čo umožňuje 
kvalitnú prípravu na povinnú maturitu z cudzie-
ho jazyka. Žiaci majú možnosť zvyšovať si úro-
veň jazykových zručností aj počas výmenných 
pobytov s partnerskou školou v Offenburgu v 
Nemecku.

IKT ZRUČNOSTI
Gymnázium Gelnica má dlhoročnú tradíciu v 
zapájaní sa do národných projektov informati-
zácie. Škola s prestávkami ponúka počítačové 
kurzy pre širokú verejnosť. Študenti precvičujú 
IKT zručnosti nielen v rámci rozšírených hodín 
informatiky, ale aj v rámci inovatívneho vyučo-
vania iných predmetov. 

PRAKTICKÉ SPÔSOBILOSTI 
V oblasti prípravy mladých ľudí na trh práce 
gymnázium rozvíja praktické spôsobilosti sme-
rujúce k iniciatívnosti, podnikavosti, tvorivosti a 
samostatnosti v rámci nasledujúcich oblastí:
• študentská firma (v rámci voliteľného pred-
metu Aplikovaná ekonómia) – študenti celý 
školský rok vedú vlastnú spoločnosť;;
• environmentálna výchova – študenti majú 
možnosť sa zúčastniť množstva školských súťaží 
a podujatí s ekotématikou;
• študentská výskumná činnosť – študenti samo-
statne pracujú na vlastnom projekte, s ktorým sa 
zapájajú do celoslovenských súťaží.
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Masarykova 1
071 79  Michalovce

tel.: 056/642 30 97
fax: 056/642 06 42
e-mail: gph@gphmi.sk
www.gphmi.sk

Študijný odbor
7902 J gymnázium

Gymnázium v Michalovciach vzniklo v roku 
1922. Je najstarším gymnáziom v Slovenskej 
republike na východ od Slanských vrchov. Má 
bohaté tradície, ktoré spolu s radom tvorivých 
pedagógov vytvárali a udržiavali študenti ško-
ly. V minulosti školy nachádzame veľa podne-
tov pre súčasnú pedagogickú prax, overené 
výchovné metódy, vynikajúce osobné príklady 
učiteľa a žiaka.V školskom roku 2014/2015 má 
škola  770 žiakov, 28 tried, 59 interných a 8 
externých učiteľov. Na škole pôsobia zahranič-
ní lektori pre výuku anglického, nemeckého a 
francúzskeho jazyka.

Školský vzdelávací program SAPERE AUDE: 
- 3  triedy všeobecného štúdia 
- 1 trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích ja-
zykov (anglický, nemecký, francúzsky a ruský) 
- v nemeckom jazyku príprava na Diplom KMK 
II. stupňa 
- vo francúzskom jazyku príprava na certifikát 
DELF scolaire 
- 1 trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej a 
športovej výchovy 
- 1 trieda s rozšíreným vyučovaním informati-
ky 

- 1 trieda s rozšíreným vyučovaním prírodo-
vedných predmetov
Zmena kódu: 7902 J gymnázium

VÝZNAMNÉ ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDEN-
TOV V POSLEDNOM OBDOBÍ:
RUSKÝ JAZYK:  Samuel Suško – finalista Me-
dzinárodného kola  ORUJ v Moskve 2013
EUSO 2013 v Luxemburgu: Marek Bašista – 
strieborná medaila
MATEMATIKA: Jakub Šafin – bronzová me-
daila v Medzinárodnom kole MO, Kolumbia 
2013
INFORMATIKA:  Jakub Šafin – zlatá medaila 
v Medzinárodnom kole olympiády v INF, Aus-
trália 2013
Jakub Šafin – bronzová medaila v Medziná-
rodnom kole olympiády v INF, Taliansko 2013
Stredoeurópska inform. Olympiáda v Maďar-
sku – Jakub Šafin – bronzová medaila
CHÉMIA:  Jakub Šafin – strieborná medaila v 
Medzinárodnom kole CHO, Washington 2012
Fyzika: Jakub Šafin – 3. miesto v Medzinárod-
nom kole FO, Estónsko 2012
FYZIKA: Jakub Šafin - zlatá medaila v medziná-
rodnej fyz. olympiáde – Bangkok, Thajsko 2011,

Gymnázium Pavla Horova,
Masarykova 1, Michalovce



Družstvo GPH na Medzinárodnom 
kole Turnaja mladých fyzikov  v 
Leobene /Rakúsko/ – bronzová me-
daila.
Marek Bašista, člen družstva SR na 
medzinárodnom Turnaji mladých 
fyzikov v Anglicku – zlatá medaila.
CHÉMIA: Jakub Šafin - člen medzi-
národného družstva SR
BIOLÓGIA: Mária Mrázová – člen-
ka medzinárodného družstva SR
ANGLICKÝ JAZYK: Silvia Bálintová 
– víťazka celoštátneho kola olympi-
ády v angl. jazyku
INFORMATIKA: Marcel Ďuriš - 1. 
miesto v medzinárodnej súťaži 
CISCO OLYMP 2007
ŠPORT: Štefan Mazúr – 1. miesto, 
titul Medzinárodný majster v šachu 
a 12. miesto na Majstrovstvách sve-
ta do 18 rokov
Hádzanárske družstvo dievčat – 1. 
miesto na Majstrovstvách SR 2009 
SŠ
Futbalové družstvo chlapcov – 1. 
miesto na Majstrovstvách SR 2009 
SŠ
Škola roka 2008/2009 v rámci 
SAŠŠ
Istanbul 2014 – Majstrovstvá sveta 
žiačok stredných škôl v hádzanej – 
11.miesto
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Ľ. Štúra 26
071 01 Michalovce

Tel.:  0566441346
Fax:  0566432776
e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
www.gymmi.sk

ŠTÚDIUM
● 7902J štvorročné –   
 triedy všeobecného zamerania
 triedy pre žiakov so všeobec- 
 ným intelektovým nadaním
● 7902J osemročné –  
 modul cudzie jazyky a modul  
 informatika

Gymnázium, Ľ. Štúra 26,
Michalovce

Gymnázium v Sobranciach je jedinou strednou školou so vše-
obecnovzdelávacím zameraním v okrese Sobrance. Svoju 
činnosť začalo 14. septembra 1948  a  počas svojej 66-ročnej 
existencie vychovalo viac ako 4000 absolventov, odborníkov z 
radov lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učite-
ľov. Škola i dnes rozvíja ďalej svoje tradície a usiluje sa vytvoriť 
čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje 
sa poskytnúť kvalitné vzdelanie. 
Možno veľkosťou školy nemôžeme konkurovať iným gymnázi-
ám, ale naša veľkosť spočíva v príjemnej rodinnej a priateľskej 
atmosfére, v pocite, že sme aktívnou súčasťou súdržného kolek-
tívu a v cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť.
Dnes je Gymnázium v Sobranciach typ strednej školy, ktorá 
poskytuje žiakom dvoch mestských a okolitých základných 
škôl stredné všeobecné vzdelanie v dvoch  študijných odboroch  
denného štúdia: štvorročného a osemročného. 
V prvých rokoch  osemročného  štúdia plní žiak povinnú škol-
skú dochádzku. V tejto časti štúdia okrem získavania znalostí, 
schopností a zručností vymedzených v  školskom vzdelávacom 
programe školy,  sa rozvíja hlavne osobnosť žiaka, jeho seba-
dôvera, kreativita, kombinačné schopnosti a samostatnosť. Vý-
razne sa prehlbujú jeho komunikačné znalosti a schopnosti  v 
materinskom jazyku, jeho hovorený a  písaný prejav. Zásadný 
dôraz, vyplývajúci zo zamerania školy, je kladený na jazykové 
spôsobilosti aspoň  v dvoch svetových jazykoch, a taktiež na  po-
užívanie počítača nielen ako nástroja pre jednoduché aplikácie, 
ale aj ako nástroja vzdelávania sa. Využívanie notebookov, in-
teraktívnych tabúľ a už aj tabletov sa stalo neoddeliteľnou sú-
časťou väčšiny vyučovacích hodín. Žiaci sú vedení k využívaniu 
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IKT i na samovzdelávanie a rozvoj kompe-
tencií.
Na vyššom stupni osemročného štúdia a 
štvorročného  gymnaziálneho štúdia absol-
vent svojou cieľavedomou a systematickou 
prípravou získava predpoklady pre štúdium 
na domácich i zahraničných vysokých ško-
lách. Blokové vyučovanie (prírodovedný, 
humanitný, ekonomický a technický blok)  
umožňuje žiakom v maturitných ročníkoch 
špecializovať sa na svoje budúce štúdium a 
povolanie. Rozvíjajú tým nielen svoj odbor-
ný profil, ale zvyšuje si aj pravdepodobnosť 
prijatia na preferovanú vysokú školu. 
Pedagogický zbor tvorí tím kvalitných pe-
dagógov, ktorí sú zárukou poskytovania 
toho najlepšieho stredoškolského vzdelania 
pre svojich žiakov. Pedagógovia si neustále 
zvyšujú kvalifikáciu špecializačnými, aktua-
lizačnými a kontinuálnymi formami vzdelá-
vania, najmä v oblasti IKT a projektov.
Naším hlavným cieľom je podporiť všestran-
ný rozvoj žiaka, motivovať ho  k tvorivému, 
logickému mysleniu a riešeniu problémov, 
ktoré prináša dnešná doba. Výučba huma-
nitných  a prírodovedných  predmetov ma 
u nás kvalitnú úroveň. Je tradíciou, že naši 
absolventi bez problémov absolvujú  prijí-
macie pohovory na rôzne vysoké školy. Sme 
veľmi úspešní v počte prijatých študentov a 
v počte tých, ktorí vysoké školy ukončia.
Počas štúdia si študenti osvojujú vedomos-
ti o zákonoch spoločenských a prírodných 
vied, vedia ich používať a aplikovať v teórii 
a praxi, chápu súvislosti medzi prírodnými 
a spoločenskými javmi. Sú flexibilní k me-
niacim sa podmienkam spoločenskej reality 
a pracovným podmienkam, vedia pracovať 
v kolektíve, hodnotiť výsledky individuálnej 
a kolektívnej práce.
Študenti nášho  gymnázia reprezentujú ško-
lu a dlhodobo získavajú vynikajúce umiest-
nenia v rôznych súťažiach, nielen v okres-
ných, krajských a celoslovenských kolách, 
ale aj na medzinárodnej úrovni. V rámci mi-
moškolskej činnosti študenti  majú možnosť 
pracovať v rôznych záujmových krúžkoch. 
Sme hrdí, že naši žiaci venujú svoj voľný čas 
aj charitatívnym aktivitám, zbierkam pre 
znevýhodnených spoluobčanov či zbierkam 
pre zvieracie útulky a svojimi projektmi pri-
spievajú k zveľaďovaniu priestorov i okolia 
školy.
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Kpt. Nálepku 6
073 01  Sobrance

tel.: 056/652 24 64 
fax: 056/652 24 64   
e-mail:
gsobrance@gsobrance.edu.sk
www.gsobrance.edupage.sk

Študijné odbory:
● 7902 J štvorročné
● 7902 J osemročné

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6,
Sobrance

Gymnázium v Sobranciach je jedinou strednou školou so vše-
obecnovzdelávacím zameraním v okrese Sobrance. Svoju 
činnosť začalo 14. septembra 1948 a počas svojej 64-ročnej 
existencie vychovalo viac ako 4000 absolventov, odborníkov z 
radov lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učite-
ľov. Škola i dnes rozvíja ďalej svoje tradície a usiluje sa vytvoriť 
čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje 
sa poskytnúť kvalitné vzdelanie.
Dnes je Gymnázium v Sobranciach typ strednej školy, ktorá 
poskytuje žiakom dvoch mestských a okolitých základných 
škôl stredné všeobecné vzdelanie v dvoch  študijných odboroch  
denného štúdia: štvorročného a osemročného. 

V prvých rokoch  osemročné-
ho  štúdia plní žiak povinnú 
školskú dochádzku. V tejto 
časti štúdia okrem získavania 
znalostí, schopností a zručnos-
tí vymedzených v  školskom 
vzdelávacom programe ško-
ly,  sa rozvíja hlavne osobnosť 
žiaka, jeho sebadôvera, kreati-
vita, kombinačné schopnosti a 
samostatnosť. Výrazne sa pre-
hlbujú jeho komunikačné zna-
losti a schopnosti  v materin-
skom jazyku, jeho hovorený a  
písaný prejav. Zásadný dôraz, 
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vyplývajúci zo zamerania školy, je kladený na jazykové 
spôsobilosti aspoň v dvoch svetových jazykoch, a taktiež 
na  používanie počítača ako nástroja pre jednoduché 
aplikácie.
Na vyššom stupni osemročného štúdia a štvorročného  
gymnaziálneho štúdia absolvent svojou cieľavedomou 
a systematickou prípravou získava predpoklady pre 
štúdium na domácich i zahraničných vysokých školách. 
Tým, že si žiak vyberie zo skupiny voliteľných predmetov 
zameranie, má možnosť špecializovať sa na svoje budú-
ce štúdium a povolanie. Rozvíja tým nielen svoj odborný 
profil, ale zvyšuje si aj pravdepodobnosť prijatia na pre-
ferovanú vysokú školu. 
Pedagogický zbor tvorí tím kvalitných pedagógov, ktorí 
sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškol-
ského vzdelania pre svojich žiakov.
Naším hlavným cieľom je podporiť všestranný rozvoj 
žiaka, motivovať ho  k tvorivému, logickému mysleniu 
a riešeniu problémov, ktoré prináša dnešná doba. Vý-
učba humanitných  a prírodovedných  predmetov má u 
nás kvalitnú úroveň. Je tradíciou, že naši absolventi bez 
problémov absolvujú  prijímacie pohovory na rôzne vy-
soké školy. Sme veľmi úspešní v počte prijatých študen-
tov a v počte tých, ktorí vysoké školy ukončia.
Počas štúdia si študenti osvojujú vedomosti o zákonoch 
spoločenských a prírodných vied, vedia ich používať a 
aplikovať v teórii a praxi, chápu súvislosti medzi prírod-
nými a spoločenskými javmi. Sú flexibilní k meniacim 
sa podmienkam spoločenskej reality a pracovným pod-
mienkam, vedia pracovať v kolektíve, hodnotiť výsledky 
individuálnej a kolektívnej práce.

Študenti nášho  gymnázia reprezen-
tujú školu a získavajú vynikajúce 
umiestnenia v rôznych súťažiach, 
nielen v okresných, krajských a celo-
slovenských kolách, ale aj na medzi-
národnej úrovni. V rámci mimoškol-
skej činnosti študenti  majú možnosť 
pracovať v rôznych záujmových 
krúžkoch.
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Ul. Zoltána Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany

tel.: 056/638 28 86
fax: 056/628 62 51
e-mail: skola@gymkap.svcmi.sk
www.gvk.sk

Študijné odbory
●  7902 J - gymazium  
 s vyučovacím jazykom  
 slovenským
●  7902 J - gymazium  
 s vyučovacím jazykom  
 maďarským

Gymnázium - Gimnázium,
Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Gymnázium - Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch sa od 
svojho vzniku (1957) profiluje ako dôležité centrum vše-
obecného vzdelávania pre oblasť Použia. Jeho poslaním je 
vychovávať a vzdelávať komunikatívnych, rozhľadených a 
schopných mladých ľudí, ktorí sú úspešní nielen na domá-
com, ale aj zahraničnom pracovnom trhu. Zvýšenú pozor-
nosť venuje objavovaniu a usmerňovaniu talentov. Každo-
ročne pripravuje desiatky žiakov na vedomostné a športové 
súťaže, na ktorých zaznamenáva výrazné úspechy. Silnou 
stránkou školy je rešpektovanie jazykovej rôznorodosti a 
multikultúry žiakov pri stanovení výchovno-vzdelávacích 
zámerov.
Gymnázium vo svojom školskom vzdelávacom programe 
smeruje k získavaniu jazykových a digitálnych kompeten-
cií. V horizonte budúcich rokov si chce udržať svoj náročný 
trend vyučovania, inovovať výchovno-vzdelávací proces a 
modernizovať materiálno-technickú vybavenosť. Vhodnou 
propagáciou a aktivitou mieni zviditeľňovať výsledky školy 
a naďalej posilňovať jej dobré meno v regióne. 
Dlhodobým zámerom je vybudovať a udržiavať modernú 
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a úspešnú školu, ktorá plne rešpektuje potreby, zá-
ujmy a slobodné rozhodnutia žiakov. Za  prioritu 
považuje osvojenie si kľúčových kompetencií nevy-
hnutných pre úspešné zaradenie sa do informačno-
-komunikačnej spoločnosti. 
Neoddeliteľnou súčasťou školského života sú tradič-
né podujatia: Školský ples, Mikulášsky večierok, Deň 
súťaží, Gymbiznis, Študentská vedecká konferencia. 
Veľkej obľube sa tešia exkurzie zamerané na poznáva-
nie iných kultúr. Za posledné desaťročie sa uskutočni-
li zájazdy s destináciami Paríž, Štrasburg, Mníchov, 
Praha, Budapešť, Rím, Florencia, Benátky a Viedeň. 
Škola rozvíja spoluprácu so zahraničnými školami v 
rámci projektu Comenius. Už niekoľko rokov udržia-
va kontakty s ÁVG - Gymnáziom v Sárospataku.
Úspešnosť Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch sa pre-
javuje predovšetkým v tom, že jej výchovno-vzdelá-
vacia  činnosť sa neustále skvalitňuje.  Študenti majú 
hlbokú dôveru k svojim pedagógom, dokážu sa v ži-
vote  úspešne realizovať. Mnohí absolventi zastávajú 
kľúčové pozície a aj po rokoch udržiavajú kontakty 
so školou.   
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Akademika Hronca 1
048 01  Rožňava

Tel.058/732 45 03
Fax: 058/732 35 64
e-mail: skola@gymrv.sk
www.gymrv.sk

Študijné odbory
● 7902 J gymnázium štvorroč-

né s vyučovacím jazykom 
slovenským

● 7902 J gymnázium štvorroč-
né s vyučovacím jazykom 
maďarským

● 7902 J osemročné gymná-
zium 

● 7902 J 74 gymnázium – bilin-
gválne štúdium

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef 
Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1,
Rožňava

Z histórie školy
Budova Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave bola postavená v ro-
koch 1904-1906 na účely rímsko-katolíckeho gymnázia. V roku 
1920 bolo vytvorené štátne reálne gymnázium. V priebehu svo-
jej histórie prešla škola vnútorným vývinom a rôznymi zmena-
mi. V školskom roku 1997/1998 bolo na škole zriadené osem-
ročné gymnázium a v školskom roku 2014/2015 bola otvorená 
trieda s bilingválnym štúdiom so zame-raním na anglický jazyk.
Na rožňavskom gymnáziu pôsobili viaceré významné osob-
nosti: P.J.Šafárik, S. Chalupka, S.Tomášik, J.Botto, J.Kráľ, K.
Kuzmányi, J.Hronec a iní.

Súčasnosť
Gymnázium P.J.Šafárika v Rožňave je všeobecnovzdeláva-
cia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá  pripravuje predo-
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všetkým na štúdium na vysokej škole. Nadvä-
zujeme na dlhoročnú tradíciu gymnáziálneho 
vzdelávania na našej škole a vynikajúce vý-
sledky vo vzdelávaní v oblasti cudzích jazy-
kov a IKT. Sme prvou strednou školou na Slo-
vensku, ktorá získala Certifikát kvality ISO 
9001:2000. 
Chceme, aby naše meno bolo i naďalej spájané s 
KVALITOU VZDELÁVANIA. Naším cieľom je zá-
kazník – žiak – múdry, dobrý, aktívny, úspešný, 
zdravý, konkurencieschopný na domácom  aj 
európskom trhu práce. Nový školský vzdelávací 
program „Brána vysokej školy otvorená“ umož-
ňuje študentom 3. a 4.ročníka zvoliť si predme-
ty zo štyroch blokov (jazykový, ekonomický, 
spoločenskovedný a technicko-prírodovedný 
blok) a venovať sa v plnej miere príprave na vy-
sokoškolské štúdium podľa vlastnej profesijnej 
orientácie. 
Žiaci našej školy už tradične dosahujú výborné 
výsledky o výchovno-vzdelávacej oblasti, vrá-
tane externej časti maturitnej skúšky, v ktorej 
dlhodobo dosahujú  úroveň 90-95%. Žiakom 
poskytujeme prípravu na certifikát Microsoft 
Office specialist a na FirstCertificate in English. 
Výučba jazykov: anglický, nemecký, francúz-
sky a ruský jazyk.
Vybavenie školy: 2 učebne výpočtovej techni-
ky, 8 odborných učební, 3 triedy vybavené da-
taprojektorom, 7 interaktívnych tabúľ (v učeb-
niach i bežných triedach), 2 telocvične (vrátane 
multifunkčnej športovej haly), aula, viacúčelo-
vé asfaltové ihrisko, tenisový kurt.

Medzinárodné úspechy na-
šich žiakov: 
F. Lőrincz – 12. ročník medzi-
národnej vedeckej olympiády
EUSO 2014 v Aténach, zlatá 
medaila pre trojčlenný tím, 
ktorého bol členom.
F.Nemčko – 3.miesto na Me-
dzinárodnej biologickej olym-

piáde vo švajčiarskom Berne v roku 2013; oce-
nený ministrom školstva v roku 2013;
J. Lörinčík a M. Tkáčik – 3.miesto v súťaži 
ScientiaProFuturo v New Yorku v roku 2012.
Projekty:
Premena tradičnej školy na modernú
Zvyšovanie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania (NÚCEM)
Kvalitou školy otvárame brány VŠ, Projekt OP 
Vzdelávanie 2014/2015
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná 
škola tretieho tisícročia, Projekt OP Vzdeláva-
nie 2012/2014
Tvorba národnej sústavy kvalifikácií (ŠIOV)
Projekt DIGI ŠKOLA
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Javorová 16
052 01 Spišská Nová Ves

tel.: 053/441 39 48, 442 56 51
fax: 053/442 56 51
e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk
www.gjavsnv.sk

Študijné odbory:
● 7902 J - 4-ročné štúdium
● 7902 J - 8-ročné štúdium
● 7902 J 74  - 5-ročné
 bilingválne štúdium

Gymnázium, Javorová 16,
Spišská Nová Ves

Gymnázium vzniklo transformáciou zo základnej školy 1. 9. 
1992. V prvom roku boli otvorené dve triedy osemročného a 
jedna trieda štvorročného štúdia so zameraním na cudzie ja-
zyky. Neskôr bola ponuka štúdia  rozšírená o zameranie na in-
formatiku. 
Javorka sa od svojho vzniku  profilovala na centrum jazykového 
vzdelávania, čo v roku 2001 viedlo k myšlienke rozšíriť svoje 
pôsobenie aj na  širokú verejnosť. Tak vznikla pri gymnáziu 
štátna jazyková škola, ktorá ponúka vyše 50 kurzov v 6 cudzích 
jazykoch. 
Dôležitým impulzom pre rozvoj školy v rámci svetového vývo-
ja informačných a komunikačných technológií bolo zapojenie 
sa do projektu INFOVEK v roku 1998 a následné otvorenie sie-
ťovej akadémie v rámci projektu CISCO Networking Akademy 
Program. Od roku 2009 sme tento sieťový program zaviedli ako 
povinný predmet v školskom vzdelávacom programe pre triedy 
s rozšíreným počtom hodín informatiky. 
 Od školského roku 2011/2012 ponúkame nový odbor - bilin-
gválne štúdium v anglickom jazyku. Škola umožňuje žiakom 

dosiahnuť vysoký vedomostný štan-
dard nielen v cudzích jazykoch a infor-
matike, ale aj v ďalších humanitných a 
prírodovedných predmetoch. Tak majú 
naši absolventi výborné študijné pred-
poklady na akejkoľvek vysokej škole 
doma i v zahraničí. 
Každoročne škola organizuje na oboha-
tenie života študentov zaujímavé akcie, 
ako sú: reprezentačný ples gymnázia, 
zahraničné jazykové exkurzie, výmen-
né zahraničné pobyty... 



3. cestovanie a spoznávanie  Európskych kra-
jín v rámci medzinárodných projektov,
4. možnosť  zahraničných výmenných poby-
tov.

4-ročné štúdium „programátor“
V školskom roku 2015/2016 otvárame  4-roč-
né štúdium v „novom šate“  - orientované na 
programovanie a prírodovedné predmety 
– študijný program je posilnený v hodinách 

informatiky,  programova-
nia, matematiky, fyziky  a  
v sieťových technológiách. 
Vyučovanie navyše oboha-
tíme o praktické hodiny v 
regionálnych firmách, kto-
ré  sa venujú  informačným 
technológiám. 

Absolventi gymnázia na-
vštevujú  okrem sloven-
ských univerzít  aj zahra-
ničné vysoké školy, ako sú:  
University of Louisiana 
at Monroe, University of 
Bedfordshire,  NEWTON 
College Brno, Vienna Uni-
versity of Economics and 
Business  či Karlova Uni-
verzita v Prahe. 

5-ročné bilingválne štúdium v anglickom ja-
zyku
Čo Vám môžeme dať?
1. vysokú kvalitu jazykovej prípravy v anglic-
kom jazyku (avšak nie len v ňom)  s možnosťou 
absolvovania štátnej jazykovej skúšky pri ukon-
čení štúdia,
2. skúsených lektorov z Anglicka, či Ameriky a 
kvalitných učiteľov používajúcich moderné prí-
stupy vo vyučovaní,

35
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Školská 7
052 01 Spišská Nová Ves

tel.: 053/442 22 59
fax: 053/429 76 39
e-mail: skola@gymsnv.sk
www.gymsnv.sk

Študijný odbor:
● 7902 J gymnázium

Gymnázium, Školská 7,
Spišská Nová Ves

Gymnázium na Školskej ulici 7 v Spišskej Novej Vsi sídli v his-
torickej, pamiatkovo chránenej budove v centre mesta. Aj v 
predchádzajúcich obdobiach slúžila budova vzdelávaniu – na-
chádzal sa tu učiteľský ústav. Súčasťou objektu je počítačové 
stredisko, dom správcu a veľká záhrada slúžiaca študentom 
v čase vyučovania i vo voľnom čase. Okrem športovísk – bas-
ketbalového ihriska, futbalového ihriska s umelým trávnikom 
či tartanovou dráhou - sa tu nachádza altánok pre environ-
mentálnu výchovu a v tieni starých stromov relaxačná zóna 
s lavičkami. 
Rekonštruované priestory hlavnej budovy slúžia v súčasnosti 
potrebám 576 žiakov. Okrem materských tried sa tu nachádza 
niekoľko odborných učební vybavených najmodernejšou di-
daktickou a počítačovou technikou, telocvičňa, posilňovňa a 
stolnotenisová miestnosť. V suteréne budovy je moderná škol-
ská kuchyňa a veľká jedáleň. 
Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je najstaršou 
strednou školou v okrese s vyše 150-ročnou tradíciou. Škola 
poskytuje rodičom a ich deťom najmä kvalitnú prípravu žia-
kov na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké ško-
ly. Vedenie školy sa snaží o vytvorenie takých podmienok pre 
žiakov, aby chodili do školy bez stresu, aby  absolventi školy 
boli úspešní  vo vysokoškolskom štúdiu a v ďalšom osobnom 
i pracovnom živote. Vo vzťahu k zvýšeniu kvality vzdelávania 
vyhlásilo vedenie gymnázia politiku kvality. V roku 2008 ško-
la získala Certifikát kvality ISO 9001:2008. 
Okrem kvalitného vzdelania žijú naši študenti bohatým mi-

moškolským životom, môžu 
sa zapojiť do rôznych aktivít 
rozmanitého charakteru, 
projektov či súťaží. Súčasťou 
pulzujúceho života školy sú 
tradičné, veľmi obľúbené 
akcie, na ktorých sa podie-
ľajú samotní študenti: imat-
rikulácie, vianočný koncert, 
stužkové slávnosti, lyžiarsky 
zájazd do Álp, ples tretiakov 
a rôzne iné. Do života školy 
nezastupiteľne patria aj rôz-
ne projekty. Medzi tie naj-
zaujímavejšie patrí projekt 
Po stopách pamäti, projekt 
Comenius, jedinečný projekt 
internetového školského ča-
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sopisu v angličtine, výmenné pobyty s part-
nerskými školami, darcovstvo krvi a rôzne 
iné.
Zárukou naplnenia poslania školy je čo naj-
kvalitnejšie materiálno-technické zabezpe-
čenie školy, preto pri škole pracuje občianske 
združenie Epeus. Príspevky pochádzajúce z 
dobrovoľných príspevkov rodičov a sponzo-
rov sú účelne prerozdelené a vďaka týmto 
financiám sú na škole prenosné spätné pro-
jektory, dataprojektor, kopírovacie stroje či 
nové počítače. V škole pracuje klub Amavet 
- asociácia pre mládež, vedu a techniku, 
ktorá pomáha financovať krúžkovú činnosť 
a rôzne vzdelávacie a záujmové aktivity štu-
dentov.
Učiteľský kolektív je tvorený 41 stálymi 
učiteľmi a 14 externými učiteľmi na vyučo-
vanie tých predmetov, v ktorých vlastných 
kvalifikovaných odborníkov škola nemá. Pe-
dagógovia školy sa  neustále vzdelávajú a v 
značnej miere sa spolu so žiakmi zapájajú do 
rôznych projektov.
Zaujímavosťou vzdelávacieho programu 
školy je možnosť voľby voliteľných predme-
tov. Žiak si v treťom a vo štvrtom ročníku 

volí predmety z ponuky voliteľných predme-
tov tak, aby umožnili jeho profiláciu, úspešné 
zvládnutie maturitných skúšok, prijímacích 
skúšok na vysoké školy a následne aj úspeš-
né štúdium. Zoznam voliteľných predmetov 
sa každý rok dopĺňa v závislosti od požia-
daviek žiakov, personálnych a materiálnych 
podmienok školy. Špecialitou našej školy je 
možnosť voľby nielen predmetu, ale aj vyu-
čujúceho daného predmetu. Voliteľný obsah 
vzdelávania je napĺňaný v školskom vzdelá-
vacom programe a predstavuje štyri zame-
rania  vzdelávania: všeobecnovzdelávacia 
trieda, trieda s rozšíreným vyučovaním teles-
nej výchovy, trieda s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov a trieda s rozšíreným vyučo-
vaním informatiky. 
V nadväznosti na projekt profilácie gymná-
zia ponúkneme  študentom športových tried 
možnosť získať po 3. ročníku štúdia tréner-
skú licenciu alebo rozhodcovskú kvalifikáciu. 
Žiakom všeobecnovzdelávacích tried ponúk-
neme možnosť navštevovať nepovinné hodi-
ny cudzieho jazyka alebo informatiky a po  
3. ročníku získať certifikáty z jazyka respektí-
ve z informatiky.
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Lorencova 46
053 42 Krompachy

tel.: 053/447 23 15 sekretariát
053/447 21 02 – riaditeľ školy
fax: 053/447 03 61 - šk. jedáleň
e-mail: gymkromp@gmail.com
www.gymkromp.edu.sk

Študijné odbory
●  7902 J – gymnázium 

4-ročný vzdelávací program
●  7902 J 73 – gymnázium so 

zameraním na cudzie jazyky 
8-ročný vzdelávací program

Z histórie
Gymnázium v Krompachoch bolo zriadené výnosom MŠ SR zo dňa 
23.2.1970 s účinnosťou od 1.9.1969. Popri triedach strednej všeobec-
novzdelávacej školy začalo v jednej triede novovzniknutého gymná-
zia študovať 34 žiakov prírodovednej triedy. V ďalších rokoch sa gym-
naziálne štúdium realizovalo v paralelných triedach s orientáciou na 
humanitné, resp. prírodovedné predmety. Od 1.9.1997 sa otvorila 
trieda osemročného štúdia zameraná na programovanie. V súčasnos-
ti je štúdium na 8-ročnom gymnáziu zamerané na cudzie jazyky.

Súčasnosť
Poslaním školy je:
• pripravovať žiakov v súlade s cieľovými požiadavkami k úspešnému 
ukončeniu štúdia na gymnáziu a k dosiahnutiu stredného všeobecné-
ho vzdelania s maturitou;
• pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú 
úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na do-
mácom  i medzinárodnom trhu práce, budú schopní formovať svoju 
budúcnosť a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu;
• formovať u žiakov zodpovedné postoje, viesť ich k dodržiavaniu 
etických a ľudských princípov.

Výučba cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a od šk. 
roku 2012/2013 ruský jazyk

Gymnázium, Lorencova 46,
Krompachy
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Percentuálna úspešnosť prijatia na vysokoškol-
ské štúdium:
• 2008/2009 – 98,4 %
• 2009/2010 – 90,4 %
• 2010/2011 –  89,0 %
• 2011/2012 –  92,2 %
• 2012/2013 –  92,31% 
• 2013/2014 –  87,50%

Vybavenosť školy:
• moderné odborné učebne pre predmety biológia, 
chémia, informatika, cudzie jazyky – interaktívne 
tabule, dataprojektory, notebooky, moderné učebné 
pomôcky;
• telocvičňa – nová palubovka, plastové okná;
• posilňovňa;
• školská jedáleň – obed a doplnkové jedlo desiata;
• sprístupnená WiFi sieť.

Škola žiakom ponúka:
• zapojenie žiakov do predmetových olympiád, spo-
ločenskovedných, prírodovedných, športových súťa-
ží a do stredoškolskej odbornej činnosti;
• činnosť v AMAVET klube, v projekte Globálny etic-
ký program;
• organizovanie poznávacích zájazdov do Viedne, 
Paríža, Mníchova, Osvienčimu;
• účasť na mládežníckom seminári v Bad Marien-
bergu v SRN;
• účasť na odborných seminároch na Prírodovedec-
kej fakulte UPJŠ v Košiciach;
• zapojenie žiakov do záujmových krúžkov v rámci 
jednotlivých predmetov;
• organizovanie exkurzií;
• lyžiarsky a plavecký výcvik;
• organizovanie podujatí žiackou školskou radou;
• výmenný pobyt žiakov Krompachy – Rýmařov;
• zapojenie žiakov do KOMPRAX-u.

Najvýraznejšie úspechy našich žiakov:
• Olympiáda v slovenskom jazyku – Lenka Sle-
záková – 2. miesto – krajské kolo 2013;
• ZENIT – web dizajn – Alena Sabolová, Frede-
rik Haško – 7. miesto – celoštátne kolo 2013; 
• Festival vedy a techniky Amavet – Kristína 
Uličná – postup na medzinárodnú súťaž Intel 
ISEF – Los Angeles, celoštátne kolo 2013;
• Festival vedy a techniky Amavet – Radka Har-
manová, Mária Gregová – postup na medziná-
rodnú súťaž vedeckých projektov Zaragoza ESP, 
celoštátne kolo 2013;
• Festival vedy a techniky Amavet – Martina 
Tóthová – čestné uznanie, celoštátne kolo 2013;
• Festival vedy a techniky Amavet –  Dáša Gar-
došíková – čestné uznanie, celoštátne kolo 2013;
• Cezpoľný beh – Šimon Bartko – 2. miesto, 
krajské kolo 2013;
• Cezpoľný beh – Dáša Gardošíková – 4. miesto, 
krajské kolo 2013;
• Spoločne v Európe – Martina Podracká – 2. 
miesto, celoštátne kolo 2014;
• SOČ – Radka Harmanová a Mária Gregová – 
2. miesto, krajské kolo 2014;
• Olympiáda v nemeckom jazyku – Hans J. Kuh-
lmann – 4. miesto, krajské kolo 2014;
• Biologická olympiáda – Dominik Volavka – 4. 
miesto, krajské kolo 2014;
• Chemická olympiáda – Juraj Mnich – 4. 
miesto, krajské kolo 2014.
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Škola získala certifikát

Komenského 32
075 01 Trebišov  

tel.: 056/672 22 60
    056/668 91 26 
fax: 056/ 672 56 92 
e-mail: skola@gymtv.sk
www.gymtv.sk    

Študijný odbor
●  7902 J gymnázium - 4-ročné
 a 8-ročné  štúdium
●  7902J74 gymnázium -
 - bilingválne štúdium

Škola plná pohody, radosti, tvorivosti a úsilia.
Škola kvalitná a otvorená, kde sa žiak učí,
ako sa učiť, ako premýšľať,
ako sa stať manažérom vlastnej
plnohodnotnej budúcnosti... 

Gymnázium, Komenského 32,
Trebišov

Tieto myšlienky sa stali víziou-cieľom Gymnázia, Komenské-
ho 32, Trebišov, ktorú vytvorili tvorivým premýšľaním jeho 
učitelia a spoločným úsilím sa snažia o naplnenie.
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov je stredná škola s 
65-ročnou históriou  a za ten čas vychovala a odborne pri-
pravila mladých ľudí  pre  vstup  na  vysokú školu, odkiaľ ich  
kroky viedli do mnohých  oblastí ľudskej činnosti -  stretneme  
ich v politike, v masmédiách, vo výskumných ústavoch či ako 
úspešných právnikov a lekárov, na postoch pedagógov  od  ZŠ  
až  po VŠ.
Naša škola prešla v šk. roku 2010/2011 rozsiahlou stavebnou 
rekonštrukciou z prostriedkov ESF.  Zmenila vzhľad a vnú-
torné priestory sa stali  moderné a svetlé. Pribudli jazykové a 
odborné učebne pre výučbu prírodovedných predmetov, do-
plnila sa moderná didaktická technika - interaktívne tabule, 
vizualizér, počítače, dataprojektory. Žiaci majú k dispozícii 
kopírku a wifi.
Renovovala sa telocvičňa - pribudla nová palubovka, drevené 
a keramické obloženie, nové šatne, sociálne zariadenia. Pre 
telesnú výchovu či rôzne športové aktivity  slúži rozsiahly von-
kajší areál - 2 ihriská s ekologickým povrchom, bežecká drá-
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ha, volejbalové ihrisko a ihrisko s trávnatým 
povrchom. 
V budove školy je školská jedáleň, ktorá tiež 
vo vynovenom prostredí denne poskytuje 
obed vyše 500 stravníkom.
Na prvom mieste je záujem o výchovno-vzde-
lávací proces a jeho neustále vylepšovanie. 
V r. 2007 škola získala certifikát manažérstva 
kvality ISO 2001:2008, čo umožňuje monito-
rovať požiadavky rodičov, našich žiakov i budú-
cich prvákov. Tak sa zrodil podnet na otvorenie 
triedy s bilingválnym zameraním pre výučbu v 
slovenskom a anglickom jazyku. Záujem žiakov 
o bilingvál je pre nás potvrdením  dobrej myš-
lienky.  Aj tu je jasné, že hoci v regióne máme 
pevnú tradíciu, nežijeme  len na tradíciách. 
Kvalitné návrhy sa vedenie školy v spolupráci 
s  učiteľským zborom snaží premeniť na realitu. 
Svedčí o tom bohatá škála realizovaných akti-
vít spojených s vyučovaním či v mimoškolskej 
činnosti. Spomenieme: pravidelné zahraničné 
exkurzie -  do Viedne, Osvienčimu, Londýna, 
po rodnom Slovensku, škola v prírode pre žia-
kov prímy,  lyžiarsky kurz pre prvákov a sekun-
dánov  a podľa záujmu aj lyžovačka v Alpách, 
týždenný kurz pre žiakov 2. ročníka zameraný 
na spoznávanie kultúrnych a prírodných krás 
regiónu, známe a vychválené športové 24-ho-
dinovky, imatrikulácia prvákov, vianočná aka-
démia, návšteva divadelných  predstavení  aj 
v anglickom jazyku, spolupráca so SČK, zapá-
janie sa do celoslovenských charitatívnych a 
sociálnych aktivít - Hodina deťom, Narcis, Liga 
pre duševné zdravie, Biela pastelka. Boli sme 
úspešní  v programe Comenius a  za dva roky 
trvania projektu naši žiaci a učitelia navštívili 

Turecko, Bulharsko, Taliansko, Grécko, Špa-
nielsko a Maďarsko.
Vedieme žiakov k zodpovednosti  za vlast-
nú budúcnosť - podľa vypracovaného ŠkVP 
náš žiak má možnosť formovať si od 3. 
ročníka vlastné zameranie, a to pridaním 
voliteľných hodín k predmetu, ktorý bude 
profiláciou ďalšieho štúdia či pracovného  
uplatnenia. Takto počas štúdia môže zís-
kať 7 hodín navyše pre obľúbený predmet. 
Posilnili sme vyučovanie cudzieho jazyka 
zvýšením počtu vyučovacích hodín. Do 
ponuky cudzích jazykov patria: ANJ, NEJ, 
RUJ, FRJ, ŠPJ.  Žiak  si môže certifikovať 
jazykové znalosti medzinárodne platným 
osvedčením  City&Guilds  z anglického ja-
zyka a ÖSD z nemeckého jazyka. Priamo na 
škole funguje už siedmy  rok jazyková škola. 
Náš žiak má možnosť získať priamo na ško-
le certifikát ECDL, čo je ďalšou výbavou pre 
budúcnosť nášho absolventa.
Pravidelne sa zapájame do predmetových 
olympiád.  Za posledné roky naši žiaci pod 
vedením skúsených učiteľov získali viaceré 
medailové umiestnenia na  krajských, celo-
slovenských i medzinárodných kolách. Naj-
výraznejšie úspechy máme v chemickej a bi-
ologickej olympiáde a v olympiáde z cudzích 
jazykov. Žiaci nás reprezentovali na medziná-
rodnom kole v biológii v Argentíne a v nemči-
ne v Hamburgu.
Tvorivosť  a snahu žiakov pomáha rozvíjať 
školské stredisko záujmovej činnosti, na škole 
pracujú krúžky so zameraním na šport, prí-
rodné vedy, konverzáciu v cudzom jazyku, na 
kultúru a umenie či  zručnosť....
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Horešská 18
Kráľovský Chlmec

Tel.: 056/63 215 39
     056/63 235 75
Fax: 056 63 215 39
E-mail: gymkch@gymkch.edu.sk
www.gymkch.edu.sk

Názov školského vzdelávacie-
ho programu: 
Umom a srdcom pre región

Stupeň vzdelania:
● ISCED 3A  - Vyššie sekundár-

ne vzdelávanie – gymnázium
● ISCED 2A – Nižšie sekundár-

ne vzdelanie 

Študijné odbory:
štvorročné štúdium
● 7902J – gymnázium s vyučo-

vacím jazykom slovenským
● 7902J – gymnázium s vyučo-

vacím jazykom maďarským

osemročné štúdium
● 7902J – gymnázium s vyučo-

vacím jazykom slovenským
● 7902J – gymnázium s vyučo-

vacím jazykom maďarským

ATMOSFÉRA ŠKOLY: Gymnázium – Gimnázium v Kráľovskom 
Chlmci patrí k školám, ktoré sa nenechávajú unášať vírom udalostí 
a zmien – pohodlne, bez výziev, bez boja. Jej pedagógovia si uvedo-
mujú, že kým nedávno stačilo kráčať s dobou, dnes to nestačí. Byť 
na čele možno znamená mať odreté lakte i kolená, tento status však 
ponúka perspektívu byť pri zrode nového, vziať osud do vlastných 
rúk a vzoprieť sa ľahostajnosti. Gymnázium – Gimnázium v Kráľov-
skom Chlmci so svojou viac ako šesťdesiatpäťročnou históriou do-
zrelo na modernú kultúrnu vzdelávaciu ustanovizeň s vysokým kre-
ditom. Pedagógov spája chuť tvoriť a vzdelávať sa. Dôkazom toho 
sú aj  realizované európske projekty,  úspešné granty a vôľa neustále 
sa zdokonaľovať a implementovať získané poznatky vo výchovno-
-vzdelávacom procese. 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Výraznou črtou školy je jej prepo-
jenosť s regiónom, čo symbolizuje logo školy a čo je zároveň aj pr-
votným zámerom  školského vzdelávacieho programu: UMOM A 
SRDCOM PRE REGIÓN.
Špecifikom Gymnázia – Gimnázia v Kráľovskom Chlmci je, že pôso-
bí v jazykovo zmiešanom prostredí, čo podmieňuje i základnú štruk-
túru školy  -  z 22 tried je 11 tried s vyučovacím jazykom slovenským 
a 11 tried s vyučovacím jazykom maďarským.
Požiadavky spoločnosti a trhu práce na jazykové schopnosti absol-
ventov boli podnetom na zriadenie osemročného  štúdia so zamera-
ním na výuku cudzích jazykov v roku 1995, popri už od roku 1948 
existujúcom klasickom gymnaziálnom štúdiu.

Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, 
Kráľovský Chlmec



Vízia školy sa odzrkadľuje v školskom vzdeláva-
com programe: “Umom a srdcom pre región“ V 
záujme jej napĺňania je sformovaná i politika kva-
lity, ktorá odzrkadľuje snahy a aktivity školy v ob-
lasti implementácie inovačných pedagogických 
metód a činností do vyučovacej i mimovyučova-
cej práce. Škola poskytuje gymnaziálne štúdium 
s ohľadom na individuálnu pokročilosť a voľbu 
predmetov s orientáciou na budúce vysokoškol-
ské (univerzitné) vzdelanie. Kľúčovou ideovou 
úlohou v rozvoji školy je praktické uplatnenie 
princípov humanizácie a zdôraznenie motivácie 
ako hybného prvku nielen pri formovaní vzťahu 
študenta k štúdiu,  pri kladení si cieľov, zvyšo-
vaní náročnosti a formovaní osobnosti, ale aj vo 
vzťahu k spoločnosti, rovesníkom a učiteľom. 
Cieľavedomý postoj k vlastnému správaniu sa, k 
vlastným nárokom a k  životu  ako celku by mal 
eliminovať živelnosť, unáhlenosť a slabosť a viesť 
k tomu, aby pripravení a rozhodní mladí ľudia ne-
podľahli vonkajším negatívnym vplyvom. 
Odborná profilácia, ktorá vychádza z očakávaní 
našich študentov, ich rodičov, ako aj z potrieb a 
špecifík nášho regiónu, so zreteľom na naplne-
nie týchto aspektov a posilnenie prakticky vyu-
žiteľných vedomostí, ponúkaná žiakom školy od 
školského roku 2008/2009 už má za sebou pilot-
né obdobie hľadania a overovania a v školskom 
roku 2015/2016 prichádza, na základe skúse-
ností absolventov, dosiahnutých výsledkov a pod 
vplyvom zmien v požiadavkách na vysokoškolské 
štúdium a zmien na trhu práce, v inovovanej po-
dobe.

Žiaci si na základe vlastného výberu podľa po-
nuky v jednotlivých ročníkoch volia odborné 
predmety, štúdiom ktorých získajú základy pre 
profesie športového manažéra, ekonóma, účtov-
níka, projektového manažéra, finančného porad-
cu či odborníka pre cestovný ruch a turizmus. V 
odborných učebniach a laboratóriách školy, v 
ktorých práve prebehla rozsiahla rekonštrukcia 

a inovácia vybavenia vďaka implementácii úspeš-
ného projektu ESF: „Synergia vedomostí a praxe 
– hlavné atribúty vzdelávania na Gymnáziu v Krá-
ľovskom Chlmci“, nájdeme aj budúcich zdravotní-
kov, lekárov či farmaceutov. Na trhu práce veľmi 
vyhľadávaní odborníci v oblasti informatiky a infor-
mačných technológií uvítajú možnosť rozšíriť svoje 
základné gymnaziálne vzdelanie o predmety od-
bornej profilácie: počítačové siete, programovanie, 
vývoj softvéru, databázové systémy, štúdiová audio 
a videotechnika a veľmi žiadané programovanie 
číslicovo riadených CNC strojov.
Odborná príprava na tieto profesie a vysokoškol-
ské štúdium je na našej škole umocnená kvalitnou 
výukou cudzích jazykov, predovšetkým angličtiny, 
nemčiny, francúzštiny a ruštiny. Tieto vnímame ako 
nástroj na uplatnenie sa na  medzinárodnej úrovni. 
Preto aplikujeme prakticky vo všetkých predmetoch 
ľahkú formu metódy CLIL, paralelnú výuku odbor-
nej terminológie aj vo vybranom svetovom jazyku.
 Popri kvalitnom vzdelávaní ponúka škola svojím 
žiakom aj pestrú paletu študentských jazykových a 
tematických zahraničných pobytov vrámci progra-
mov Comenius a Erasmus+, množstvo záujmových 
krúžkov (dramatický, žurnalistický, fotografický, 
spevácky), mnoho príležitostí na kreatívnu činnosť, 
príležitosť talentovaným žiakom prejaviť sa - školská 
televízia - SCOOL TV a rádio, súťaže, Gymistar, Dni 
vedy, Gymiday, Týždeň netradičného vzdelávania, 
a bohatý kultúrny a spoločenský život s tradičnými 
aj originálnymi podujatiami, ktoré sú neoddeliteľ-
nou súčasťou života školy.
Dôvod na radosť dáva škole aj školské reprezen-
tačné družstvo netradičného športu – Shuttlecock, 
ktoré háji farby Slovenskej republiky na európskej 
i svetovej úrovni. Na Majstrovstvách Európy, ktoré 
sa konali 10. až 13. júla 2014 v Poľsku, obhájilo toto 
družstvo svoju zaslúženú pozíciu, na ktorej obstálo 
na ME dorastencov v Srbsku v lete 2013. V silnej 
konkurencii 7 európskych krajín, v súťaži dospe-
lých, reprezentanti – žiaci Gymnázia – Gimnázia v 
Kráľovskom Chlmci potvrdili, že sú z roka na rok 
lepší a už dnes siahajú po tých najvyšších métach. 
Úspech Majsterky Európy - žiačky septimy osemroč-
ného štúdia, umocnený konečnou bilanciou škol-
ského reprezentačného družstva na Majstrovstvách 
Európy v Poľsku – 1 zlatá, 2  strieborné a 4 bronzové 
medaily, napĺňa hrdosťou celý región.
Vedenie školy, učitelia a aktívna žiacka rada držia 
ruku na pulze času, ktorý vnáša do priestorov školy 
pozitívnu energiu spolupráce, túžbu po vzdelaní a 
víziu skvelej budúcnosti pre všetkých absolventov 
školy.
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Spojená škola
Zimná 96

organizačná zložka
Gymnázium
SNP 607, Dobšiná

tel.: 058/794 12 78
e-mail: skola@gymdobs.svcmi.sk
www.gymdobs.sk
www.gymdobsina.edupage.org

Študijnéodbory
osemročné štúdium
● 7902 J gymnázium
 štvorročné štúdium
● 7902 J gymnázium

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná 
zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná

Už od 18. storočia bolo v Dobšinej známe gymnázium (lýceum), v kto-
rom študovali viaceré významné osobnosti slovenskej histórie - napr. 
Ladislav Bartolomeides, Juraj Palkovič, v rokoch 1808-1810 tu študoval 
priekopník slavistiky P.J.Šafárik, v rokoch 1817-1820 Karol Kuzmány, 
prvý podpredseda Matice slovenskej, autor hymnickej piesne Kto za 
pravdu horí. Škola, poskytujúca stredné všeobecné vzdelanie s ťažis-
kom na prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium ako predchodca 
súčasného gymnázia, vznikla v Dobšinej 1.9.1957. 
1. 9. 1995 bolo Gymnázium  Dobšiná zaradené do siete  8-ročných 
gymnázií.
Gymnázium Dobšiná je centrom vzdelanosti v mikroregióne Dobšiná a 
v širšom okolí. Ponúka 2 študijné odbory – štvorročné a osemročné štú-
dium, so všeobecnovzdelávacím zameraním, s kvalitnou prípravou na 
štúdium na vysokých školách. Naša škola funguje na demokratických 
zásadách a princípoch, kladieme dôraz na vysokú odbornosť(100% 
kvalifikovaných pedagógov), individuálny prístup k žiakom, etiku, 
zdravie a bezpečnosť. Nad rámec vyučovacieho procesuposkytujeme 
priestor a podmienky pre rozvoj všetkých stránok osobnosti mladého 
moderného človeka:
• teoretické vedomosti – pripravujeme žiakov predovšetkým na štú-
dium na vysokých školách(humanitné, prírodovedné, ekonomické, 
jazykové, technické zameranie), náš žiak získa odborné kompetencie 
v oblasti IKT (možnosť po skončení SŠ), vie aktívne komunikovať v cu-
dzích jazykoch(anglický, nemecký, ruský)

Pozvánka:

„OTVORENÉ
UTORKY“

- každý utorok počas
školského roka



• praktické zručnosti – získavajú žiaci v rámci vyučo-
vania (technika, biologické, chemické, fyzikálne prak-
tikum), záujmovej krúžkovej činnosti (turistický, špor-
tový, ručné práce, chemický, zábavná ruština, zábavná 
matematika, robolab, hravá nemčina, školoviny) mi-
moškolských aktivít (projektové vyučovanie, medziná-
rodné športové olympiády partnerských miest).
Chceme si naďalej udržať vysoký kredit na verejnos-
tikvalitnou prípravou našich žiakov a udržiavať si tak 
neustále vysokú úspešnosť v prijímaní na vysoké ško-
ly na Slovensku a v zahraničí (nad 95%, evidencia od 
roku 2000). Cieľom je uplatňovať v praxi myšlienky 
školskej reformy a pokračovať v transformácii tradičnej 
školy na modernú.
Profilácia žiakov počas štúdia:
Poskytujeme možnosť, aby si žiaci svoje zameranie a 
smerovanie určovali sami v súlade so štátnym a škol-
ským vzdelávacím programom:
V nižších ročníkoch si žiaci vyberajú predmety v rámci 
povinných a nepovinných predmetov, kurzov, výcvi-
kov, krúžkovej činnosti. Vo vyšších ročníkoch majú ešte 
navyše možnosť vybrať si semináre. Žiak si teda môže 
určiť svoju profiláciu v troch oblastiach:
• informatika a výpočtová technika
• prírodovedné predmety
• humanitné predmety

Profil absolventa:
• kvalitná príprava nášho absolventa na štúdium 
na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia všetkých 
typov vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí 
• aktívna znalosť minimálne dvoch cudzích jazy-
kov (anglický, nemecký jazyk, ruský) 
• výborná znalosť práce na PC v rôznych progra-
moch, schopnosť programovania 
• uplatnenie sa na trhu práce

Voľnočasové aktivity: 
• krúžky, olympiády, SOČ, korešpondenčné se-
mináre, online súťaže, športové súťaže, plavecký 
a lyžiar-sky výcvik a kurz, tanečné kurzy, stužkové 
slávnosti, poznávacie zájazdy a exkurzie, imatriku-
lácie, študentský ples. 

Materiálne vybavenie školy: 
• telocvičňa, posilňovňa, odborná učebňa fyziky, 
chémie, jazykov, dve učebne informatiky a multi-
mediálna učebňa, ktoré sú vybavené modernou 
technikou, tenisový kurt, klzisko, knižnica, učebňa 
v prírode

Iné: 
• elektronická žiacka knižka 
• žiacka školská rada
• školský časopis
• tričká s logom Gymnázia Dobšiná
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Organizačná zložka SOŠ
Zimná 96
049 25 Dobšiná

tel.: 058/794 16 36
e-mail: sou-dobsina@mail.t-com.sk
www.soudobsina.edu.sk

Študijné odbory:
● 6442 K obchodný   
 pracovník
● 6405 K pracovník marketingu
● 2697 K mechanik elektro- 
 technik

Učebné odbory:
● 3661 H murár
● 2464 H strojný mechanik
● 6489 H hostinký-hostinská
● 6460 H predavač
● 2683 H 11 elektromechanik  
 – silnoprúdová technika
● 2683 H 15 elektromechanik  
 – úžitková technika

2-ročné odbory:
● 3178 F výroba konfekcie
● 2478 F strojárska výroba
● 3686 F stavebná výroba
● 3161 F praktická žena

Štúdium popri zamestnaní:
● 6421 L spoločné stravovanie
● 6411 L prevádzka obchodu
● 2414 L 01 strojárstvo
● 6403 L podnikanie v re- 
 meslách a službách

Škola od 01.09.2013 otvorila 
elokované pracovisko v Sečov-
ciach s učebnými odbormi:
● 3178 F výroba konfekcie
● 3686 F stavebná výroba

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná 
zložka Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná

HISTÓRIA ŠKOLY
SOŠ Dobšiná vznikla 1. júla 1995 zlúčením SOU obchodného 
Nižná Slaná a SOU strojárskeho Dobšiná. Pôvodné školy boli 
úzko zamerané, a to v Nižnej Slanej na obchod, v Dobšinej na 
strojárske a elektro profesie.  Škola v súčasnosti si zachovala 
profesie oboch pôvodných škôl a v dennom štúdiu ju navštevujú 
najmä žiaci z Rožňavského okresu. V štúdiu popri zamestnaní v 
škole študujú žiaci takmer z celého Košického regiónu. Od škol-
ského roku 2005/2006 sa škola presťahovala do Dobšinej.
Odbory, ktoré škola ponúka, sú zamerané pre potreby trhu práce 
v našom regióne.
Po úspešnom ukončení študijných odborov môžu absolventi po-
kračovať v štúdiu na vysokej škole podľa svojho výberu.
   
ODBORY
Študijné odbory - dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o ma-
turitnej skúške
- 2697 K mechanik elektrotechnik 
- 6442 K obchodný pracovník
Absolventi odboru mechanik elektrotechnik môžu po úspeš-
nom ukončení štúdia získať aj osvedčenie o odbornej spôso-
bilosti v elektrotechnike, ktoré ich oprávňuje samostatne vy-
konávať činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V a na 
bleskozvodoch. 
Možnosť uplatnenia tohto odboru: technik konštrukčného, tech-
nologického, montážneho a prevádzkového charakteru.  
V odbore obchodný pracovník sa absolventi uplatnia ako predaj-
covia, pokladníci, nákupcovia, vedúci pracovník a pracovník v 
logistike a distribúcii.  
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Učebné odbory –  dĺžka vzdelávania 3 roky, 
doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej 
skúške, výučný list
- 3661 H murár
- 6489 H hostinský/hostinská 
Pre absolventov trojročných odborov škola po-
núka získanie úplného stredoškolského vzdela-
nia dennou alebo externou formou. Absolvent 
v odbore murár je schopný orientovať sa v pro-
jektovej dokumentácii, pozná vlastnosti staveb-
ných materiálov, vie pracovať podľa najnovších 
technológií.
Absolvent v odbore hostinský ovláda základy 
technologickej prípravy jedál a nápojov.  
Učebné odbory - dĺžka vzdelávania 2 roky, 
doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej 
skúške
- 2478 F strojárska výroba
- 3686 F stavebná výroba
- 3178 F výroba konfekcie
Tieto odbory sú určené pre žiakov z neukonče-
ným základným vzdelaním.
Štúdium popri zamestnaní - dĺžka vzdelávania 
dennou formou – 2 roky, externou formou – 3 
roky 
doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie 
- 6421 L spoločné stravovanie
- 6411 L 01 prevádzka obchodu
- 2414 L 01 strojárstvo 
 
MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
V škole pracuje niekoľko krúžkov: počítačový, 
športový (futbal, florbal, šípky), krúžok šikov-
ných rúk, hudobný krúžok, vedecko-technický, 
tvorivé dielne. V športe sa škola aktívne zapája 
do rôznych športových súťaží, ktoré usporadúva 
Košický samosprávny kraj, ako aj CVČ Rožňava. 
Každoročne sa usporadúvajú výstavky – via-

nočná a veľkonočná, na ktorých žiaci školy 
prezentujú svoje nápady, šikovnosť a zruč-
nosť pred širokou verejnosťou. Škola pravi-
delne organizuje plavecký výcvik, lyžiarsky 
výcvik, výstup na Kráľovu hoľu, exkurzie 
podľa odborov (technické múzeum, letecké 
múzeum, Vodné elektrárne Dobšiná), stuž-
kovú slávnosť.
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Kollárova 17
Sečovce

tel.: 056/6713800
e-mail: 
sekretariat@gdusecovce.sk
www.gdusecovce.edu.sk 

Gymnázium 7902 J
Stredná odborná  škola 

4-ročné študijné odbory
● 2413 K  mechanik strojov  
 a zariadení
● 2682 K mechanik počítačo- 
 vých sietí
● 6444 K čašník, servírka
● 6445 K kuchár

3-ročné učebné odbory
● 2464 H strojný mechanik
● 6489 H hostinský

2-ročné učebné odbory
● 2478 F  strojárska výroba
● 3178 F výroba konfekcie
● 3161 F praktická žena

2-ročné  pomaturitné
kvalifikačné štúdium 
● 6851 N sociálno-právna  
 činnosť
● 6292 N hospodárska
 informatika

Spojená škola v Sečovciach tvorí komplex dvoch vzájomne pre-
pojených škôl pod spoločným riaditeľstvom. Výchova a vzdeláva-
nie v nich prebieha relatívne  samostatne a zohľadňuje špecifiká 
každej z týchto škôl, ako aj profiláciu jej absolventov. 
      Gymnázium je typom všeobecnovzdelávacej strednej školy. 
Je školou s vyše päťdesiatročnou tradíciou a pripravuje absol-
ventov na štúdium na vysokých školách v triedach so všeobec-
ným zameraním v štvorročnom štúdiu a v osemročnom štú-
diu. Poskytuje žiakom nadštandardné ekonomické vzdelanie 
a v osemročnom štúdiu aj vzdelanie v oblasti informatiky.
Stredná odborná  škola pripravuje žiakov v strojárskych od-
boroch, gastroodboroch a v odbore elektrotechnického za-
merania. Poskytuje široké možnosti získať vzdelanie od niž-
šieho stredného odborného až po pomaturitné kvalifikačné 
štúdium.
Víziou školy je byť modernou strednou školou poskytujúcou 
kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium a pre potreby 
trhu práce informačnej znalostnej ekonomiky. Výchovno - 
vzdelávací proces vychádza zo stratégie rozvoja školy, ktorú 
definuje „Školské desatoro“:
1. Proces výchovy a vzdelávania smerujeme k tomu, aby náš 
absolvent mal vedomostí,  zručností, kompetencie a motiváciu 
pre celoživotné vzdelávanie  
2. Rozvíjame tvorivosť študentov 
3. Prezentujeme naše projekty 
4. Pripravujeme sa pre život v informačnej spoločnosti

Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
organizačné zložky gymnázium 
a stredná odborná škola 
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5. Komunikujeme kultivovane a efektívne
6. Sebareflexiou sa stávame zodpovednými 
za svoje vzdelanie
7. Pestujeme vzťah k svojmu regiónu v európ-
skej dimenzii
8. Prepájame vzdelanie so svetom práce, vedy 
a techniky
9. Pestujeme zdravý životný štýl
  10. Učíme sa nielen v škole
Školské desatoro sa prelína školskými vzdelá-
vacími programami jednotlivých študijných a 
učebných odborov. Ich troma hlavnými pilier-
mi sú: projektové vyučovanie ako prioritná 
vyučovacia stratégia, výchova k tvorivosti ako 
prioritná orientácia a portfólio ako nástroj 
autoevalvácie žiaka. Tieto ciele majú napo-
môcť plniť aj nové predmety školských vzde-
lávacích programov: Manažérske portfólio, 
Manažment osobných financií, Ekonomika a 
nové odborné predmety jednotlivých študij-
ných a učebných odborov. 
Pedagogickí pracovníci školy majú skúsenosti 
s prípravou, koordináciou a realizáciou škol-
ských a triednych projektov. Školský celoročný  
projekt ,,Malá maturita“ má 10-ročnú tradí-
ciu,  know-how tohto projektu škola poskytla 
ďalším stredným školám v okrese. Jeho cieľom 
je poskytnúť priestor pre rozvoj tvorivosti žia-
kov, pri rešpektovaní ich individuality a overiť 
ich autonómnosť. Škola má niekoľkoročné 
skúsenosti aj s ďalšími školskými projektmi – 
Rozprávkový večer, Remeselné dni (umožňuje 
prenos teoretických poznatkov  do praxe s ak-
centom podpory podnikateľského prostredia). 
Škola realizuje aj sériu jednodňových celoškol-
ských projektov. Deň Zemplína je zameraný 

na oživenie tradičných regionálnych zvykov 
aj ďalších prvkov tradičnej ľudovej kultúry 
(zemplínska gastronómia, umenie, jazyk). Po-
slaním Dňa zdravia je podpora zdravého ži-
votného štýlu žiakov a tímovej práce. Cieľom 
Dňa Zeme je prehlbovanie environmentálneho 
povedomia žiakov a pestovanie zodpovedného 
vzťahu k životnému prostrediu s dôrazom na 
bezprostredné okolie. Deň otvorených dverí 
využíva škola ako nástroj sebaprezentácie a 
propagácie školy v rámci miestnej komunity aj 
širšieho regiónu.
Škola má viacročné skúsenosti s prácou v me-
dzinárodných projektoch – program Socrates 
Comenius a Leonardo. V rokoch 2006-2010 
bola zapojená do trojročného projektu Po-
svätné miesta a pútnické cesty v Európe. Ďal-
ší medzinárodný projekt Postavme kultúrne 
mosty, do ktorého sa škola zapojila, prebiehal 
v rokoch 2010-2012. Škola spolupracovala s 
partnermi zo Španielska, Anglicka a Talian-
ska. Bol ukončený dvojročný projekt Liečivé 
bylinky v Európe /2010-2012/ a začal sa pro-
jekt IMTUSARCS – tvorba výučbového softvé-
ru /2012-2014/. V aktuálnom školskom roku 
sa škola zapojila aj do ďalšieho projektu Lite-
ratúra naživo, v ktorom spolupracuje s part-
nermi z 11 krajín.
Medzinárodnú skúsenosť s riešením mode-
lových situácií získali žiaci a učitelia účasťou 
na medzinárodnom projekte Modelová OSN,  
ktorý sa uskutočnil v Buenos Aires v roku 
2006, 2009 a 2012. V roku 2010 sa 4-členná 
delegácia pozostávajúca z pedagóga a troch 
študentov zúčastnila podujatia s názvom 
YOUR EUROPE, YOUR SAY v Bruseli.
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Exnárova 8
040 22 Košice

tel.: 055/671 78 43 fax: 
055/671 78 43
e-mail:  sekretariat@kek.sk 
robert.galovics@kek.sk
www.kek.sk

Študijné odbory
● 8226 Q hudobno-dramatické 
 umenie
● 8227 Q tanec
● 8228 Q spev
● 8229 Q hudba

História Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v 
rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej 
ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná ume-
lecká škola. O rok neskôr teda v r. 1992 bola škola zaradená do siete 
stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie 
a Hra na ľudové hudobné nástroje. Hlavným poslaním tejto inštitúcie 
bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a rómskej minority hudobnoumelecké štúdium s rešpektovaním špeci-
fických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným 
rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu 
so zastúpením odborov Hudba, Spev, Hudobnodramatické umenie 
(HDU) a Tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez 
rozdielu národnosti, rasy, či prostredia z ktorého pochádzajú.
O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy 
študentov, pozitívne ohlasy verejnosti ako aj stály záujem o vystúpenia 
umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri prí-
ležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí 
okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a 
Dievčenský zbor Tempo. Orchestre a zbor školy vystupovali pred švéd-
skym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a an-
glickou kráľovnou Alžbetou 2., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, 
Holandsku aj v Poľsku. 
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice sídli na Sídlisku Dargovských hr-
dinov v mestskej  časti Košice III. (Furča) v tichom a peknom prostredí. 
Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces žiakov mladými vysoko 
kvalifikovanými a odborne erudovanými pedagogickými  zamestnan-
cami,
Štúdium na Konzervatóriu Exnárova 8 v Košiciach je šesťročné súvislé 
štúdium v týchto odboroch: hudobno-dramatické umenie, hudba, spev 
a tanec. Vymenované odbory sú určené pre absolventov základných  

Konzervatórium, Exnárova 8, 
Košice



škôl. Podmienkou na prijatie do vybraného odboru 
je úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. 
Vzdelávanie sa na našej škole ukončuje po štvrtom 
ročníku maturitnou skúškou a po šiestom ročníku 
absolventskou skúškou.

Poskytnutý stupeň vzdelania:
• úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní ma-
turitnej skúšky,
•vyššie odborné vzdelanie po 6. ročníku a absol-
ventských skúškach so získaním titulu DiS.art.       

Pracovné uplatnenie absolventa v odboroch hu-
dobno- dramatické umenie, tanec, spev, hudba 
ako:
• kvalifikovaný  pedagóg v podmienkach základ-
ných umeleckých škôl, 
• profesionálny  herec v divadle, filme, dabingu,
• operný, operetný, muzikálový spevák – sólista, ale-
bo člen zboru, 
• profesionálny  hudobník - sólista, člen orchestra vo 
filharmonickom, v divadelnom, komornom orches-
tri, praktickí muzikanti v súboroch ľudovej a zábav-
nej hudby,

• profesionálny tanečník v divadle alebo v taneč-
ných súboroch,
• člen umeleckých  telies a vedúci umeleckých sú-
borov,
• pracovník v kultúrnych zariadeniach a centrách 
voľného času.

Absolvent konzervatória je pripravený na úspeš-
né vykonanie prijímacieho konania:
• na vysoké školy umeleckého typu v SR i v zahra-
ničí,
• na vysoké školy univerzitného vzdelávania.

Vyučovací proces na našej škole je organizovaný 
prostredníctvom individuálneho, skupinového a 
kolektívneho vyučovania vo forme denného štúdia. 
Spoločenský význam existencie tejto školy potvrdzu-
je aj skutočnosť, že v súčasnosti na nej študuje 402 
študentov a ich každoročná účasť na verejných vy-
stúpeniach, medzinárodných fórach, workshopoch 
a súťažiach. Študenti sa môžu zapojiť do mimoškol-
skej činnosti v rôznorodých krúžkoch a zároveň sa 
môžu stať členmi umeleckých zoskupení pôsobia-
cich na škole.
Priestory školy pozostávajú zo štyroch  samostat-
ných pavilónov. Tri pavilóny slúžia na vyučovací 
proces, v nich sa nachádza 21 kolektívnych tried, 
počítačové učebne, baletné sály, koncertná sála a  
učebne  praktického vyučovania. V štvrtom pavilóne 
sa nachádza internát pre našich  študentov. Internát 
je určený pre chlapcov s kapacitou 40 lôžok Priesto-
ry internátu pozostávajú z 20-tich 2-lôžkových izieb 
umiestnených na 2 podlažiach s miestnosťou pre 
vychovávateľa, spoločenskou miestnosťou a sociál-
nymi zariadeniami. V tomto pavilóne sa nachádza aj 
výdajná  školská jedáleň  pre celodenné stravovanie 
študentov v internáte a obedné  stravovanie študen-
tov školy.
Od šk. roku 2014/2015 má škola k dispozícii aj nové 
priestory v budove bývalého Gymnázia Exnárova 
10, kde sú na jednom poschodí  k dispozícii 4 veľké 
učebne pre kolektívne vyučovanie, veľká baletná 
sála, šatňa a divadelná sála.
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Timonova 2
042 03 Košice

tel.: 055/622 19 67
fax: 055/699 82 07
e-mail: kon-ke@stonline.sk
www.konke.sk

Kódy odborov pre 1. - 3. ročník, 
šk. rok: 2014/2015
● 8226 Q HDU
● 8227 Q tanec
● 8228 Q spev
● 8229 Q 01 hudba-skladba
● 8229 Q 02 hudba-dirigovanie
● 8229 Q 03 hudba-hra na klavíri
● 8229 Q 04 hudba-hra na  
  organe
● 8229 Q 05 hudba-hra na  
  dych. nástrojoch
● 8229 Q 06 hudba-hra na 
  strun. nástrojoch
● 8229 Q 07 hudba-hra na  
  akordeóne

Kódy odborov pre 4. - 6. ročník, 
šk. rok: 2014/2015
● 8226 7 HDU 
● 8227 7 tanec
● 8228 7 spev
● 8229 7 01 hudba-skladba
● 8229 7 02 hudba-dirigovanie
● 8229 7 03 hudba-hra na klavíri
● 8229 7 04 hudba-hra na  
  organe
● 8229 7 05 hudba-hra na 
  dych. nástrojoch
● 8229 7 06 hudba-hra na  
  strun. nástrojoch
● 8229 7 07 hudba-hra na  
  akordeóne

Konzervatórium, Timonova 2,
Košice

Konzervatórium na Timonovej ulici v Košiciach si  25. 10. 2011 sláv-
nostným koncertom pripomenulo 60. výročie svojho založenia.
10. 10. 1951 bolo zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandi-
dátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach. Otvorené boli 
tri oddelenia – klavírne, sláčikové a dychové a 1. 9. 1959 bolo zriadené 
na základe príkazu MŠ Štátne Konzervatórium ako 6-ročné odborné 
štúdium ukončené absolutóriom.
Dnes patrí táto škola ku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Počty žiakov študujúcich na škole sú už niekoľko rokov vyrovnané a sta-
bilizované, čo svedčí o  dobrej práci pedagógov a tiež o dobrej možnosti 
uplatnenia absolventov po skončení školy na trhu práce. Z toho vyplý-
va, že sa nám darí reagovať tak na požiadavky doby, ako aj na potreby 
regiónu.
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Študenti môžu pokračovať v štúdiu na 
vysokej škole už po vykonaní maturitnej 
skúšky, prípadne po absolutóriu.
Škola výsledkami práce úspešne konku-
ruje školám s rovnakým alebo podob-
ným študijným  zameraním a dlhoročné 
výsledky výchovno-vzdelácacej práce 
sú v praxi overované  úspešnosťou štu-
dentov školy vo vykonávaní umeleckej 
činnosti na popredných scénach  na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí. Študentami 
košického konzervatória boli napr.: Ma-
rián Čekovský, bratia Timkovci a Z. Sallai 
zo skupiny No Name, Peter Bič, Vladimír 
Kobielsky, Alexander Bárta, Petra Hume-
ňanská a ďalší.
Momentálne ako jediné konzervatórium 
na Slovensku poskytuje vzdelanie vo 
všetkých študijných odboroch, ktoré ten-
to typ školy ponúka podľa medzinárod-
nej a slovenskej klasifikácie vzdelávania 
ISCED 5B (vyššie odborné vzdelanie s 
absolutóriom).
V súčasnosti škola sídli na Timono-
vej ulici č. 2 v Košiciach, ale využíva aj 
priestory na Moyzesovej ulici č. 44. Úzko 
spolupracuje so Štátnou filharmóniou v 
Košiciach, ako aj so Štátnym divadlom v 
Košiciach.
Terajším riaditeľom školy je MgA. Barto-
lomej Buráš. V škole pôsobia významné 
umelecké osobnosti, ktoré šíria dobré 
meno školy. Absolventi školy po získaní 
absolutória pokračujú v štúdiu na vyso-
kej škole, rovnako majú dostatok pra-
covných príležitostí v umeleckej sfére, 
pedagogickej činnosti na ZUŠ, ale tiež v 
komerčných TV a rádiách.
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Južná trieda 10
040 01 Košice

tel.: 055/726 07 00 
    055/7260 705 
fax: 055/7260 703
e-mail: sekretariat@zsjuznake
www.hotelovake.edupage.org

Študijné odbory
● 6323 K hotelová akadémia                                                    
● 6444 K čašník servírka
● 6445 K kuchár 
● 6405 K pracovník marketingu

Učebné odbory - štvorročné:
● 2977 H cukrár kuchár
● 2978 H cukrár pekár
   
Učebné odbory - trojročné
● 2964 H cukrár  
● 2962 H pekár 
● 6445 H kuchár 
● 6444 H čašník servírka

Nadstavbové štúdium
● 2982 L potravinárska výroba
● 6421 L spoločné stravovanie

Pomaturitné štúdium
● 6314 N cestovný ruch

Hotelová akadémia, Južná trieda 10,
Košice

Hotelová akadémia v súčasnosti realizuje výchovno-vzdelávací 
proces podľa vypracovaných školských vzdelávacích programov. 
Tie  sú v súlade s modernými trendmi vyučovania, kvalitnou 
praktickou prípravou s požiadavkami trhu práce, ktorú  zabezpe-
čuje  vo vlastných priestoroch s modernou technológiou.  
Naším poslaním je pripraviť vhodných adeptov pre trh práce, 
sebavedomých a tvorivých mladých ľudí, schopných presadiť 
sa v spoločnosti. Vychovávame reprezentantov Slovenska v EÚ 
s dobrými jazykovými znalosťami získanými štúdiom na škole a 
na stážach v krajinách EÚ. 
Nevyhnutnou súčasťou štúdia je odborná prax žiakov. Dobré 
praktické zručnosti získavajú hlavne vo vlastnom stravovacom 
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a hotelovom zariadení, kde sa zviditeľňujú 
zabezpečovaním rôznych akcií – plesov, stuž-
kových, rautov, recepcií, svadieb a pod., Žiaci 
z odboru cukrár a pekár pripravujú krásne a 
chutné cukrárenské a pekárenské výrobky na 
dané akcie v školských cukrárenských a peká-
renských výrobniach na Južnej triede 48.
Počas štúdia škola v rámci podprogramu celoži-
votného vzdelávania EÚ Leonardo da Vinci od 
roku 2003 ponúka zahraničné stáže pre študen-
tov, pedagogických pracovníkov a manažérov 
našich partnerských podnikov. Tieto stáže sa 
uskutočnili v zariadeniach vyšších tried a za-
riadení v 12 cieľových krajinách - Francúzsko, 
Fínsko, Nemecko, Portugalsko, Poľsko, Česko, 
Maďarsko, Estónsko, Litva, Veľká Británia, Špa-
nielsko, Taliansko.  V školskom roku 2011/2012 
sme nadviazali spoluprácu aj s ďalším, gastro-
nomickým a  hotelovým zariadením vo Švaj-
čiarsku, v meste Münsingen pri Bernea , kde 3 
mesiace zbierali odborné a jazykové skúsenosti 
naši študenti. Nadviazali sme  kontakty aj so 
slovensko – švajčiarskym združením pre rozvoj 
cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

Škola je každoročne aj prijímajúcou organizáci-
ou pre realizáciu stáží zahraničných študentov 
a úzko spolupracuje so svojimi  partnermi, pre-
dovšetkým s: boutique hotel Maratón, hotel BW 
Teledom, hotel Dália, pekáreň Vamex, Reštau-
rácia Lahoda, Salaš Barca, Hotel Košice, Hotel 
Šebastovce a Iron Pub.
Výhodou je veľmi dobrá jazyková a odborná 
zručnosť, k čomu veľkou mierou prispieva kva-
lifikovanosť  našich učiteľov. 
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Radničné námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

tel./fax: 053/446 42 15
            053/442 41 89
e-mail: hotelovkasnv@gmail.com
www.hotelovkasnv.edupade.org

Študijné odbory  - denné 
štúdium: 
● 6323 K  hotelová akadémia  
● 6324 K manažment regionál-
 neho cestovného ruchu    

Učebné odbory –  denné 
štúdium:
● 6445 H kuchár  
● 6444 H čašník, servírka   

Externé štúdium – diaľkové 
Študijné odbory:
● 6411 L prevádzka obchodu - 
vnútorný obchod
● 6421 L spoločné stravovanie

Učebné odbory:
● 6445 H kuchár  
● 6444 H čašník, servírka

Hotelová akadémia, 
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má viac ako šesťde-
siatročnú tradíciu a v regióne Spiš i v rámci Slovenskej repub-
liky vybudovaný imidž a pevné miesto v rámci stredných škôl. 
Poskytuje flexibilné odborné vzdelávanie v študijných a učeb-
ných odboroch a pripravuje žiakov v súlade s požiadavkami 
Európskej únie a trhu práce.

História školy začína už v roku 1947, kedy bola v Spišskej No-
vej Vsi zriadená samostatná učňovská škola pod názvom Ob-
vodová odborná učňovská škola. V roku 1979 bola Učňovská 
škola premenovaná na Stredné odborné učilište v Spišskej 
Novej Vsi, ktoré sa v roku 1984 rozdelilo na Stredné odbor-
né učilište obchodné a na Stredné odborné učilište stavebné. 
Od toho roku sa začala písať nová história školy, ktorú začalo 
Stredné odborné učilište obchodné presťahované na Radnič-
né námestie č. 1 ako samostatné komplexné učilište. V roku 
1992 sa škola zaradila do siete odborných škôl pod názvom 
Hotelová akadémia.
Významnou súčasťou štúdia je odborná prax žiakov. Žiaci majú 
možnosť získavať praktické zručnosti vo veľmi kvalitných za-
riadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu. O ab-
solventov školy je vysoký záujem na trhu práce. Škola má dlho-

Škola je členom
Európskej asociácie škôl
hotelierstva a turizmu

Spoznajte krásy Spiša a kultúrno-historické pamiatky
mesta štúdiom v atraktívnych študijných

a učebných odboroch
na Hotelovej akadémii v Spiškej Novej Vsi



5. GRÉCKO (oblasť Halkidiki) – SANI S.A. a 
PALLINI S.A.
6. TALIANSKO – EUROPE3000 srl (Agentúra 
pre vzdelávanie), Bergamo Taliansko
Škola má akreditáciu na získanie osvedčenia 
a odznaku „sprievodca cestovného ruchu“ pre 
žiakov študijných odborov.

Škola sa zapája do činnosti v medzinárodných 
a odborných inštitúciách:
1. AEHT – European Association of Hotel and 
Tourism Schools, Luxemburg
V rámci nej škola aktívne spolupracuje so 
Střední školou a Vyšší školou cestovného ru-
chu České Budějovice.
2. Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej re-
publiky
3. Slovenská barmanská asociácia
Žiaci v spolupráci s asociáciou absolvujú in-
tenzívny týždenný barmanský kurz, ktorý 
vedú lektori s medzinárodnou licenciou. Jej 
úspešní absolventi získajú Certifikát „barman-
-nápojár“ s medzinárodnou platnosťou.
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má ví-
ziu stať sa: „modernou školou, prosperujúcou 
inštitúciou, poskytujúcou žiakom moderné 
vzdelanie, produkujúcou jazykovo zdatných, 
komunikatívnych, kooperujúcich, proeuróp-
sky orientovaných, v IKT zručných, tolerant-
ných žiakov schopných zapojiť sa do rozvoja 
služieb, obchodu, turizmu, cestovného ruchu 
v európskom kontexte“.
Súčasťou Hotelovej akadémie je aj školský in-
ternát, ktorý poskytuje ubytovanie, stravova-
nie a výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakom, 
ktorí študujú na stredných školách v Spišskej 
Novej Vsi. 

ročnú tradíciu a dobrú povesť a jej absolventi 
predstavujú vysokokvalifikovanú pracovnú 
silu v oblasti hotelových služieb a cestovného 
ruchu. Už počas štúdia sa zviditeľňujú zabez-
pečovaním rôznych akcií – plesov, rautov, re-
cepcií, svadieb a pod. Odborní učitelia a maj-
stri odbornej výchovy sú kvalitní odborníci, 
ktorí stavajú svoje dielo tak, aby slúžilo dlhé 
roky, o čom svedčí záujem o našich žiakov. 
Počas štúdia majú žiaci možnosť absolvovať 
zahraničnú prax v rôznych európskych turis-
tických centrách. Ich výhodou je veľmi dobrá 
jazyková zdatnosť, k čomu značnou mierou 
prispieva kvalifikovanosť učiteľov cudzích ja-
zykov, ktorí kladú dôraz na zvládnutie odbor-
nej terminológie. Škola zabezpečuje zahranič-
né stáže v spolupráci s partnermi:
1. NEMECKO – ZAV (Zentrale Auslands und 
Fachvermittlung) so sídlom v Bonne. 
2. FRANCÚZSKO – J. Hole, s. r. o. Brezno.
3. CYPRUS – TECOMA, s. r. o. Bratislava.
4. GRÉCKE OSTROVY (KRÉTA, RHODOS, 
SAMOS) – EUROXENIA (Hotel Management 
and Tourism Consulting) Grécko. 
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Polárna 1
040 12 Košice

tel.: sekretariát 055/674 62 67
riaditeľ školy 055/674 03 44
fax: 055/674 62 67
e-mail: skola@polarka.sk
www.polarka.sk

Študijné odbory
● 6317 M obchodná akadémia
● 6324 M manažment
 regionálneho cestovného  
 ruchu
● 7662 M animátor voľného  
 času

Obchodná akadémia na Polárnej ulici 1 v Košiciach píše svoju his-
tóriu od roku 1994 a za toto obdobie sa úspešne etablovala na trhu 
škôl v Košickom kraji. Nachádza sa v mestskej časti Nad jazerom a 
vďaka svojej polohe je prístupná aj žiakom z prímestských obcí a 
vzdialenejšieho okolia. Absolventom základných škôl ponúka mo-
derné vzdelávanie v  študijných odboroch: 
• obchodná akadémia,
• manažment regionálneho cestovného ruchu,
• animátor voľného času.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný 
vykonávať odborné činnosti ekonomického charakteru v oblasti 
výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo 
vedení účtovníctva, finančnom hospodárení a administratíve.
Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu umož-
ňuje absolventovi uplatniť sa pri vykonávaní manažérskych činnos-
tí, ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach 
cestovného ruchu.
Novootvorený študijný odbor animátor voľného času pripravuje ab-
solventov na prácu v cestovných kanceláriách, kde sa môžu uplatniť 
ako animátori, delegáti, sprievodcovia, ale aj ako koordinátori a po-
radcovia v oblasti ubytovania a zábavy.

Poslaním školy je popri všeobecnom vzdelaní s dôrazom na cudzie 
jazyky - anglický, nemecký a ruský - poskytnúť žiakom odborné ve-
domosti a praktické zručnosti, ktoré zvýšia ich konkurencieschop-
nosť na trhu práce a zároveň ich pripravia na samostatné  podnika-
nie.
Úspešné ukončenie štúdia dáva absolventom možnosť nadviazať 

Obchodná akadémia, Polárna 1,
Košice



na ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie a získanie vysokoškolského 
vzdelania na úrovni 5B. Vyučovanie vo  všetkých 
študijných odboroch sa realizuje v novovybave-
ných odborných učebniach (učebňa podnikovej 
ekonomiky, ekonomických cvičení, cvičných fi-
riem, cvičnej kancelárie, ekológie a geografie, 
učebne informatiky a cudzích jazykov) s využitím 
moderných vyučovacích metód (interaktívne vy-
učovanie, projektové vyučovanie, blokové vyučo-
vanie, metóda CLIL). 
Projektové a interaktívne vyučovanie prebieha aj 
vo virtuálnom prostredí školského e–learningové-
ho portálu a virtuálnej knižnice na www.viki.po-
larka.sk. Jazyková odborná príprava v anglickom 
jazyku sa realizuje pomocou zahraničného lekto-
ra v rámci programu Comenius. Vo vyučovacom 
procese sa využívajú okrem najnovšej odbornej 
literatúry aj učebné texty a praktické listy vytvo-
rené aktuálne učiteľmi našej školy pre konkrétne 
potreby vzdelávacích programov.

Obchodná akadémia sa zapája do projektov ESF a 
iných grantových programov EÚ, čo jej umožňuje 
inovovať didaktickú techniku a modernizovať tak 
vyučovací proces.
Súčasťou štúdia je súvislá odborná prax v podni-
koch a organizáciách doma i v zahraničí (napr. 
Mladá Boleslav v Česku, Rzeszow v Poľsku). Part-

nermi školy nielen pri realizácii odbornej praxe, 
ale aj v ďalších aktivitách sú už stabilne Slovenský 
plynárenský priemysel, a. s., Štatistický úrad SR, 
či spoločnosť KOSIT a. s. 
Škola spolupracuje s rakúskou firmou LKW Wal-
ter, ktorá po úspešnom ukončení štúdia ponúka 
vybraným absolventom možnosť zamestnania. 
Úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce zvyšujú aj 
získané certifikáty a osvedčenia – certifikát KROS 
z podvojného účtovníctva, Europass – mobilita, 
certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe, osved-
čenie o štátnej skúške z písania na PC a korešpon-
dencie a možnosť získať ocenenie reprezentanta 
cvičnej firmy. 
V rámci zážitkového vyučovania organizujeme 
pre žiakov odborné exkurzie  v zahraničí a na 
Slovensku (Praha, Viedeň, Londýn, Oswienčim, 
Martin, Prešov, Revúca, Mochovce, Bratislava) a  
kurz Ekonomika v prírode. Veľkému záujmu žia-
kov sa teší každoročný plavecký kurz v Taliansku.

Uplatňovaním individuálneho prístupu vo vyu-
čovaní podporujeme talentovaných žiakov, ale 
i žiakov s individuálnymi učebnými potrebami. 
Veľkú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do 
súťaží a olympiád na regionálnej i celoslovenskej 
úrovni, pre aktívne využitie voľného času ponú-
kame záujmové krúžky a bohaté mimoškolské 
aktivity.
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Obchodná akadémia, Watsonova 61, 
Košice

Obchodná akadémia, Watsonova 61 v Košiciach vznikla v roku 1897 
pod prvým názvom Vyššia obchodná škola. Postupne vystriedala via-
cero názvov a od roku 1990 nesie súčasné meno.  V roku 2002 škola 
získala Medzinárodný symbol prístupnosti budov a umožňuje štúdium 
aj žiakom so ZŤP. 
Od školského roku 2011/2012 je možné študovať na našej škole v no-
vom päťročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne 
štúdium. Ide o päťročné štúdium, v ktorom okrem získania odborných 
znalostí z ekonomiky získajú žiaci odborné a jazykové zručnosti v an-
glickom jazyku. Na záver štúdia majú možnosť žiaci vykonať štátnu 
skúšku z anglického jazyka. O toto bilingválne štúdium je z roka na rok 
väčší záujem, a preto od školského roku 2013/2014 otvárame dve trie-
dy bilingválneho štúdia v ročníku.
  Absolventi našej školy pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo 
pracujú ako ekonomickí pracovníci vo firmách a inštitúciách. Medzi ab-
solventmi  sú  úspešní podnikatelia, sudcovia, právnici, riaditelia bánk, 
daňových úradov, súdni exekútori, známi športovci. Túto školu taktiež 
navštevoval predseda Najvyššieho súdu SR, štátny tajomník Minister-
stva financií SR i majiteľ cestovnej kancelárie, ktorá každoročne finan-
cuje zájazd k moru pre najlepšieho absolventa školy.
Našim cieľom je byť najžiadanejšou školou v regióne východného Slo-
venska poskytujúcou kvalitné ekonomické vzdelanie. Škola zaviedla 
a používa systém manažérstva kvality v oblasti výchovno-vzdelávacia 
činnosť podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

Watsonova 61
040 01  Košice

tel.: 055/63 332 53
mobil: 0908 976 821
fax: 055/7999 484
e-mail: oake@oake.sk
www.oake.sk

Študijné odbory
● 6317 M obchodná akadémia
 4-ročné denné štúdium
● 6317 M 74 obchodná akadémia  
 - bilingválne štúdium
 5-ročné denné štúdium



Žiaci majú možnosť už v škole získať kľúčové kompe-
tencie a  podnikateľské zručnosti v predmete Cvičná 
firma. Naše cvičné firmy sa zúčastňujú na veľtrhoch 
v Českej republike, vo Fínsku, v  Poľsku  a na Sloven-
sku, kde doteraz získali veľké množstvo víťazných 
ocenení. 
Od roku 2003 sme organizátorom Medzinárodné-
ho veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. 
Hlavným partnerom veľtrhu i projektu cvičných 
firiem je spoločnosť  Východoslovenská energetika, 
a. s.. Najlepší absolventi cvičnej firmy získavajú cer-
tifikát o  kompetenciách získaných prácou v cvičnej 
firme.
Ďalšími partnermi školy sú Slovenská sporiteľňa, a.s., 
Tepláreň Košice, a.s., METRO Cash & Carry SR s.r.o.
V rámci štúdia umožňujeme vykonať štátnu skúšku 
z písania na PC a korešpondencie. Absolventi, ktorí 
vykonali praktickú časť odbornej zložky maturitnej 
skúšky s prospechom „výborný“, získavajú certifikát 
o zručnostiach pri používaní  účtovného softvéru.
Motivačným prvkom výučby sú prednášky a diskusie 
s významnými osobnosťami z oblasti ekonomiky a 
podnikania, ktoré sa konajú v modernej aule školy. 
Na našej škole je možné študovať anglický, nemecký, 
francúzsky a ruský jazyk. Žiaci majú možnosť získať 
aj medzinárodné certifikáty FCE a CAE Cambridge 
z anglického jazyka a Sprachdiplom z nemeckého 
jazyka.

Šport má na našej škole dlhú tradíciu. Každoroč-
ne sa študenti zúčastňujú na krajských aj celoslo-
venských súťažiach, či už vo florbale, volejbale, 
hádzanej a iných športoch. Možnosť športového 
vyžitia ponúka kompletne vybavená posilňovňa a 
telocvičňa. Sme najúspešnejšou školou  v dlhodo-
bých športových súťažiach O pohár predsedu KSK. 
V školskom roku 2013/2014 sme získali 1. miesto a 
Putovný pohár predsedu KSK.
Škola sa zapája do dobrovoľníckych projektov, 
ako napr. Deň narcisov, Biela pastelka, Študentská 
kvapka krvi, Týždeň boja proti rakovine, Úsmev ako 
dar a podobne. 
Tradičné sú kultúrne aktivity, medzi ktoré patrí 
imatrikulácia prvákov, účasť na divadelných a 
filmových predstaveniach a koncertoch. Škola 
každoročne organizuje reprezentačný ples OA, 
ktorého sa zúčastňujú študenti, rodičia a absol-
venti školy.  
Veľmi populárnym podujatím je Deň otvorených 
dverí, na ktorom sa každoročne zúčastní mnoho 
ôsmakov a deviatakov ZŠ z celého regiónu. Počas 
tohto dňa sa záujemcovia o štúdium na našej ško-
le dozvedia viac o živote na škole, majú možnosť 
si vyskúšať simulované prijímacie skúšky, spoznať 
vybavenie a prácu v našich odborných učebniach 
a dozvedieť sa viac o študentskom živote od našich 
žiakov. 
Škola organizuje pre študentov rôzne domáce aj za-
hraničné exkurzie, ktoré dopĺňajú odbornú výučbu 
a jazykovú pripravenosť žiakov. V minulých rokoch 
sa žiaci zúčastnili exkurzií v Osvienčime, v Londý-
ne, v krajinách Beneluxu a v Paríži. Pripravujeme 
exkurzie aj do iných krajín, ako je Taliansko, a naj-
mä anglicky hovoriacich krajín. Štúdium na našej 
škole umožňuje žiakom získať kvalitné odborné  

ekonomické vzdelanie, na-
dobudnúť mnohé praktické 
zručnosti pre podnikateľské 
prostredie a tiež získať nad-
štandardné jazykové znalos-
ti v cudzích jazykoch.
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Kapušianska 2
071 01 Michalovce

tel.: 056/642 55 93, 644 14 23
fax: 056/644 14 23
e-mail: skola@oami.sk  
www.oami.edupage.org
www.oami.sk

Študijný odbor
● 6317 M obchodná akadémia
● 6329 M 01 obchodné a infor-
mačné služby - medzinárodné 
obchodné vzťahy

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 
Michalovce

Obchodná akadémia Michalovce má krátku históriu. Jej vznik 
sa datuje od 1. 9. 1993, kedy sa otvorili dve triedy 1. ročníka 
s počtom 68 žiakov. Z hľadiska zriaďovateľa a financovania je 
obchodná akadémia rozpočtová organizácia.
Sme štátna škola, fungujúca na demokratických zásadách a 
princípoch, kde sa dôraz kladie na odbornosť, etiku, zdravie a 
bezpečnosť, kde sa môžu uplatniť nadaní a talentovaní žiaci. 
Všetci žiaci majú priestor pre spoločenský a kultúrny život.
Doteraz štúdium na OA ukončilo 1194 absolventov, veľa z nich 
ukončilo štúdium, resp. študuje na rôznych vysokých školách, 
najmä ekonomického zamerania. Absolventi školy sa veľmi dob-
re uplatňujú na trhu práce, čo ukazujú aj veľmi dobré výsledky 
žiakov na maturitných skúškach. V súčasnosti na škole študuje 
361 žiakov v 13. triedach školského vzdelávacieho programu ob-
chodná akadémia. Riaditeľkou školy od jej vzniku je Ing. Anna 

Brhlíková. Na škole vyučuje 34 
učiteľov, z toho 31 na plný pra-
covný úväzok a 3 na kratší pra-
covný úväzok, na škole pracujú 
8 nepedagogickí zamestnanci. 
Na vyučovanie slúži 13 klasic-
kých tried, 6 tried na delené 
vyučovanie, 2 odborné učebne 
na vyučovanie administratívy 
a korešpondencie vybavené 
najnovšou výpočtovou techni-
kou a softvérovým vybavením, 
2  odborné učebne na vyučo-
vanie informatiky, kde sa vyu-
žíva počítačová sieť a internet, 



žiaci na škole majú možnosť využívať  WIFI pri-
pojenie. Cudzie jazyky sa vyučujú v učebniach 
cudzích jazykov angličtiny, nemčiny a ruštiny s 
prístupom na IKT. V školskom roku 2010/2011 
sa zriadila nová, plne vybavená interaktívna 
učebňa. Škola nemá vlastnú telocvičňu, preto 
na vyučovanie telesnej výchovy využíva priesto-
ry  gymnastickej sály a posilňovne, ktoré sa 
cez letné prázdniny zrekonštruovali výmenou 
podláh, okien, dverí, osvetlenia a vyhrievacích 
telies. V priaznivom období škola využíva špor-
tové ihriská v areáli parku školy ako volejbalo-
vé, tenisové, basketbalové a streetbalové.
Žiaci v rámci záujmového vzdelávania využí-
vajú možnosť činnosti v 22 krúžkoch záujmo-
vého vzdelávania. Od začiatku vzniku školy 
vznikla pekná tradícia imatrikulácie žiakov 
1. ročníka pod názvom Uchaľák, ktorú si or-
ganizujú sami žiaci na čele so žiackou radou 
pri OA Michalovce v období Medzinárodné-
ho dňa študentstva. V posledných rokoch je 
slávnosť privítania žiakov 1. ročníka  spojená 
so Slávnostnou akadémiou, ktorá sa robí v 
priestoroch Mestského kultúrneho strediska 
Michalovce a kde žiaci školy prezentujú svoj 
talent a umenie. Veľký úspech každoročne má 
ples obchodnej akadémie, ktorý organizujú 
študentské spoločnosti,  zapojené do progra-
mu aplikovanej ekonómie firmy Junior Achie-
vement Slovensko, už tradične v študentskom 
hoteli Dúha Michalovce.
 Nie je cieľom tejto krátkej informácie hovoriť 
o umiestneniach žiakov našej školy, ale máme 
žiakov, ktorí sa v rôznych súťažiach umiestňu-
jú v popredí aj v slovenských kolách rôznych 
súťaží. V školskom roku 2010/2011 boli naši 
žiaci umiestnení v slovenských kolách v stre-

doškolskej odbornej činnosti a  Olympiáde 
ľudských práv. Škola sa zapojila do testova-
nia OECD PISA 2012, nadviazala veľmi dobrú 
spoluprácu s firmou LKW WALTER vo Wiener-
-Neustadte (Rakúsko) ohľadom praxe žiakov, 
nemecky hovoriaci žiaci školy sa zúčastnili 
2-dňovej exkurzie v LKW WALTER. Žiaci školy 
sa pravidelne zúčastňujú olympiád v cudzích 
jazykoch, matematických súťaží MAKS, Mate-
matický klokan, v skladaní Tangramu, Horo-
vov Zemplín, v súťažiach v spracovaní infor-
mácií na PC, Mladý účtovník, či stredoškolskej 
odbornej činnosti. 
Tradične sa žiaci školy zapájajú do akcií ako 
Deň narcisov, Maturantská kvapka krvi, Deň 
srdca, Deň nezábudiek, Červené stužky, Deň 
zeme, Týždeň modrého gombíka a pod., kde 
žiaci ukazujú nielen svoj vzťah k štúdiu, ale aj 
svoj vzťah k problémom spoločnosti.
Žiaci sa môžu stravovať v školskej výdajni je-
dál, v škole je tiež školský bufet. 
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Akademika Hronca 8
048 01 Rožňava

tel.: sekretariát: 058/732 14 81, 
riaditeľ: 058/734 56 25

fax: 058/7345625
šk. internát: 058/733 13 58,  
šk. jedáleň:  058/732 54 58

e-mail: skola@oarv.edu.sk
www. oarv.edu.sk

Študijné odbory
● 6317 M  obchodná akadémia,   
● 6317 M 74 obchodná  
 akadémia - bilingválne
 štúdium v ANJ
● 6324 M manažment
 regionálneho cestovného  
 ruchu

Obchodná akadémia, 
Akademika Hronca 8, Rožňava

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je rozpoč-
tovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napo-
jená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. 
Hlavným predmetom jej činnosti je výchovno-vzdelávacia čin-
nosť.
Obchodná akadémia, bývalá Stredná ekonomická škola v Rožňa-
ve vznikla 01. 09. 1967.   Právnu subjektivitu získala škola zápi-
som do Registra organizácií dňa 25. 02. 1986.
Súčasťou školy  je školský internát a školská jedáleň. 
Škola a školský internát sú umiestnené v tichom prostredí mest-
ského parku a zabezpečujú všetky požiadavky na vzdelávanie a 
záujmovú činnosť.

Škola poskytuje podľa školského zákona úplné stredné odborné 
vzdelanie (vyššie sekundárne) a to v odboroch:
6317 M - obchodná akadémia
6317 M 74 - obchodná akadémia - bilingválne štúdium v ANJ
6324 M - manažment regionálneho cestovného ruchu. 

Škola pripravuje žiakov pre aktuálne a perspektívne potreby ve-
domostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie 
v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania. 
Prioritou školy je spokojný zákazník – úspešný absolvent, schop-
ný okamžite sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom 
štúdiu na vysokej škole
V súčasnosti má škola celkom 12 kmeňových tried a to - štyri trie-
dy odboru obchodná akadémia, štyri triedy odboru obchodná 
akadémie - bilingválene štúdium v ANJ a štyri triedy s odborom 
manažmet regionálneho cestovného ruchu. Celkový počet žia-
kov je 285. 
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Obchodná akadémia, vrátane súčastí školy za-
mestnáva 57 zamestnancov, z toho 33 pedago-
gických.
Škola je od roku 2004 sústavne  zapojená do 
rôznych projektov (ESF, Comenius, Sokrates, 
Leonardo da Vinci, OP Vzdelávanie). 
Za toto obdobie úspešná implementácia projek-
tov priniesla škole  finančné zdroje v celkovej 
výške vyše 700 000 eur. Z uvedených finančných 
prostriedkov sa skvalitnili materiálne aj pracov-
né podmienky školy, žiaci precestovali Európu, 
učitelia mali zabezpečené ďalšie vzdelávanie. 
Škola v roku 2012 úspešne implementovala 
projekt Premena tradičnej škola na modernú a 
r. 2013 podala žiadosť na ďalší projekt s názvom 
OA Rožňava - moderná škola. Uzavrela spolu-
prácu so strednou odbornou školou v Slovinsku 
a pripravuje na podpis Zmluvu o spolupráci naj-
väčšou strednou odbornou školou v Holandsku.

VYBAVENIE ŠKOLY:
3 učebne informatiky napojené na internet
1 multimediálna učebňa s 15 PC pre výučbu od-
borných predmetov
2 odborné učebne s PC na nácvik písania na po-
čítači
2 odborné učebne s interaktívnou tabuľou
1 jazykové laboratórium
5 jazykových učební
1 telocvičňa 32 x 18 s posilňovňou
1 malá gymnastická telocvičňa
1 viacúčelové ihrisko s umelým povrchom 
12 bežných tried vybavených dataprojektormi
5 ďalších odborných učební pre delené predmety 
učitelia majú svoje kabinety vybavené IKT a  in-
ternetom

PERSPEKTÍVY A ORIENTÁCIA ŠKOLY:
Do roku 2015 by mala mať škola 4 triedy obchod-
nej akadémie, 4 triedy manažmentu regionálne-
ho CR a 5 tried obchodnej akadémie bilingválne-
ho odboru s celkovým počtom žiakov 320.
Stratégia školy: 
- rozvíjať  kľúčové  kompetencie žiakov v súlade 
s ich profiláciou,
- udržať a zdokonaľovať systém manažérstva 
kvality, 
- rozvíjať bilingválne vzdelávanie, 
- vytvárať optimálne pracovné a materiálne pod-
mienky pre výchovno-vzdelávaciu prácu,
- implementáciou projektov zvyšovať kvalitu a 
úroveň školy.
Víziou školy je stať sa prostredníctvom inovač-
ných metód a postupov vo vzdelávaní žiakov 
jednotkou medzi strednými školami v okrese 
Rožňava a v Košickom kraji sa zaradiť  medzi 
najlepšie stredné odborné školy.
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Komenského 3425/18
075 42  Trebišov

tel.: 056/672 65 90
fax: 056/672 65 90 
e-mail: oa_tv@stonline.sk
www.oatv.edu.sk

Študijný odbor
● 6317 M obchodná akadémia
● 6324 M manažment regionál-
neho cestovného ruchu

Obchodná akadémia v Trebišove píše svoju históriu už štyri 
desaťročia a je neodmysliteľnou súčasťou školského systému 
a života južného Zemplína. V súčasnosti ponúka vzdelávanie 
v študijných odboroch 6317 M obchodná akadémia a 6324 M 
manažment regionálneho cestovného ruchu. 
V študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia  pripravuje 
kvalifikovaných pracovníkov schopných samostatne vykonávať 
práce v ekonomickej oblasti v podnikoch a inštitúciách v oblas-
ti organizácie a techniky riadenia, manažmentu, marketingu, 
účtovníctva, zásobovania a odbytu, personalistiky, financií, 
hospodárskej správy, v podnikateľskej a obchodnej činnosti, v 
službách a vo vedení administratívy. Po šesťmesačnej nástup-
nej praxi sú absolventi pripravení na samostatný výkon činnosti 
odborného ekonomického pracovníka vo všetkých oblastiach 
národného hospodárstva i samostatne súkromne podnikať. 
Študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného 
ruchu pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odbor-
ným vzdelaním, nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon mana-
žérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u 
nás i v zahraničí. Umožňuje absolventovi uplatniť sa vo všet-
kých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, 
agentúrach, v turistických informačných centrách, v doprav-
ných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a 
ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, 

Obchodná akadémia, Komenského 6, 
Trebišov
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kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v 
úradoch verejnej správy a pod.). Absolventi na-
dobudnú organizačné schopnosti, schopnosti 
operatívneho riadenia, kreatívnej reakcie, ja-
zykovú a odbornú úroveň, slušné spoločenské 
vystupovanie a reprezentáciu,  hmotnú a mo-
rálnu zodpovednosť a oddanosť stratégii cieľo-
vého miesta.
Škola pripravuje absolventov i na vysokoškol-
ské štúdium, najmä na ekonomických fakul-
tách a v príbuzných odboroch. 
Do učebného plánu školy sú zahrnuté dva 
cudzie jazyky. Škola ponúka možnosť štú-
dia anglického, nemeckého a ruského jazyka 
so zvýšenou dotáciou hodín pre vyučovanie 
prvého cudzieho jazyka a jazykovú odbornú 
prípravu. Odborné ekonomické predmety sú 
rozšírené o širokú škálu voliteľných predme-
tov, ako napr. aplikovaná ekonómia, cvičná fir-
ma, manažment osobných financií, projektový 
manažment, podnikanie v cestovnom ruchu a 
ďalšie. 
Škola sídli v novej budove, ktorá je jednou z 
dominánt súčasného Trebišova. Výchovno – 
vzdelávaciemu procesu slúži 14 moderne zaria-
dených tried, 4 odborné učebne na vyučovanie 
ekonomických predmetov vybavené multime-
diálnou technikou a ekonomickým softvérom, 
špeciálna učebňa cvičnej firmy, 2 jazykové la-
boratóriá vybavené notebookmi a výučbovými 
programami, učebňa slovenského jazyka a lite-
ratúry s počítačmi a ďalšou modernou didak-
tickou technikou. Súčasťou školy je telovýchov-
ný komplex s veľkou telocvičňou, posilňovňou, 
sprchami a šatňami. Študenti majú k dispozí-
cii školskú knižnicu, cudzojazyčnú knižnicu a 
priestory na samoštúdium. 

Odborná prax žiakov je realizovaná v renomo-
vaných podnikoch v meste. Študenti s dobrou 
znalosťou cudzieho jazyka sa zúčastňujú pra-
xe v zahraničných firmách (v Rakúsku a An-
glicku). Škola má dlhoročnú spoluprácu s ra-
kúskou firmou LKW Walter, ktorá  zamestnáva 
našich  úspešných absolventov.  Študenti majú 
možnosť získať v priebehu  štúdia mnohé cer-
tifikáty a osvedčenia, napr. certifikát KROS z 
podvojného účtovníctva,   osvedčenie o štátnej 
skúške z písania na PC  a pod.
Výchovný a vzdelávací proces realizuje tím 
kvalifikovaných pedagógov, ktorí uplatňujú 
rôzne moderné metódy a formy práce s dôra-
zom na problémové a zážitkové učenie, aktivi-
začné metódy, využívanie didaktickej techniky, 
informačných a komunikačných technológií, s 
cieľom splnenia požiadaviek kladených na mo-
dernú školu súčasnosti. 
Škola nezabúda ani na mimoškolské formy 
vzdelávania žiakov, exkurzie, kultúrne a špor-
tové podujatia. Ponúka žiakom možnosti aktív-
neho využitia voľného času. Učitelia pracujú 
s talentovanými žiakmi v 20 ekonomických, 
jazykovedných, prírodovedných a športových 
krúžkoch a pripravujú žiakov na rôzne súťaže 
a olympiády, ako sú Olympiáda zo slovenského 
jazyka, Olympiáda v anglickom jazyku, Olym-
piáda v nemeckom jazyku, Olympiáda ľud-
ských práv. Študenti dosahujú výrazné úspechy 
v celoštátnych kolách najmä v súťažiach Mladý 
účtovník, Písanie a úprava textov na počítači, 
Timravina studnička,  Horovov Zemplín, Štu-
dentská odborná činnosť, Veľtrh študentských 
spoločností a pod. V rámci realizácie projektov 
Comenius a Leonardo da Vinci študenti spozná-
vajú život a kultúru rôznych krajín (Španielsko, 
Taliansko, Francúzsko, Turecko, Anglicko, Ra-
kúsko). Dlhoročnú tradíciu má Imatrikulácia 
prvákov i Ples obchodnej akadémie. Naša škola 
sa aktívne zapája do dlhodobých súťaží v atle-
tike, volejbale, basketbale, florbale, futsale a 
dosahuje v nich výborné výsledky, každoročne 
organizujeme Deň zvýšenej športovej aktivity.  
Študenti sa zapájajú do rôznych charitatívnych 
a dobrovoľníckych akcií.
Naši pedagógovia vynakladajú maximálne 
úsilie na to, aby bol dobrými vedomosťami, 
schopnosťami a zručnosťami na uplatnenie sa 
vybavený každý absolvent našej školy. O kva-
litnom vzdelávaní svedčia stovky úspešných 
absolventov, ktorí sa zaradili i na významné 
posty doma i v zahraničí.
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Kukučínova 40, 041 37  Košice

tel.: 055/622 42 0 – riaditeľka 
055/62 21216  - sekretariát 
fax: 055/62 212 16 
e - mail: szskosice@kukucinka.sk 
www: kukucinka.sk

Denné 4-ročné štúdium
● 5356 M  zdravotnícky asistent 
● 5370 M masér

Denné pomaturitné kvalifikačné 
štúdium 2-ročné
● 5315 N zdravotnícky záchranár

Denné vyššie odborné štúdium 
3-ročné
● 5317 Q diplomovaný 
 fyzioterapeut 
● 5325 Q diplomovaná 
 všeobecná  sestra
Externé štúdium (štúdium popri 
zamestnaní)
● 5315 N zdravotnícky záchranár 
3-ročné  (večerné pomaturitné 
kvalifikačné štúdium)
●  5356 N zdravotnícky asistent  
2-ročné (večerné pomaturitné 
kvalifikačné štúdium)
● 5371 H sanitár 1-ročné  (večer-
né stredné odborné štúdium).

Rekvalifikačné kurzy
● Opatrovateľská starostlivosť
a osobná asistencia (226 hodín)

Cítite túžbu pomáhať iným, zmierňovať ich utrpenie a posilňovať v nich 
nádej na uzdravenie? 

Možno práve vy ste ten pravý človek, na ktorého čakajú chorí ľudia a 
ľudia odkázaní na pomoc od iných!

Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vy-
konávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti 
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. 
Masér  je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä v zdravotníc-
kych zariadeniach, kúpeľoch, domovoch dôchodcov, ale aj športových 
kluboch, fitnes a wellness centrách.  
Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikovaný zdravotnícky pracov-
ník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať 
ošetrovateľské činnosti vyžadujúce vysokoodbornú erudíciu, samo-
statnosť v práci i rozhodovaní. Musí byť schopný vykonávať riadiace, 
výskumné a výchovné činnosti. 
Diplomovaný fyzioterapeut je zdravotnícky pracovník so širokým od-
borným profilom, pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadu-
júce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní a osobnú 
zodpovednosť vo fyzioterapii a ergoterapii, preventívnej, diagnostickej, 
terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti. 
Zdravotnícky záchranár je zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva od-
borné pracovné činnosti v rámci prednemocničnej starostlivosti s cie-
ľom zachrániť život človeka, zabrániť komplikáciám, poskytnúť zdra-
votnú starostlivosť a transportovať osobu do nemocnice.  Zdravotnícky 
záchranár sa musí vedieť správne rozhodnúť aj napriek časovej tiesni, 
pričom sa každý nesprávny odhad môže vypomstiť. Záchrana ľudského 
života v rôznych situáciách  je činnosť, ktorá vyžaduje ľudí telesne a aj 

Stredná zdravotnícka škola, 
Kukučínova 40, Košice
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psychicky pripravených na vysokej odbornej úrovni.
Sanitár je pripravený vykonávať sanitárske činnos-
ti, samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, 
zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie 
pacienta, ovládať príslušnú techniku, stroje a zaria-
denia, príslušné pracovné postupy.
Uplatní sa na všetkých lôžkových oddeleniach, 
operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej 
službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v 
centrálnej sterilizácii, sadrovni, na jednotlivých od-
deleniach úradov verejného zdravotníctva, v zaria-
deniach sociálnej starostlivosti a kúpeľných zariade-
niach, kde môže pracovať samostatne vo vybraných 
činnostiach a v tíme. 
Pri realizácii výchovno–vzdelávacieho procesu naša 
škola vychádza z výstupných štandardov, ktoré sú 
uvedené v štátnom, školskom vzdelávacom progra-
me a v ďalších pedagogických dokumentoch.
Vzdelávanie v škole bolo a je koncipované tak, aby 
slovenský systém vzdelávania bol kompatibilný s 
inými európskymi systémami a výstupy z neho boli v 
Európe porovnateľné. Škola poskytovala a poskytuje 
vzdelanie zamerané predovšetkým na výkon povo-
laní a odborných činností. Škola pripravuje žiakov aj 
na ďalšie štúdium. 
Cieľom výchovno–vzdelávacej činnosti našej školy je 
pripravovať vysokokvalifikovaných odborníkov na 
výkon zdravotníckeho povolania.
Sme školou, ktorá v apríli 2010 získala Certifikát sys-
tému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008. 
Škola má jasne formulovanú Politiku kvality, ktorá 
je vrcholovým dokumentom nášho manažérskeho 
systému.
Kvalita vzdelávania v škole je zabezpečená kva-
lifikovanými pedagógmi. Vyučovanie prebieha v 
krásnej historickej budove, praktické vyučovanie je 
realizované v zdravotníckych zariadeniach a v za-
riadeniach sociálnej starostlivosti. V budove školy je 
okrem klasických tried 10 odborných učební, labo-
ratórium pre cvičenia z fyziky a chémie a telocvičňa s 
posilňovňou. Odborné učebne sú vybavené moder-

ným zariadením, učebnými pomôckami a najmo-
dernejšou audiovizuálnou a IKT technikou. Vyučujú 
sa v nich ošetrovateľské predmety, fyzioterapeutic-
ké predmety, odborné medicínske predmety, prvá 
pomoc, masáže, administratíva a zdravotnícka do-
kumentácia, psychológia, pedagogika a sociológia, 
informatika a cudzie jazyky. 
Ponúkame možnosť pracovať v záujmových krúž-
koch a zapájať sa do súťaží zo všeobecnovzdelá-
vacích aj odborných predmetov (Bifychemat, Deň 
prírodných vied, Prvá pomoc, Drogy nie, Najkrajšia 
Valentínka, Hviezdoslavov Kubín, športové súťaže a 
iné). 
Žiaci sa zúčastňujú olympiád v cudzích jazykoch, sú 
aktívni v stredoškolskej odbornej činnosti, v charita-
tívnych akciách, sú dobrovoľnými darcami krvi. Po-
máhajú starým ľuďom v domovoch sociálnych slu-
žieb, kde im spestrujú jednotlivé sviatky kultúrnym 
programom, ako aj drobnými darčekmi. Navštevujú 
deti v detských domovoch. V priebehu štúdia absol-
vujú viacero odborných exkurzií, ktoré sa organizu-
jú aj mimo Košíc. Zúčastňujú sa filmových a divadel-
ných predstavení, výstav, hudobných vystúpení. Vo 
vyšších ročníkoch  zabezpečujú zdravotnícke hliad-
ky na rôznych podujatiach organizovaných mestom 
a inými inštitúciami.
Súčasťou života je imatrikulácia žiakov, stužkové 
slávnosti, účasť na Dni otvorených dverí, kde žiaci 
demonštrujú poskytovanie  prvej pomoci a masáže, 
a realizácia ďalších nápadov žiakov pracujúcich v 
žiackej školskej rade.
 V priebehu štúdia si žiaci môžu dopĺňať vedomosti v 
školskej knižnici, ktorá je  dobre vybavená odbornou 
literatúrou aj beletriou.
Po absolvovaní štúdia na našej škole v jednotlivých 
študijných odboroch nerozšíria naši absolventi rady 
nezamestnaných.
Každý náš absolvent po ukončení pôsobenia na na-
šej škole môže požiadať o vydanie medzinárodne 
platného IES certifikátu (International Education 
Society London).
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Moyzesova 17
040 01 Košice

tel.: 055/622 11 89 
fax: 055/622 11 63 
e-mail: skola@szske.sk
www.szske.sk

Študijné odbory
●  5304 M asistent výživy
●  5311 M farmaceutický 

laborant
●  5308 M zdravotnícky laborant
●  5312 M očný optik
●  5358 M zubný asistent

Pomaturitné kvalifikačné 
štúdium
●  5310 N zubný technik

Vyššie odborné vzdelávanie pre 
absolventov stredných škôl
● 5333 Q diplomovaný rádiolo-

gický asistent
●  5335 Q diplomovaný 

optometrista (štúdium popri 
zamestnaní)

ASISTENT VÝŽIVY
Absolventi štvorročného odboru asistent výživy (do roku 1992 diét-
na sestra) sú po ukončení štúdia pripravení na povolanie v oblasti 
liečebnej výživy a v rôznych sférach zabezpečovania preventívnej a 
správnej výživy obyvateľstva. Uplatnenie nájdu vo všetkých zdra-
votníckych zariadeniach, kúpeľoch, sanatóriách, liečebniach, škol-
ských stravovacích zariadeniach, spoločnom stravovaní.
 
FARMACEUTICKÝ LABORANT
Absolventi štvorročného odboru farmaceutický laborant sú pripra-
vení uplatniť sa v lekárňach, výskumných ústavoch, distribučných 
aj farmaceutických firmách. Počas štúdia majú k dispozícii špeci-
álne laboratóriá na vyučovanie odborných predmetov, zoznamujú 
sa s používaním lekárenského softvéru a odbornú prax absolvujú v 
súkromných a  nemocničných lekárňach, ako aj v zdravotníckych 
potrebách.
 
ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
Absolventi štvorročného odboru zdravotnícky laborant získavajú 
spôsobilosť vykonávať základné činnosti zdravotníckeho laboran-
ta na úseku klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, 
histológie, imunológie, genetiky, toxikológie,  mikrobiológie a 
hygieny.

OČNÝ OPTIK
Od roku 2009/2010 je na škole aktivovaný študijný odbor 
očný optik – denné štvorročné štúdium. Tento odbor pripra-
vuje stredných zdravotníckych pracovníkov, ktorí musia mať 

Stredná  zdravotnícka škola, 
Moyzesova 17, Košice
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prehľad o organizácii, riadení, ekonomike a manažmente 
v zdravotníctve a v očnej optike. Z hľadiska praxe získavajú 
zručnosti v zhotovovaní všetkých druhov okuliarov, oklúzo-
rov, merania zorníc a ostatných tvárových rozmerov potreb-
ných na zhotovovanie okuliarov. Po skončení štúdia môžu 
vykonávať zdravotno-technické služby obyvateľstvu na praco-
viskách očnej optiky.

● ZUBNÝ ASISTENT
Absolvent študijného odboru je spôsobilý vykonávať odborné asis-
tentské a administratívne činnosti na úseku prevencie a výchovy 
stomatologických pacientov v oblasti dentálnej hygieny. Môže apli-
kovať poznatky z hygieny pri motivácii pacienta k starostlivosti o 
svoj chrup. Má vedomosti, ako predchádzať ochoreniam zubov a 
ďasien, ako aj pripraviť ambulanciu na vyšetrenie a ošetrenie pa-
cienta zub ným lekárom.
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Masarykova 27
071 01 Michalovce

tel.: 056/64 41 452
fax: 056/64 41 596
e-mail: skola@szsmi.eu.sk
www.szsmi.eu.sk

Študijné odbory 
denná forma
●  5311 M  farmaceutický laborant 
● 5356 M  zdravotnícky asistent 
● 5370 M  masér 

externá forma
● 5356 N  zdravotnícky asistent 
● 5356 M zdravotnícky asistent 
● 5315 N  zdravotnícky záchranár 
● 5371 H  sanitár

Stredná zdravotnícka škola pripravuje odborných, kvalifikova-
ných zdravotníckych pracovníkov – zdravotníckych asistentov, 
masérov, zdravotníckych záchranárov, sanitárov a farmaceu-
tických laborantov. Škola je špeciálne vybavená učebňami pre 
praktickú prípravu študentov - učebne pre zdravotníckeho asis-
tenta, učebňa zdravotníckeho záchranára, učebne pre výučbu v 
odbore masér, odborná učebňa anatómie a fyziológie, odborná 
učebňa chémie a fyziky, telocvičňa a posilňovňa, multifunkč-
né ihrisko, plážové ihrisko, dve učebne IKT, miestnosť školské-
ho rozhlasu. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú 
miestnosť, bufet a ponúka možnosti ubytovania.

CIELE
• pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky 
a pracovný život,
• pripraviť absolventov pre uplatnenie sa na trhu práce,
• prispôsobovať sa zmenám na trhu práce v rámci celoživotné-
ho vzdelávania a poskytovať možnosti ďalšieho vzdelávania.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA
Nie ste rozhodnutí, kde budete  pokračovať v štúdiu po skonče-
ní základnej školy? Ponúkame Vám niekoľko základných infor-
mácií o možnostiach štúdia na škole.

FARMACEUTICKÝ LABORANT 
denné štúdium (4 - ročné s maturitou)
Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí 

vykonávať základné odborné 
práce pri príprave liečivých 
prípravkov, pri kontrole lie-
čiv, pri výdaji voľnopredaj-
ných liekov, doplnkového 
sortimentu a zdravotníckych 
pomôcok. Absolvent študij-
ného odboru je  pripravený 
vykonávať základné odborné 
práce spojené s výskumom, 
výrobou, kontrolou, distri-
búciou a expedovaním liekov 
a ostatného zdravotníckeho 
materiálu, vykonávať eko-
nomické, administratívne 
práce a viesť dokumentáciu 
lekárne. 

Stredná  zdravotnícka škola, 
Masarykova 27, Michalovce
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ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT
denné štúdium (4 - ročné s maturitou, večerné 
1- ročné s maturitou, 3-ročné s maturitou)                            
Absolvent študijného odboru zdravotnícky asis-
tent je pripravený zabezpečovať plánované vý-
kony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v 
jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, 
pri uspokojovaní biologických, psychických a 
sociálnych potrieb klienta pod vedením sestry, 
plniť asistentské úlohy v diagnostickom a lie-
čebnom režime, poskytovať odbornú prvú po-
moc, vykonávať administratívne práce a viesť 
dokumentáciu

MASÉR 
denné štúdium(4 - ročné s maturitou)   
Absolvent študijného odboru je pripravený sa-
mostatne vykonávať na základe ordinácie leká-
ra: klasickú masáž za liečebným účelom, pro-
cedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie, 
reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž pod 
vedením diplomovaného fyzioterapeuta, samo-
statne vykonávať športovú masáž, poskytovať 
odbornú prvú pomoc, vykonávať administra-
tívne práce a viesť dokumentáciu.

ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 
večerné štúdium (3-ročné s maturitou) 
Pripravuje študentov  pre oblasť urgentnej me-
dicíny prvého kontaktu a záchranu postihnu-

tých v rôznych situáciách prednemocničnej i 
pred nemocničnej záchrannej služby. Absolvent 
sa uplatní v rýchlej zdravotnej službe, leteckej, 
vodnej, banskej, cestnej a horskej záchrannej 
službe ako aj požiarnej ochrane.

SANITÁR
večerné štúdium (1-ročné ukončené závereč-
nou skúškou)
Pripravuje študentov samostatne vykonávať sa-
nitárske činnosti na všetkých úsekoch zdravot-
nej a sociálnej starostlivosti.
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Škola získala certifikát

Námestie 1. mája č.1
048 01 Rožňava

tel.: 058/732 23 39
fax: 058/734 53 21
e-mail: skola@szsrv.edu.sk
www.szsrv.edu.sk

Študijné odbory
- Denné štúdium
● 5356 M - Zdravotnícky 

asistent
● 5370 M - Masér 
● 5304 M - Asistent výživy
● 5325 Q - Diplomovaná vše-

obecná sestra
● 5315 N - Zdravotnícky 

záchranár 

- Diaľkové štúdium - štúdium 
popri zamestnanía
● 5356 N - Zdravotnícky 

asistent 
● 5315 N - Zdravotnícky 

záchranár 
● 5317 H - Sanitár

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi 
Középiskola, Námestie 1.mája 1, Rožňava

SZŠ - EKI poskytuje vzdelanie  vo svojich študijných odboroch na 
úrovni ISCED 3A, ISCED 4A, ISCED 3C a ako jedna z mála stredných 
zdravotníckych škôl v rámci Slovenska si udržala vzdelávanie na 
úrovni ISCED 5B v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. 
Poslaním  školy je vzdelávanie a výchova zdravotníckych pracovníkov 
pre všetky typy štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Je 
nielen vzdelávacou inštitúciou, ale patrí medzi kultúrne, športové a 
spoločenské centrá regiónu.
Stredná zdravotnícka škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, kto-
rá počas svojej existencie prešla dlhou cestou vývoja. Zriadilo ju k 
1. 9. 1951 Povereníctvo školstva, vied a umení. Vznikla ako škola s 
3-ročným študijným odborom zdravotná a detská sestra s vyučova-
cím jazykom slovenským a ako jediná škola na Slovensku vzdelávala 
zdravotné sestry aj v jazyku maďarskom. Umiestnená bola v budove 
gymnázia. Ďalší vývoj bol nasledovný: trojročné štúdium na zdravot-
níckych školách sa počínajúc šk. rokom 1955/1956 začínalo prebu-
dovávať na 4-ročné, v dôsledku čoho sa v šk. roku 1957/1958 v škole 
nematurovalo.
S narastaním počtu tried a žiakov bolo potrebné riešiť popri personál-
nych a materiálnych otázkach najmä priestorové. Preto sa 1. septem-
bra 1961 škola presťahovala do školskej budovy na Šafárikovej ulici.  
Najvyšší počet tried – 12 - bol v školskom roku 1977/1978. Neskôr sa 
počet tried zrušením odboru detská sestra zredukoval na 8. Výrazný 
rozvoj zaznamenáva škola od novembra 1987. V šk. roku 1988/1989 
sa zvyšuje počet tried na 9 (pribúda 1 trieda ZS v 4-ročnom dennom 
štúdiu), budujú sa odborné učebne, zvyšuje sa kvalifikovanosť učite-
ľov. Pribúda trieda 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia 
v odbore zdravotná sestra. V roku 1991 sa škola stáva samostatným 
právnym subjektom MZ SR. Právna subjektivita prináša so sebou 
nové skutočnosti, tak po ekonomickej, hospodárskej, ako aj metodic-
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kej stránke. V roku 1992 sa mení odbor zdravotná 
sestra na odbor všeobecná sestra. V roku 1994 
začalo na škole vyššie odborné štúdium v odbore 
diplomovaná všeobecná sestra v diaľkovej aj den-
nej forme. V roku 1995 sa aktivuje odbor sanitár 
v štúdiu popri zamestnaní a v tom istom roku sa 
otvára aj trieda vyššieho odborného štúdia v od-
bore diplomovaná pôrodná asistentka. Škola sa po 
personálnej a materiálnej stránke rozvíja i napriek 
tomu, že dochádza k priestorovým komplikáciám, 
keď roku 1996 budova školy v rámci reštitúcie defi-
nitívne pripadla EV. a. v. cirkvi.
S transformáciou zdravotníckeho školstva dochá-
dza v roku 2001 k zmene základného 4-ročného 
študijného odboru všeobecná sestra na odbor zdra-
votnícky asistent. V školskom roku 2004/2005 bol 
aktivovaný odbor vyššieho odborného štúdia dip-
lomovaná psychiatrická sestra, ktorý na SZŠ v roku 
2006 skončil.
V školskom roku 2008/2009 bol aktivovaný študij-
ný odbor zdravotnícky záchranár v dennej a diaľ-
kovej forme.
V školskom roku 2009/2010  bol aktivovaný štu-
dijný odbor masér ako 4-ročné úplné stredoškol-
ské vzdelanie pre absolventov základnej školy a 
špecializačné štúdium asistent seniora  pre zdra-
votníckych asistentov z praxe. Projekt má obdobie 
trvania 2009 - 2013.

V súčasnosti má naša škola aktivované odbory 
denného štúdia zdravotnícky asistent, masér, zdra-
votnícky záchranár, diplomovaná všeobecná sestra 
a v štúdiu popri zamestnaní odbory ZA, SAN, ZZ a 
špecializačné štúdium asistent seniora pre zdravot-
níckych asistentov z praxe. Od r. 2012/2013 aktivu-
jeme aj odbor asistent výživy.       
Škola a jej žiaci žijú plnohodnotným životom. Vytvo-
rené sú podmienky na prácu v rôznych záujmových 
krúžkoch. Zapájame sa do všetkých akcií organizo-
vaných naším mestom a krajom. Úzko spolupracu-
jeme s územným spolkom SČK, Úniou nevidiacich 
a  slabozrakých SR, Zväzom diabetikov, dystrofikov, 
Spoločnosťou sklerózy multiplex, Domovom dô-
chodcov, Domom humanity G. Bergera, Amáliou, 
všetkými materskými, základnými a strednými ško-
lami na území mesta, s družobnou školou v Ózde 
v Maďarsku. Úspešne sa zapájame do európskych 
sociálnych a vzdelávacích projektov.
V roku 2001 získala naša škola Cenu mesta Rožňa-
va a za veľký úspech považujeme aj získanie kreditu 
medzinárodnej vzdelávacej inštitúcie IES so sídlom v 
Londýne. Stredná zdravotnícka škola  – Egészségügyi 
Középiskola získala prostredníctvom projektu certifi-
kát kvality. Certifikát kvality bol udelený dňa 17. 12. 
2007. Recertifikácia sa uskutočňuje každoročne. Ško-
la pracuje nepretržite systémom manažérstva kvality. 
Odbornosť školy vychádza v prvom rade z profilu ab-
solventa. Venujeme sa profesijnej orientácii, vedieme 
žiakov k biodromálnemu vzdelávaniu a pochopeniu 
kompetencie odborníkov v odboroch, ktoré v škole 
aktivujeme (sanitár, zdravotnícky asistent, diplomo-
vaná všeobecná sestra a zdravotnícky záchranár).
Škola je špecifická tým, že je zabezpečená priestup-
nosť vzdelania, čo znamená, že po ukončení  stred-
ného študijného programu môže žiak pokračovať vo 
vyššom odbornom štúdiu. Výučba v škole sa realizu-
je v jazyku slovenskom a v 4-ročnom štúdiu v odbore 
zdravotnícky asistent aj v jazyku maďarskom.      
Všetci absolventi školy sú vychovávaní v duchu zá-
sad zdravotníckej morálky a etiky. Z vyššie uvedené-
ho vyplýva, že škola má veľmi atraktívnu a výhodnú 
sieť študijných odborov a aj v budúcnosti budeme 
pri aktivovaní študijných odborov pružne reagovať 
na potreby praxe. Sme si vedomí toho, že len efek-
tívna, pružná a kvalitná škola má budúcnosť. Me-
dzinárodný certifikát umožňuje našim absolventom 
prednostné a bezproblémové umiestňovanie sa na 
európskom trhu práce.
Projekt  akreditovaného špecializačného štúdia v 
špecializačnom odbore Starostlivosť o seniorov  pre 
zdravotníckych asistentov z praxe je predĺžený do 
roku 2019.
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Hlavná 113
040 01 Košice

tel.: 055/727 70 11
e-mail: spsdke@spsdopke.
edu.sk
www.spsdopke.edu.sk

Študijné odbory
●  3739 M elektrotechnika 
 v doprave a telekomuniká- 

ciách
● 3760 M prevádzka a ekono-

mika dopravy
● 3765 M technika a prevádzka 

dopravy
●  3778 K technik informač-

ných a telekomunikačných 
technológií

● 3792 K poštový manipulant
● 2841 M technológia ochrany 

a tvorby životného pros-
tredia

Učebný odbor 3 ročný
● 2683 H elektromechanik

Nové št. odbory od šk. roku 
2014/2015
● 3767 M dopravná akadémia
● 3918 M technické lýceum 
● 3795 K klientsky manažér 

pošty

SPŠ dopravná v Košiciach ponúka:
- komplexné štvorročné vzdelanie vo všetkých oblastiach do-
pravy, pôšt a telekomunikácií
- profesionálnu prípravu na technicko-hospodárske, prevádz-
kové činnosti, vysokokvalifikovaných špecializovaných od-
borníkov v oblasti dopravy, pôšt a  telekomunikácií v štátnom 
i súkromnom sektore,  vrátane prípravy pre samostatné pod-
nikanie,
- praktickú prípravu žiakov v zahraničí v rámci medzinárod-
ných projektov 
- štúdium sa končí maturitou, v odboroch K aj s výučným listom
- absolventi školy sú pripravení aj pre vysokoškolské štúdium 
najmä na technických VŠ so  zameraním na dopravu, elektro-
techniku, strojárenstvo, ekonomiku a pod.

Stredná priemyselná škola dopravná, 
Hlavná 113, Košice
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SPŠ dopravná Košice ako samostatná škola exis-
tuje už 47 rokov. Nachádza v centre mesta Košíc 
vedľa obchodného centra a oproti sídlu Ústavné-
ho súdu SR.  Škola spolupracuje najmä pri prak-
tickej príprave žiakov približne so 40 partnermi. 
Je členom  rôznych združení ako napr. Zväzu lo-
gistiky a zasielateľstva,  IT Valley,  ZAP atď. 

Krédo  školy  je: Život je pohyb, pohyb je do-
prava, doprava je život.

Na SPŠ dopravnej v Košiciach si môžete vy-
brať špecializáciu v odboroch:
● 3739 M elektrotechnika v doprave a teleko-
munikáciách
Po 2. ročníku si žiak volí smerovanie :
- elektrická trakcia a energetika v doprave
- zabezpečovacia a oznamovacia technika
- letecká technika
- informačné a komunikačné technológie v do-
prave
- elektromobily 
● 3765 M technika a prevádzka dopravy 
Po 2. ročníku si žiak volí smerovanie:
- prevádzka a údržba cestných vozidiel
- autoelektronika cestných vozidiel
● 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 
Po 1. ročníku si žiak volí smerovanie:
- železničná doprava a preprava
- cestná doprava a preprava
- letecká doprava a preprava

● 3767 M dopravná akadémia
Po 1. ročníku si žiak volí smerovanie:
- zasielateľstvo a logistika v doprave
- bezpečnosť a manažment v doprave
● 3918 M technické lýceum 
- dizajn a konštrukcia automobilov
- mototuristika 
● 3778 K technik informačných a telekomuni-
kačných technológií
Po 2. ročníku si žiak volí smerovanie :
- informačné a komunikačné technológie
- telekomunikačné služby a obchod
- telekomunikačné zariadenia

SPŠ dopravná v Košiciach ďalej ponúka:
- absolvovanie vodičského kurzu na získa-
nie vodičského oprávnenia skupiny AM, B a 
podsku-piny B1 vo vlastnej autoškole, kde 
máme jednu z najmodernejších učebných 
pomôcok - digitálny autotrenažér typu DS 
2000/PRO 7
- pre žiakov študijného odboru elektrotechni-
ka v doprave a telekomunikáciách možnosť 
získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobi-
losti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z
- absolventi študijného odboru prevádzka a 
ekonomika doprav so smerovaním na cestnú 
dopravu a prepravu majú možnosť získania 
odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a ve-
dúceho dopravy v oblastiach cestnej dopravy  v 
zmysle Zákona č. 56/2012 Z. z
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Škola získala certifikát

Komenského 44, 04001 Košice

tel.: 055/633 23 11
fax: 055/633 23 12
e-mail: spse@tuke.sk
www.spseke.sk

Maturitné štvorročné študijné 
odbory:
●  2675 M elektrotechnika
 Oblasti štúdia:
 - počítačové systémy
 - priemyselná informatika
 - telekomunikačná technika
 - elektroenergetika
●  3918 M technické lýceum
 Oblasť štúdia: 
 - informatika

Pomaturitné trojročné vyššie 
odborné vzdelávanie 
s duálnym charakterom 
vzdelávania v spolupráci s T-
-SYSTEMS Slovakia: 
●  2695 Q počítačové systémy
 Oblasti štúdia:
 - sieťový špecialista
 - systémový špecialista
 - aplikačný špecialista

Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Komenského 44, Košice

SPŠ elektrotechnická je stredná priemyselná škola, ktorá od 
roku 1967 je samostatnou, pričom výsledkami svojej práce a 
kvalitou má dlhoročné dominantné postavenie v meste i v re-
gióne. Súčasťou školy je Centrum odborného vzdelávania pre 
elektrotechniku, automatizáciu a informačné technológie, 
školský internát, školská jedáleň a školská knižnica. 
Budova školy sa nachádza v severnej časti mesta Košice, približ-
ne 1 km od centra a je dostupná mestskou hromadnou dopra-
vou.
Ponúkame možnosť štvorročného denného štúdia pre absol-
ventov základných škôl v široko-profilovom študijnom odbore 
2675 M elektrotechnika a v študijnom odbore 3918 M technické 
lýceum. Absolventom umožňujeme vykonať skúšky z odbornej 
spôsobilosti z elektrotechniky podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 
Z. z.
Pripravujeme absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím 
základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i prak-
tickými spôsobilosťami tak, aby sa uplatnili ako kvalifikovaní 
technickí zamestnanci v oblasti elektrotechniky pri návrhu, 
konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke i údržbe elektrotech-
nických zariadení, ako odborní a technickí zamestnanci v ob-
lasti informatiky a výpočtovej techniky, v oblasti investičného 
rozvoja či  tvorby a ochrany životného prostredia.
Povinné a voliteľné odborné predmety umožňujú získať žiako-
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vi podľa zvoleného odboru rozsiahle vedomosti a schopnosti 
z kľúčových oblastí elektrotechniky, automatizácie, informač-
ných technológií, programovania a ekonomiky.
Úzko spolupracujeme s významnými firmami, ktoré patria k naj-
väčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického 
priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku, pričom 
kladieme dôraz na požiadavky budúcich zamestnávateľov.
Od roku 2007 je škola členom Združenia Košice IT Valley. V 
apríli 2011 začalo pri SPŠE svoju činnosť Centrum odborného 
vzdelávania pre elektrotechniku, automatizáciu a informačné 
technológie, ktoré svoje služby poskytuje i ďalším stredným 
školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja či zamest-
návateľom.
Nové vedomosti a zručnosti môžu žiaci získavať aj počas od-
borných zahraničných stáží, ktoré škola pravidelne organizuje 
v rámci programu celoživotného vzdelávania podporeného z 
grantov Európskej únie.
Podporujeme talentovaných a nadaných žiakov a pre všetkých 
vytvárame priestor pre spoločenský a kultúrny život.
Študenti školy sa umiestňujú na popredných miestach odbor-
ných súťaží, konferenciách a prehliadkach odbornej činnosti na 
národnej i medzinárodnej úrovni (súťaže ZENIT v elektronike a 
programovaní, stredoškolská odborná činnosť, Siemens Young 
Generation Award, Medzinárodná konferencia ENERSOL, Ma-
tematický KLOKAN, súťaž Európskej únie pre mladých vedcov 
EUCYS, prehliadka žiackych projektov SCIENCIA PRO FUTU-
RO, Euroscola, Networking 
Academy Games, SlovakSkills, 
Strojárska olympiáda, technic-
ká olympiáda 3V), ale i na rôz-
nych jazykových, prírodoved-
ných a spoločenskovedných 
olympiádach či športových 
súťažiach.
Úspechom našej práce je i vy-
soké percento prijatých absol-
ventov na vysoké školy hlavne 
technického zamerania.

Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Komenského 44, Košice
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Komenského 2
040 01 Košice

Tel.: 055/6228875 – 76
Fax:  055/6228876
e-mail: info@spsske.sk
www.priemyslovka.sk

Denné 4-ročné štúdium ukon-
čené maturitnou skúškou
● 2381 M 04 strojárstvo – 
 dopravné zariadenia
●  2381 M13 strojárstvo – 
 grafické systémy
●  2235 M hutníctvo
●  3920 M polytechnika – pilot,  
 pilot-mechanik, letuška
●  3916 6 M životné prostredie
●  3965 6 M bezpečnosť 
 a ochrana zdravia pri práci 

Denné 4-ročné štúdium 
ukončené maturitnou skúškou 
a výučným listom
●  2413 K mechanik strojov 
 a zariadení
● 2426 K programátor 
 obrábacích a zváracích 
 strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola,
Komenského 2, Košice

Z NAŠEJ HISTÓRIE
Košická priemyslovka píše dejiny technického vzdelávania už 
140 rokov. Vyučovanie sa začalo 9. októbra 1872 s 19 žiakmi. 
Súčasná budova priemyslovky stojí na pozemku, ktorý škola 
kúpila v roku 1876 na výstavbu školských dielní. 8. novembra 
1878 navštívil školu aj vtedajší cisár František Jozef. Škola bola 
počas celej svojej histórie zameraná najmä na strojárstvo. 
Už v školskom roku 1878/80 dosiahla škola európsku úroveň. 
Na začiatku 19. storočia patrila k najslávnejším inštitúciám 
Rakúsko - Uhorska. Negatívnym zásahom do života školy boli 
obe svetové vojny. Po 2. svetovej vojne pribúdajú k pôvodnému 
strojárskemu odboru ďalšie odbory: elektrotechnický, hutnícky 
a dopravný.



81

Z priestorových dôvodov sa tieto odbory po-
stupne odčlenili v rokoch 1952 - 1967 od 
materskej priemyslovky a vytvorili sa z nich 
samostatné priemyselné školy – elektrotech-
nická, hutnícka a dopravná. 
Školu absolvovalo počas jej doterajšej existencie 
viac ako 16 000 žiakov. V súčasnosti sa mnohí 
jej absolventi stretávajú v Klube priateľov prie-
myselnej školy strojníckej, ktorý založili v roku 
1992. Klub založil nadáciu, ktorá slúži najmä 
talentovaným žiakom a na zabezpečenie ich štu-
dijných pobytov doma i vo svete a na zlepšova-
nie materiálneho vybavenia školy. Klub vydáva 
vlastný časopis Šrubkár. Škola nadviazala dru-
žobnú spoluprácu s podobnými školami v Čes-
ku, Maďarsku, Holandsku a Poľsku.
Unikátom školy je od roku 1972 školské mú-
zeum, jediné vo východoslovenskom regióne, 
v ktorom sú i vzácne exponáty z 19. storočia. 
Aj z nich sa dozvedáme, že “Košická priemys-
lovka” začínala s kachľovými pecami a petro-
lejovými lampami a v súčasnosti sa nachádza 
v „priestore“ počítačov a internetu. 
Od školského roka 2011/2012 sa SPŠ strojníc-
ka vrátila k svojmu pôvodnému historickému 
názvu Stredná priemyselná škola. Racionali-
záciou siete škôl sa po takmer 50-ročnej exis-
tencii samostatnej SPŠ hutníckej vrátilo na 
školu opäť aj hutníctvo.

ZO SÚČASNOSTI
Žiaci Košickej priemyslovky študujú moderný-
mi spôsobmi najmä tradičné študijné odbory 
– strojárstvo a hutníctvo. Okrem tradičných 
smerov študenti navštevujú aj atraktívne špe-
ciálne odbory – životné prostredie a bezpeč-
nosť a ochrana zdravia pri práci. Žiaci z celého 
Slovenska len u nás študujú vo vysnívaných 
zameraniach pilot, pilot-mechanik a letuška. 
Od roku 2007 máme na škole ŠKOLIACE A 
TRÉNINGOVÉ CENTRUM, ktoré je priamym 
príkladom prepojenia školy s praxou. V spo-
lupráci s najvýznamnejším strojárskym vý-
robcom v regióne – firmou GETRAG FORD 
Transmissions Slovakia, ktorá školu vybavila 
najmodernejšou CNC technológiou, realizu-
jeme vzdelávanie žiakov, zamestnancov fi-
riem a ostatných klientov. Škola spolupracuje 
aj s ďalšími významnými zamestnávateľmi 
v Košickom kraji – U. S. Steel Košice, s. r. o., 
Handtmann Slovakia s. r. o., VSS Foundry, 
s. r. o., VSE, a. s., Kovohuty a. s. a mnohými 
ďalšími.
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Lermontovova 1
040 01 Košice

tel.: 055/632 54 11
fax: 055/632 00 26
e-mail: spsstage@spssagke.edu.sk 
www.stavke.sk

Študijné odbory
● 3692 M geodézia, kartografia  
 a kataster
● 3650 M staviteľstvo 
● 2157 M  geológia, geotechnika  
 a environmentalistika

Zamerania v staviteľstve
● architektúra a interiérový 

dizajn
● pozemné staviteľstvo
● stavebný manažment
● rozpočtovanie a manažment  

stavieb
● manažment malého a stredné-

ho podnikania v stavebníctve
● požiarna ochrana stavieb a 

BOZP
● rekonštrukcie a adaptácie 

budov
● hydroekologické stavby

História školy
Počiatky našej školy siahajú do druhej polovice 19. storočia do čias 
Rakúsko – uhorskej monarchie, kedy bola založená škola pre lukár-
skych majstrov. Vzhľadom na politické a spoločenské udalosti škola 
prešla mnohými zmenami v svojom názve a zameraní a menila svoje 
sídlo. Od 1. 9. 1994 až po súčasnosť nesie škola názov Stredná prie-
myselná škola stavebná a geodetická. 133-ročná história našej školy 
je zrkadlom absolventov, ktorí pôsobili alebo pôsobia vo významných 
funkciách spoločenského, kultúrneho a politického života. Jedným z 
nich je aj bývalý prezident Slovenskej republiky Dr. h. c. Ing. Rudolf 
Schuster, PhD.
Poloha našej školy umožňuje štúdium žiakov z rôznych regiónov vý-
chodného Slovenska bez ohľadu na kultúrne zvláštnosti etník a so-
ciálnych vrstiev. Škola vytvára všetkým žiakom rovnaké podmienky 
pre ich vzdelávanie a rozvoj a akceptuje ich individuálne zvláštnosti. 
Demografická situácia v regióne núti školu zamyslieť sa nad jej ďal-
ším smerovaním a získavaním žiakov vytváraním nových študijných 
zameraní a vo svojom vzdelávacom procese už v súčasnosti aplikuje 
inovatívne formy a metódy vzdelávania. Pri pohľade do budúcnosti 
chceme predovšetkým stavať na dlhodobej tradícií našej školy a na jej 
dobrej povesti v praxi a na vysokých školách.

Geodézia, kartografia a kataster
- absolvent, vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, 
geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami, využívať a 
spracovávať údaje automatizovaného informačného systému geodé-
zie a kartografie 

Staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
- absolvent vie vypracovať projektovú dokumentáciu objektov v ob-
lasti pozemného staviteľstva, pozná základy statického pôsobenia 
jednotlivých stavebných prvkov, technologické postupy HSV a PSV a 
riešenie detailov

Staviteľstvo – stavebný manažment
- absolvent pozná písomnosti, uskutočňované pri podnikovej činnos-
ti, spôsoby podnikania malých a stredných firiem, zásady fungovania 

trhu, rozvoja trhového hospodárstva, pozná podstatu 
účtovného zobrazenia jednotlivých procesov podniku, 
spôsoby organizácie a riadenia výroby 

Staviteľstvo – rekonštrukcie a adaptácie budov
- absolvent pozná dokumentáciu stavieb, vie navrhnúť 
technologické a konštrukčné riešenie opravy, údržby a 
rekonštrukcie jednoduchých objektov 

Stredná priemyselná škola stavebná 
a geodetická, Lermontovova 1, Košice
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Staviteľstvo – hydroekologické stavby
- absolvent pozná základy z vodárenstva, úpravy 
vodných tokov, zásady likvidácie a spracovania 
odpadov, vie vypracovať projekty jednoduchých 
hydroekologických stavieb

Staviteľstvo - požiarna ochrana stavieb a BOZP
- absolvent vie spracovávať projektovú dokumentá-
ciu požiarnej ochrany stavieb, posudzovať bezpeč-
nosť technických a technologických systémov, ana-
lyzovať nehody a havárie a navrhovať opatrenia na 
zlepšenie BOZP

Staviteľstvo - architektúra a interiérový dizajn
- absolvent pozná osobitosti architektonickej kom-
pozície, vie vypracovať architektonické a interiéro-
vé návrhy a projekty za pomoci výpočtovej techniky

Staviteľstvo - rozpočtovanie a manažment stavieb  
- absolvent vie rýchlo pripraviť cenovú ponuku, 
jednoducho kalkulovať náklady, efektívne použí-

vať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác a zo-
stavovať cenové odhady pomocou rozpočtových 
ukazovateľov.

Staviteľstvo - manažment malého 
a stredného podnikania v stavebníctve
- absolvent vie použiť základné zručnosti marke-
tingu a manažmentu a zabezpečiť sociálno-ekono-
mické informácie pre potreby riadenia stavebnej 
výroby.

Geológia, geotechnika a environmentalistika
absolvent,vie vykonávať technické, technicko-
-ekonomické a manažérske aktivity v oblastiach 
získavania a využívania zemských zdrojov vrá-
tane vody a geotermálnej energie, pre riešenie 
problematiky revitalizácie území postihnutých 
predchádzajúcou priemyselnou činnosťou na 
základe spracovania a realizácie environmentál-
nych projektov pre konkrétne postihnuté územie 
a priemyselnú oblasť
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Hviezdoslavova 6
052 01  Spišská Nová Ves

tel.: 053/446 62 49
fax: 053/446 63 08
e-mail: skola@tasnv.sk
www.tasnv.sk

Študijné odbory
● 2381 M  strojárstvo - grafické  
 systémy
● 2381 M  strojárstvo - stavba  
 automobilov
● 2387 M  mechatronika - progra- 
 movanie robotov a CNC strojov
● 2675 M  elektrotechnika - počí- 
 tačové systémy a siete
● 3918 M  technické lýceum
● 3968 M  logistika - počítačová 
podpora a riadenie

Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 
Spišská Nová Ves

Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi bola 
zriadená v roku 1981 pod názvom Stredná prie-
myselná škola strojnícka. Pôvodne na nej žiaci 
študovali len odbory zamerané na strojárstvo. 
V ďalších rokoch škola prechádza významnými 
zmenami. Aktívne sa podieľa na príprave a ex-
perimentálnom zavádzaní troch úplne nových 
študijných odborov. V roku 1995 mechatroniky, 
v roku 2001 technického lýcea a v roku 2009 
logistiky. V roku 2010 zavádza aj študijný od-
bor elektrotechnika s orientáciou na počítačové 
systémy a siete. Technickou akadémiou sa stáva 
01. januára 2012.
Zmeny v študijných programoch si postupne 
vyžadovali aj rekonštrukciu priestorového a 
technického zázemia školy. Klasické triedy a 
pôvodné priestory školských dielní boli prebu-
dované na špeciálne učebne, odborné učebne, 
laboratóriá a technologické centrá. Škola ich 
má celkove 34. Medzi najmodernejšie patria 
Technologické centrá mechatroniky, stavby au-
tomobilov, CNC strojov, CAD/CAM systémov, 
informačných technológií, alternatívnych zdro-
jov energií, elektrotechniky a elektroniky. 
Škola je plne organizovaná a žiaci majú k dispo-
zícii aj telocvičňu, posilňovňu, ihrisko a školskú 

jedáleň. Slávnostné podujatia väčšieho rozsahu 
prebiehajú v aule školy.
Školský vzdelávací program vo všetkých študij-
ných odboroch je pripravený tak, aby sa žiaci po 
absolvovaní maturitnej skúšky dokázali uplatniť v 
praxi alebo ďalej pokračovať vo vysokoškolskom 
štúdiu. 60-70% absolventov školy študuje na vy-
sokých školách prevažne strojárstvo, informatiku, 
mechatroniku, elektrotechniku a elektroniku, ale 
aj ekonomiku, logistiku, manažment, prírodné a 
spoločenské vedy. Okrem povinných predmetov 
si časť svojho študijného programu profilujú sami 
výberom voliteľných predmetov podľa záujmu, 
resp. s ohľadom na ďalšie štúdium. 
Žiaci sa zapájajú aj do aktivít v záujmových 
útvaroch alebo majú možnosť svoje schopnosti 
a zručnosti porovnať vo vyše dvadsiatich škol-
ských súťažiach zameraných na šport, kultúru, 
jazyky a odborné znalosti. Tretiaci absolvujú ta-
nečnú školu ukončenú školským plesom. Niek-
torí prezentujú svoje fotografie a grafické práce 
v mestskej galérii.
V rámci rôznych zahraničných projektov žiaci 
školy cestujú do Česka, Nemecka, Chorvátska, 
Dánska a Fínska. Sú to nielen poznávacie, ale aj 
vzdelávacie pobyty.
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Centrum odborného vzdelávania 
pri Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi

Adresa: Hviezdoslavova 6, 052 01  Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 4466249 Fax: 053 / 4466308
E-mail: skola@tasnv.sk Web: www.tasnv.sk
Kontakt: Ing. Martin Kokoruďa - zástupca riaditeľa školy

Bolo otvorené 11. septembra 2009 ako prvé na Slovensku. 
Vznikalo v priebehu niekoľkých rokov postupným prebudova-
ním pôvodných školských dielní. Jeho súčasťou sú samostatné 

technologické 
centrá – Techno-
logické centrum 
(TC) mechatro-

niky, TC CNC strojov, TC stavby automobilov, TC alternatívnych 
zdrojov energie, TC elektrotechniky a elektroniky, Centrum in-
formačných technológií a Centrum CAD/CAM technológií.
Úlohou Centra odborného vzdelávania je rozvíjať vedomosti a 
zručnosti žiakov v súlade s aktuálnymi požiadavkami na tech-
nicky vzdelaných odborníkov. Chce priblížiť žiakom moderné 
technológie v rôznych oblastiach technických vied a tým zabez-
pečiť, aby vzdelávací proces bol pre nich kvalitnejší a zaujíma-
vejší. Žiaci sa učia pracovať so zariadeniami, ktoré sú totožné so 
zariadeniami priamo v praxi.
Hlavné oblasti vzdelávania, ktoré sa môžu v Centre realizovať 
sú: strojové obrábanie, metrológia, programovanie CNC stro-
jov, informatika, počítačové siete, počítačová grafika, CAD/
CAM systémy, automatizácia a mikroprocesory, pneumatika, 
elektropneumatika, hydraulika, elektrohydraulika, senzorika, 
programovanie PLC automatov, robotika, modulárne výrobné 
systémy, elektrotechnika, elektronika, konštrukcia automobi-
lov, alternatívne zdroje energie, technika prostredia, vykurova-
cie a chladiace systémy.

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO

Škola má už viacerých víťa-
zov celoštátneho kola Stredo-
školskej odbornej činnosti a 
pochváliť sa môže krajskými 
víťazstvami a republikovými 
umiestneniami aj v jazykových 
olympiádach a v súťažiach za-
meraných na strojárstvo alebo 
elektroniku. Študent školy Pe-
ter Fulla reprezentoval Sloven-
sko na svetových olympiádach 
v informatike, kde získal bron-
zovú a striebornú medailu.
Na pôde školy, počas jej 30-roč-
nej histórie, bolo vybojovaných 
aj 3007 osobných víťazstiev. To 
je počet úspešných maturan-
tov, ktorých škola pripravila 
pre budúci život.         
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Jakobyho 15, 040 01 Košice

tel.: 055/633 72 51
e-mail: suvke@suvke.sk
www.suvke.sk

Študijné odbory
● 8221 M 11 dizajn - grafický 
 a priestorový dizajn
• 8245 M 07 konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo - maliarske 
techniky

• 8273 M scénická dekoračná 
tvorba a reprodukčná maľba

• 8259 M animovaná tvorba
• 8260 M propagačné výtvar-

níctvo
• 8261 M propagačná grafika
• 8297 M fotografický dizajn
• 8292 M dizajn exteriéru

Pomaturitné štúdium 
• 8221 N 11 dizajn - grafický a 

priestorový dizajn
• 8221 N 09 dizajn - fotografic-

ký dizajn

Škola úžitkového výtvarníctva,
Jakobyho 15, Košice

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach je stredná odborná 
škola poskytujúca ďalší stupeň vzdelávania pre absolventov 9. 
ročníka základných škôl. Štúdium je štvorročné a končí matu-
ritnou skúškou. Popri všeobecnom a odbornom vzdelávaní ško-
la realizuje krajinárske kurzy, súvislú odbornú prax, ročníkové 
projekty a viacero plánovaných odborných exkurzií. Študenti 
majú možnosť prezentovať svoje práce na verejnosti realizáciou 

výstav, obhajobou vlastných prác a výrobkov, 
účasťou na súťažiach a olympiádach.
Sídlom ŠÚV je areál na Jakobyho ulici, pri-
čom sa vyučuje tiež v ateliéroch vysunutých 
pracovísk v blízkosti školy. Odborné učebne 
sú vybavené potrebným technologickým zá-
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zemím zodpovedajúcim požiadavkám praxe. V 
samotnom centre mesta - na Zbrojničnej ulici 
sa nachádza historická budova Rotunda, kto-
rou škola disponuje a využíva ju ako výstavný 
priestor pre prezentáciu študijných prác žia-
kov, ich učiteľov, prípadne iných záujemcov - 
jednotlivcov a inštitúcií. Medzi ďalšie aktivity 
školy patrí organizovanie výtvarných a počíta-
čových kurzov, prednášok a workshopov urče-
ných verejnosti.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vy-
konanie talentových skúšok a dobrý prospech.

Absolventi školy sa uplatnia v kreatívnom prie-
mysle ako dizajnéri v profesionálnych grafic-
kých, fotografických, architektonických, dizaj-
nérskych štúdiách, reštaurátorských dielňach, v 
divadle, televízii a vo filme alebo v reklamných 

oddeleniach firiem a inštitúcií. Získané odbor-
né vedomosti z marketingu, reklamy a základov 
podnikania vytvárajú dobré predpoklady na 
podnikateľskú činnosť v oblasti dizajnu. Absol-
venti môžu pokračovať v štúdiu na vysokých 
školách výtvarného zamerania, na pedagogic-
kých fakultách a iných fakultách vysokých škôl.
Brány Školy úžitkového výtvarníctva v Koši-
ciach vo svojej viac ako 40-ročnej existencii 
opustilo vyše 2000 absolventov, neraz zvuč-
né mená, výtvarníci, ktorí sa uplatnili nielen 
doma, ale ja v zahraničí.
Ambíciou Školy úžitkového výtvarníctva v Koši-
ciach je stať sa kultúrno-spoločenským a vzde-
lávacím centrom mesta Košice a celého regiónu, 
perspektívnou európskou vzdelávacou inštitú-
ciou, ktorá ponúka odborné vzdelanie pre vý-
tvarne nadaných a talentovaných žiakov.
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Bocatiova 1, 040 01 Košice

tel.: 055/632 34 75
        055 / 633 71 28
e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
www.sosbocatiuske.sk

Študijné odbory
● Hotelová akadémia
 - 6323 K hotelová akadémia
● Cestovný ruch 
 - 6324 M manažment regionál-

neho  cestovného ruchu 
 - 6324 M manažment regio-

nálneho cestovného ruchu  so 
zameraním  letuška, steward

● Gastronómia  
 - 6444 K čašník, servírka  - 

študijný odbor
 - 6445 K – kuchár - študijný 
 - 6444 H – čašník - učebný
 - 6445 H – kuchár  - učebný
 - 6421 L spoločné stravovanie - 

2r. denné štúdium
 -  6421 L spoločné stravovanie 

3r. štúdium popri zamestnaní
● Obchod a propagácia
 - 6451 H aranžér
 - 6460 H predavač H
 - 6411 L prevádzka obchodu 

denné nadstavbové štúdium
 - 6411 L prevádzka obchodu  

štúdium popri zamestnaní 
 - 6442 K  obchodný pracovník

Stredná odborná škola Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice

1. HOTELOVÁ AKADÉMIA  - úplné stredné vzdelanie, 5-ročné štú-
dium, denná forma štúdia
Predpoklady – úspešné ukončenie základnej školy a zdravotná spôso-
bilosť
Možnosti uplatnenia absolventov: v pracovných pozíciách hotelových a 
gastronomických zariadení – hlavný čašník, barman, vedúci stravova-
nia, podnikateľ v oblasti cestovného ruchu. Absolventi štúdiom získajú 
predpoklady pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

2. 6324 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RU-
CHU A MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 
SO ZAMERANÍM NA LETUŠKA, STEWARD
- úplné stredné vzdelanie, 4-ročné štúdium, denná forma štúdia
Možnosti uplatnenia absolventov: manažér strednej úrovne v podni-
koch cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ru-
chu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného 
ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ru-
chu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny roz-
voj, samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej čin-
nosti a iných službách. (Po absolvovaní zamerania na letuška/steward 
– možnosť práce v lietadlách a na letiskách).
Štúdium zahŕňa široké všeobecné a odborné vzdelanie pre kvalifiko-
vaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti CR doma 
i v zahraničí, uplatnenie sa pri výkonoch manažérskych činností vo 
všetkých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, v 
agentúrach, v turistických informačných centrách, v kúpeľných, rekre-
ačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, 
kongresoch a strediskách CR, v úradoch verejnej správy a pod.)
Možnosť získať certifikát: „SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU.“

3. ŠKOLA PODNIKANIA - úplné stredné vzdelanie, 4-ročné štúdium, 
denná forma štúdia. Možnosti uplatnenia absolventov: samostatne 
zárobkovo činné osoby – živnostníci, podnikatelia, stredné články ria-
denia podnikov. Žiaci majú možnosť prezentovať svoje odborné vedo-
mosti a zručnosti prostredníctvom prezentácií na rôznych akciách.

4. GASTRONÓMIA - odbory 6421 L spoločné stravovanie, 6411 L pre-
vádzka obchodu, 6445 H kuchár/kuchárka, 6445 H čašník/servírka
- dĺžka štúdia: 2, 3, 4 roky, forma štúdia: denná, externá
- ukončenie štúdia: pri 2-roč. a 4-roč. štúdiu – maturitná skúška a výuč-
ný list, pri 3-roč. štúdiu – záverečná skúška a výučný list
Možnosti uplatnenia absolventov: v pracovných pozíciách ako účtujúci 
čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci 
závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestov-
ného ruchu a spoločného stravovania. 
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Možnosť získať odborné zručnosti nielen na pra-
coviskách tu v Košiciach (hotel Centrum, Teledom, 
Baránok, Bankov...), ale aj na zahraničnej praxi v 
Nemecku – v trojmesačných turnusoch.

5. OBCHOD A PROPAGÁCIA  –  odbory 6460 H 
predavač, 6451 H aranžér - stredné odborné vzdela-
nie, 3-ročné štúdium, denná forma štúdia
Možnosti uplatnenia absolventov:  tieto odbory pri-
pravujú absolventov na výkon pracovných činností 
v oblasti prevádzky obchodných zariadení, zároveň 
získava potrebné vzdelanie pre prácu v propagácii a 
reklame.

Nové od tohto školského roka 2013/2014 6442 K 
obchodný pracovník  - /4. Študijný odbor/
Charakteristika: študijný odbor pripravuje absolven-
tov na výkon pracovných činností v obchodno-pre-
vádzkových funkciách prevádzkového charakteru. 
Charakteristikou odborného vzdelávania  a prípra-
vy je profesijná orientácia, ktorá umožňuje absol-
ventom vstup do všetkých druhov obchodných a 
sprostredkovateľských spoločností.  Príprava v odbo-
re sa realizuje v spolupráci aj s DM market  a kladie 
dôraz na využívanie teoretických vedomostí a prak-
tických zručností z oblasti progresívnych technológií 
moderného obchodu, reklamy a  výskumu trhu.
Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absol-
vent môže uplatniť  v oblasti obchodno – prevádzko-
vých funkciach ako predajca, kontrolór, pracovník 
marketingu, v logistike a distribúcii, kde sa vyžaduje 
úplné stredné odborné vzdelanie. 

Po úspešnom ukončení je možnosť ďalšieho vzdelá-
vania na vysokej škole.
Absolútna novinka – 2951 M  výživa a šport - 
študijný odbor pripravuje kvalifikovaných od-
borníkov schopných samostatne spracovávať a 
aplikovať informácie v oblasti potravinárstva, 
hodnotenia, kontroly, hygieny, distribúcie a 
predaj potravín v oblasti poradenstva a služieb 
spojených s výživou a ochranou zdravia  v gas-
tronómii, spoločnom stravovaní a v športových 
centrách a  kluboch. Po úspešnom ukončení 
štúdia sa môže absolvent uplatniť ako tréner 2. 
triedy v príslušnom športovom odvetví, pracov-
ník vo fitnes centrách, manažér v športových 
kluboch a  centrách, pracovník v kúpeľných a 
relaxačných zariadeniach, poradca v oblasti vý-
živy a pohybových aktivít, profesionálny fitnes 
pracovník. Po úspešnom ukončení je možnosť 
ďalšieho vzdelávania na vysokej škole.
3161 F praktická žena -  dvojročný učebný odbor 
ukončený vysvedčením o záverečnej skúške a vý-
učným listom /nižšie odborné vzdelanie ISCED 
2C/  Štúdium odboru  je špeciálne prispôsobené 
potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociál-
ne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak 
znevýhodneného prostredia,  umožňuje žiakov 
získať osobnostné, vedomostné a odborné spô-
sobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali 
adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnos-
ti. Sú schopní vykonávať jednoduché odborné a 
pomocné práce v celom  odvetví  potravinárskej 
výroby.
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Tel.: sekretariát školy: 
055/ 64 24 371
Fax: 055/ 64 44 124
E-mail: sosgemke@mail.telekom.sk
Web: www.sosgemke.sk

Stredná odborná škola na Gemer-
skej ulici č. 1 v Košiciach pripravuje 
študentov v týchto odboroch:

Študijné odbory

  ● 8298 M odevný dizajn
   od r. 2007

  ● 6446 K  kozmetik
   od r. 1987

  ● 6362 M kozmetička
   a vizážistka od r. 2003

Učebné odbory:

  ● 6456 H kaderník
   od r. 1973

Po ukončení trojročných odborov 
majú žiaci možnosť pokračovať v 
dvojročnom nadstavbovom ma-
turitnom štúdiu.
V týchto odboroch škola stavia na 
dlhoročnej tradícii, dobrom mene 
a kvalite teoretického a praktické-
ho vzdelávania v oblasti služieb.

Škola disponuje dvoma samostatnými budovami. Teoretická príprava 
študentov sa uskutočňuje v objekte školy na Gemerskej ulici č.1. Praktické 
vyučovanie prebieha v objekte školy na Továrenskej ulici č.3.
Súčasťou školy je školská jedáleň, cvičná firma – bufet a kopírovacie 
služby pre študentov, telocvičňa, posilňovňa, školská knižnica, odborná 
učebňa vlasovej kozmetiky, učebňa zdravovedy, jazykové učebne, ateliér 
odevného dizajnu a výtvarnej prípravy, dve počítačové učebne a jedna 
multifunkčná, ktoré sú vybavené novými informačnými technológiami.
V budove na Továrenskej ul. č. 3 sídlia školské strediská odbornej pra-
xe: kadernícky salón, kozmetický a vizážistický salón a salón manikúry. 
Študenti pracujú s kozmetikouTrinity, SynCare, Alissa Beauté, L‘Oreal, 
Schwarzkopf, Wella, Gigi, či Londa.
O kvalitnej príprave študentov svedčia zahraničné stážové pobyty a celo-
slovenské i medzinárodné úspechy na odborných súťažiach. Škola je za-

pojená do projektu ERASMUS, v rámci 
ktorého študenti získavajú medzinárod-
né odborné skúsenosti na prevádzkach 
v Anglicku (Londýn) a v Nemecku (Lip-
sko). S veľkým záujmom sa stretávajú 
aj odborné exkurzie do Prahy, Viedne, 
Budapešti, Paríža, Španielska, do mesta 
svetovej módy Milána, či do centra par-
fumérie vo francúzskom Grasse. Modely 
zhoto-vené študentmi odevného dizajnu 
sa pravidelne objavujú na módnych pre-
hliadkach v obchodných centrách a žnú 
úspechy aj na celoslovenských súťažiach, 
napr. Módna línia mladých v Prešove. 
Dvaja najúspešnejší študenti dizajnu 
pokračujú v jeho štúdiu v Anglicku a dve 
tváre sa objavili vo finále prestížnej súťa-
že Elite Model Look. Zo všetkých úspe-

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 
Košice
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zaznamenávať, spracovávať a prezentovať prostred-
níctvom súčasných najmodernejších technických 
možností. 

6446 K  kozmetik - Vykonáva činnosti súvisiace s koz-
metickými službami, ovláda ma-nažment a marketing 
kozmetického salónu. Pozná sortiment, vlast-nosti 
materiálov a vie ich použiť. Pozná sortiment, vlastnos-
ti materiálov a vie ich použiť. Má vedomosti o stavbe 
a činnosti ľudského tela, kože, kožných chorobách a 
diagnostike pleti. Vie sa orientovať na trhu s kozmetic-
kými prípravkami a pomôckami a aktívne využívať in-
formačné technológie. Ovláda kompletné kozmetické 
ošetrenie tváre, tela a rúk manuálne aj s prístrojovou 
technikou. Je schopný poskytovať poradenskú službu 
zameranú na druhy líčenia s korekciou tváre na zákla-
de estetického cítenia a módnych trendov. 

6362 M kozmetička a vizážistka - Absolventka od-
boru je kvalifikovaná pracovníčka schopná uplatniť 

sa v kozmetických 
a vizážistických sa-
lónoch. Vie úspeš-
ne prevádzkovať 
kozmetický salón, 
vykonávať poraden-
skú službu v oblasti 
kozmetiky a celko-
vého vzhľadu. Má 
vedomosti a schop-
nosti určiť typ pleti 
zákazníčky, typoló-
giu tváre. Vie zvo-
liť vhodný spôsob 

ošetrenia pleti, typ naparenia, masky, zábalu, účesu 
a zosúladiť ho s celkovým vzhľadom. Má vedomosti 
o základných ekonomických pojmoch a kategóriách, 
o podnikateľskej činnosti, o organizácii podnikania a 
s ním súvisiacich právnych úprav. 

6456 H kaderník - Absolvent je schopný vykonávať 
činnosti súvisiace s kaderníckymi službami. Pozná 
sortiment, vlastnosti materiálov, ich zloženie, správne 
dávkovanie a bezpečnú manipuláciu. Je otvorený no-
vým trendom a metódam v praxi, schopný samostat-
ne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti v kaderníckej prevádzke. Ovláda a aplikuje 
nové smery pri technike strihania, farbenia a odfarbo-
vania. Pozná správny postup pri reparácii, ošetrení a 
regenerácii vlasov, pri použití kaderníckych prístrojov 
a náradia. Má odborné vedomosti, ktoré mu umož-
ňujú vyrábať vlasové doplnky, upravovať parochne a 
vytvárať aj náročné účesy.

chov sú najvýznamnejšie ocenenia a víťazstvá najsláv-
nejšieho absolventa školy  Lukáša Očenáša, kaderníka, 
ktorý sa stal niekoľkonásobným Majstrom Slovenska, 
ale aj dvojnásobným Majstrom Európy,  Majstrom sve-
ta jednotlivcov i kolektívov v účesovej tvorbe(na foto-
grafii s majsterkou OVY M. Sedlákovou).

8298 M odevný dizajn - Absolvent je kreatívny vý-
tvarník pripravený pre uplatnenie v odevnej, diva-
delnej, filmovej a reklamnej tvorbe. Má vzťah k všet-
kým formám umenia. Je schopný samostatne tvoriť. 
organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu 
v oblasti odevného a módneho priemyslu, reklamnej 
tvorby, v divadelnom kostýmovom výtvarníctve, v 
podnikateľskej činnosti, v inštitúciách zaoberajúcich 
sa kultúrou odievania, vo výtvarných aranžérskych a 
propagačných dielňach. Je schopný vytvoriť výtvar-
ný návrh odevu, remeselnú realizáciu a potrebnú 
dokumentáciu. Dokáže svoju tvorbu multimediálne 
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Grešákova 1
040 01 Košice

tel.: 055/622 45 27
fax: 055/622 77 68
e-mail: skola@ipari.sk
www.ipari.sk

Študijné odbory 
(vyuč. jaz. maď.):
● 6317 M obchodná akadémia
● 2387 M mechatronika
● 3918 M technické lýceum
● 2675 M elektrotechnika
 
Študijné odbory 
(vyuč. jaz. slov.):
Vyššie odborné štúdium
● 2381 Q strojárstvo
● 3764 Q logistika a manaž- 
 ment v cestnej preprave

Škola získala certifikát

Strená odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay 
József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

ODBORY:
Obchodná akadémia. Charakteristickou črtou odboru 6317 M 
obchodná akadémia je široko koncipovaná odborná orientácia. 
Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo 
výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu a v ďal-
ších službách.
Mechatronika. Absolvent študijného odboru 2387 M mechatro-
nika je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pra-
covník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, 
technologického, prevádzkového a riadiaceho charakteru pre-
dovšetkým v podnikoch s automatizovanými výrobnými systé-
mami a CNC strojmi.
Technické lýceum. Vzdelávanie v odbore 3918 M technické lý-
ceum je určené pre žiakov so záujmom o informatiku, ktorí po 
jeho absolvovaní budú pracovať ako zodpovední,  samostatne 
a logicky mysliaci strední technicko-hospodárski pracovníci 
schopní sa vzdelávať, alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vy-
sokých alebo pomaturitných nadstavbových školách prevažne 
informatického smeru.
Elektrotechnika. Absolventi odboru 2675 M elektrotechnika sú 
kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne vykonávať práce 
pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v pre-
vádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií.
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VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Ponúkame možnosť získania titulu DiS. (diplomovaný 
špecialista) v odboroch:
• strojárstvo
• logistika a manažment v cestnej preprave.
Organizačne sa trojročné denné štúdium podobá štúdiu 
na strednej škole. Najväčšou výhodou štúdia na VOŠ je 
praktické zameranie vyučovania. Hlavným rozdielom 
je však zaradenie VOŠ. Podľa európskeho hodnotenia 
vzdelávania sa zaraďuje do kategórie ISCED 5B. 
Štúdium sa ukončuje obhajobou absolventskej práce a 
absolventskou skúškou z odborných predmetov.
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Kukučínova 23, Košice

tel.: 055/622 80 31
fax: 055/622 80 34
e-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com
www.soskuke.edupage.org

Študijné odbory  (štvorročné s maturitou)
●  3336 M 04 Drevárstvo a nábytkárstvo - ma-

nažment v drevárstve
●  3650 M Staviteľstvo (profilácia požiarna 

ochrana)
●  2697 K mechanik elektrotechnik

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
●  2411 K Mechanik nastavovač (profilácia 

stavebné stroje)
●  2419 K Operátor ekologických zariadení
●  2447 K Mechanik hasičskej techniky
●  3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby
●  3656 K Operátor stavebnej výroby
●  3658 K Mechanik stavebno-inštalačných 

zariadení
 
Učebné odbory
●  2683 H 11 Elektromechanik - silnoprúdová 

technika
●  3152 H 02 Krajčír - dámske odevy
●  3355 H Stolár
●  3661 H Murár
●  3663 H Tesár
●  3668 H Montér suchých stavieb
●  3675 H Maliar
●  3684 H Strechár
●  3178 F Výroba konfekcie
●  3383 F Spracúvanie dreva
●  3686 F Stavebná výroba
 
Nadstavbové štúdium
●  2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a 

oprava prístrojov, strojov a zariadení
●  3347 L Drevárstvo a nábytkárstvo
●  3659 L Stavebníctvo

Pomaturitné štúdium
●  2381 Q Strojárstvo
●  2675 Q Elektrotechnika

Stredná odborná škola technická, 
Kukučínova 23, Košice

Stredná odborná škola technická sa nachádza neďa-
leko centra mesta Košice v mestskej časti Juh.  Je do-
stupná mestskou dopravou z vlakovej aj autobusovej 
stanice i z každej mestskej časti. 
Začiatky Strednej odbornej školy technickej siahajú do 
roku 1949, kedy vzniklo učňovské zariadenie “Stre-
disko pracujúceho dorastu pri n. p. Stavomontáže”. 
Počas svojej existencie prešla rôznymi etapami rozvoja, 
to sa týka aj názvu školy a skladby učebných a študij-
ných odborov. Existovala ako Odborné učilište, Stred-
né odborné učilište stavebné, Stredná odborná škola a 
od 1. januára 2009 má názov Stredná odborná škola 
technická, Kukučínova 23, Košice. Škola je štátnou 
príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho 
kraja. Stredné odborná škola technická počas svojej 
vyše šesťdesiatročnej histórie pripravila pre potreby 
spoločnosti viac ako 11 200 úspešných absolventov 
školy - kvalifikovaných odborníkov v oblasti stavebníc-
tva a v iných technických odvetviach. 
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Súčasťou školy je Centrum od-
borného vzdelávania pre sta-
vebníctvo. Hlavným dôvodom 
založenia COV bola požiadavka 
spoločnosti – trhu práce a zamest-
návateľov zabezpečiť kvalitného 
absolventa školy s modernými teo-
retickými vedomosťami a praktic-
kými zručnosťami pripraveného 
pre okamžité zaradenie sa do pra-
xe v stavebných a iných firmách 
bez potreby ďalšieho vzdelávania 
hneď po nástupe. COV zabezpeču-
je spoluprácu so zamestnávateľmi 
v oblasti získavania požiadaviek 
od zamestnávateľov na teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti 
absolventa školy.
Kvalitný kolektív pedagogických 
zamestnancov zabezpečuje a 
realizuje teoretické a praktické 
vyučovanie a výchovu mimo vy-
učovania. Materiálno-technické 
vybavenie je na vysokej úrovni, 
priestory školy sú moderne obno-
vené, vybavené didaktickým pro-
striedkami a informačno-komuni-
kačnými technológiami.
SOŠ technická je otvorená inšti-
túcia, ktorá je a bude prístupná 
každej spolupráci s cieľom po-
skytovať komplexné služby v 
oblasti výchovy a vzdelávania s 
ohľadom na oblastné špecifiká 
a progresívny rozvoj nášho re-
giónu.
Do budúcnosti má škola jasnú kon-
cepciu a perspektívu, čo dokazuje 
aj skladba učebných a študijných 
odborov, ktoré sú na trhu práce 
neustále žiadané a potrebné.
Po ukončení odborného vzdelá-
vania a prípravy majú absolventi 
všetky predpoklady na uplatnenie 
sa na trhu práce v rámci Sloven-
skej republiky, ako aj v rámci Eu-
rópskej únie.

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO
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Kukúčinová 23, Košice

tel.: 055/685 53 89
fax: 055/685 53 91
e-mail: soupbarca@stonline.sk
www.sospsv.edu.sk

Študijné odbory
● 4210 M 11 agropodnikanie –   
 agroturistika    
● 4210 M 08 agropodnikanie –   
 poľnohosp. manažment                                                     
● 4211 M 17 záhradníctvo – 
 viazačstvo – aranžérstvo                             
● 4211 M 26 záhradníctvo – 
 sadovnícka a krajinárska tvorba               
● 6352 M obchod a podnikanie                                                              

Učebné odbory:
● 4524 H agromechanizátor                                                                     
● 4569 H viazač-aranžér   kvetín                                                             
● 6460 H predavač                                                                                    
● 2955 H mäsiar, lahôdkar                                                                       
● 6445 H kuchár   
● 4571 H záhradník       
                                                                              
Dvojročné učebné odbory:
● 2982 F potravinárska výroba                                                               
● 4572 F poľnohospodárska výroba                                                       

Dvojročné nadstavbové štúdium:
● 6411 L prevádzka obchodu                                                          
● 6421 L spoločné stravovanie             
● 4511 L záhradníctvo                         
● 4512 L poľnohospodárstvo                                      
● 2982 L 01potravinárska výroba  
 – mäsová a údenárska výroba

Pomaturitné štúdium:
● večerné  kvalifikačné  štúdium  
 – štúdium sa končí odbornou   
 zložkou maturitnej   skúšky:  
● Záhradníctvo – záhradnícka 
 a krajinárska tvorba  
● vyššie odborné štúdium –   
 štúdium sa končí absolvent-  
 skou skúškou  - absolventi   
 získajú titul DiS: 
● Krajinárske úpravy a tvorba   
 krajiny 
● Záhradníctvo - aranžovanie 
 a viazačstvo
● Vidiecka turistika

Stredná odborná škola poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
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PREČO ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE ?
-  Škola vlastní certifikát IES umožňujúci 

žiakom zamestnať sa po ukončení štúdia 
v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. 

-  Je držiteľom certifikátu kvality školy ISO 
9001:2001

-  Ponúka nové atraktívne odbory, žiadané 
na trhu práce, dobrá uplatniteľnosť doma 
i v zahraničí

-  Prax na zmluvných pracoviskách s násled-
nou možnosťou zamestnania

-  Jedinečnosť odborov nielen v Košickom 
kraji, ale aj na Slovensku – sadovnícka a 
krajinárska tvorba, catering, mäsiar, la-
hôdkár, viazačstvo a aranžérstvo kvetín

-  Účasť žiakov na rôznych domácich a me-
dzinárodných súťažiach

-  Motivačné štipendium
-  Poloha školy v centre mesta
-  Vybavenosť školy na veľmi dobrej úrovni 
-  Možnosť ubytovania v internáte, samo-

zrejmosťou je podávanie obedov v areáli 
školy

-  Možnosť štúdia večernou a diaľkovou for-
mou

-  Rekvalifikačné kurzy
-  Autoškola – vodičské oprávnenie B, T, C 

zadarmo pre vybrané odbory
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Moldavská cesta 2
Košice 

tel: 055/676 57 00 - 1
fax: 055/677 05 60
e-mail: sekretariat@sosake.sk
www.sosake.sk   

Študijné odbory - denné štúdium 
● 2682 K mechanik počítačových 

sietí 
● 2697 K mechanik elektrotechnik              
● 3759 K komerčný pracovník v 

doprave / 1. a 2. ročník /
● 24 XX K autotronik /4/nový 

experimentálny študijný odbor

Učebné odbory 
● 2487 H autoopravár 
● 2487 H 01 autoopravár me-

chanik                  
● 2487 H 02 autoopravár elek-

trikár                  
● 2487 H 03 autoopravár karosár                     
● 2487 H 04 autoopravár lakovník
● 2683H11 elektromechanik – 

silnoprúdová technika/3/
● 2683H15 elektromechanik – 

úžitková technika/3/

Ostatné formy štúdia
Nadstavbová denná
● 2493 L predaj a servis vozidiel
● 3757 L dopravná prevádzka
● 2414 L strojárstvo

ŠPZ – diaľková /SOŠ-kategória
● 2414 L strojárstvo
● 3757 L dopravná prevádzka
● 2675 L elektrotechnika

Pri súčasnej modernizácii vychádzame z toho, že najlepší spôsob, 
ako učiť,  je niečo robiť. Všetci už dávno vieme, že najhorší spôsob, 
ako učiť,  je iba hovoriť...podľa známeho príslovia: povedz mi to - a 
ja to zabudnem, ukáž mi to – a ja si  to  zapamätám, nechaj ma to 
urobiť – a ja to pochopím. Aby nás  žiak pochopil  - musíme mu 
nechať dostatočný priestor na to, aby samostatne robil.  
Oproti minulosti sa zmenil charakter odborov, škola má dnes 
stabilizované  odbory  zamerané  na automobilovú autoopra-
várenskú techniku, dopravné zamerania, ale má aj vzhľadom k 
dlhoročnej tradícii silnoprúdové a počítačovo zamerané odbory 
informačných technológií a techniky počítačových sietí, ktoré na 
našej škole majú vynikajúce materiálne a personálne podmienky 
teórie a praxe. Sledujúc trh práce cestou úradov práce, niektoré 
odbory už u nás definitívne zanikli. V tomto období otvárame 
len tie odbory, ktoré vykazujú najvyššiu zamestnanosť, ktorá je 
podstatne vyššia ako registrovaná miera nezamestnanosti v Koši-
ciach a okolí. Na škole sú štyri nové počítačové učebne, tri  učeb-
ne elektrického merania,  učebňa pre autoopravárov - mechani-
kov. Pre autoopravárov – lakovníkov a klampiarov sa dokončieva 
spoločná odborná učebňa. Pred rokom boli dané do užívania: 
nová učebňa elektrického merania, nová odborná učebňa zák-
ladov elektrotechniky, vybavené meracou technikou českej spo-

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO

Stredná odborná škola automobilová, 
Moldavská cesta 2, Košice
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ločnosti Diametral a. s. Praha, ako aj tréningová 
špecializovaná učebňa autoelektroniky, úplne 
vynovená  telocvičňa a tiež  zmodernizované 
fitnescentrum.   
Pre praktickú prípravu máme dva samostatné 
objekty mimo budovy školy. Jeden objekt je na 
Bielocerkevskej č. 29, kde máme dve samostatné 
pracoviska č. 1 a č. 2. Na pracovisku č. 1 sa vy-
učujú žiaci elektronických odborov a tiež odbo-
rov mechanik - elektrotechnik nižších ročníkov 
a vyšších ročníkov so zameraním na informačné 
technológie a silnoprúdovú techniku. Školia sa 
tu aj žiaci odboru komerčný pracovník v cestnej 
doprave, pre ktorých sme tu zriadili dve samo-
statné pracoviská s počítačmi. Na pracovisku č. 
2 sú zriadené prvácke dielne všetkých autoopra-
várenských odborov. Druhým objektom je pra-
covisko č. 3, t. j. samostatné autoopravárenské 
dielne – nový, moderne zariadený školský au-
toservis na Jarmočnej č. 6. Školia sa tu autoop-
ravári mechanici, karosári a elektrikári vyšších 
ročníkov, ale  aj autoelektronici vyšších ročníkov. 
Práve na tomto pracovisku č. 3 je už rok zriadené 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre 
automobilový priemysel Košického samospráv-
neho kraja /ďalej len COVaP pre AP KSK/.
Je dobrým zvykom, že žiaci posledných ročníkov 
majú odborný výcvik v zmluvných podmienkach 
cudzích profesionálnych pracovísk. Žiaci študij-
ného odboru mechanik elektrotechnik – infor-
mačné technológie sú v treťom a štvrtom ročníku 
na praktickej príprave aj v zmluvných profesio-
nálnych podmienkach  súkromných IT firiem a 
spoločnosti.
Dôkazom toho, že naša škola sa mení k lepšie-
mu, je náš úspešný projekt s názvom Učíme 
efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho 
procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP“ v rám-

ci Operačného programu: Vzdelávanie, ktorý je 
spolufinancovaný Európskym sociálnym fon-
dom v sume cca 300 000 eur v rámci prioritnej 
osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy v rámci Opatrenia 1.1 Premena tradič-
nej školy na modernú. Vďaka tomuto projektu sa 
škola zmodernizovala v sume cca 100 000 eur. 
Pribudli interaktívne  tabule, dataprojektory a 
macbooky v počte 33 ks a ďalšie zariadenia a po-
trebné softvéry.
V nedávnom období sa už veľa  urobilo v súvis-
losti s modernizáciou našich dielní podľa po-
žiadaviek Cechu predajcov a autoservisov Slo-
venskej republiky (ďalej len CPA SR). z hľadiska 
normatívu vybavenia. 
Škola sa úplne z zinternetizovala – prípojka in-
ternetu je v každej učebni, okrem toho celá škola 
je pokrytá Wi-Fi signálom. 
Pred necelými dvomi rokmi naša škola bola 
úspešná v projekte grafických systémov v 
sume 2500 eur. Pomohlo to získať modulovo 
softvérové vybavenie nemecko – holandské. 
Ide o počítačmi nasimulované  vyhľadávanie 
porúch autoelektroniky automobilov. Tento 
náš úspešný projekt sme v lete roku 2011 roz-
šírili na 10 počítačov do  tréningovej učebne 
autolektroniky. Do týchto  počítačov pribudli 
jednotlivo nielen softvéry ADT, ale aj softvéry 
Connect Light. Pribudli tiež multimediálne 
systémy UniTrainI – t. j. interface s virtuálny-
mi prístrojmi so softvérom, UniTrainI – expe-
rimentátor, UniTrainI – doplnkový napájací a 
základný napájací zdroj, UniTrainI – príslu-
šenstvo na meranie. Okrem toho pribudli tu 
moduly so softvérom: zapaľovacie systémy, 
snímače na vozidlách, zbernica CAN. Ide o ne-
mecko – holandské softvéry a moduly nemec-
kej firmy Lucas – Nülle. 
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Ostrovského 1, Košice 

tel.: 055/643 68 91 
fax: 055/643 68 94 
e-mail: skola@ostrovskeho.sk 
www.ostrovskeho.sk 

Študijné odbory 
● 3918 M  technické lýceum – 

realitné maklérstvo 
● 2694 M  informačné a sieťové 

technológie 
● 6343 M  športový manažment 
 
Študijné odbory  s odborným 
výcvikom 
● 2682 K  mechanik počítačových 

sietí 
● 3447 K  grafik digitálnych médií 
● 3658 K  mechanik stavebnoinšta-

lačných zariadení 

Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky 
ma¬lých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmó-
niu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukot-
vené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v har-
monickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže 
vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo. 

Študenti, ktorí sa stanú súčasťou našej inštitúcie, len potvrdia 
výrok predsedu Košického samosprávneho kraja - JUDr. Zde-
n¬ka Trebuľu: „Vybrali ste si špičkovú školu.“ Na adresu školy 
za¬znievajú chvály aj z iných častí našej republiky, z úst bý-
valého prezidenta SR – Ivana Gašparoviča: „Chcel som sa pre-
svedčiť o pravdivosti týchto chýrov. S radosťou konštatujem, že 
nie sú nad¬sadené, vystihujú skutočnosť.“ 
Ale nie sú to len slová, ktoré hovoria o kvalitách školy. 

Stredná odborná škola, 
Ostrovského 1, Košice
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Stredná odborná škola Ostrovského 1 ponúka:
Serióznosť - Odbornosť – Štúdium

O našej škole nájdete prvú zmienku v roku 1960, 
kedy sa začala písať jej história. 

Slovensko tým počas niekoľkých desaťročí jej vývoja 
získalo ďalšie veľké komplexne a moderne vybavené 

výchovno-vzdelávacie zariadenie. 

Trh práce, či už domáci alebo zahraničný, si vyžadu-
je vzdelávanie mla¬dých ľudí v mnohých atraktív-

nych študijných odboroch. 

Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať 
sa aktuálnym požia¬davkám spoločnosti v rámci 

vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žia-
kov,  ale aj učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku štu-
dijných odborov v našej škole. 

Odbory: 1. študijné odbory: technické lýceum – rea-
litné maklérstvo, informačné a sieťové technológie,  

športový manažment; 2. študijné odbory s odborným 
výcvikom: mechanik počítačových sietí, grafik digitál-
nych médií, , mechanik sta¬vebnoinštalačných zaria-
dení; 

V učebných plánoch sú všeobecnovzdelávacie i od-
borné predmety. Vyu¬čujú sa dva cudzie jazyky 

– anglický a nemecký, dobré zvládnutie práce na PC je 
samozrejmosťou, načo slúžia nadštandardne vybavené 
počítačové učebne s progresívnymi vyučovacími a pre-
zentačnými metódami. 

Spoločenská sála – aula, zrekonštruovaná viacúče-
lová telocvičňa, vlastná školská jedáleň, školský in-

ternát, areál školských dielní, množstvo špe¬cializova-
ných odborných učební, to všetko je súčasťou veľkého 
komplexu strednej odbornej školy. 

Každodenné povinnosti spestrujú v priebehu škol-
ského roka mnohé zá¬bavné a súťažné akcie:  Hal-

loween, Mikuláš, Deň sv. Valentína, Imat¬rikulácia, 
Vianočná akadémia a mnoho iných. 

Éra technického a vedeckého pokroku si vyžaduje 
komplexne priprave¬ných mladých ľudí pre prak-

tický život. Naša škola sa prispôsobuje súčas¬ným tren-
dom a prichádza stále s novými možnosťami. 

Hodnota človeka sa nemeria len podľa jeho vedo-
mostí, ale aj podľa jeho zručností. Na to slúži veľ-

mi kvalitný odborný výcvik, ktorý je vykonáva¬ný vo 
vlastných dielňach a vo vyšších ročníkoch vo firmách. 
Pre odbor - grafik digitálnych médií - je zriadený nad-
štandardne vybavený ateliér. Garantom odborného 
rastu žiakov sú partneri školy T-Systems , Qcomp, At&t. 
Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje 
lepšiu pripravenosť našich ab¬solventov. 

Ostrov – ? Nie, nikoho tam nechceme poslať. Takto 
sa volá naše školské rádio, ktoré študentom a uči-

teľom spríjemňuje každú prestávku medzi vyučovacími 
hodinami.

Centrum odborného vzdelávania 
pre informačné a sieťové 
technológie  

Úlohou centra odborného vzdeláva-
nia (COV) pre informačné a sieťové 
technológie pri Strednej odbornej 
škole, Ostrovského 1 v Košiciach je 
poskytnúť vzdelávanie v oblasti infor-
mačných technológií nielen žiakom 
našej SOŠ, ale aj žiakom ostatných 
stredných škôl, pedagogickým za-
mestnancom ako aj zamestnancom 
firiem v regióne. COV tvoria 3 odde-
lenia: oddelenie počítačovej grafiky, 
oddelenie sieťových technológií a 
oddelenie informačných technológií.  
V centre ponúkame aj vzdelávacie 
kurzy v oblasti  sieťových technológií 
CISCO 1-4, správy počítačových sietí, 
diagnostiky a odstraňovaní porúch 
na počítačových sieťach, bezpečnej 
komunikácie, ako aj v oblasti progra-
movania webových stránok, interak-
tívnych aplikácií, vektorovej a bitma-
povej grafiky. COV zároveň ponúka 
akreditované kurzy kontinuálneho 
vzdelávania – „Photoshop v práci uči-
teľa“ a „Vyučujeme interaktívne“.

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO
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Učňovská 5
Košice-Šaca

tel.: 055/726 02 61, 726 01 00
email: sokolik@souhag.edu.sk
www.souhag.edu.sk

4-ročné študijné odbory (maturit-
né vysvedčenie + výučný list)                      
● 2697 K mechanik elektrotech-

nik
● 2413 K mechanik strojov a 

zariadení
● 2262 K hutník operátor
● 2426 K programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení
● 2682 K mechanik počítačových 

sietí
● 2679 K mechanik – mechatro-

nik

Nadstavbové štúdium:
● 2414 L 01 strojárstvo – výroba, 

montáž a oprava prístrojov, 
strojov a zariadení

● 2675 L 01 elektrotechnika – 
energetika

3 – ročné učebné odbory (výučný 
list):
● 2466 H 02 mechanik opravár – 

stroje a zariadenia
● 2683 H 11 elektromechanik – 

silnoprúdová technika
● 2433 H obrábač kovov – univer-

zálne obrábanie
● 2285 H zlievač

Naším študentom poskytujeme 
pracovný odev a obuv bezplat-
ne, finančné odmeny podľa 
dosahovaných výsledkov, firemné 
štipendium od 4. ročníka, možnosť 
cudzích jazykov, (angličtina, nem-
čina), platená prax vo vybraných 
firmách v 3. až 4. ročníku štúdia

Absolvovaním štúdia na našej škole môžete získať:
● zváračský preukaz pre 3 zváračské metódy
● žeriavnický preukaz
● výučný list v danom odbore, maturitné vysvedčenie
● pracovnú zmluvu v partnerských firmách
● predovšetkým remeselnú zručnosť, šikovnosť a všetko potreb-
né pre štart do reálneho života

Stredná odborná škola, Učňovská 5,  
Košice - Šaca
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CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁ-
VANIA pri  STREDNEJ  ODBORNEJ 
ŠKOLE  KOŠICE - ŠACA
Poskytuje kvalitné vzdelávanie v strojár-
skych, elektrotechnických a hutníckych 
odboroch. Vzdelávanie sa uskutočňuje v 
spolupráci so zamestnávateľmi na praco-
viskách, ktoré sú súčasťou Centra odbor-
ného vzdelávania. Umožňuje nácvik prak-
tických zručnosti na moderných strojoch 
a zariadeniach s využitím najmodernejšej 
diagnostickej, výpočtovej a didaktickej 
techniky. Školské vzdelávacie programy sú 
garanciou potrebných zručností pre prax a 
rýchlu adaptáciu u zamestnávateľa.  
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Námestie mladých
poľnohospodárov 2 
040 17 Košice – Barca

tel.: 055/685 53 47 
fax: 055/685 54 13 
e-mail: sosvet@sosvet.sk 
www.sosvet.sk

Študijný odbor
● 4336 M veterinárne
 zdravotníctvo a hygiena

Ponuka zameraní 
● 4336 M 01 veterinárne 
 zdravotníctvo a hygiena  
 v chove hospod. zvierat
● 4336 M 02 veterinárne
 zdravotníctvo a hygiena
 v hygienickej a laboratórnej  
 službe
● 4336 M 03 veterinárne
 zdravotníctvo a hygiena  
 v chove cudzokrajných
 zvierat
● 4336 M 05 veterinárne
 zdravotníctvo a hygiena  
 v chove psov

Stredná odborná škola veterinárna, 
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice

Školský vzdelávací program Veterinár ponúka vzdelávanie v šty-
roch zameraniach integrovaného študijného odboru  
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena                                                                                          
Vo všetkých zameraniach sa vyučujú všeobecnovzdelávacie pred-
mety a  základné odborné predmety v teoretickej  a  praktickej 
zložke vzdelávania. Od tretieho ročníka sú do odbornej zložky 
vzdelávania zaradené  odborné predmety profilujúce jednotlivé 
zamerania.

Ponuka zameraní 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove hospo-
dárskych zvierat
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena v hygienickej a 
laboratórnej službe
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove cudzo-
krajných zvierat
4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove psov
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Vo všetkých zameraniach sa podľa škol-
ského vzdelávacieho programu „Veterinár 
2013“ vyučujú všeobecnovzdelávacie pred-
mety a odborné predmety v teoretickej a 
praktickej zložke vzdelávania. Od tretieho 
ročníka sa do odbornej zložky zaraďujú 
predmety profilujúce jednotlivé zamera-
nia. Štúdium sa končí maturitnou skúškou.
Vo vyučovacom procese využívame ve-
terinárne odborné učebne a laboratóriá, 
učebne informatiky, cudzích jazykov, ky-
nologický cvičný areál, areál chovu zvierat, 
teráriá, telocvičňu, posilňovňu a školské 
ihrisko. V areáli chovu zvierat žiaci zabez-
pečujú komplexnú praktickú starostlivosť 
o zdravie a výživu našich zvierat - koňa, 
oviec, kôz, králikov, hydiny, holubov, cu-
dzokrajných zvierat. 
     Škola zmluvne zabezpečuje pracoviská 
učebnej a individuálnej odbornej praxe 
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach, v ZOO Košice, vo 
veterinárnych ambulanciách, poľnohospo-
dárskych a potravinárskych podnikoch a v 
predajniach s chovateľskými potrebami.
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Hlavná 54
045 01 Moldava nad Bodvou

tel.: 055/460 21 39
fax: 055/460 2435,
E-mail: 
spopsmoldava@mail.t-com.sk 
www.sspmoldava.edupage.org

ŠTUDIJNÉ ODBORY 
4- ročné
●  3765 M technika a prevádz- 
 ka dopravy  
●  6341 M škola podnikania

Nadstavbové štúdium 
(alokované pracovisko Medzev, 
Kováčska 53):
●  2414 L 01 strojárstvo –  
 výroba, montáž a oprava  
 prístrojov, strojov a zariadení 

UČEBNÉ ODBORY 
3- ročné
●  3152 H 02 krajčír – dámske  
 odevy
●  2487 H 01 autoopravár –  
 mechanik

UČEBNÉ ODBORY 
2- ročné
●  3178 F výroba konfekcie
●  6449 F technické služby 
 v autoservise
●  3686 F stavebná výroba

Škola má vlastnú zváračskú školu, autoškolu, kde študenti 
získavajú vodičské oprávnenie na skupiny B, T a C1.  Stani-
ca emisnej kontroly slúži aj ako cvičné pracovisko pre štu-
dentov odboru technika a prevádzka dopravy. Od školského 
roka 2010/2011 prebieha na škole implementácia projektu 
spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Preme-
na tradičnej školy na modernú s názvom Škola logistiky a 
podnikania – potreba každodenná s celkovými oprávnený-

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
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mi výdavkami 407 592,20 
eur. Vďaka tomuto projektu 
sa škola vybavila modernou 
didaktickou technikou – 6 ks 
interaktívnych tabúľ, 4 inte-
raktívne učebne, 70 ks stol-
ných počítačov, notebooky, 
tlačiarne, multifunkčné 
zariadenia, videokamery, 
fotoaparáty. Súčasne do-
chádza k modernizovaniu 
vybavenia školských dielní 
didaktickými pomôckami, 
zakúpilo sa cvičné vozidlo 
na praktickú prípravu od-
borného predmetu technika 
jazdy. Učitelia školy sa zú-
častňujú ďalšieho vzdeláva-
nia – školení zameraných na 
zmenu tradičného vzdelá-
vania na vzdelávanie inova-
tívne - interaktívne. Získané 
poznatky aktívne využívajú 
vo vyučovacom procese na 
hodinách všeobecnovzdelá-
vacích a odborných predme-
tov.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
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Z HISTÓRIE
1949 - Stredisko pracujúceho dorastu
1952 - Odborné učilište štátnych pracov-ných záloh
1957 - Odborné učilište
1978 - Stredné odborné učilište
1989 - SOU strojárske 
1991 - pri SOU strojárskom v Prakovciach sa zriadila Dievčenská     od-
borná škola, študijný odbor obchod a podnikanie
2005 - spojenie SOU a OA do Spojenej školy s organizačnými zložkami 
SOU a OA Prakovce 
2010 - zmena názvu školy na Stredná odborná škola Prakovce 282
2013 – škola regionálneho charakteru, viac než 350 žiakov
2014 – 65. výročie založenia školy, škola regionálneho charakteru, 
440 žiakov

055 62 Prakovce 282

tel.: 053/487 41 08 
e-mail: sosprako@gmail.com 
http://sosprakovce.edupage.org 

Študijné odbory: 
● 6317 M obchodná akadémia 

Učebné odbory 3-ročné: 
● 2275 H hutník 
● 2423 H nástrojár 
● 2487 H autoopravár - me  
 chanik 
● 6489 H hostinský, hostinská

Učebné odbory 2-ročné: 
● 2478 F strojárska výroba
● 4579 F lesná výroba
● 3161 F praktická žena 

Nadstavbové štúdium 2-ročné: 
● 2414 L 01, 02 strojárstvo 
● 6421 L spoločné stravovanie 

Výučba jazykov: 
anglický, nemecký a ruský jazyk 

Vybavenosť: 
telocvičňa, posilňovňa, športový 
areál, 3 učebne výpočtovej 
techniky s internetom, učebňa 
cudzích jazykov,  učebňa cvič-
ných firiem, učebňa strojopisu, 
odborné učebne, programové 
vybavenie pre strojárske odbo-
ry, vlastný autoservis.

Stredná odborná škola,
Prakovce 282
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SÚČASNOSŤ
Stredná odborná škola sa nachádza v obci Prakovce pod lesom v po-
kojnej časti sídliska Breziny. Vzdialenosť od železničnej, autobusovej 
stanice a priemyselného areálu Prakovce 1 km. Obec Prakovce leží 
v strede Hnileckej doliny. Okresné mesto Gelnica je vzdialené 7 km.

Priemysel v Prakovciach má už viac než 250-ročnú históriu a najväč-
ší rozvoj zaznamenal v 2. polovici 20. storočia, kedy bolo v podni-
ku Strojáreň Prakovce zamestnaných viac ako 2300 zamestnancov 
rôznych odborov  a obec zaznamenala prudkú bytovú výstavbu a 
počet obyvateľov stúpol nad 3400. Obec má bohatú kultúrnu a špor-
tovú históriu, kde žiaci a absolventi školy majú svoj veľký podiel na 
zviditeľňovaní obce, čo bolo prezentované aj na akcii 645. výročie 
obce. Škola, ktorá do roku 1992 pripravovala absolventov len v stro-
járskych odboroch, sa postupne preorientovala na širokospektrálne 
študijné a učebné odbory pre potreby regiónu v oblasti služieb. 

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-
-vzdelávacieho procesu sú: 
● kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov (učiteľov a maj-
strov odbornej výchovy),
● komplexnosť školy a jej poloha v strede spádovej oblasti,
● dlhoročná tradícia výučby v Prakovciach (65 rokov),
● prepojenie s podnikateľskou sférou v regióne (prax priamo v pod-
nikateľských subjektoch regiónu),
● záujem podnikateľov o kvalitných absolventov školy,
● zapojenie školy do partnerskej spolupráce škôl z SRN,
● vysoká potreba pracovnej sily pre podniky v regióne,
● uplatnenie absolventov v stravovacích a strojárskych firmách re-
giónu,
● možnosť zvyšovania kvalifikácie aj popri zamestnaní,
● rekvalifikačná činnosť, zváračské kurzy vo vlastnej zváračskej ško-
le,
● dobrá spolupráca so ZŠ a podnikmi regiónu,
● príprava pedagogickej dokumentácie v spolupráci so zamestnáva-
teľmi na zosúladenie odbornosti žiakov podľa potrieb organizácií,
● spolupráca s partnerskými školami a výmena žiakov na praxi,
● záujmové krúžky – jazykové, internetové, odborné, kultúrne a 
športové,
● praktické vyučovanie v 2. a 3. ročníku v jednotlivých firmách re-
giónu. 

Nové projekty 
● názov projektu – Spolu v škole, v práci i v živote!
● spolufinancovanie s EÚ vo výške 140 000 eur,
● realizácia od septembra 2013 do februára 2015,
● zapojenie – 80 žiakov a 11 pedagogických zamestnancov,
● zameranie na vybavenie a rozvoj elokovaných pracovísk
v Nálepkove a v Prakovciach 289,
● zakúpenie 3 interaktívnych projektorov, 23 moderných noteboo-
kov, strojov a zariadení pre výučbu v odboroch lesná výroba a stro-
járska výroba v cene 20 000 eur.
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● 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
● 3692 M geodézia, kartografia a kataster
● 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – colný deklarant
● 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v 

doprave
● 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky ma-

nažment
● 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
● 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 
● 7661 M sociálno – výchovný pracovník

Učebné odbory
● 2433 H obrábač kovov
● 2487 H 01 autoopravár – mechanik 
● 2487 H 02 autoopravár – elektrikár
● 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
● 3355 H stolár
● 3661 H murár
● 3663 H tesár
● 3675 H maliar
● 3478 F výroba konfekcie
● 3686 F stavebná výroba

Nadstavbové štúdium
● 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, 

strojov a zariadení
● 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a 

zariadení
● 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
● 3659 L stavebníctvo

Partizánska 1
071 92 Michalovce

tel.: 056/644 14 59
fax: 056/643 28 12
e-mail: sostmi@sostmi.sk
www.sostmi.sk

Študijné odbory
● 2381 M strojárstvo – grafické systémy
● 2387 M mechatronika – robotické systémy
● 2411 K mechanik nastavovač – CNC obrábacie 

stroje
● 2426 K programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení
● 2447 K mechanik hasičskej techniky
● 2675 M elektrotechnika – elektrické stroje a 

prístroje  
● 2675 M elektrotechnika – výkonová elektro-

nika 
● 2675 M elektrotechnika – elektroenergetika  
● 2675 M elektrotechnika – počítačové systémy  
● 2675 M elektrotechnika – telekomunikačná 

technika  
● 2675 M elektrotechnika – priemyselná infor-

matika
● 2679 K mechanik – mechatronik 
● 2682 K mechanik počítačových sietí
● 2697 K mechanik elektrotechnik – silnoprúdo-

vá technika
● 2697 K mechanik elektrotechnik – automati-

začná technika
● 2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie 

mlieka
● 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby
● 3650 M staviteľstvo – stavebný manažment
● 3650 M staviteľstvo – rekonštrukcie a adaptá-

cie budov

Stredná odborná škola technická, 
Partizánska 1, Michalovce
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Charakteristika školy
Dňa 1. septembra 2007 na základe zriaďova-
cej listiny vydanej Ministerstvom školstva SR 
pod číslom CD – 2007 – 13701/280651:098/
ZSŠ vznikla Združená stredná škola spojením 
piatich stredných škôl v Michalovciach. Dôvo-
dom vzniku bolo zabrániť zániku odborného 
školstva na Zemplíne vzhľadom na nízku popu-
láciu a malý záujem o technické odbory. Od 1. 
9. 2008 bola premenovaná na Strednú odbornú 
školu. Od 1.1.2009 sa zmenil názov školy na 
Stredná odborná škola technická, Partizánska 
1, Michalovce. 
Hlavným poslaním Strednej odbornej školy 
technickej v Michalovciach (ďalej len SOST) je 
poskytovanie vzdelávania žiakom. Štúdium na 
škole je možné realizovať v nasledujúcich sme-
roch: elektrotechnika, informatika, strojárstvo, 
stavebníctvo, poľnohospodárstvo, ekonomika a 
sociálna práca. Pre tieto odbory má škola kom-
plexné materiálne, technické a personálne pod-
mienky. Škola poskytuje vzdelanie v študijných a 
učebných odboroch. Žiaci môžu pokračovať aj v 
nadstavbovom štúdiu. Škola pripravuje technic-
ké kádre pre firmy v Michalovciach a v regióne 
Zemplína, ako aj pre ďalšie štúdium na vysokých 
školách. Úspešnosť uplatnenia v praxi alebo na 
VŠ je predovšetkým u absolventov študijných od-
borov veľmi dobrá. 
V rámci spolupráce a nadväzovaní partnerstiev 
je škola členom SOPK, s ktorou úzko spolupra-
cuje hlavne v oblasti ukončovania štúdia záve-
rečnou skúškou. Škola je tiež členom asociácie 
Rozvoj vidieka a je tiež zapojená do programu 
CISCO sieťových akadémií a iných projektov. Na 
škole je zároveň aj certifikačná miestnosť pre za-
bezpečenie skúšok pre získanie ECDL certifiká-
tov z radov žiakov, pedagógov, ale aj verejnosti.
Dňa 23. októbra 2009 bolo pri Strednej odbor-
nej škole technickej v Michalovciach na ulici 
Partizánska 1 otvorené Centrum odborného 
vzdelávania pre automatizáciu, informatiku a 
elektrotechniku. Jednou z hlavných úloh Centra 
je poskytovať vzdelávanie nielen pre žiakov SOŠ 
technickej, ale aj pre žiakov iných škôl a zamest-
návateľov z regiónu.

Spolupráca so základnými školami regiónu
Škola každoročne organizuje propagačné ak-
tivity, ktorých cieľom je poskytnúť verejnosti 
informácie o možnostiach štúdia na škole. Tý-
mito aktivitami sú napr. stretnutie s výchovnými 
poradcami základných škôl, Deň otvorených 

dverí; Burzy informácií organizované ÚPSVaR 
v Michalovciach a v Trebišove; ako aj návštevy 
medzi žiakmi končiacich ročníkov a návštevy 
rodičovských združení na základných školách v 
okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vra-
nov, Humenné, Snina a Medzilaborce. Informo-
vanie práve študentov ZŠ o zavedení inovácií vo 
vzdelávaní je nesmierne dôležité, pretože práve 
oni tvoria budúcu cieľovú skupinu pri oslovovaní 
potenciálnych záujemcov o štúdium na SOŠ.

Spolupráca s ostatnými partnermi školy
Škola úspešne spolupracuje s výrobnými pre-
vádzkami a servismi z mesta a okolia. Spolu-
práca spočíva najmä v prijímaní žiakov školy na 
odborný výcvik na ich pracoviskách, čím tieto 
organizácie získajú predstavu o možnostiach a 
schopnostiach žiakov a zároveň si ich môžu vy-
chovávať ako budúcich zamestnancov. 
V spolupráci s firmou VSE a.s. organizuje súťaž 
pre žiakov školy s elektrotechnickým zamera-
ním, kde žiaci majú možnosť prezentovať jednak 
svoje získané vedomosti, ale i praktické zručnos-
ti pri práci s elektrotechnickými zariadeniami.
Pri prezentácii školy na rôznych stretnutiach so 
žiakmi i učiteľmi základných škôl umožňuje i 
prezentáciu firiem z regiónu, potenciálnymi od-
berateľmi absolventov strednej školy (Syráreň 
BELL, Chemkostav a.s., Yazaki, BSH, Siemens 
Automotive, a ďalších).

Spolupráca s vysokými školami
Pre úspešné pokračovanie našich absolventov 
v ďalšom štúdiu na vysokých školách a univer-
zitách úzko s nimi spolupracujeme na rôznych 
úrovniach. V spolupráci s nimi pripravujeme 
žiakov školy pre úspešné zloženie prijímacích 
skúšok, umožňujeme prezentáciu škôl na našej 
pôde pre informovanie žiakov o možnostiach 
štúdia na univerzitách. Spolupráca sa realizuje 
aj formou realizácie spoločných projektov na 
európskej úrovni. K najväčším spolupracujúcim 
školám patria:
• Technická univerzita Košice
• Slovenská technická univerzita Bratislava
• Žilinská univerzita
• Prešovská univerzita
• Ekonomická univerzita Bratislava, pobočka 
Michalovce

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO
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Školská 4, 071 01 Michalovce

Tel.: 056/644 11 72
Fax: 056/642 12 13
e-mail: sososmi@stonline.sk
www.sosmi.sk

Študijné odbory
●  6323 K hotelová akadémia
●  8298 M odevný dizajn
●  6362 M kozmetička a vizážistka
●  6355 M služby v cestovnom   
ruchu
●  64324 M manažment   
cestovného ruchu 
●  6444 K čašník, servírka

Učebné odbory:
●  6489 H hostinský
●  6456 H kaderník

Nadstavbové štúdium
●  6421 L spoločné stravovanie
●  6426 L vlasová kozmetika

BENEFITY ŠKOLY
●  Kvalifikovaná výučba cudzích jazykov 
(anglický, španielsky, nemecký, ruský) 
●  Projektové vyučovanie ●  Možnosť 
pracovať v špičkových hoteloch a zaria-
deniach ●  Možnosť získania certifikátov 
– barman, someliér, animátor, barista, 
carving ●  Nadštandardné vybavenie 
školy ●  Dobré kontakty s podnikateľskou 
sférou doma a v zahraničí • Zapojenie 
školy do rôznych projektov (ERASMUS +)
• Zahraničné stáže – Grécko, Nemecko, 
Poľsko, Írsko, Anglicko • Možnosti cesto-
vania a spoznávania krajín EÚ

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA
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VZDELÁVANIA
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VZDELÁVANIA
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CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb, Školská 4, Michalovce

Logom školy je tučniak Pigi. Od života tučniakov sa odvíja 
filozofia školy a jej smerovanie. Je to solidarita, súdržnosť, 
a odovzdávanie seba iným, aby sa nám o mnoho rokov vrá-
tilo viac než sme dali. Škola má vlastnú firemnú kultúru, 
ktorá nás odlišuje od iných. Je to študentská hymna školy 
a ceremoniály pri rôznych príležitostiach. Naša škola po-
núka paletu odborov, okrem teória žiaci absolvujú množ-
stvo hodín praxe doma i v zahraničí, kde cibria svoj talent 
a krok za krokom sa blížia k vytúženému cieľu. 
Pri škole máme zriadené Centrum odborného vzdeláva-
nia, pozostávajúce z dvoch odborných učební, s moder-
ným vybavením kuchynskej a stolovacej časti, reštauráciu 
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DÚHA s kuchyňou, kde sa žiaci môžu zdokonaliť v 
praktických zručnostiach a získať certifikáty bar-
man, barista, someliér a carving.
Jednou s priorít školy je odborná zahraničná 
prax. Počas štúdia žiaci praxujú v hoteloch Od-
borár – Tatranská Lomnica, FIS – Štrbské Pleso, 
NowyDwor – Rzeszow. Letné zahraničné stáže vy-
konávajú v Leptokárii – Grécko, Nemecku, Kréte, 
Rhodose, Írsku, Anglicku. Škola má vypracovaný 
vlastný systém práce s talentovanými žiakmi, má 
kvalitný pedagogický kolektív, dobre vybavené 
odborné učebne a moderný športový areál – mul-
tifunkčné ihrisko.        
Škola má aj školský internát, kde sú vytvorené veľ-
mi dobre podmienky na ubytovanie. Mimoškolské 

aktivity sú orientované na prácu v krúž-
koch, tvorbu projektov ERASMUS + a 
prezentáciu školy na verejnosti. Škola 
sa aktívne zapája do humánnych akcií 
(Kvapka krvi, Úsmev ako dar, Nezábud-
ka, Narovinu, Biela pastelka).
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Námestie slobody 12
073 01  Sobrance

sekretariát: 056/652 22 64
riaditeľ školy: 056/652 23 78   
mobil: 0903 634 751  
e-mail: 
oaso@oasobrance.edu.sk
www.spojskolaso.edupage.org

Študijné (4-ročné) odbory   
● 6317 M obchodná akadémia
● 6324 M manažment
 regionálneho cestovného
 ruchu
● 4210 M agropodnikanie,
 zameranie: 02 poľnohospo-
 dárske služby

Učebné (3-ročné) odbory  
● 2487 H autoopravár,
 zameranie 01 mechanik
● 6445 H kuchár
● 6444 H čašník, servírka

Učebný (2-ročný) odbor
● 6449 F Technické služby
 v autoservise

Nadstavbové štúdium: 
● 6421 L spoločné stravovanie
● 6403 L Podnikanie v remeslách  
 a službách

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance

SOŠ obchodu a služieb má bohaté tradície a  viac ako 50-roč-
nú históriu. Na škole sa spočiatku pripravovali odborníci pre 
poľnohospodárstvo a miestny priemysel. Hovorí sa, že čím je 
víno staršie, tým lepším zdá sa – nech teda aj táto škola vínu 
podobá sa. Na škole študovali mnohí úspešní žiaci a jej ab-
solventov dnes nájdeme v rôznych pracovných zaradeniach 
– vinári, mechanizátori, podnikatelia od poľnohospodárskych 
podnikov cez štátnu správu, políciu, colníkov, pracovníkov 
bánk, úradov, kancelárii rôznych inštitúcií. Mnohí absolventi 
pokračujú v štúdiu na vysokých školách rôznych typov.

Praktické vyučovanie 
v školských dielňach

Učebňa informatiky
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Našu súčasnosť dnes predstavuje moderná, dy-
namicky sa rozvíjajúca škola, ktorá pripravuje 
kvalifikovaných ľudí pre podnikanie, zamest-
nanie v štátnej správe, colníctve, cestovnom ru-
chu, poľnohospodárstve, spoločnom stravovaní 
i v automobilovom priemysle.
V súčasnosti na škole študuje viac ako 300 
študentov v rôznych odboroch. Tento počet 
študentov umožňuje učiteľom, aby ich dobre 
poznali. Na škole nevládne chladná anonymi-
ta, ale priateľské, otvorené ovzdušie rodinného 
prostredia, kde sa navzájom študenti i učitelia 
dobre poznajú. To umožňuje riešiť rôzne prob-
lémy už v zárodku, aby neprerástli do nevhod-
ných vzťahov. 
Okolie školy, prekrásna príroda a blízkosť hra-
nice s Ukrajinou predurčuje školu, aby svoje 
zameranie usmerňovala na colníctvo a cestov-
ný ruch v študijnom odbore obchodná akadé-
mia a na agroturistiku v študijnom odbore ag-
ropodnikanie. V učebnom odbore kuchár a v 
nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie sa 
využíva v predmetoch regionálna gastronómia, 
spoznávanie typických prvkov zemplínskej a 
užskej kuchyne. V učebnom odbore autoopra-
vár a nadstavbovom štúdiu manažér predaja a 
prevádzky autoservisu sa pripravujú odborníci 
pre prácu nielen v službách, ale aj pre rozvíja-
júci sa automobilový priemysel na Slovensku.  
Nielen chlebom je človek živý, nielen učením žijú 
súčasní študenti školy. Bohatá krúžková činnosť 
– internetové, športové, jazykové krúžky i krúžky 
rozvíjajúce gastronomické schopnosti a ľudové 
umenie, to sú oblasti, kde študenti školy môžu 
rozvíjať svoje nadanie, schopnosti, zručnosti a 
takto zmysluplne tráviť voľný čas. 
Poloha školy,  jej vybavenie, priestory školy – 
školská jedáleň, bufet, telocvičňa, posilňovňa, 
odborné učebne informatiky – všetko v cen-
tre mesta, umožňujú využitie školy nielen na 
vzdelávacie aktivity, ale aj na rôzne kultúrne a 
spoločenské podujatia – školské plesy, súťaže, 
školenia či komerčné využitie.

Výsledky študentov školy v poslednom období 
svedčia o dobrom a zanietenom prístupe pedagó-
gov pri príprave nadaných a tvorivých študentov 
na rôzne miestne, okresné či celoštátne súťaže, 
ako boli úspechy na veľtrhoch cvičných firiem v 
Bratislave, v literárnej súťaži Štúrovo pero, v ja-
zykových olympiádach, účtovníckej olympiáde, 
športových súťažiach.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje 
nielen v priestoroch budovy školy, ale aj na ďal-
ších miestach – v školskom autoservise a diel-
ňach na Kupeľskej ulici alebo v Škole v prírode 
v Inovciach. 
Družná atmosféra žiakov učebných aj študij-
ných odborov dokazuje,  že aj v malom mes-
te môže fungovať škola poskytujúca kvalitné 
odborné vzdelanie a pripravujúca študentov 
z prihraničných oblastí aj vzdialených dedín, 
ktoré takto nemusia za vzdelaním cestovať ďa-
leko od svojich domovov  alebo rodín. Pracovití 
ľudia krásneho kraja pod Vihorlatom majú tak 
možnosť udržiavať tradície poľnohospodárstva, 
turistiky, colníctva či cestovného ruchu a na-
ďalej rozvíjať svoj rodný kraj Užského povodia 
vo východnom cípe Slovenska blízko hraníc s 
Ukrajinou.

Autocvičisko
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Mierová 727, 072 22 Strážske

tel: 056/647 72 94
fax: 056/647 72 94
e-mail: kacur3@gmail.com
skola@sspstraz.svcmi.sk
www.sosstrazske.edupage.org 
www.sosstrazske.wbl.sk

Študijné odbory
● 3767 M dopravná akadémia 
● 3760 M prevádzka a ekono-

mika dopravy 
● 6341 M škola podnikania 
● 2235 M hutníctvo

Učebné (2-ročné) odbory
● 3686 F stavebná výroba
● 3161 F praktická žena

Vybavenosť školy
telocvičňa, fitnescentrum, 
športový areál, tenisový kurt, 
školská jedáleň, zasadacie 
centrum, odborné učebne 
informatiky, techniky jazdy, 
podnikania, cudzích jazykov, 
techniky administratívy

Škola získala certifikát

Stredná odborná škola, Mierová 727, 
Strážske

SOŠ v Strážskom má bohatú minulosť. Bola založená v 
roku 1958 ako Poľnohospodárska učňovská škola, neskor-
šie premenovaná na POU a v roku 1982 sa mení jej názov 
na SOUP.
Zmenami prechádzali učebné aj študijné odbory. Tak vzni-
kali v 90-tych rokoch následkom prechodu našej spoločnos-
ti na trhový systém hospodárenia DOŠ, SPŠD, SŠP a ŠJŠ.
V tom čase SPŠD zaviedla a používa systém manažérstva 
podľa normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 v 
odbore výchovno-vzdelávacia činnosť.
Prezieravý postoj vedenia škôl orientuje školy tak, aby ne-
stratili krok s dynamickou dobou, vďaka dobrej spolupráci 
s odborom školstva KSK sme racionalizovali tieto školy a v 
roku 2009 vzniká terajšia SOŠ a Jazyková škola pri SOŠ v 
Strážskom.
Za dobu svojho trvania vychovali tieto školy desiatky absol-
ventov v oblasti poľnohospodárstva, dopravy, ekonomiky a 
v oblasti podnikania. Vynikajúce výsledky a trvalé popred-
né umiestnenia získavajú žiaci v športových súťažiach. Jej  
absolventom je aj volejbalový reprezentant Slovenska Mi-
lan Hriňak.  Študenti sa zapájajú do SOČ a so svojimi pod-
nikateľskými plánmi sa zapájajú do súťaže o cenu Michala 
Bosáka.
Okrem iného navštevujeme COV na SOŠA v Košiciach, ktoré 
je veľkým prínosom pre prax študentov. Naša škola má veľ-
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mi dobrú cezhraničnú spolu-
prácu s SOUT v Choteboři v 
ČR, s ktorými naši študenti 
uskutočňujú výmenné ex-
kurzie. 
Taktiež máme dobrú spolu-
prácu s KIA-Motors a Peuge-
ot, kde naši študenti usku-
točňujú exkurzie.
V podnikateľskej činnosti 
máme „AUTOŠKOLU“, kde 
študenti môžu získať vodič-
ské oprávnenie skupiny „B“.
Jazyková škola pri SOŠ po-
skytuje jazykové vzdeláva-
nie v jazyku anglickom a 
nemeckom.
Štátne jazykové skúšky vy-
konávame v spolupráci so 
ŠJŠ v Košiciach. Štúdium 
je 3-ročné a končí štátnou 
skúškou.



118

Janka Kráľa  25
079 01 Veľké  Kapušany

tel.: 056/638 2712
tel./fax: 056/638 30 53
e-mail:
soueneag@souekapusany.edu.sk
www.sosvk.sk

Študijné odbory
●  2697 K mechanik elektro-

technik pripravujúci na výkon 
povolania v oblasti 

 - silnoprúdová technika
 - informačné technológie
● 2413 K mechanik strojov a 

zariadení
● 4210 M 11 agropodnikanie - 

agroturistika

Učebné (dvojročné) odbory
● 6489 H hostinský
● 6456 H kaderník
● 2466 H 02 mechanik opravár 

- stroje a zariadenia
● 2683 H 11 elektromechanik - 

silnoprúdová technika
● 2982 F potravinárska výroba
● 3686 F stavebná výroba

Nadstavbové štúdium
● 6421 L spoločné stravovania
● 2414 L 01 strojárstvo - výro-

ba, montáž a oprava prístro-
jov, strojov a zariadení

● 2675 L 01 elektrotechnika - 
energetika

Pomaturitné štúdium
● 4210 N 08 agropodnika-

nie – poľnohospodársky 
manažment

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Naša škola je silnou konkurencieschopnou školou vo Veľkých 
Kapušanoch a v celom regióne so zameraním na všestranný 
rozvoj mladého človeka. V prvom rade sa zameriavame na 
prípravu odborníkov pre priemysel v oblasti elektrotechniky 
a strojárstva a pre služby v oblasti gastronómie a agropodni-
kania. 
Veľký dôraz kladieme na rozvoj informačno – komunikačných 
a jazykových kompetencií. Vychovávame vysokokvalifikova-
ných a flexibilných mladých ľudí, schopných uplatniť sa na 
trhu práce doma aj v zahraničí.  Vedomosti a zručnosti si štu-
denti pravidelne preverujú na súťažiach doma a v zahraničí s 
úctyhodnými výsledkami. 

Úzko spolupracujeme s našimi partnermi, ktorí nám poskytu-
jú odbornú a finančnú pomoc a sú budúcimi perspektívnymi 
zamestnávateľmi našich absolventov.
V poslednej dobe sa zvyšuje záujem o odborné vzdelanie zo  
strany dospelých nielen nášho regiónu. Naša škola im posky-
tuje jednak možnosť získania odborného vzdelania, ale aj zvy-
šovania kvalifikácie.  
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Odborné vzdelanie si vyža-
duje kvalitné materiálno-
-technické vybavenie, ktorým 
disponujeme a ktoré neustále 
inovujeme. 
V blízkom okolí sme jediná 
škola, ktorá bola vybudovaná 
ako odborná škola s dielňa-
mi, odbornými učebňami, te-
locvičňou, školskou jedálňou 
a internátom. V súčasnosti je 
vybavená jazykovým laborató-
riom, 6 učebňami informatiky 
a výpočtovej techniky (vrátane 
učebne vybavenej tabletami), 
2 učebňami digitálneho elek-
trického merania. O telesný 
rozvoj sa staráme v zrekon-
štruovanej telocvični, v posil-
ňovni, na športových ihriskách 
a tenisovom kurte. 
Uplatniteľnosť našich absol-
ventov na trhu práce zvyšujú 
ďalšie možnosti – zvárač-
ská škola, autoškola, získa-
nie odbornej spôsobilosti v 
elektrotechnike, barmanský 
kurz.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
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Rožňavská baňa 211
048 01  Rožňava  

tel.: 058/732 59 53
fax: 058/734 54 77
e-mail: skola@sososrv.edu.sk
www.sososrv.edupage.sk

Učebné dvojročné odbory 
● 3178 F   Výroba konfekcie

Učebné odbory trojročné 
● 6489 H   Hostinský  
● 6460 H   Predavač
● 6456 H   Kaderník
● 3675 H   Maliar
● 3661 H   Murár
● 2964 H   Cukrár

Študijné odbory  
● 6323 K Hotelová akadémia 5r.
● 6362 M  Kozmetička a vizá-
 žistka 4r.
● 6444 K  Čašník – servírka 4 r.
● 6445 K  Kuchár – kuchárka 4r.

Nadstavbové štúdium 
● 6426 L  Vlasová kozmetika 2r.
● 6421 L  Spoločné stravovanie 
 2r.
● 6411 L  Prevádzka obchodu   
 2r. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB (bývalá 
Zdužená stredná škola služieb) počas svojej viac ako 60-ročnej 
existencie pripravila stovky odborníkov v tejto oblasti.
V súčasnosti sa v škole pripravuje na svoje povolanie 451 žiakov.

Študenti sa pripravujú na svoje budúce povolanie pod vedením 
kvalifikovaných učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

Žiaci učebných odborov v rámci zmluvy o spolupráci vo výchove 
si upevňujú odborné zručnosti aj  v zariadeniach firiem a organi-
zácií partnerov školy. 

Študenti hotelovej akadémie vykonávajú súvislú prax v hoteloch 
spoločnosti SOREA vo Vysokých a Nízkych Tatrách a v 3. a 4. roč-
niku sa zúčastňujú zahraničnej odbornej praxe v Grécku (Rodos, 
Kréta, Samos). Výhodou štúdia v odbore je možnosť získania 
výučného listu a barmanského osvedčenia. Povinným cudzím 
jazykom je anglický a nemecký jazyk a voliteľným ruský jazyk. 
Absolventi sa uplatňujú na pozíciách stredného manažmentu v 
zariadeniach cestovného ruchu a gastronómie.

Absolvent študijného odboru kozmetička a vizážistka ovláda 
kompletné kozmetické ošetrenia tváre a tela, ovláda rôzne druhy 
líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych 
trendov a ich zosúladenie s celkovým vzhľadom.

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
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V školskom roku 2012/2013  po-
kračujú aj štvorročné študijné 
odbory a to kuchár - kuchárka a  
čašník -  servírka.  Štúdium končí 
maturitnou skúškou, s možnos-
ťou získať počas štúdia výučný list 
a barmanské osvedčenie.                                                                 
 
V priebehu štúdia študenti ab-
solvujú plavecký a lyžiarsky kurz 
a kurz ochrany života a zdravia. 
Škola zabezpečuje výučbu v od-
borných učebniach pre jednotlivé 
odbory, v učebniach informatiky 
a administratívy a modernej telo-
cvični. Stravovanie zabezpečuje 
vo vlastnom zariadení.
Študenti sa zapájajú do riešenia 
predmetových olympiád, do lite-
rárnych a športových súťaží. Pek-
né úspechy dosahujú študenti v 
odborných súťažiach barmanskej 
zručnosti – Eurocup v Prešove, 
Cassovia Cup v Košiciach.
Možnosti kultúrneho vyžitia po-
núkajú návštevy divadelných 
predstavení v Prešove a Košiciach, 
účasť v literárnych súťažiach – 
Vansovej Lomnička, Hviezdosla-
vov Kubín ako aj pravidelné relá-
cie v školskom rozhlase.
Pestrosť mimo vyučovacej čin-
nosti zabezpečuje množstvo rôz-
norodých krúžkov podľa výberu 
študentov.

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
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Hviezdoslavova 5, 
048 01 Rožňava

tel.: 058/788 56 67, 732 26 46
e-mail: sourv@ke.telecom.sk
www.sostrv.edu.sk

Študijné odbory s maturitným 
vysvedčením a výučným listom
● 2413  K Mechanik  strojov  a 

zariadení
● 3658 K Mechanik stavebnoin-

štalačných zariadení
● 3447K Grafik digitálnych médii
● 2697 K  Mechanik  elektrotechnik

Študijné odbory s maturitou 
● 3650 M  Staviteľstvo 
● 3650 M  Staviteľstvo – požiarna 

ochrana

Učebné odbory 
● 2487 H  Autoopravár
● 2683 H 04  Elektromechanik 

strojov a zariadení
● 2683 H 12  Elektromechanik   

automatizačná technika
● 3352 H  Stolár
● 4561 F  Poľnohospodár

Učebné odbory pre žiakov s neu-
končeným základným vzdelaním
● 3685F  Stavebná výroba
● 4572F Poľnohospodárska 

výroba
● 4579F Lesná výroba

Svet otvára cestu tomu, kto vie, kam.
Stredná odborná škola technická Hviezdoslavova 5, Rožňava vznikla 
pred 65 rokmi pod názvom Ústav baníckeho dorastu pre potreby Že-
lezorudných baní v rožňavskom regióne a regió¬nu Spiša. Postupne 
sa v nej začali vyučovať ďalšie kovospracujúce  odbory ako  zámočník, 
ob¬rábač kovov, elektromechanik,  automechanik,  strojár .
 Od 1. septembra 2011 sa stali súčasťou školy aj Stredná priemyselná 
škola stavebná Rožňava a Stredná odborná škola Štítnik 
Spojením troch škôl do jedného celku vznikla vzdelávacia inštitúcia, 
ktorá ponúka široké spektrum vzdelávacích programov technického 
zamerania čo viedlo k tomu, že naša škola  od 19.2014 zmenila svoj ná-
zov na SOŠ technická
Na škole sa vyučujú odbory:

ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITNÝM VYSVEDČENÍM A VÝUČ-
NÝM LISTOM
Dĺžka vzdelávania a prípravy:  4 roky
Spôsob  ukončenia:  maturitná skúška
Poskytovaný stupeň vzdelávania:  úplné stredné odborné  ISCED 3 A
Doklad o dosiahnutom vzdelávaní: 
-  vysvedčenie o maturitnej skúške 
-   výučný list                                                        
Ďalšie možnosti:
-  CISCO Akadémia  -  správa počítačových sietí
-   ECDL certifikát pre   výpočtovú techniku
-  Microsoft Office 
-  Vodičský preukaz skupiny B 
-  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 

2413  K MECHANIK  STROJOV  A ZARIADENÍ. Tvárnenie, obrába-
nie a montáž strojových súčiastok, potrubí a mechanizmov, prevodov 
a  rozličných druhov strojov, zostavovanie, obsluha výrobných strojov a 
liniek, opravy, odstraňovanie porúch klasických a programovateľných 
strojov a zariadení. 
3658 K  MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ. Pro-
jektovanie  a príprava stavieb,  zameraná na  oblasť zdravotechniky, vy-
kurovania, vzduchotechniky a zásobovania vodou a plynom.
3447K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDII. Ovládanie a pracovné po-
stupy pre tvorbu webových stránok, textov, animácií, videa vytváranie 
prezentácii a elektronické publikácie .
2697 K  MECHANIK  ELEKTROTECHNIK. Žiaci po druhom ročníku 
podľa zvoleného zamerania získajú nasledovné  vedomosti a zručnosti:
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
-  používanie, spracovanie a prenos informácii, informačných technoló-
gií, hardvéru, softvéru, počítača a počítačových sietí,
-  konfigurovanie a spravovanie počítačových sietí.

Stredná odborná škola, 
Hviezdoslavova 5, Rožňava
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AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA 
-  automatizácia výrobných procesov a programova-
nie, 
-  diagnostika, montáž a oprava technických pros-
triedkov automatického riadenia
AUTOELEKTRONIKA      
-  diagnostika, servis a opravy elektronických zaria-
dení motorových vozidiel. 
SILONOPRÚDOVÁ  ELEKTROTECHNIKA
navrhovanie, konštruovanie, skúšanie a obsluha 
elektrických strojov, prístrojov a zariadení, vykoná-
vanie odborných prehliadok a odborných skúšok.

ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU
-  Dĺžka vzdelávania a prípravy:  4 roky
-  Spôsob  ukončenia:  maturitná skúška
-  Poskytovaný stupeň vzdelávania:  úplné stredné 
odborné  ISCED 3 A 
-  Doklad o dosiahnutom vzdelávaní:  vysvedčenie o 
maturitnej skúške
3650 M  STAVITEĽSTVO 
-  vykonávanie činností súvisiacich s navrhovaním, 
prípravou,  realizáciou 
a oceňovaním stavieb až po ich predaj.
3650 M  STAVITEĽSTVO – požiarna ochrana
-  vykonávanie činností súvisiacich s navrhovaním 
stavieb z požiarno-technického hľadiska a v oblasti 
požiarnej prevencie a represie.

UČEBNÉ ODBORY
Dĺžka vzdelávania a prípravy:  3 roky 
Spôsob  ukončenia:  záverečná skúška
Poskytovaný stupeň vzdelávania: sekundárne /
stredné odborné/
Doklad o dosiahnutom vzdelávaní: 
-  vysvedčenie o záverečnej  skúške 
-  výučný list 
Ďalšie možnosti:   
-  2 ročné nadstavbové štúdium s možnosťou získať 
maturitné vysvedčenie    
-  Vodičský preukaz skupiny  B
-  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotech-
nike

Absolventi získajú nasledovné  vedomosti a zruč-
nosti v oblasti :
2487 H  AUTOOPRAVÁR
• zisťovania porúch motorových vozidiel,
• opráv cestných motorových vozidiel,
• zoraďovania funkčných skupín automobilu.
Po úspešnom absolvovaní  1. ročníka si žiaci vo-
lia zameranie mechanik alebo elektrikár
2683 H 04  ELEKTROMECHANIK STROJOV A 
ZARIADENÍ
• vyhotovenie rozvodných elektrických zariade-
ní, 
• skúšky, údržba a opravy elektrických strojov, 
prístrojov a zariadení
2683 H 12  ELEKTROMECHANIK   AUTOMA-
TIZAČNÁ TECHNIKA
-  znalosti z priemyselnej automatizácie, regulač-
ných obvodov, regulátorov a logických riadiacich 
obvodov, diagnostika a údržba technických pros-
triedkov automatického riadenia.
3352 H  STOLÁR
-  pracovných a technologických postupov a ich 
aplikácie na jednotlivé druhy výrobkov v odbore,
-  zhotovenia rôznych druhov stolárskych výrob-
kov – okná, dvere, schody, obklady, podlahy a 
rôzne druhy nábytku.
4561 F  POĽNOHOSPODÁR
-  02 Farmár  - v oblasti pestovania rastlín a chovu 
poľnohospodárskych zvierat. Možnosť uplatniť 
sa v službách súvisiacich s výrobou, životným 
prostredím a s rozvojom vidieka.

UČEBNÉ ODBORY PRE ŽIAKOV S NEUKONČE-
NÝM ZÁKLADNÝM VZDELANÍM
-  Dĺžka vzdelávania a prípravy:  2 roky
-  Spôsob  ukončenia: záverečná skúška
-  Poskytovaný stupeň vzdelávania: 
-  nižšie  stredné odborné vzdelanie ISCED 2 C 
-  Doklad o dosiahnutom vzdelávaní:  vysvedčenie o 
záverečnej skúške
3685F  STAVEBNÁ VÝROBA
4572F POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
4579F LESNÁ VÝROBA
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Filinského 7, Spišská Nová Ves

tel.: 053/442 42 46
fax: 053/442 51 56
e-mail: sosd@sosdsnv.sk
www.sosdsnv.sk

Študijné odbory
● 8221 M 05 dizajn – priemyselný 

dizajn        
● 8240 M tvorba hračiek a dekora-

tívnych predmetov
● 8245 M 01 konzervátorstvo a 

reštaurátorstvo – drevorezieb                                    
● 8260 M propagačné výtvarníctvo
● 8261 M propagačná grafika                                                                                     
● 8269 M tvorba nábytku a interiéru                                                                                       
● 8279 M dizajn a tvarovanie dreva                                                                                        
● 8297 M fotografický dizajn                                                                                     
● 2682 K mechanik počítačových 

sietí
● 3336 M 01 drevárstvo a nábytkár-

stvo - drevárstvo                                                              
● 3336 M 02 drevárstvo a nábytkár-

stvo – nábytkárstvo                                                                     
● 3336 M 01 drevárstvo a nábytkár-

stvo (s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy – drevárstvo)

● 336 M 02 drevárstvo a nábytkár-
stvo (s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy – nábytkárstvo)

● 3336 M 04 drevárstvo a nábytkár-
stvo – manažment v drevárstve                                                   

● 3341 K operátor drevárskej a 
nábytkárskej výroby                                                             

● 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka 
prevádzka

● 6352 M obchod a podnikanie
● 7237 M informačné systémy a 

služby
● 3349 K technik drevostavieb.                                                        

Dvojročný odbor
● 3383 F spracúvanie dreva
● 4579 F lesná výroba                                                                                                
 
Učebný odbor
● 3355 H stolár                                                                                                           
● 3370 H čalúnnik                                                                                                      
● 8555 H umelecký rezbár
● 8557 H umelecký stolár
● 8559 H umelecký čalúnnik a 

dekoratér                                                                                                       

Nadstavbové štúdium
● 3347 L drevárska a nábytkárska 

výroba       
● 6403 L podnikanie v remeslách a 

službách

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská Nová Ves

Škola začala svoju výchovno-
-vzdelávaciu činnosť 1. septem-
bra 1899. Počas svojej existencie 
vychovala viac ako 6 700 absol-
ventov. Stala sa strediskom po-
skytovania kvalitných služieb 
na trhu vzdelávania. Udržiava 
si vysokú úroveň a pripravila 
množstvo vynikajúcich odbor-
níkov aj napriek meniacim sa 
názvom, meniacej sa štruktúre 
študijných a učebných odborov 
a zmenám v spoločnosti.

Dnes pod názvom Stredná od-
borná škola drevárska (SOŠD) 
poskytuje škola žiakom kvalit-
né vzdelávanie so zameraním 
na drevárstvo a nábytkárstvo, 
v špeciálnych, technických aj 
umeleckých odboroch rozvíja 
tvorivé a odborné schopnosti, 
zručnosti žiakov a pripravuje 
ich na celoživotné vzdelávanie a 
uplatnenie sa na trhu práce v 21. 
storočí. Využíva všetky dostup-
né metódy a prostriedky vzdelá-
vania, reaguje na výzvy, zapája 
sa a tvorí projekty, využíva nové 
formy maturitnej skúšky, prácu 
v tímoch, kontakty so zamest-
návateľmi, so Zväzom spraco-
vateľov dreva SR, pravidelne 
sa zúčastňuje so žiakmi a ich 
prácami na súťažiach, výsta-
vách a veľtrhoch na Slovensku i 
v zahraničí. Zvyšovanie nárokov 
partnerov na výchovno-vzde-
lávací proces zvyšuje aj nároky 
na vzdelanie pedagógov. Uči-
telia školy sú kvalifikovaní a 
celoživotné vzdelávanie sa stalo 
súčasťou ich života. V súlade s 
požiadavkami medzinárodnej 
normy STN EN ISO 9001:2001 
má škola vytvorený, zdokumen-
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Škola získala certifikát

tovaný, uplatňovaný a udržiavaný systém riadenia 
kvality QMS a neustále zlepšuje jeho efektívnosť.
Škola sa nachádza v príjemnom prostredí na okraji 
mesta. Priestorové podmienky a materiálno-tech-
nické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
sú na vysokej úrovni. Škola prešla v rokoch 2010-
2011 rozsiahlou rekonštrukciou. Zrealizovalo sa 
zateplenie budov, výmena okien a dverí, oprava 
striech, vybudovanie bezbariérových vstupov, 
oprava stien, nové maľby a nátery v triedach, od-
borných učebniach a na chodbách školy. Komplet-
ne sa zrekonštruovali všetky sociálne zariadenia, 
školský bazén, ktorý využíva solárny ohrev vody, 
telocvične -  vybudovali sa nové obvodové plášte a 
moderné odpružené palubovky.
Umelecké odbory využívajú moderné ateliéry, mo-
delovňu, počítačové učebne pre navrhovanie, mo-
delársku dielňu, fotokomoru. Odbory zamerané na 
prácu s drevom a výrobu nábytku majú k dispozícii 
odborné učebne pre konštrukčné cvičenia, náuku 
o materiáli, technické cvičenia a školské dielne pre 
kompletné spracovanie drevného materiálu. Ne-
ustále modernizujeme informačno-komunikačné 
technológie. Počítačové učebne sú vybavené mo-
dernou výpočtovou technikou a softvérom, škola 
má pripojenie na širokopásmový internet. Školské 
dielne sú vybavené kompletnou technológiou na 
spracovanie dreva (sušiareň reziva, stolárske diel-
ne na ručné opracovanie dreva, čalúnnická dielňa, 
brusiareň, striekareň na povrchovú úpravu, lisov-
ňa, dve strojové dielne). Žiaci získavajú vedomosti 
a zručnosti v oblasti programovania a obsluhy CNC 
strojov (disponujeme špičkovou modernou CNC 
drevoobrábacou frézou).
Škola kladie veľký dôraz aj na rozvoj športových 
aktivít, či už v rámci vyučovania, alebo počas mi-
movyučovacích aktivít. Žiaci majú k dispozícii dve 
telocvične, posilňovňu, bazén, saunu, trávnaté a 
asfaltové ihrisko.
Stravovanie žiakov je zabezpečené vo vlastnej je-
dálni.
Model vzdelávania je založený na synergii viace-
rých študijných odborov. Overovanie tohto mode-
lu  je začlenené do nových školských vzdelávacích 
programov. Tento spôsob vzdelávania umožňuje 
študentom podieľať sa na tvorivých činnostiach 
pri realizácii diela s ohľadom na študovaný odbor. 
Aktivita vyvrcholí výstavou PRIESTOR v Galérii 
umelcov Spiša a vystavením študentských diel na 
významných výstavách a veľtrhoch na Slovensku. 
Najdôležitejším prínosom je však nadobudnutie 
zručností a kompetencií nevyhnutných pre uplat-
nenie sa v praxi.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A 
PRÍPRAVY PRE NÁBYTKÁRSTVO A DREVÁR-
STVO
pri Strednej odbornej škole drevárskej, Filin-
ského 7, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 
Spišská Nová Ves získala štatút Centra odborné-
ho vzdelávania pre nábytkárstvo a drevárstvo 
(COV). Úlohou COV je poskytnúť vzdelávanie v 
oblasti moderných technológií v drevárskom a 
nábytkárskom priemysle našim žiakom a ostat-
ným klientom. Prehlbovať si vedomosti, návyky a 
zručnosti spojené s výkonom profesie môžu aj žiaci 
ostatných stredných škôl, pedagogickí pracovníci a 
zamestnanci firiem. V spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny realizujeme prehlbovanie 
kvalifikácie zamestnancov firiem pôsobiacich v 
oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu 
a pri rekvalifikácii nezamestnaných. Škola má 
akreditované vzdelávacie kurzy: nábytkár, stolár, 
čalúnnik, programovanie a obsluha CNC strojov.
Štruktúra COV:
- Oddelenie konštrukcie stavebnostolárskych vý-
robkov
- Oddelenie konštrukcie nábytku
- Oddelenie informačných technológií
- Oddelenie kreatívnej ekonomiky
- Oddelenie praktickej prípravy
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Markušovská cesta  4
O52 01  Spišská Nová Ves

tel.: 053/446 13 90, 446 29 23
fax: 053/446 1 60
e-mail: skola@soussnv.sk
www.soussnv.sk

Študijný odbor 4-ročný:
● 2426   K   programátor obrá-

bacích a zváracích strojov a 
zariadení

● 2697   K   mechanik elektro-
technik       

● 6446   K   kozmetik
● 2157  M    geológia, geotechni-

ka a environmentalistika
● 3650  M    staviteľstvo
● 3692  M    geodézia, kartografia 

a kataster
● 3739  M    elektrotechnika v 

doprave a telekomunikáciách
● 3920  M    polytechnika

Učebné odbory:
● 2487 H 01 autoopravár – 

mechanik  
● 2683 H 11    elektromechanik – 

silnoprúdová technika  
● 3152 H 02 krajčír – dámske 

odevy          
● 3661 H murár
● 3663 H tesár
● 3668 H montér suchých stavieb
● 3675 H maliar
● 3678 H inštalatér
● 6424 H manikér - pedikér
● 6456 H kaderník 
● 3672 H kamenár

Nadstavbové štúdium:  Študijné 
odbory :  2-ročné
● 2414 L 01   strojárstvo - výroba, 

montáž a opravy prístrojov, 
strojov a zariadení

● 2675 L 02   elektrotechnika - 
výroba a prevádzka strojov a 
zariadení

● 3125 L odevníctvo
● 3659 L stavebníctvo 
● 6423 L starostlivosť o ruky a nohy 
● 6426 L vlasová kozmetika
● 2493 L predaj a servis vozidiel 
                       
Učebné odbory: 2-ročné
● 2478 F strojárska výroba
● 3178 F výroba konfekcie 
● 3383 F spracúvanie dreva
● 3686 F stavebná výroba

Stredná odborná škola,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi 
sa môže pochváliť bohatou históriou a zároveň aj skutočnosťou, že aj 
napriek podceňovanému spoločenskému významu stredného odbor-
ného školstva  má svoje opodstatnené miesto v rámci SŠ v Spišskej No-
vej Vsi a v regióne Spiš. Vo svojej štruktúre má širokú škálu učebných, 
študijných aj nadstavbových odborov, ktoré odrážajú požiadavku ab-
solventov na trhu práce. 
Samostatná učňovská škola v Spišskej Novej Vsi vznikla 1.septembra 
1947. Súčasné pomenovanie školy je od roku 2008 a je v súlade so Škol-
ským zákonom č.245/2008 Z.z.   
Cieľom SOŠ je  uplatňovať vyšpecifikovanú víziu školy a to znamená 
vybudovať modernú, dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu, 
orientovanú na žiaka, podporujúcu jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjajúce 
kľúčové kompetencie. Vzdelávanie žiakov je zamerané na skutočnosť, 
aby žiaci získavali operačné poznatky a nie deklaratívne, čo si vyžaduje, 
aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese využívali nové metódy a for-
my práce.  
Touto novou skutočnosťou sa zmenila SOŠ, ktorá pripravuje žiakov 
nielen na výkon odborných robotníckych činností, ale aj na výkon 
stredných technických kádrov, zabezpečuje taktiež rekvalifikáciu pra-
covníkov, odborný výcvik a praktické vyučovanie. Absolventi sú teda 
pripravení na výkon odborných činností v jednotlivých odboroch, pre 
ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie. 
- Prioritou školy je spokojný zákazník a úspešný absolvent schopný 
uplatniť sa na trhu práce.
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- Kladieme dôraz na aktívne osvojenie  vedomostí, 
ale hlavne zručností a postojov našich žiakov využí-
vaním najmä tvorivých metód a postupov.
- Neustále vzdelávanie zamestnancov všetkých úrov-
ní umožňuje zvyšovanie spôsobilosti k dosahovaniu 
požadovanej kvality.
- Kladieme dôraz na zavedenie a trvalé zlepšovanie 
efektívnosti systému manažérstva kvality a na vytvá-
ranie zdrojov potrebných pre efektívne fungovanie 
tohto systému.
- Sme teda školou, ktorú charakterizujú tieto znaky:
• Kvalita a profesionalita
• Efektívnosť a najmodernejšie poznatky
• Vnútorný a vonkajší rast
• Systematická orientácia na zákazníka a jeho po-
treby.

SPÔSOB VÝUČBY
Vyučovanie prebieha učebňovým systémom – 
každý vyučujúci má svoju vlastnú učebňu a žiaci 
sa presúvajú do nich podľa predmetov a rozvrhu 
(napr. učebňa s interaktívnou tabuľou, učebňa 

výpočtovej techniky, učebňa elektrotechniky, 
učebňa elektrických meraní, učebňa nemeckého 
jazyka, učebňa anglického jazyka, atď.). Vybave-
nie učební je bohaté, nakoľko škola je zapojená 
do projektov v operačnom programe VZDELÁVA-
NIE.

MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY 
- vlastná zváračská škola, 
- kadernícky salón, kozmetický salón, manikúra - pe-
dikúra 
- automechanická dielňa – pneuservis s diagnostický-
mi prístrojmi, 
- špeciálna dielňa pre výučbu a školenia zamerané na 
sadrokartónové konštrukcie, 
- krajčírske dielne, 
- telocvičňa, posilňovňa, stolnotenisová herňa.

PERSPEKTÍVY A ORIENTÁCIA ŠKOLY 
Stredná odborná škola v Spišskej Novej Vsi z dôvodu, 
že je jedinou školou geodetického, geologického a 
stavebného zamerania v regióne Spiša, má určené 
poslanie a perspektívu do budúcnosti. 
Je to príprava žiakov na výkon robotníckych povo-
laní, na výkon stredných technických povolaní v 
študijných a učebných odboroch uvedených v sieti 
SOŠ. 
Zároveň však musí slúžiť potrebám širokej verejnosti 
pri zabezpečovaní doplnkových vzdelávacích aktivít 
pre záujemcov a tak sa stať otvorenou školou a školou 
druhej šance. 

UPLATNENIE ABSOLVENTA 
2-ročné odbory: 
- v stavebných, stolárskych, strojárskych či krajčír-
skych firmách 
- možnosť ukončenia 9. ročníka ZŠ v kurze základné-
ho vzdelania, ktorý škola zabezpečuje v spolupráci 
so ZŠ a pokračovanie štúdia v trojročných učebných 
odboroch. 
3-ročné odbory: 
- vo firmách podľa zamerania učebného odboru 
- ako súkromný podnikateľ 
- možnosť nadstavbového štúdia – získanie USO 
vzdelania – maturitné štúdium 
Študijný odbor a nadstavbové štúdium: 
- vo firmách podľa zamerania 
- ako súkromný podnikateľ 
- možnosť štúdia na VŠ

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE INFORMAÈNÉ
A SIE� OVÉ TECHNOLÓGIE

PRE HUTNÍCTVO
A STROJÁRSKU VÝROBU

PRE NÁBYTKÁRSTVO
A DREVÁRSTVO

PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

PRE ELEKTROTECHNIKU
A AUTOMATIZÁCIU

PRE KADERNÍCKE
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

PRE OBLAS�  HOTELIERSTVA,
OBCHODU A SLUŽIEB

INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE
A ELEKTROTECHNIKY

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE STROJÁRSTVO

PRE STAVEBNÍCTVO
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Stojan 1
052 01 Spišská Nová Ves

tel.: 053/442 17 57, 442 25 08
fax.: 053/442 37 16
email: oasnvsk@gmail.com
www.oasnv.edu.sk

Študijné odbory
● 6317 M Obchodná akadémia
● 6325 M Ekonomické lýceum
● 4210 M 11 agropodnikanie 
 – agroturistika

Stredná odborná škola ekonomická, 
Stojan 1, Spišská Nová Ves

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa 
školy od 1. septembra 2010  dochádza 
k zmene názvu školy zo Spojenej školy 
Stojan 1 (Stredná odborná škola poľno-
hospodárstva a služieb na vidieku a Ob-
chodná akadémia ) na Stredná odborná 
škola ekonomická so študijnými odbor-
mi Obchodná akadémia a Agroturistika 
(cestovný ruch na vidieku).
Moderné vzdelávanie to nie je len vyu-
čovanie, to nie je len kombinácia teórie 
a praxe, ale aj uvedomenie si zodpoved-
nosti, pripravenosti, kvalifikovanosti a 
realizácie sa na trhu práce.
Naši absolventi sú schopní vykonávať 
komplex technicko-hospodárskych čin-
ností v podnikoch, v bankových inštitú-
ciách, v štátnej a verejnej správe, vedia 
vypracovať podnikateľský plán a posú-
diť finančné dôsledky podnikania. Sú 
dobre teoreticky i prakticky pripravení 
v rámci odborných predmetov, absolvu-
jú praxe vo verejnej správe, bankových 
inštitúciách a súkromnom sektore. 
Majú veľmi dobré zručnosti pri práci s 
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počítačom a modernými didaktický-
mi pomôckami.
Máme výborné vzťahy s podnikateľ-
skými subjektmi, ako sú poľnohospo-
dárske družstvá a podniky, výrobco-
via  potravín, podnikatelia v oblasti 
agroturistiky, bankové inštitúcie, ve-
rejná správa  nielen v regióne, ale aj 
v zahraničí. Partnerstvo v zahraničí 
rozvíjame a rozširujeme vďaka me-
dzinárodným projektom, kde účast-
níci získavajú certifikát a europass s 
medzinárodnou platnosťou. Našimi 
partnermi sú aj vysoké školy, pre 
ktoré absolventov pripravujeme a 
získavame od nich najnovšie odbor-
né poznatky a informácie. Absolven-
ti školy majú možnosť pokračovať v 
štúdiu na akomkoľvek type vysokej 
školy. Máme vysokú úspešnosť prija-
tia na vysoké školy.

ŠTUDIJNÝ ODBOR
OBCHODNÁ AKADÉMIA
Okrem všeobecno-vzdelávacích pred-
metov si žiaci môžu vybrať dva cudzie 
jazyky (anglický, nemecký, ruský) a 
učia sa odborné predmety -  podniková 
ekonomika, účtovníctvo, základy pod-
nikateľského myslenia, bankovníctvo, 
manažment, marketing, cestovný ruch 
a svoje zručnosti si môžu predviesť 
v predmetoch aplikovaná ekonómia, 
cvičná firma a odborná prax.

ŠTUDIJNÝ ODBOR
AGROTURISTIKA (CESTOVNÝ
RUCH NA VIDIEKU)
Okrem všeobecno-vzdelávacích 
predmetov si žiaci môžu vybrať  cu-
dzí jazyk (anglický, nemecký, ruský) 
a učia sa odborné predmety – turis-
tika na vidieku, tradičné poľnohos-
podárstvo, účtovníctvo, podnikanie a 
služby, právna náuka, príprava jedál 
a stolovanie, individuálna a učebná 
prax.
V budúcnosti máme záujem zaradiť 
do siete škôl ďalšie atraktívne odbo-
ry – poľnohospodársky manažment, 
ekonomické lýceum a opäť ponúk-
nuť odbor podnikanie v potravinár-
stve.

Účastníci medzinárodnej výmeny študentov v Belgicku

Prezentácia školy

Účastníčky celoslovenského workshopu Ligy proti rakovine 
v Bratislave

Aktivity Žiackej školskej rady
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Komenského 12 
075 01 Trebišov 

tel.:   056/668 13 10
fax:   056/672 52 01
e-mail: skola@sostv.sk 
www.sostv.sk 

Študijné odbory
- denné štúdium
● 7649 M učiteľstvo pre mater-

ské školy a vychovávateľstvo
● 7661 M sociálno-výchovný 

pracovník
● 7662 M animátor voľného času
● 2840 M biotechnológia a 

farmakológia
● 6362 M kozmetička a vizážistka
● 6323 K   hotelová akadémia

Učebné odbory - denné štúdium
● stolár
● kuchár

Pomaturitné štúdium
– diaľková forma
● učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo
● sociálno-výchovný pracovník
● špeciálna pedagogika
● hygiena potravín
● spoločné stravovanie
● vinohradníctvo a ovocinár-

stvo – podnikanie
● vinohradníctvo a ovocinár-

stvo - agroturistika

História školy 
Naša škola si začína písať  svoju históriu rokom 1956 ako Poľnohos-
podárska technická škola. Rozvoj potravinárskeho priemyslu v Tre-
bišove priniesol  zmenu študijného zamerania. V roku 1974 vznikla 
Stredná priemyselná škola potravinárska a o dvadsať rokov neskôr 
popri nej vznikla aj Stredná pedagogická škola. Tieto školy v roku 
2001 zastrešil spoločný názov Združená stredná škola.       
Zmenou legislatívy v roku 2008 nesie škola názov Stredná odborná 
škola, Komenského 12, Trebišov. V školskom roku 2011/12 rozhod-
nutím Košického samosprávneho kraja bola k našej škole pričlenená 
SOŠ vinársko-ovocinárska vo Viničkách. Na našej škole sa počas jej 
pôsobnosti vystriedalo veľa študijných odborov. 

V súčasnosti škola pripravuje žiakov v týchto študijných odboroch: 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchov-
ný pracovník, kozmetička a vizážistka, biotechnológia a farmakoló-
gia, hotelová akadémia a pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo 
pre materské školy a vychovávateľstvo.

Stredná odborná škola, 
Komenského 12, Trebišov
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Prijímacie skúšky na dané študijné odbory 
sú z týchto predmetov: 
- 7649 M učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo – talentová skúška z 
hudobnej, jazykovej, výtvarnej, telesnej 
výchovy,
- 7661 M sociálno-výchovný pracovník – 
slovenský jazyk a literatúra, biológia,
- 7662 M animátor voľného času - sloven-
ský jazyk a literatúra, dejepis,
- 2840 M biotechnológia a farmakológia - 
slovenský jazyk a literatúra, matematika,
- 6362 M kozmetička a vizážistka - sloven-
ský jazyk a literatúra, matematika,
- 6323 K  hotelová akadémia - slovenský 
jazyk a literatúra, cudzí jazyk.

Kde učíme
Popri hodinách teoretického vyučovania 
naši žiaci absolvujú aj hodiny odborného 
vzdelávania v upravených učebniach. Na 
škole máme vybavené učebne informatiky, 
dobre materiálne vybavené laboratóriá, 
ktoré využívajú žiaci študijného odboru 
biotechnológia a farmakológia, učebňu 
výtvarnej výchovy, priestrannú telocvičňu 
s ihriskami, krásnu koncertnú miestnosť a 
kompletne zariadené učebne hudobnej vý-
chovy. 
Žiačky odboru kozmetička a vizážistka 
majú moderne zariadený kozmetický 
salón. Žiaci odboru učiteľstvo pre mater-
ské školy a vychovávateľstvo vykonávajú 
odbornú prax v elokovanom pracovisku 
materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v 
Trebišove, ktoré je súčasťou našej školy. 
V priestoroch školy sa nachádza školský 
bufet a súčasťou školy je aj školský inter-
nát, ktorý poskytuje možnosť ubytovania 
dochádzajúcim študentom. V priestoroch 
internátu sa nachádza priestranná školská 
jedáleň, ktorá poskytuje študentom  kvalit-
nú celodennú stravu.



132

Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

tel.: 056/63 214 67
fax: 056/63 226 78
e-mail: skola@soukchlmec.edu.sk
www: spsk-chlmec.m3.sk

Trojročné učebné odbory:
●  2464 H strojný mechanik
●  2487 H autoopravár-mechanik
●  2683 H elektromechanik - stroje  
 a zariadenia
●  3152 H krajčír
●  3355 H stolár
●  3661 H murár
●  3668 H montér suchých stavieb
●  3675 H maliar
●  3678 H inštalatér
●  6456 H kaderník

Štvorročné študijné odbory
●  2682 K mechanik počítačových  
 sietí
●  3658 K mechanik stavebno-
 inštalačných zariadení
●  2413 K mechanik strojov 
 a zariadení
●  2697 K mechanik elektrotechnik
●  3137 K operátor odevnej výroby
●  3759 Komerčný pracovník v  
 doprave
●  6317 M obchodná akadémia
●  6362 M kozmetička a vizážistka

Nadstavbové štúdium
●  2414 L strojárstvo
●  3125 L odevníctvo
●  2675 L elektrotechnika
●  3347 L drevárska a nábytkárska  
 výroba
●  6426 L vlasová kozmetika
●  3659 L stavebníctvo

ODBORNÉ VZDELANIE - SPRÁVNA VOĽBA

Stredná odborná škola  - Szakközépiskola, 
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľov-
ský Chlmec (ďalej SOŠ) sa nachádza v centre Medzibodrožia, v 
okrese Trebišov. Škola patrí medzi najstaršie inštitúcie  daného 
typu v Košickom samosprávnom kraji. Od 1. 9. 2008 svoju čin-
nosť vykonáva  na dvoch pracoviskách v Kráľovskom Chlmci a v 
Čiernej nad Tisou, kde sa uskutočňuje teoretické a praktické vyu-
čovanie. Vyučovanie prebieha v slovenskom a v maďarskom jazy-
ku. Teoretické vyučovanie sa realizuje v kmeňových a odborných 
učebniach. Škola je zapojená do projektu “Odborne a moderne”, 
ktorý je spolufinancovaný z ESF. V rámci projektu sa zariadili dve 
nové jazykové učebne a jedna multimediálna učebňa vybavená 
interaktívnou technikou a modernými učebnými pomôckami. 
Škola má k dispozícii dve ďalšie učebne pre interaktívne vyučova-
nie, odborné učebne výpočtovej techniky, meracie laboratórium 
elektrotechnikov, odbornú učebňu pre prírodovedné predmety 
s možnosťou interaktívneho vyučovania a telocvičňu. Praktická 
príprava v jednotlivých profesiách prebieha v dielňach odborného 
výcviku. K dispozícii sú dielne ručného obrábania kovov pre profe-
siu strojný mechanik, stolárska dielňa, dielne pre elektrotechnikov 
(slaboprúd a silnoprúd), odborná učebňa praktického výcviku pre 
učebné odbory murár a maliar, krajčírska dielňa vybavená šijacou 
technikou a strihárňou, dielňa pre automechanikov, dielňa stro-
jového obrábania kovov, kadernícky salón. V školskom areáli je k 
dispozícii telocvičňa, športové ihrisko, fitnes centrum a tiež bohato 
vybavená školská knižnica.
Stredná odborná škola v súčasnosti ponúka pre absolventov zák-
ladných škôl regiónu Medzibodrožia a Použia možnosti štúdia v 
troj- a štvorročných odboroch elektrotechnického, strojárskeho, 
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odevníckeho, stavebného, drevárskeho a nábytkárskeho, ekono-
mického zamerania a v odboroch zameraných na starostlivosť o 
telo. 
Okrem kvalitnej odbornej prípravy, ktorá je zárukou správnej voľ-
by do života, ako prezrádza aj slogan školy, sa veľký dôraz kladie 
aj vyučovaniu cudzích jazykov. Momentálne žiaci majú možnosť 
študovať anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Pre absol-
ventov učebných odborov, resp. pre tých, ktorí si z rôznych dô-
vodov potrebujú doplniť svoju kvalifikáciu, škola ponúka odbory 
nadstavbového a pomaturitného štúdia v dennej a externej forme. 
Okrem toho škola ponúka možnosť získania štátnej skúšky zo stro-
jopisu, zváračského preukazu, osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
elektrotechnikov, osvedčenia „Expert účtovníckych a ekonomic-
kých softvérov“ akciovej spoločnosti  Kros, vyskúšať si podnikanie 
v rámci „Cvičnej firmy“.
Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu organizuje škola 
rozličné mimoškolské aktivity predovšetkým formou záujmových 
krúžkov, súťaží, exkurzií, spoločenských a kultúrnych podujatí, 
mediálnej propagácie, besied a pracovných stretnutí s inštitúciami 
pôsobiacimi v oblasti výchovy a vzdelávania. Už tradične organi-
zujeme športovú olympiádu Medzibodrožia pre žiakov ZŠ a Valen-
tínsky volejbalový turnaj pre pedagógov základných škôl.
Škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ VVaŠ 
SR. V súčasnosti prebiehajú na škole projekty MŠVVaŠ SR Operač-
ný program vzdelávanie ESF Odborne a moderne – Premena tra-
dičnej školy na modernú a v školskom roku 2010/11 škola získala 
certifikát ISO 9001:2009 Systém manažérstva kvality. V minulom 
školskom roku sme nadviazali spoluprácu so Strednou odbornou 
školu VayMiklósa v Sárospataku v Maďarsku. Cieľom spolupráce 
je podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efek-
tívne vymieňanie si poznatkov a skúseností, posilniť a skvalitniť 
jazykovú prípravu žiakov, posilniť a skvalitniť odbornú prípravu 
žiakov, prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu, spoznávať inú 
kultúru, históriu a životný štýl, nadväzovať kontakty v rámci ka-
riérneho  rastu.
Škola venuje sústavnú pozornosť spolupráci so sociálnymi part-
nermi a verejnosťou a využíva k tomu všetky dostupné metódy. 
Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi 
zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.

Stredná odborná škola  - Szakközépiskola, 
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
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J. Majlátha 2, Pribeník

tel.: 056/628 50 20  
e-mail: soup-pribenik@mail.t-com
www.soupopribenik.edu.sk

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 
4 roky:
● 4210 M 18  agropodnikanie – 

kynológia
● 4210 M 08 agropodnikanie – 

poľnohospodársky manažment
● 6444 K čašník, servírka

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 
2 roky – denné nadstavbové 
štúdium:
● 4512 L poľnohospodárstvo
● 2982 L 02 potravinárska výroba
● 6421 L spoločné stravovanie

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 
3 roky:
● 2962 H pekár
● 2964 H  cukrár
● 6445 H kuchár
● 6444 H čašník, servírka
● 4524 H agromechanizátor, 

opravár

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 
2 roky:
● 4572 F poľnohospod. výroba
● 2982 F potravinárska výroba

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
J. Majlátha 2, Pribeník

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, J. 
Majlátha 2 , Pribeník v súčasnosti  píše svoju 
52-ročnú históriu. Je významnou výchovno-
-vzdelávacou inštitúciou Medzibodrožského 
regiónu, ktorá  pripravuje  odborníkov v poľ-
nohospodárskych a potravinárskych odbo-
roch  a v odboroch poskytujúcich služby v 
oblasti stravovania, obchodu a služieb.
SOŠ predstihovo reaguje na zmenené výrobné, ekonomické a soci-
álne prostredie zahájením vyučovania v nových študijných a učeb-
ných odboroch, cieľom ktorých je pripraviť absolventov so širokým 
profilom, schopných rýchlo sa adaptovať v meniacich sa podmien-
kach. Snahou školy je  včas sa prispôsobiť zmenám v orientácii v 
súlade s požiadavkami trhu práce.
Škola je špecifická tým, že zabezpečuje prípravu na povolanie v 
trojročných učebných odboroch, v ktorých žiak získava stredné 
odborné vzdelanie ISCED 3C a v štvorročných študijných odbo-
roch, v ktorých žiak získava úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A. Zároveň škola má aj dvojročné učebné odbory po-
skytujúce nižšie stredné odborné vzdelanie na medzinárodnej 
úrovni ISCED 2C, končiace záverečnou skúškou pre absolven-
tov, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie. V rámci vý-
chovno-vzdelávacieho  procesu je zabezpečená priestupnosť 
vzdelania, čo znamená, že po ukončení trojročného učebného 
odboru môže žiak pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu 
a získať úplné stredné odborné vzdelanie. 
V rámci zahraničného partnerstva škola veľmi dobre spolupracuje 
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s SOU Čáslav (ČR) a SOŠ Debrecen-Pallag (MR).
Škola je certifikovaná v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, 
zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 
STN EN 9001:2009. Certifikovaná bola na základe certifikačného 
auditu, na ktorom bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa 
požiadavky vyššie uvedenej normy. 
Okrem hlavnej činnosti sa škola venuje aj podnikateľskej činnosti, 
a to poskytovaniu služieb v oblasti pohostinskej činnosti, ubytova-
nia a autoškoly .
Škola sa môže pýšiť bohatou mimoškolskou činnosťou a organizo-
vaním kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Veľkú obľu-
bu si získali jazdecké preteky v parkúrovom skákaní koní „Májová 
cena SOŠ Pribeník“, ktoré každoročne prilákajú stovky milovníkov 
jazdeckého športu. 
Jediným  svojho druhu je festival tvorivosti a spolupráce zdra-
votne znevýhodnených a zdravých detí „Mosty bez bariér“, ktorý 
už šiestykrát  pripravil odbor školstva Košického samosprávneho 
kraja v spolupráci s Obvodným úradom Košice a našou školou. 
Jeho zmyslom je spojiť symbolickým mostom zdravú a hendike-
povanú mládež.

Predsavzatím školy je nepoľaviť v úsilí o zlepšovanie a vytváranie 
vhodných materiálnych, technických a pracovných podmienok na 
úseku teoretického a praktického vyučovania žiakov a v ďalšom 
rozvoji a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.
Jedným zo základných cieľov stratégie je premena tradičnej školy na 
modernú prostredníctvom  realizácie európskych  projektov zame-
raných na zvyšovanie kvality vzdelávania inováciou obsahu a metód 
a využívaním informačných technológií vo vzdelávacom procese. 
Od školského roka 2013/2014 naša škola otvorila dve Elokované 
pracoviská pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 
dvoch učebných odboroch: 2982 F potravinárska výroba a 4572 F 
poľnohospodárska výroba. Elokované pracoviská sa nachádzajú v 
obciach Pribeník a Leles.
Keďže je škola situovaná na národnostne zmiešanom území vyu-
čovacími jazykmi školy sú slovenský jazyk a maďarský jazyk. 
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Hlavná 113
Košice

tel.: 055/72827901
e-mail: ildiko.andrezlyova@sjs.sk
www.sjs.sk

Ponúkame tieto kurzy
● základný kurz – 1. a 2. ročník, s 
celkovým počtom vyučovacích ho-
dín 280 je zameraný na osvojenie 
si základov jazyka a dosiahnutie 
úrovne jazykovej spôsobilosti A2 
podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky 
(CEF)
● stredný kurz – 3. a 4. ročník, s 
celkovým počtom vyučovacích 
hodín 280 je zameraný na prehĺ-
benie a rozšírenie znalosti jazyka a 
dosiahnutie úrovne B1 podľa CEF
● vyšší kurz – 5. a 6. ročník, s cel-
kovým počtom vyučovacích hodín 
280 je zameraný na osvojenie si 
odborno-špecifických a profesio-
nálne orientovaných jazykových 
znalostí a dosiahnutie úrovne C1 
podľa CEF
● prípravný kurz – 7. ročník, s cel-
kovým počtom vyučovacích hodín 
140 je prípravou na vykonanie 
všeobecnej štátnej skúšky z jazyka, 
cieľom je dosiahnuť jazykovú 
úroveň C2 podľa CEF

Počet hodín 
● Ročný počet hodín v základných, 
stredných, vyšších a prípravných 
kurzoch je 140, vyučovanie prebie-
ha od septembra do júna v pracov-
ných dňoch, okrem dní školských 
prázdnin a štátnych sviatkov.
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Jazyková škola v Košiciach vznikla v roku 1963. Na základe zá-
kona č. 416/2001 Z. z. o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších pred-
pisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom školy 
Košický samosprávny kraj.
Dňa 5. 12. 2007 sa Jazyková škola  v Košiciach na Komenského 
ulici č. 2 osamostatnila od Strednej priemyselnej školy stroj-
níckej a do funkcie riaditeľa školy bol vymenovaný Mgr. Igor 
Rejdovjan.
     
 Jazyková škola prešla niekoľkými zmenami. Prvou zmenou 
bola Zriaďovacia listina vydaná 2. septembra 2008 pod č. 
1712/2008-RU 17/27659, ktorou sa menil názov školy zo Štát-
nej jazykovej školy, Komenského 2 v Košiciach na Jazykovú ško-
lu, Komenského 2 v Košiciach. Druhou zmenou bol Dodatok č. 
1 k Zriaďovacej listine číslo 1712/2008-RU17/27659 zo dňa 2. 
septembra vydanej Košickým samosprávnym krajom, v ktorej 
bola schválená zmena formy hospodárenia školy z príspevkovej 
na rozpočtovú organizáciu s účinnosťou od 01. 07. 2009.
Treťou zmenou bolo sťahovanie Jazykovej školy z priestorov 
SPŠS na Komenského ulici do priestorov SPŠD na Hlavnú ulicu 
č. 113.

Jazyková škola, Hlavná 113,
Košice
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V súčasnosti škola poskytuje 
kurzy anglického, nemecké-
ho a francúzskeho jazyka pre 
širokú verejnosť. Štúdium 
je prístupné každému, kto k 
1. septembru dovŕšil vek 15 
rokov. Škola má oprávnenie   
vykonávať štátne jazykové 
skúšky udelené ministerstvom 
školstva SR pod číslom 2010-
14990/43359:4-922. Vykonať 
všeobecnú jazykovú skúšku 
je možné  v anglickom, fran-
cúzskom a nemeckom jazyku, 
ktoré sa konajú v dvoch termí-
noch (t. j. jarnom a jesennom 
termíne). Ponuka kurzov reš-
pektuje požiadavky definova-
né Spoločným európskym re-
ferenčným rámcom pre jazyky 
CEF.
   
Týždenný počet hodín je 4. 
Týždenné vyučovanie je spra-
vidla rozdelené do 2 dní po 90 
minút. V kurzoch s dotáciou 2 
vyučovacie hodiny do týždňa 
je celkový počet hodín 70  a 
vyučovanie prebieha jeden-
krát za týždeň.
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Javorová 16
Spišská Nová Ves 

tel.: 053/381 01 88
     0905 727 558
e-mail: js@jssnv.sk
www. jssnv.sk

Jazykové vzdelávanie
v kurzoch cudzích jazykov
● anglický jazyk
● francúzsky jazyk
● nemecký jazyk
● ruský jazyk
● španielsky jazyk
● taliansky jazyk

Za živým jazykom. Poslucháči talianskeho jazyka vo Florencii.
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Jazyková škola začala písať svoju históriu v školskom roku 
2001/2002. Je situovaná v budove Gymnázia na periférii mesta 
v peknom a tichom prostredí. Poskytuje jazykové vzdelávanie 
v cudzích jazykoch pre širokú verejnosť podľa úrovní SERR od 
A1 do C1-2. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kur-
zoch so 4 vyučovacími hodinami týždenne v popoludňajších 
hodinách. 

Jazyková škola, Javorová 16,
Spišská Nová Ves



V súčasnosti škola poskytuje kontinuálne pri-
márne, sekundárne a postsekundárne  jazykové 
vzdelávanie v základných, stredných, vyšších a 
prípravných kurzoch na štátnu jazykovú skúšku 
v  jazyku anglickom a nemeckom, vzdelávanie 
v kurzoch  talianskeho, španielskeho, francúz-
skeho a ruského jazyka. V roku 2009 bolo škole 
udelené oprávnenie vykonávať štátne jazykové 
skúšky v jazyku anglickom a nemeckom. Vy-
svedčenie o štátnej jazykovej skúške vydané 
úspešným absolventom skúšky platí ako náhra-
da za maturitnú skúšku a spolu s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa 
kvalifikuje na vyučovanie cudzieho jazyka. 

V procesuálnej stránke vzdelávania kvalifiko-
vaní pedagogickí zamestnanci školy realizujú 
vzdelávanie, kde poslucháč je aktívny a tvorivý 
účastník, využívajú informačné technológie, 
metódy a formy práce, ktoré vedú poslucháčov 
k samostatnému a tvorivému prístupu k uče-
niu. Absolvovaním príslušnej jazykovej úrovne 
je poslucháč pripravený používať cudzí jazyk v 
pracovnej praxi, v osobnom a sociálnom živote, 
ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inšti-
tucionálne alebo samostatné.
V našej škole realizujeme spoločný záujem vy-
učujúcich a poslucháčov učiť  a naučiť sa cudzí 
jazyk.

Úspešní absolventi štátnej jazykovej skúšky.
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Na hodine angličtiny.
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Medická 2
Košice

tel.: 055/643 56 88
        055/7898 928
Fax: 055/789 89 28
e-mail: sekretariat@simedke.sk                 
www.simedke.sk

Školský internát, Medická 2,
Košice

Školský internát je samostatné výchovno-vzdelávacie za-
riadenie, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchov-
no-vzdelávaciu činnosť žiakom – chlapcom a dievčatám, 
ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na území mesta 
Košice. Svojou kapacitou patrí k najväčším školským inter-
nátom nielen v Košickom kraji, ale na celom Slovensku. 
Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v bunkách, každá 
bunka má dve dvojposteľové izby, chodbu, kúpeľňu a WC. 
V izbách a v spoločných priestoroch školského internátu 
majú žiaci vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, 
aktívne využitie voľného času i relax. Na základe výchov-
ného programu sa o takmer 680 žiakov stará 23 kvalifiko-
vaných pedagogických zamestnancov, ktorí vedú žiakov k 
celoživotnému vzdelávaniu, rozvoju samostatnosti a zod-
povednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie. 
ŠI sa zapája do mnohých projektov a rozvíja cezhraničnú 

spoluprácu s Maďarskom a Ukrajinou. V ŠI aktívne pracuje 
žiacka samospráva - žiacka rada a žiaci ŠI vydávajú vlastný 
časopis „SPOLOČNE“. 

Školský internát bol založený v roku 1958. História Školského 
internátu má dve etapy existencie, a to v pôvodnej budove na 
Vysokoškolskej ulici v Košiciach v rokoch 1958 - 1989 a v budo-
ve na ulici Medickej 2 od roku 1989, kedy sa začala písať nová 
kapitola v histórii tohto stredoškolského zariadenia.
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ČO PONÚKA ŠKOLSKÝ
INTERNÁT:
• Ubytovanie v príjemne zariade-
ných izbách a celodenné stravova-
nie. 
• Bohaté kultúrne a športové vyži-
tie, rozvíjanie talentu a záujmov v 
34 záujmových krúžkoch, v zaují-
mavých celodomových akciách. 
• Kuchynku vybavenú mikrovlnými 
rúrami na každom poschodí. 
• Klubové miestnosti s TV a DVD na 
každom poschodí. 
• Čajovňu, zrkadlovú tanečnú 
miestnosť, miestnosť pre výtvarne 
nadaných žiakov - tvorivé dielne, 
miestnosť pre hudobne nadaných 
žiakov FO-NO. 
• Študovne, skupinové miestnosti. 
• Internetové pripojenie na izbách 
(WiFi). 
• Dve počítačové a internetové 
miestnosti. 
• Redakciu - miestnosť pre tvorbu 
časopisu ŠI „SPOLOČNE-Intrákovi-
ny“. 
• Čitáreň s knižným fondom cca 
8000 kníh s bohatou ponukou po-
pulárnych i náučných časopisov. 
• Tri dobre vybavené posilňovne. 
• Stolný tenis v štyroch miestnos-
tiach. 
• Biliard a stolný futbal. 
• Multifunkčné ihrisko, volejbalové 
ihrisko, tenisový kurt. 

Pri riešení problémov žiakov v ob-
lasti vzdelávacieho, osobnostného, 
profesijného vývinu, adaptačných 
ťažkostí či problémov v medziľud-
ských vzťahoch žiakom ubytova-
ným v ŠI pomáha psychologička ŠI. 
Víziou ŠI je stať sa jedným z naj-
lepších nielen v regióne, ale aj na 
Slovensku. Je to už teraz internát, 
ktorý je „krásny“ nielen zvnútra, 
ale aj zvonku, v ktorom sú spokoj-
ní žiaci, rodičia a všetci zamest-
nanci. Je cítiť, že tu žijú mladí, 
vzdelaní a talentovaní ľudia, ktorí 
sa vedia učiť, pracovať, hrať, spie-
vať, tancovať, súťažiť a tvoriť hod-
notné diela.
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Považská 7
040 11 Košice

Tel.:
055/643 38 86 – spojovateľka
055/644 14 05 - riaditeľka 

Fax:
055/643 52 05 – vedúca prevádz-
kových činností
055/789 80 79 – zástupkyňa ria-
diteľky pre pedagogickú činnosť
055/789 80 78 – vedúca školské-
ho stravovacieho zariadenia   

E -  mail: 
www.sekretariat@sipovke.sk
www.sipovke.sk

Ponúkame
● Príjemné prostredie 
● Ubytovanie v príjemne zaria-
dených  3- posteľových izbách s 
WIFI pripojením na internet
● Celodenné stravovanie v 
jedálni s kapacitou 150 miest
● Kultúrne a športové vyžitie
● Relaxačný kútik so 450 l 
akváriom a jazierkom s koryt-
načkami   
● Rozvíjanie talentu a záujmov 
v  záujmových útvaroch
● Širokú paletu voľnočasových 
aktivít 
● Spoločenskú miestnosť s vy-
bavením pre kultúrne podujatia
● Multifunkčné ihrisko

Školský internát, Považská 7,
Košice

Poslanie
Školský internát je výchovno vzdelávacie zariadenie, ktoré 
zabezpečuje žiačkam stredných škôl výchovno-vzdelávaciu 
starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravova-
nie. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ŠI cieľavedome a pláno-
vite zabezpečuje kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými 
činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plní 
úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú 
veku a štruktúre ubytovaných žiačok. 

Poloha:
Budova školského zariadenia sa nachádza na území (časť 
Košice II), kde v porovnaní s ostatnými časťami Košíc je cen-
trum ubytovacích a stravovacích kapacít pre stredoškolskú a 
vysokoškolskú mládež. Zo školského internátu je priame au-
tobusové spojenie do centra, taktiež na vlakovú a autobusovú 
stanicu. 

Ubytovacia kapacita:
Budova je 4 poschodová s kapacitou 288 lôžok. Izby sú 3 – 
posteľové, vybavené stolom a stoličkami, šatníkovou skriňou,  
nástennými policami, váľandami s úložným priestorom a od-
kladacími skrinkami. Žiačky majú k dispozícii aj miestnosti s 
potravinovými skrinkami a skrinkami na odkladanie obuvi. 
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Vybavenosť :
Na každom poschodí sa nachádzajú dve štu-
dovne, ktoré okrem štúdia slúžia aj ako malé 
spoločenské miestnosti vybavené TV, CD a DVD 
prehrávačom, rádiomagnetofónom s MP3 pre-
hrávačom, spoločenskými hrami. Na každom 
poschodí sa nachádza stolnotenisový stôl a kom-
pletne vybavená kuchynka s chladničkou, mikro-
vlnnou rúrou,  kanvicou, vysávačom a naparova-
cou žehličkou so žehliacou doskou. V školskom 
internáte sú vytvorené optimálne podmienky 
na štúdium, voľnočasové  a záujmové činností i 
relax. Na prízemí sa nachádzajú dve vynovené 
posilňovne, počítačová miestnosť, čitáreň s rôz-
nymi žánrami literatúry, spoločenská miestnosť 
s javiskom s možnosťou premietania filmov na 
veľkoplošnú obrazovku, hry na klavír, akordeón, 
gitaru. V budove sa nachádza tiež výtvarný ate-
liér, pre rozvoj kreativity žiačok  pod odborným 
vedením.
 
Záujmové útvary:
Naším cieľom je prostredníctvom záujmových 
útvarov rozvíjať rozumové a fyzické schopnosti 
žiačok, ich nadanie, záujmy, aktivitu, tvorivosť a 
zdravý spôsob života.

Podnikateľská činnosť: 
Školský internát funguje aj ako turistická ubytov-
ňa pre návštevníkov Košíc, podnikateľov, cudzin-
cov, zájazdové skupiny, najmä v čase prázdnin a 
víkendov s možnosťou stravovania v príjemnom 
prostredí vlastnej jedálne. 
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Werferova 10
041 15  Košice

tel.: 055/678 57 02
fax: 055/676 01 50
e-mail: siwerfke@mail.t-com.sk
www.siagarbana.sk

Školský internát Antona Garbana, 
Werferova 10, Košice

Školský internát je jedným z troch špecifických školských zaria-
dení pre ubytovanie 386 žiakov stredných škôl s viac než 40-roč-
nou tradíciou.  Je situovaný v mestskej časti Košice IV na Werfe-
rovej ulici č. 10 s výhodným dopravným spojením do všetkých 
strategických centier mesta Košice.
Má široký rozsah aktivít vo výchovno-vzdelávacej a  tiež i podni-
kateľskej  činnosti, s dobrým technickým vybavením. Žiaci majú 
k dispozícii 4 počítačové miestnosti s prístupom na internet, 
multifunkčnú miestnosť, 7 študovní, 11 kuchyniek,  kozmetic-
ko–kadernícky salón, miestnosť s biliardom a stolným tenisom 
a 2 posilňovne. Neoddeliteľnou súčasťou školského internátu je 
reprezentatívna jedáleň. Školský internát je v súčasnosti službou 
pracujúcou v konkurenčnom prostredí, kde rozhodujúcim kri-
tériom je dobrá spolupráca všetkých zainteresovaných zložiek - 
žiakov, pedagógov, rodičov a spolupracujúcich inštitúcií. 
Školský internát funguje aj ako turistická ubytovňa pre návštev-
níkov Košíc, podnikateľov, cudzincov, zájazdové skupiny, najmä 
v čase prázdnin a víkendov.
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Jedáleň a spoločenská miestnosť školského internátu slúžia na 
usporadúvanie rôznych spoločenských akcií, ako stužkové sláv-
nosti, svadby, kary, jubileá, semináre, školenia, konferencie a 
pod. Okrem toho ponúkame aj príležitostné (resp. účelové) for-
my stravovania pri príležitosti rôznych spoločenských udalostí, 
menu podľa výberu na svadobnú hostinu, osobné výročia, spolo-
čenské oslavy, pracovné posedenia a pod.
Naším poslaním je: 
- byť moderným školským zariadením, ktoré poskytuje ubytova-
nie žiakom študujúcim na stredných  školách, ktorí sem prichá-
dzajú za vzdelaním zo širokého okolia,
- všestranne a harmonicky rozvíjať osobnosť žiakov mimo vyu-
čovania,
- zmysluplné využitie voľného času žiakov v rámci využívania 
nových aktívnych a neformálnych  prístupov v  humanizácii vý-
chovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s rodičmi a školou,
- uprednostňovať aktívne a komunikatívne formy využívania voľ-
ného času, čo chceme dosiahnuť svojím aktívnym prístupom a 
vzorom, aby rodič i žiak boli maximálne spokojní,
- ponúkať viacero možností  voľnočasových aktivít, z ktorých je 
možnosť výberu podľa záujmu,
- zvyšovať úroveň sebavzdelávania, 
- pestovať  príkladné medziľudské vzťahy, aktívnou prácou vy-
chovávateľov, ale i celého personálu vytvárať harmóniu na pra-
covisku,
- zlepšovať materiálno-technické vybavenie,
- svedomitým prístupom ku každému žiakovi vytvoriť pohodu a 
príjemnú atmosféru.
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Strojárenská 3,
040 01 Košice
E-mail: rcm@rcm.sk
www.rcm.sk

CvČ – Regionálne centrum 
mládeže  ponúka mladým
●  priestor na vyjadrenie 

názorov,realizáciu nových 
myšlienok a nápadov, na 
získanie nových zručnosti 
a praktických skúsenosti 
v rámci neformálneho  vzde-
lávania.

●  priestor pre stretávanie sa 
mladých v našom centre

●  rozvoj osobnosti mladého 
človeka

●  participácia a občianstvo
●  ľudské práva
●  dobrovoľníctvo
●  medzinárodná mobilita
●  neformálne vzdelávanie
●  popularizácia vedy medzi 

mládežou
●  podpora a rozvoj kreativity 

a práca s talentami
●  aktívne využívanie voľného 

času

Centrum voľného času,
Strojárenská 3, 040 01 Košice

Poslaním centra je profesionálna podpora práce s mládežou  v ko-
šickom kraji,podpora aktivít mladých ľudí,systematická a cielená 
práca s mládežou,jej rozvoj a neustála reflexia na potreby mladých 
ľudí v košickom kraji,vzdelávanie mládeže neformálnymi metóda-
mi,vedenie k tímovej práci,občianstvu a zodpovednosti za vlastné 
konanie,rozvíjanie iniciatívy a kreativity mladých ľudí

CvČ – Regionálne centrum mládeže  ponúka možnosti pre mlá-
dež navštevovať rôzne kluby a krúžky v našich priestoroch a aj na 
niektorých stredných školách s ktorými spolupracujeme v rámci 
krúžkovej činnosti
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Európska dobrovoľnícka služba
Mladí ľudia medzi 18-30 majú mož-
nosť vycestovať do zahraničia na nie-
koľko mesiacov  v rámci európskej 
dobrovoľníckej služby prostredníc-
tvom centra. Tiež hosťujeme dobro-
voľníkov z Európy ktorí  sa podieľajú 
na činnosti v centre Eurodesk
Program Európskej komisie Mládež 
v akcii Príležitosť pre mladých ľudí a 
mládežníckych vedúcich a pracovní-
kov získavať informácie o grantovom 
programe Mládež v akcii Informačné 
workshopy o programe mládež v ak-
cii.Príležitosť pre skupiny resp.triedy 
zo stredných škôl získavať informá-
cie o programe a projektoch
CVČ RCM organizuje školenia, 
stretnutia a koučing pre členov žiac-
kych školských rád a poskytujeme 
podporu pre vznik žiackych škol-
ských rád a ich aktivity
Naše aktivity sú založené na zážitku.
Školenia, workshopy, semináre, 
kempy.
CVČ RCM organizuje školenia pre 
žiakov SŠ zamerané na niekoľko 
tém: ľudské práva, komunikácia, 
žiacke školské rady, občianstvo. Pri-
pravujeme žiakov SŠ na medziná-
rodné projekty doma a v zahraničí 
CVČ sa podieľa na workshopoch za-
meraných na prevenciu kriminality 
a workshopy zamerané na oblasť fin-
načnej gramotnosti
CVČ sa svojimi aktivitami podieľa aj 
na popularizácii vedy a techniky pre 
mládež
Centrum je aktívne aj na medziná-
rodnej úrovni. Sme členmi dvoch 
veľkých medzinárodných sietí ENYC- 
European network of youth centres 
www.eycn.org a Platform network 
www.platform-network.com. Dáva-
me príležitosť mladým ľuďom cesto-
vať na projekty do zahraničia , najmä 
v čase letných prázdnin
Organizujeme aj vlastné súťaže v ob-
lasti výtvarného umenia, fotografie, 
aranžovania, multimediálnych pre-
zentácií.
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044 81 Kysak 324 

tel.:  055/699 13 15, 699 12 87 
         0905 521 273
e-mail: 
skolavprirode.kysak@hotmail.com
www.svpkysak.sk

Škola v prírode, 
Kysak 324

Pri cestovaní, či už autobusom alebo vlakom, z Košíc do Marge-
cian, neďaleko za dedinou Kysak v smere na Malú Lodinu, sa nedá 
prehliadnuť krásne školské zariadenie nielen na pohľad. 
Už len poloha prezrádza veľa zaujímavého. Tá by sa dala defino-
vať ako „raj pre deti“ 2,5 km od obce Kysak na úpätí Slovenského 
rudohoria, národná prírodná rezervácia Humenec v Ružínskom 
krase pri rieke Hornád.
Účelové zariadenie – Škola v prírode Kysak, ktorá začala svoju čin-
nosť v roku 1981 - je obklopená vrchmi a zo severu obmývaná rie-
kou Hornád. Bohatá fauna, flóra a čistý vzduch sú zárukou príjem-
ného pobytu. Je ideálnym miestom pre milovníkov pešej horskej, 
ale i vodnej turistiky.
Poloha zariadenia umožní navštíviť vodnú nádrž Ružín, vyhľa-
dávané rekreačné zariadenie Opátka, mestá Prešov, Košice a iné 
lokality východnej časti Slovenska.
Na 7 ha uzavretej ploche trávnatého areálu je možnosť využívať 
futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko (trávnaté - prenosné) a fit-
ness.
V zimnom období je areál výborným miestom pre výcvik bežecké-
ho lyžovania. 
Atraktívnou činnosťou pre milovníkov vodných športov je splavo-
vanie Hornádu od Ružínskej priehrady po areál školy. Po cca 10 
km splavu má účastník možnosť na vylodenie na hranici areálu 
školy. Prírodná scenéria počas splavovania zanechá v účastníkoch  
nazabudnuteľné dojmy.  Aktivity tohto typu si realizuje klient sám, 
a to vlastným vybavením. 
Pre nadšencov turistiky a skalolezectva je od zariadenia na 40 
minút cesty turistickým krokom vzdialená Jánošíkova bašta – per-
fektná vyhliadka na prekrásnu prírodu. 
Pre doplnkové športové aktivity škola ponúka fitness centrum s 
posilňovňou a stolnotenisovou miestnosťou.

Pre možnosti výjazdových rokovaní firiem a podnikov sú k dispo-
zícii 2 školiace miestnosti s LCD televízormi. V menšej je nainšta-
lované domáce kino.
Súčasťou ich vybavenia sú flipcharty. 
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V prípade potrieb ubytovaných máte možnosť využiť až štyri sa-
mostatné miestnosti na vlastné vyučovacie, školiace, resp. zábavné 
aktivity. 
Škola v prírode poskytuje priestory na školenia, kurzy pre stred-
né školy (Kurz na ochranu života a zdravia - KOŽAZ), priestory 
na víkendové akcie, športové podujatia pre organizácie, sústre-
denia pre spevácke zbory (klavír) a duchovné cvičenia. 
Areál školy je ideálnym miestom na organizovanie dňa detí. 

Ubytovanie v 3 - posteľových izbách s možnosťou 1 prístelky s vlast-
nými kúpeľňami a ubytovanie v 2 - posteľových izbách s vlastným 
sociálnym zariadením, chladničkou a televízorom so samostatným 
satelitným príjmom sú na veľmi kvalitnej úrovni. Zrekonštruované 
priestory poskytujú veľmi príjemný pocit počas celého pobytu.

NAJZAUJÍMAVEJŠIE TURISTICKÉ ATRAKCIE
KYSACKÉHO REGIÓNU 
Jánošíkova bašta (522 m n. m.) – vápencový skalný útvar 
Skalka vyhliadka (420 m n. m.) – skalné zakončenie málo výrazné-
ho vrcholu v hlavnom hrebeni 
Kysacký hrad (501 m n. m.) - stredoveká pamiatka pre nadšencov 
histórie 
Kysacká jaskyňa - je vytvorená v tmavošedých dolomitoch, bola 
objavená okolo roku 1913 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - kostol postavený v románskom 
slohu z 13. storočia. 
Národná prírodná rezervácia Humenec a Bokšovská skala 
Kaštieľ v obci Budimír - nemenej zaujímavým miestom pre milov-
níkov histórie je vysunutá expozícia Technického múzea Košice, 
vzdialený od nášho zariadenia cca 12 km.
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