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hoci za sebou zatvárate jedny dvere, otvárajú sa vám ďalšie – tie na strednú školu. Vybrať si v mori možností
nie je jednoduché. Zvlášť, keď má toto rozhodnutie ovplyvniť celý váš ďalší život. Preto vám na župe už štvrtý
rok pomáhame vybrať si takú školu, ktorá bude najlepšou voľbou pre každého z vás. 

Berte túto brožúru ako kompas. Zorientuje vás v ponuke 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj. Vybrať si môžete z 18 gymnázií, 24 stredných odborných škôl, 5 obchodných akadémií,
5 stredných priemyselných škôl, 4 stredných zdravotníckych škôl, 2 hotelových akadémií, 2 konzervatórií
ale v ponuke máme aj 1 školu umeleckého priemyslu, 1 strednú športovú školu a 1 spojenú školu.

Možno ste sa aj vy pohrávali s myšlienkou vyskúšať niečo iné, čo doma nemáme. Teraz už nemusíte. Od septembra
v našom kraji otvárame prvý študijný program s celosvetovo uznávanou maturitou. Gymnázium Šrobárova v Košiciach 
získalo International Baccallaureate Diploma Programme (IB DP), čo vám môže skrátiť cestu na prestížne zahraničné 
univerzity. Ide o dvojročný program, ktorý je určený druhákom na stredných školách. Aj doma môžete mať zahraničných 
spolužiakov, spoznávať iné kultúry a cibriť si angličtinu s „native speakrami“.

deviataci,
Ahojte



KLESLAV kraji sa už svedomito pripravujeme na ohlásený príchod veľkého zahraničného investora, ktorý rozhýbe nielen
automobilový priemysel, ale celý kraj. Môže sa stať aj vaším zamestnávateľom. Preto v novom školskom roku
posilňujeme študijné odbory zamerané na strojárenstvo, elektrotechniku, logistiku, mechatroniku, robotiku
a odbory zamerané na IKT. Ani svetový investor sa nepohne bez kvalitných odborníkov z východu, preto s vami
rátame. 

Na župe máme oči otvorené a ak máte chuť rásť, dávame vám túto šancu už na strednej škole. Špeciálne programy vám 
ponúka Inovačné centrum Košického kraja, kde sa už počas štúdia môžete učiť od profíkov. Takým je aj Founders Chal-
lenge, prvý akceleračný program zameraný na podporu podnikateľských zručností na stredných školách v kraji. Veď 
lepšie raz skúsiť ako stokrát čítať v učebnici.

Naši študenti každoročne „schmatnú“ medaily nielen v celoslovenských súťažiach. Som hrdý, že kus umenia
dokážu premeniť na cenné kovy a diplomy napríklad aj kaderníci. Študentom so zlatými rukami nie je cudzie
remeslo ani inovácie. Pripravíme vás na čokoľvek, čo si vysnívate – od ošetrovateľstva zvierat, cez očnú optiku,
barmanstvo, športový manažment až po dizajn či spev.

Prajem vám, nech v tejto brožúre nájdete odpovede na otázky, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa správne. Pozorne si ju 
prelistujte a skúste si predstaviť, na ktorej z nasledujúcich fotografií by ste sa chceli ocitnúť v budúcom školskom roku.

Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja



Košice   Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6  5
Košice   Gymnázium, Šrobárova 1       7
Košice   Gymnázium, Poštová 9         9
Košice   Gymnázium, Trebišovská 12      11
Košice   Gymnázium, Alejová 1        13
Košice   Gymnázium, Opatovská cesta 7     15
Moldava nad Bodvou Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13     17
Rožňava  Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1  19
Gelnica  Gymnázium, SNP 1       21
Krompachy  Gymnázium, Lorencova 46       23
Spišská Nová Ves   Gymnázium, Javorová 16      25
Spišská Nová Ves   Gymnázium, Školská 7       27
Michalovce  Gymnázium, Ľ. Štúra 26      29
Michalovce  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1    31
Sobrance  Gymnázium, Kpt. Nálepku 6      33
Veľké Kapušany Gymnázium, Zoltána Fábryho 1      35
Trebišov  Gymnázium, Komenského 32      37
Kráľovský Chlmec Gymnázium, Horešská 18      39
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Hviezdosval

7x5,1(5+8
2x3(5+8

Can You Speak Any English?



Naša škola bola založená v roku 1950.
Od roku 2000 nesie meno svetoznámeho
spisovateľa, Sándora Máraiho, rodáka nášho
mesta. Okrem kvalitného vzdelávania, vďaka 
ktorému naši maturanti úspešne zvládajú
štúdiá na domácich aj zahraničných
univerzitách, veľký dôraz kladieme
na všestranný rozvoj osobnosti  žiakov.
Výraznejšie sa orientujeme
na rozvíjanie kultúrneho povedomia žiakov.
Zameriavame sa nielen na poznanie maďarskej
a slovenskej kultúry, ale hľadáme aj prieniky 
týchto dvoch kultúr a to, čo ich spája.
Dosahujeme to vďaka výraznejšej orientácii 
na oblasť umenia. Zároveň sa naši žiaci vďaka 
jazykovej vybavenosti môžu zúčastňovať
vedomostných súťaží na Slovensku
i v Maďarsku, kde dosahujú významné úspechy.

> škola s výbornými výsledkami žiakov
 (najlepšie hodnotené gymnázium s VJM na Slovensku – INEKO)
> úspešnosť na domácich a zahraničných súťažiach
> vyše 90 % našich študentov pokračuje svoje štúdium na VŠ
> zahraničné exkurzie zamerané na umenie, historické pamiatky,
 architektúru a kultúrny život iných národov
> tematické  projektové Dni otvorených dverí: Márai Feszt
> bloková výučba od 3. ročníka
> projekty: OPĽZ – Podpora čitateľskej, matematickej,
 finančnej a prírodovednej gramotnosti; Hodina šťastia
 Erasmus+, DofE cena vojvodu z Edinburghu
> moderné, obnovené laboratóriá (biológia, chémia,
 informatika), telocvičňa
> odborné učebne
> školský psychológ
> školská jedáleň
> školský parlament – bohatý študentský život
> krúžky: turistický a futbalový krúžok, matematický krúžok,
 robotika, divadelný súbor, dievčenský a mládežnícky spevácky
 zbor, grafika a maľba, školský časopis

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

Kuzmányho 6, Košice, 041 74 

055 622 19 54 sekretariát
0911 239 411

skola@maraigimi.sk

www.maraigimi.sk

Márai Gimi
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom maďarským)
>  s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov 
 okrem klasických prírodovedných predmetov vyučujeme aplikovanú humánnu
 biológiu, genomiku, taxonómiu, metabolickú chémiu, databázy atď.
> s rozšíreným vyučovaním umeleckých a spoločenskovedných predmetov 
 vyučujeme tvorivé dielne, dejiny umenia, dizajn a scénografiu, humánnu geografiu,
 ekoturizmus a manažment cestovného ruchu a regionálne hodnoty
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História našej Šrobárky siaha do roku 1891. To, 
že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pul-
zuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom 
záujme o štúdium u mnohých generácií našich 
žiakov. Štýlová historická budova s výbornou 
polohou a dostupnosťou je medzi košickými 
gymnáziami najvyhľadávanejšou. 
Dnes je to moderná dynamická škola so 600 
žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, 
ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete
IB World Schools. Najdôležitejším poslaním 
nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vyso-
koškolské štúdium doma i v zahraničí. Profil 
našej školy dotvárajú pravidelne organizované 
aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné 
sú mladšie. Jedno však majú spoločné – po-
skytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizá-
cie v tom, v čom vynikajú.

> erudovaný pedagogický zbor
> široká ponuka voliteľných predmetov
> International Baccalaurete
 Diploma Programme (IBDP)
 - výučba v ANJ, medzinárodná maturita
> 6 cudzích jazykov, zahraniční lektori a dobrovoľníci
> moderné odborné učebne
> Science Lab, Creativity Lab
> vynikajúce úspechy v olympiádach a súťažiach na celoslovenskej
 a medzinárodnej úrovni
> Nao, Šrobko - humanoidné roboty , 3D tlačiarne, Arduino, robotické sady
> aktívny Školský parlament - Noc na škole, Halloween, Valentínska pošta, 
 Juniáles
> Kalamajky - študentská recesia
> Erasmus+ - výmenné pobyty pre žiakov
> multifunkčné ihrisko
> školská jedáleň (aj bezlepková diéta)
> úspešný študentský časopis, školská knižnica
> pestrá ponuka krúžkov, DofE, debatný klub
> lyžiarske a plavecké kurzy, tematické exkurzie
> kultúrne podujatia, plesy

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Šrobárova 1, Košice, 042 23 

+421 55 20 21 333

srobarka@srobarka.sk

www.srobarka.sk

Gymnázium, Šrobárova 1

srobarka.official
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
> s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
 zvýšená dotácia hodín ANJ, hodiny s native speakerom, inovatívne metódy
> s rozšíreným vyučovaním informatiky
 databázové systémy, objektové programovanie, systémy a siete, programovanie robotov, CISCO 
> s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov 
 efektívne základy pre štúdium medicíny vďaka rozšírenej výučbe chémie, biológie a fyziky v moderných laboratóriách 
> s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
 hodiny so zahraničným lektorom a nemeckým dobrovoľníkom, certifikáty DSD I a II, debata v NEJ, projekty  
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Nadväzujúc na viac ako 50-ročnú tradíciu je cieľom
nášho gymnázia poskytovať všeobecné
vzdelávanie zamerané na prípravu na VŠ štúdium.
Jeho kvalita je pravidelne potvrdzovaná
inštitucionálnymi hodnoteniami výkonnosti
a výsledkami našich žiakov v národných
aj medzinárodných súťažiach. Vytvárame
podnetné školské prostredie so špičkovým
vybavením, v ktorom žiaci aj učitelia zažívajú
pocit sebarealizácie a uspokojenia. Rozvíjame
vzťah školy a rodiny, založený na vzájomnej
dôvere a  spolupráci. Politikou školy je, aby
každý absolvent mal nielen veľmi dobré znalosti
a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol flexibilný,
vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových
problémoch, bol schopný pracovať v tíme
a ovládal aktívne dva cudzie jazyky.

> príprava na prestížne univerzity
> škola s excelentnými výsledkami - v TOP 3 rebríčku
 gymnázií INEKO
> medzinárodné úspechy žiakov v súťažiach
> nemecký jazykový certifikát DSD I 
> úspešné študentské firmy v aplikovanej ekonómii
> akreditácia na Erasmus+, projekty, zahraničné exkurzie
 a výmenné pobyty
> široká škála voliteľných predmetov, zastrešené aj externými
 odborníkmi
> letné stáže v partnerských spoločnostiach
> školský časopis
> školská kapela
> tradičné aj netradičné žiacke spoločenské podujatia
> krúžky a kluby:
 športové: volejbalový, basketbalový, hokejbalový, frisbee,
                   Gympos Run (bežecký)
 pre osobnostný rozvoj: debatný klub, DofE klub - cena vojvodu
                                              z Edinburghu, SČK klub, klub mladých divákov
 tvorivé: tvorivé písanie, GYMPOSBAND (hudobný)
 prírodovedné: fyzikálny, chemický, biologický, matematický

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Poštová 9, Košice, 042 52 

055 622 49 17

skola@gympos.sk

www.gympos.sk

Gymnázium Poštová 9

gympos.ke
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
> všeobecné štúdium
   podporuje poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiaka
> štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky
   rozvíja schopnosť logického a analytického myslenia, schopnosť aplikovať matematiku v praxi
> štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
   ponúka nadštandardné vedomosti a znalosti v anglickom jazyku na úrovni C1 európskeho referenčného rámca
> štúdium s rozšíreným vyučovaním prírodných vied
   obohacuje všeobecné vzdelanie v predmetoch biológia, chémia a fyzika o nadštandardné laboratórne zručnosti 
   cenné pri štúdiu medicínskych a vedeckých odborov
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Príbeh školy:
Moju budovu dali do užívania pri príležitosti
25. výročia skončenia 2. svetovej vojny. Som teda 
dáma v najlepších rokoch. Dlhé roky ma napĺňali 
životom deti ZŠ, ale od roku 1987 už patrím
gymnazistom, ktorí prišli z Kováčskej 30. 
Postupne si ma prispôsobili svojim potrebám. 
Vystavali mi fyzikálne, chemické, biologické
laboratórium, kde sa žiaci menia na budúcich 
vedátorov. Okrem všakovakých prístrojov,
skúmaviek a kostier ich dnes vybavili
i dataprojektormi,tabletmi, interaktívnymi
tabuľami, senzormi, Vinci a Vernier Labmi,
programovateľným legom a microbitmi.
V biologickom laboratóriu mám dokonca i minizoo, 
žijú tam napr.: gekončík nočný, šváby
madagaskarské, pakobylky, africké slimáky,
na ktoré v noci dohliada kostra, zvaná Emil.
Verím, že budem aj naďalej krásna, zdravá, lebo 
mám perfektný život a nájomníkov.
A tak sa nebojte k nám prísť získavať vedomosti
a zručnosti, osobnostne rásť a nasávať našu
rodinnú atmosféru.

> voliteľné predmety: aplikovaná ekonómia, sieťové technológie, 
 akademická debata, finančná gramotnosť, informatika
 v prírodných vedách
> zvýšená hodinová dotácia výučby cudzích jazykov
> možnosť získať certifikát v rámci programu
 Cisco Networking Academy a z nemeckého jazyka
 Deutsches Sprachdiplom úroveň DSD I a DSD II
> možnosť získať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka
 na úrovni C1 
> zapájanie sa do projektov, napr.:
 › Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov
 › IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie 
 › DofE  - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
 › Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť
    (postup na Medzinárodný festival študentských firiem
    v Rige 2016, top 10 na európskej súťaži Company of the Year 
    2018 v Srbsku, víťazstvo v kategórii SAP Produkt
    pre 21. storočie, TOP Finále JA Firiem 2019)
 › Škola, ktorá mení svet
 › Educate Slovakia
 › Školy v “oute”
 › Zmudri do škôl

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Trebišovská 12, Košice, 040 11

055 644 36 49
0910 897 950
0910 897 952
skola@gt12.sk 

www.gt12.sk

GT12 - TO SME MY

gt12ke
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
zvýšená dotácia hodín SJL, CHE, BIO, OBN, DEJ, MAT, INF zameraných
na rozvoj čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti

8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
zvýšená dotácia hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky)
a informatiky (riešenie problémov a programovanie,
programovanie mobilných aplikácií, databázy, tvorba a prezentácia dát)

5-ročné štúdium:

7902 J 74 gymnázium - bilingválne anglické
intenzívna jazyková príprava a výučba GEO, OBN, DEJ, BIO v anglickom jazyku,
maturita z ANJ na úrovni C1  
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Škola vznikla v roku 1988 ako druhé osemročné
gymnázium na Slovensku pre matematicky
nadané deti a v súčasnosti patrí medzi renomované
školy v rámci celého Slovenska. Snahou školy
je pre každého žiaka vytvárať náročné a silne
motivujúce študijné prostredie, podporovať
jeho tvorivosť, samostatnosť a kritické myslenie.
Za týmto účelom sa využívajú nové organizačné
formy, informačné technológie a diferencované
vyučovanie. Vďaka neustále sa zlepšujúcim 
priestorovým podmienkam a materiálno-
-technickému vybaveniu školy žiaci využívajú
zmodernizované odborné učebne prírodovedných
a spoločenskovedných predmetov, cudzích
jazykov, informatiky, multimediálnu učebňu,
aulu a nedávno zrekonštruované chemické
laboratórium. Športového ducha posilňujú
vo vynovenej telocvični, posilňovni, pohybovom
štúdiu a na multifunkčnom ihrisku.

> vďaka Humanitnému projektu sa škola dlhodobo angažuje
 v humanitárnych zbierkach, ekologickej činnosti, zberových
 aktivitách a intenzívne sa venuje spolupráci s OZ Maják
 a detskými domovmi
> škola v spolupráci so Žiackou školskou radou a študentskými
 firmami v rámci projektu Junior Achievement organizuje rôzne
 kultúrno-spoločenské a športové podujatia
> tradične realizuje jednodňové i viacdňové exkurzie a nechýba
 ani pestrá škála záujmových útvarov
> zapája sa do medzinárodných projektov a aktuálne informácie o dianí
 v škole prináša prostredníctvom školského časopisu, na webovom sídle
 školy, či na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
> bilancia úspechov žiakov školy v okresných, krajských, celoslovenských
 i medzinárodných súťažiach je veľmi bohatá, z ktorých uvádzame
 iba tie najvýznamnejšie:
 › dve zlaté, tri strieborné a tri bronzové medaily z medzinárodných kôl
     Matematickej olympiády
 › strieborná a  bronzová medaila z medzinárodného kola Chemickej
      olympiády
 › desať zlatých, päť strieborných a päť bronzových medailí
      v medzinárodných robotických súťažiach v programovaní modelov
      zo stavebnice Lego

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejová 1, Košice, 041 49

055 729 66 86
0910 970 682
gymnazium.alejova@galeje.sk 

www.galeje.sk

Gymnázium, Alejová 1, Košice

gymnazium_alejova1

13



8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
7902 J 01 gymnázium – matematika
absolvent štúdia je rozvinutá osobnosť disponujúca všeobecným rozhľadom, zručnosťami a kompetenciami
v konkrétnych odboroch schopná logicky zdôvodňovať, argumentovať a algoritmizovať postupy riešenia
úloh z matematiky a iných prírodovedných predmetov

4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
> s rozšíreným vyučovaním predmetov zameraných na sociálne zručnosti a sebaprezentáciu
 osvojenie kompetencií verejne vystupovať a efektívne viesť dialóg, konfrontovať svoje názory s odlišnými postojmi,
 asertívne a efektívne pracovať v tíme, riešiť konfliktné situácie, zvládať úlohu mediátora, facilitátora a vodcu tímu
> s rozšíreným vyučovaním predmetov zameraných na programovacie a interaktívne prostredie 
 osvojenie schopnosti programovať robotické modely a jednočipové mikroprocesorové zariadenia (Lego, Arduino),
 pracovať na programoch na skúmanie videozáznamu v prírodovedných predmetoch (Coach) a tiež s dostupnými
 informáciami v prírodovedných databázach
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Škola sa nachádza v  mestskej časti
Vyšné Opátske v prostredí bohatom na zeleň, 
športové vyžitie a možnosti bádania. Budova 
školy je pavilónového typu. Medzi pavilónmi je 
priestor upravený na výučbu v exteriéri (biológia 
- vyvýšené záhony, bylinková záhrada,
konverzácie v jazykoch), ale aj na trávenie 
voľného času.  Zrekonštruované  odborné 
učebne, laboratóriá (prírodovedné a jazykové) 
vytvárajú príjemnú atmosféru na vzdelávanie 
v modernej škole. Šatňové skrinky umožňujú 
odloženie osobných vecí. Sedenie v pohodlných 
kreslách, stolnotenisový stôl, wifi v celej škole 
sú garanciou príjemného trávenia voľných chvíľ. 
Bufet plný dobrôt a zrekonštruovaná jedáleň 
sa postarajú o zahnanie hladu. Telocvičňa a 
nové  multifunkčné ihrisko sú k dispozícii aj po 
vyučovaní.

> naša škola ako jediná v Košickom kraji  ponúka možnosť získať
 jazykovú úroveň C1 na nemeckom bilingválnom štúdiu pre žiakov
 8. a 9. ročníka

> okrem nemeckého  ponúkame aj anglické bilingválne štúdium
 a 8-ročné štúdium zamerané na cudzie jazyky

> samozrejmosťou sú aj bezplatné nemecké jazykové certifikáty 
 DSD I, DSD II a v spolupráci s jazykovou školou The School of 
 Blore absolvovať cambridgeské skúšky ( CAE) priamo na škole  

> v rámci rozšírenej výučby informatiky žiaci získavajú poznatky
 z  programovania a modelovania na 3D tlačiarni

> výučba prírodných vied prebieha v moderných laboratóriách

> v spolupráci  s Deutche Telekom rozvíjame jazykové
 a IT zručnosti žiakov nemeckého bilingválneho štúdia

> zapájanie sa do projektov a programov:
 › Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej
    a prírodovednej gramotnosti
 › DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
 › Junior Achievement Slovensko
 › Erasmus+

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Opatovská cesta 7, Košice, 040 01

055 7274411

skola@opatovska.sk 

www.gymopatke.edupage.org

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
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4-ročné a 8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
> rozšírená výučba anglického jazyka alebo informatiky
> osemročné štúdium - zamerané na cudzie jazyky (anglický, nemecký)
 absolvent má široký vzdelanostný základ, ovláda spôsoby argumentácie
 a dokazovania, je schopný komunikovať v dvoch svetových jazykoch a chápe
 význam a rozsah rozvoja moderných technológií v živote človeka
 a spoločnosti, rešpektuje postoje, presvedčenie a záujmy iných ľudí, je citlivý
 k problémom jednotlivcov a skupín, dokáže otvorene vyjadrovať svoje názory,
 postoje a pocity

5-ročné štúdium:

7902 J 74 gymnázium – bilingválne
> v anglickom jazyku
> v nemeckom jazyku
 absolvent je okrem širokého vzdelanostného základu schopný komunikovať
 v dvoch svetových jazykoch, pričom v nemeckom či anglickom jazyku
 komunikuje na vysokej úrovni so znalosťou odbornej terminológie
 a je schopný pracovať samostatne i v tíme a dobre sa orientovať vo svete práce
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Gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským 
má dlhoročnú tradíciu. V meste Moldava nad 
Bodvou pôsobí už od roku 1954.
Poskytuje sekundárne vzdelávanie v štvorročnej 
a osemročnej forme štúdia. Súčasťou gymnázia 
je aj Jazyková škola pri GŠM, ktorú navštevujú 
nielen študenti gymnázia, ale aj žiaci z okolitých 
škôl a tiež široká verejnosť. Škola disponuje 
moderne vybavenými odbornými učebňami, 
knižnicou s bohatým knižným fondom, telocvič-
ňou, posilňovňou, výdajňou stravy
a rozsiahlym školským areálom. Vzdelávanie 
realizuje stabilný, plne kvalifikovaný
pedagogický zbor. Študenti v celoslovenských 
meraniach dosahujú vynikajúce výsledky.
Absolventi školy vďaka kvalitnému vzdelaniu
v duchu hesla „Aj v malej škole môžu vyrásť 
veľkí ľudia“ úspešne pokračujú v univerzitnom 
štúdiu doma aj v zahraničí.   

> inovatívne, zážitkové a bádateľské vzdelávanie
> priateľská atmosféra, moderné vybavenie školy
> nové predmety: mediálna výchova, praktikum z prírodných vied, 
 robotika, počítačová grafika (3D tlač), programovanie
 mobilných zariadení, mikrobitov a Lego robotov, angličtina
 v prírodných a humanitných vedách
> individuálny prístup, rozvoj talentov našich žiakov
 (mimoriadne úspechy v umeleckých súťažiach)
> medzinárodné eTwinning projekty (máme dve európske ceny
 a päť cien na Slovensku)
> Ambasádorská škola EPAS a otvorené centrum pre DofE
> pravidelné exkurzie na Slovensku a v zahraničí
> pestré mimoškolské aktivity
> jazyková škola, knižnica, čitáreň, študovňa s voľným prístupom 
 k PC, robotická učebňa s 3D tlačiarňou, oddychové zóny, 
 školská jedáleň, telocvičňa, posilňovňa

Gymnázium Štefana Moysesa,
Školská 13, Moldava nad Bodvou

Školská 13, Moldava nad Bodvou, 045 17

055 460 21 38
0903 130 822

skola@gymmoldava.sk 

www.gymmoldava.sk

Gymnázium Štefana Moysesa
Moldava nad Bodvou

gsm_moldava_nad_bodvou
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8-ročné a 4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
absolvent je schopný plynule komunikovať v dvoch cudzích
jazykoch, efektívne využíva informačné technológie,
má rozvinuté všetky kľúčové spôsobilosti, ktoré sú dôležité
v ďalšom vysokoškolskom štúdiu a v následnom zamestnaní
(flexibilita, práca v tíme, kritické myslenie, prezentačné
zručnosti, komunikácia, emočná inteligencia, tolerancia,
empatia, kultivovanosť, kreativita a iné)
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Naša škola je všeobecnovzdelávacia inštitúcia,
ktorej školský vzdelávací program nesie názov: 
“Brána vysokej školy otvorená.”
Charakterizujú nás kvalita a profesionalita 
zamestnancov, efektívnosť a najmodernejšie 
poznatky, systematická orientácia na zákazníka.
Škola nadväzuje na dlhoročnú tradíciu
gymnaziálneho vzdelávania zameraného
na rozvoj prírodovedných predmetov a cudzích 
jazykov.  Maximálne približuje informačné 
technológie žiakom. Od prvého ročníka máme 
rozšírenú výučbu informatických predmetov 
a zvýšenú hodinovú dotáciu cudzích jazykov: 
anglický, nemecký, ruský, francúzsky a taliansky 
jazyk.
Naším cieľom je vychovať všestranne rozvinutú 
osobnosť, aktívnu, samostatnú a tvorivú.
Tiež sa snažíme podporiť  talent a záujem 
každého žiaka zvyšovaním ponuky
mimovyučovacích aktivít. 

> prvá škola na Slovensku, ktorá získala certifikát ISO kvality
> dlhodobé umiestnenie v TOP 5 rebríčka gymnázií INEKO
> 98 % žiakov pokračuje v štúdiu na VŠ
> projekty: Erasmus+, eTwinning, IT Akademia, E-testovanie, DofE,
     Komparo, EPAS
> zahraničné exkurzie, exkurzie po Slovensku
> výborné úspechy v krajských  a celoslovenských súťažiach a SOČ
> bloková výučba - v 3. a 4. ročníku voľba voliteľných predmetov
 podľa profilácie žiakov
> zmluvná spolupráca s Prírodovedeckou a Filozofickou fakultou UPJŠ
 Košice, Technickou univerzitou v Košiciach a  Prešovskou univerzitou
 v Prešove
> spolupráca so školami v Maďarskej republike
> bohatá krúžková činnosť
> spevokol, rozhlas, časopis Heuréka
> možnosť získať certifikáty: ECDL, CCNA 1 v rámci NETACADu
> multifunkčná telocvičňa, tenisový kurt a športové ihrisko

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

Akademika Hronca 1, Rožňava, 048 01
058 732 45 03
0911 180 846 riaditeľka školy
0905 680 758 výchovný poradca
skola@gymrv.sk

www.gymrv.edupage.org

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika -
- Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
gympjsrv
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom slovenským)
7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom maďarským)

8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom slovenským)

5-ročné štúdium:

7902 J 74 gymnázium - bilingválne anglické
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Gymnázium Gelnica úspešne pripravuje žiakov 
nielen na VŠ, ale aj pre trh práce.
Naši absolventi študujú na univerzitách doma 
i v zahraničí (najmä technické, prírodoved-
né, lekárske, pedagogické fakulty). Školský 
vzdelávaci program “Kľúčové kompetencie 
pre prax” rozvíja spôsobilosti, ktoré zlepšujú 
možnosti uplatnenia na trhu práce
(nízka nezamestnanosť absolventov).
Rozvíjame zručnosti smerujúce
k iniciatívnosti, tvorivosti a samostatnosti. 
Preto si v 3. ročníku žiaci vyberajú z ponuky 
praktických predmetov: praktikum z biológie
a ekológie, matematika v príkladoch, svet
v obrazoch a iné. Na zlepšenie orientácie 
žiakov vo svete peňazí a na trhu práce sme 
zaviedli nové predmety: finančná gramotnosť
a úvod do sveta kariéry. Prioritou našej školy 
je rozvíjanie všestrannej osobnosti absolventa, 
ktorý je plnohodnotne pripravený na život.

> zrekonštruovaný interiér, podpora inovatívneho
 (v každej triede interaktívna tabuľa) a neformálneho 
 vzdelávania (učebňa v prírode)

> snaha o prehlbovanie vzťahu žiakov k regiónu
 (dobrovoľníctvo), komunite(charitatívna činnosť)
 a o demokratický prístup pri komunikácii so žiakmi 
 aj cez Školský parlament (škola priateľská k žiakom) 

> individuálny prístup k žiakom s možnosťou odborných 
 konzultácií s učiteľmi

> úspechy v celoslovenských súťažiach, a to najmä
 v stredoškolskej odbornej a vedecko-výskumnej činnosti

> mnohoročná tradícia environmentálnych podujatí
 (škola s malou ekostopou), náučných poznávacích zájazdov 
 (krúžok Spoznajme spolu Slovensko) a účasti
 v medzinárodných vzdelávacích programoch (eTwinning, 
 Jednota v rozmanitosti,...)

> modernizácia športového areálu - nové multifunkčné
 ihrisko od školského roka 2023/2024

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

SNP 1, Gelnica, 056 01

053 482 12 96
0910 873 025
skola.gymgl@gmail.com

gymgl.edupage.org

Gymnázium Gelnica Oficiálna stránka
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium 
všeobecné štúdium určené pre žiakov 9. ročníka ZŠ s možnosťou výberu alternatívnych predmetov v 3. ročníku

8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
všeobecné štúdium určené pre žiakov 5. ročníka ZŠ s rozšíreným vyučovaním 2. cudzieho jazyka a informatiky v prvých rokoch štúdia

Absolvent školy je komplexne rozvinutá osobnosť so zdravým sebavedomím aj schopnosťou sebareflexie vybavená odbornými
vedomosťami a kľúčovými kompetenciami pre život, ktoré vie flexibilne využiť v ďalšom vysokoškolskom štúdiu aj na meniacom sa trhu 
práce, dbá o kultúru svojho prejavu v rodnej reči, na požadovanej úrovni ovláda 2 svetové jazyky (B2/A2), disponuje základnými
gramotnosťami (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná, počítačová), má schopnosť vnímať umenie a kultúru, má primerané 
environmentálne cítenie a snaží sa dodržiavať zdravý životný štýl.
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Gymnázium v Krompachoch píše svoju
históriu od 1. 9. 1969. Naša škola žiakov 
pripravila pre štúdium na rôznych typoch 
vysokých škôl, kde sa nestratili, aj keď prišli 
z vidieckeho gymnázia. Dokázali a dokážu 
konkurovať žiakom z veľkých miest a darí sa im
aj na pracovných pozíciách. V súčasnosti 
niektorí z nich pokračujú vo  vysokoškolskom 
štúdiu aj v zahraničí. Za obdobie 2018 - 2022 
sa pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete 
slovenský jazyk a literatúry nášho gymnázia 
nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania. 
Škola si zakladá na dobrej klíme školy, čoho 
prejavom sú veľmi dobré medziľudské vzťahy
a prejavovaný cit spolupatričnosti.
Na škole vyučujú pedagogickí zamestnanci 
s dlhoročnou praxou, ktorí napriek mnohým 
zmenám v školstve zostali verní svojmu
povolaniu a vykonávajú svoju prácu
so zanietením.

> škola rodinného typu
> 6 odborných učební,
 telocvičňa
> moderné vybavenie učební
> zapojenie žiakov do SOČ
 a predmetových olympiád
> krúžková činnosť
> spolupráca s Fakultou
 materiálov, metalurgie
 a recyklácie TU v Košiciach
> projekt Etika v podnikaní

> Európsky mládežnícky
 seminár v Bad Marienbergu
 (Nemecko)
> exkurzie
> činnosť AMAVET-klubu
> lyžiarsky kurz
> plavecký kurz
> Projektový deň školy
> Športový deň školy
> školská jedáleň

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Lorencova 46, Krompachy, 053 42
053 447 23 15
0903 249 501
gymkromp@gmail.com

www.gymkromp.edupage.org

Gymnázium Krompachy

> Najvýraznejšie úspechy žiakov v súťažiach: 
 2019 / úspešný riešiteľ na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv
 2020 / postup na celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET
 2021 / Festival 4 živlov v Bratislave AMAVET -  Špeciálna cenu za tvorbu 
 vedátorského projektu s dôrazom na kritické myslenie
 2022 / 1.miesto na celoštátnom kole Dejepisnej olympiády
 2022 / 3. miesto na celoštátnom kole súťaže Ruské slovo
 2022 / 4.miesto na celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka
 a literatúry
 2022 / 1. miesto na Festivale 4 živlov v Bratislave
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4-ročné štúdium a 8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
škola poskytuje úplné stredné všeobecné
vzdelanie (vyššie sekundárne) zamerané
predovšetkým na prípravu žiakov pre štúdium
na vysokých školách
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V oboch študijných odboroch kladieme 
dôraz na oblasti, ktoré sú dôležitou výbavou 
úspešného človeka – informatika, cudzie ja-
zyky, finančná gramotnosť, a to cez predmety 
ako finančná gramotnosť, sieťové technológie, 
ekonomika, rozšírené vyučovanie cudzích 
jazykov (ANJ, NEJ, TAJ, ŠPJ). Každý študent si v 
3.a 4. ročníku vyberá voliteľné predmety podľa 
ďalšieho zamerania štúdia na VŠ. V 5-ročnom 
bilingválnom odbore prebieha vyučovanie pi-
atich predmetov v anglickom jazyku, maturita 
z ANJ je na úrovni C1. Všetci žiaci majú bohaté 
možnosti vycestovať do zahraničia a zapojiť sa 
do programov rozvíjajúcich ich osobnostné po-
tenciály. Naši absolventi úspešne študujú na 
rôznych typoch VŠ na Slovensku i v zahraničí. 
Ponúkame bezpečné prostredie podnecujúce 
rast osobnosti žiaka a dostatočný priestor  pre 
zaujímavý študentský život.

> samozrejmosťou sú : odborné učebne, počítačové učebne,
 interaktívne tabule, zrekonštruované priestory, oddychové zóny,
 wifi v celej škole, zaujímavé krúžky, lyžiarsky výcvik, plesy, voľba 
 seminárov v posledných dvoch rokoch štúdia, tvorivá atmosféra,
 dynamická spolupráca žiakov a učiteľov, inšpiratívne aktivity,
 účasť žiakov na súťažiach

> VŠEOBECNÉ VZDELANIE + KVALITNÁ ANGLIČTINA  = NAJLEPŠIE 
 KOMBO  pre každého šikovného mladého človeka, ktorý ešte nevie, 
 čo chce v budúcnosti robiť, pretože to otvára široké možnosti po 
 doštudovaní strednej školy

> za posledných 6 rokov navštívilo 70 študentov Javorky 17 rôznych krajín
 EÚ v rámci programu Erasmus+ s možnosťou získania YOUTH pass-u

> v programe DofE pod vedením skúsených interných mentorov je možné 
 získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu v rôznych úrovniach

> IKT pozitívni študenti môžu získať v našej lokálnej akadémii v praxi
 veľmi žiadané certifikáty CISCO a Mikrotik

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Javorová 16, Spišská Nová Ves, 052 01

053 441 39 48
0948 615 526
skola@gjavsnv.edu.sk

www.gjavsnv.edu.sk

Gymnázium, Javorová 16,
Spišská Nová Ves

Javorová 16

Gymnázium
Spišská Nová Ves
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8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium 
všeobecné vzdelanie určené pre žiakov 5. ročníka ZŠ 
s rozšíreným vyučovaním informatiky, programovania, 
sieťových technológií a cudzieho jazyka podporuje
zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiaka 

5-ročné štúdium:

7902 J 74 gymnázium - bilingválne anglické
všeobecné vzdelanie s dvoma vyučovacími jazykmi –
slovenským a anglickým - určené pre žiakov 8. a 9. ročníka 
ZŠ; absolvent má široký vedomostný základ a komunikuje 
plynule v anglickom jazyku aj so znalosťou odbornej termi-
nológie, je schopný pracovať samostatne i v tíme
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Naše gymnázium ponúka štúdium na škole
s vyše 155-ročnou tradíciou. Ako jediné
gymnázium v regióne umožňuje individuálny 
výber voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku 
(z 25 voliteľných aj netradičných predmetov - 
napr. ekonomika, dejiny umenia), vyučovanie v 
zrekonštruovaných priestoroch a moderných 
učebniach, bohaté športové a kultúrne vyžitie. 
Naši študenti participujú na mnohých
medzinárodných projektoch a výmenných 
pobytoch a sú schopní plynulo komunikovať 
v cudzom jazyku. Škola poskytuje kvalitné 
vzdelanie a prípravu na štúdium na rôznych
typoch vysokých škôl na Slovensku
i v zahraničí.

> od 3. ročníka možnosť výberu
 z 25 voliteľných premetov
 - kvalitná príprava na
 vysokoškolské štúdium
> výmenné pobyty v Nemecku,
 v Česku, v Rusku, v Maďarsku
 a v Poľsku
> domáce a zahraničné projekty 
 Erasmus+, eTwinning,
 Euroscola, Farming, IT 
 Akadémia, iNOveum a iné
> účasť na medzinárodnom
 chemickom workshope
 International Clausthal
 Chemistry Workshop
 v Nemecku
> zrekonštruované priestory 
 školy, učebne s interaktívnymi 
 tabuľami, WIFI pripojenie, 
 nové laboratóriá prírodoved-
 ných predmetov, športový 
 areál a posilňovňa

> príjemná oddychová
 zóna v záhrade školy
 s environmentálnou učebňou
> spolupráca s Technickou
 univerzitou v Košiciach -
 vyučovanie v ich priestoroch
 a laboratóriách
> ORINDŽIK - školský internetový 
 časopis
> školská jedáleň - výborná
 kuchyňa
> lyžiarsky, plavecký a branný
 kurz
> najväčšie úspechy:
 každoročné umiestnenia na 
 krajských kolách olympiád 
 v anglickom a v španielskom 
 jazyku, na recitačných súťaži-
 ach Shakespeare´s memorial, 
 Hviezdoslavov Kubín a v špor-
 tových súťažiach

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Školská 7, Spišská Nová Ves, 052 01

053 442 22 59, 053 442 22 59, 0910631985

skola@gymsnv.sk

www.gymsnv.sk

Gymnázium Školská 7
gymnaziumskolska
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
všeobecnovzdelávacie triedy a triedy
so zameraním na cudzie jazyky, prírodovedné
predmety a informatiku
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Škola poskytuje študentom možnosti, ktoré 
zohľadňujú ich záujem a vnútorné tendencie. 
Podporujeme rozvoj mnohorakých talentov.
Pri edukácii žiakov sústredíme pozornosť
na rozvoj celej ich osobnosti, najmä emocio-
nality a sociálnych vzťahov. Disponujeme 
dvoma telocvičňami a posilňovňou, kompletne 
vybavenými učebňami biológie, fyziky, chémie, 
tromi učebňami informatiky, spoločensko-
vednou a projektovou učebňou. Gymnázium 
má vlastnú kuchyňu s veľkou jedálňou. Žiaci 
aktívne oddychujú v čitárni, ktorá je prepojená 
s rozsiahlou knižnicou. Zelený vnútorný dvor 
Átrium a oddychové chodbové zóny našej 
školy poskytujú priestor na odpočinok počas 
prestávok.

> študent nášho gymnázia získava absolvovaním maturitnej
 skúšky kvalitný všeobecný vzdelanostný základ a je schopný
 úspešne pokračovať v štúdiu na ktoromkoľvek type vysokej
 školy humanitného, prírodovedného alebo technického smeru 
> v poslednom ročníku štúdia sa študenti individuálne profilujú
 výberom voliteľných predmetov podľa svojho záujmu
 (14 voliteľných hodín)
> dôraz kladieme na schopnosť študenta spájať vedomosti
 a aktívne ich využívať
> väčšina učební má charakter interaktívnej triedy
 a disponuje didaktickou technikou
> projekty: eTwinning, DofE, Škola, ktorá mení svet, JA Slovensko,
 IT Akadémia, OPĽZ – Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej
 a prírodovednej gramotnosti
> podpora výučby informatiky (so zameraním na robotiku)
 a prírodovedných predmetov
> zahraničné exkurzie (Francúzsko, Taliansko, Rusko, Veľká Británia)
> spolupráca s univerzitami - partnerské školy UPJŠ Košice, PU Prešov
> krúžky: športovo-turistický, šachový, zdravotnícky, Yo hablo español, 
 Gymmi News, Arte terapia, školský časopis, debaty so psychológom
 a iné

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Ľudovíta Štúra 26, Michalovce, 071 01

056 644 13 46

skola@gymnmi.svcmi.sk

www.gymmi.edupage.org

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
pre absolventov 9. ročníka ZŠ

8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
pre absolventov 5.ročníka ZŠ, zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov.
Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk a druhým cudzím jazykom je francúzsky jazyk.
Školský vzdelávací program je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký).
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5-ročné štúdium:

7902 J gymnázium - bilingválne anglické
pre absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ



Gymnázium Pavla Horova je 4- ročné gymnázium
s históriou od roku 1922. Prioritou školy je flexibilný
Školský vzdelávací program “Sapere Aude”,
ktorý ponúka päť modulov vzdelávania a kvalitnú
prípravu študentov na vysokoškolské štúdium
s osobitným akcentom na informatiku, cudzie
jazyky, prírodné vedy a šport. Žiaci školy dosahujú
vysokú úspešnosť v predmetových olympiádach,
vedomostných a športových súťažiach a zároveň
vysoké percento prijatia na vysokoškolské
štúdium v SR i v zahraničí. Škola je moderná,
dynamická, s profesionálnym a individuálnym
prístupom. Charakterizuje ju kultivované
prostredie, stabilita, inovácie, chuť posúvať 
sa dopredu a pracovať na sebe, množstvo
vynikajúcich študentov a pedagógov i tradície.
Sme partnerskou školou PF UPJŠ, SjF TUKE,
Prešovskej univerzity v Prešove a partnerom
IT Akadémie.

> výber zo štyroch cudzích jazykov, zahraniční lektori, široká ponuka
 voliteľných predmetov v 3. - 4. ročníku a voľba vyučujúcich
 vo 4. ročníku
> možnosť získať jazykové certifikáty DSD, DELF a TORFL
> testovacie cetrum ECDL, SCIO, ScienceLab
> medzinárodné projekty Erasmus+, DofE, MUN, Schulbrücke a iné
> unikátny projekt FinQ a Reserata pro Futuro
> 1 veľká moderná telocvičňa, 1 gymnastická telocvičňa, posilňovňa,
 tenisový kurt a vonkajší športový areál
> spolupráca so športovými klubmi - hokej, futbal, hádzaná
> 3 prírodovedné laboratóriá, 4 počítačové učebne, dve 3D tlačiarne,
 učebňa robotiky, vlastný e-learningový portál
> oddychové zóny, školská klubovňa, školský bufet a jedáleň
> skúsení a fundovaní pedagógovia, bohatý študentský život
 a mimoškolská činnosť
> krúžky: vlastivedno-turistický, dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti,
 lezenia po umelej stene, onkologickej výchovy a prvej pomoci,
 frankofónny, experimentálnej fyziky a iné

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1,
Michalovce

Masarykova 1, Michalovce, 071 79

056 642 30 97

gph@gphmi.sk

www.gphmi.sk

Gymnázium Pavla Horova

gph-michalovce
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
modul 1 všeobecné štúdium
modul 2 s rozšíreným vyučovaním informatiky
modul 3 s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
modul 4 s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
modul 5 s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov
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Gymnázium v Sobranciach zriadené dňa 14. 9. 
1948 je typom strednej školy, ktorá v každom 
školskom roku poskytuje žiakom základných 
škôl dva druhy denného štúdia: štvorročného a 
osemročného. 
Žiaci gymnázia reprezentujú školu a získavajú 
vynikajúce umiestnenia v rôznych súťažiach 
v okresných, krajských a celoslovenských 
kolách. 
Škola má 100 % odbornú kvalifikovanosť, ale 
záleží nám aj na modernizácii a estetizácii jej 
priestorov. Stará sa tiež o svoju tradíciu a 
prezentáciu vo svojom regióne, aby žiaci a 
rodičia mohli byť hrdí na svoju školu.
Posledné roky sa môžeme pýšiť takmer
100 % úspešnosťou prijatia absolventov
na vysoké školy.  

> projekt OPĽZ „Rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej 
 a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“ v zmodernizo-
 vanej učebni
> držiteľ Akreditácie programu Erasmus+ (projekty v rámci 
 ERASMUS +, výmenné pobyty žiakov), držiteľ certifikátu
 „Škola eTwinning“
> úspechy v medzinárodnom meradle, zisk zlatej medaily
 v súťaži Turnaj mladých fyzikov, úspechy v celoslovenskom 
 kole predmetových olympiád,  jazykových súťaží a SOČ,
 v celoslovenských autorských súťažiach Svätoplukovo 
 kráľovstvo ožíva, Literárny Kežmarok
> rozšírené vyučovanie informatiky, cudzích jazykov
 a prírodovedných predmetov
> vysoké percento prijatia absolventov školy na vysoké školy
> tradičné spoločenské akcie  školy
> spolupráca s univerzitami - partnerské školy: Prírodovedecká 
 fakulta UPJŠ  Košice, Prešovská univerzita v Prešove 
> zmodernizované chemické laboratórium, odborné učebne 
 prírodovedných predmetov a  cudzích jazykov (triedy a 
 učebne sú vybavené didaktickou technikou)
> multifunkčné ihrisko, posilňovňa, školská jedáleň, oddychové 
 zóny (rodinné prostredie)
> krúžky: chemický, konverzácia v angličtine, programovací, 
 šachový, športový, športovo-turistický, zdravotnícky,
 volejbalovo-športový 

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance  

Kpt. Nálepku 6, Sobrance, 073 01 

056 652 24 64
056 652 10 20

www.gsobrance.edupage.sk

gsobracne@gsobrance.sk

Gymnázium Sobrance
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4-ročné štúdium:
7902 J gymnázium

8-ročné štúdium:
7902 J gymnázium 
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Škola má za sebou 65 - ročnú plodnú históriu, 
počas ktorej dosiahla významné úspechy. 
Predstavuje strategický vzdelanostný 
potenciál mesta a regiónu. Vyznačuje sa 
podnetnou a príjemnou klímou, vzorným 
spolunažívaním študentov a zamestnancov 
rozdielnych národností. Zapája sa do rôznych 
dobročinných akcií: Biela pastelka, Deň 
narcisov, Valentínska kvapka krvi. Úspešnosť 
absolventov v prijímacom konaní na VŠ je viac 
ako 90 %. Mnohí z nich sú významnými osob-
nosťami v oblasti vedy a techniky, zdravotníct-
va, školstva, práva, kultúry a športu. Cieľom 
gymnázia je byť modernou  a kvalitnou školou, 
do ktorej chodia žiaci radi a v ktorej získajú 
kompetencie pre ďalšie vzdelávanie a život.

> možnosť výberu odborných predmetov: programovanie a multimédiá, 
 biochémia, zdravoveda,  praktické cvičenia z fyziky a chémie, filozofia, 
 základy práva a politológie
> ponuka cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský
> výučba manažmentu osobných financií
> vzdelávanie so zameraním na informatiku
> vynikajúce výsledky na vedomostných,  umeleckých a športových
 súťažiach
> práca v študentskej firme
> najväčšie úspechy:  2x 1.miesto celoštátneho kola chemickej olympiády, 
 2. miesto medzinárodného kola chemickej olympiády Sydney, 3. miesto 
 medzinárodného kola chemickej olympiády Calgary, medaila sv. Gorazda 
 za reprezentáciu SR v zahraničí, Mladý Európan a OĽP celoštátne
 kolo - študentka ocenená prezidentom A. Kiskom,
> projekty:  Zvyšovanie matematickej,  finančnej,  prírodovednej
 a čitateľskej gramotnosti na gymnáziu,  Enter pre školy,
 IT Akadémia, EkoAlarm, Aplikovaná ekonómia, Erasmus,
 Viac ako peniaze
> povestné tradičné podujatia: Mikulášsky večierok, Imatrikulácia, Ples 
 gymnazistov, Deň súťaží, Študentská vedecká konferencia, Gymbiznis, 
 Čitateľský maratón
> poznávacie zájazdy a exkurzie - Praha, Rím, Budapešť, Viedeň, Osvienčim, 
 Paríž
> školský časopis Gympláčik
> spolupracujeme s VŠ: Prešovská Univerzita v Prešove, Univerzita Jánosa 
 Selyeho v Komárne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,
Veľké Kapušany

Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany,  079 01 

056 638 28 86

gymkap@gvk.sk

www.gvk.sk, gymkap.edupage.org

Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany

gvk.official1957
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4 - ročné štúdium:

7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom slovenským)
7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom maďarským)
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Sme stredná škola s vyše 70-ročnou tradíciou, 
kvalitná, otvorená, moderná a dynamická. 
Zapájame sa do porovnávacích testovaní 
s výbornými výsledkami. Vo vyučovacom 
procese sú inovácie samozrejmosťou, žiakov 
vedieme ku kritickému mysleniu
a samostatnosti. Ponuka aktivít pre žiakov
je pestrá a prínosná.Výsledok prijatia
absolventov na zvolené VŠ doma či v zahraničí 
je takmer 100 %. Mnohí z nich sú významnými 
osobnosťami v oblasti vedy a techniky, 
zdravotníctva, školstva, práva, kultúry
a športu. Sú úspešní doma aj v zahraničí. 
Prioritou je kvalitný vyučovací proces, výborné 
študijné výsledky žiakov, zapájanie
do predmetových olympiád a športových 
súťaží, verejného a spoločenského života. 
Pedagogický zbor sa pravidelne zapája
do aktualizačného vzdelávania. Ponúkame 
profesionálny a individuálny prístup
pedagógov. Škola má kultivovaný interiér
aj exteriér, kde v komunikácii vládnu úsmev
a slušnosť.

> vlastné zameranie žiaka od 3. ročníka a septimy 
> zážitkové exkurzie po Slovensku a v zahraničí
 (Bratislava, Budapešť, Viedeň, Paríž, Londýn, Amsterdam,
 Edinburg, Moskva)
> spolupráca s VŠ - partner IT Akadémie
> certifikát ECDL
> jazyková škola a CVČ
> športové kurzy - lyžiarsky a plavecký kurz, kurz pohybových
 aktivít, športové krúžky
> pre poznanie  - prednášky a besedy s odborníkmi a novátormi,   
 výstavy, vernisáže
> angličtina s „native“ lektorom
> tvorivé dielne a workshopy, mládežnícke projekty, SOČ
> ponuka cudzích jazykov : anglický, nemecký, ruský, 
 španielsky
> krúžky: dramaticko-redakčný krúžok, veda nás baví,
 spoznaj krásy nášho regiónu, zaujímavá matematika, dejiny
 20. storočia, živá kultúra a umenie a športové krúžky
> vybavenosť školy: moderné odborné učebne, IKT - optická sieť na
 celej škole, zrekonštruovaný športový areál, školská jedáleň, bufet,
 školská knižnica
> dobrovoľníctvo, darcovstvo krvi, podpora mládežníckej politiky

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Komenského 32, Trebišov,  075 01 

056 672 22 60
0918 438 151 mobil

skola@gymtv.sk

www.gymtv.sk

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium
zvýšený počet hodín vyučovania cudzích jazykov, prírodovedných predmetov
a od 3. ročníka voľba vlastného zamerania - široká ponuka voliteľných predmetov 
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Gymnázium v Kráľovskom Chlmci
je považované za vzdelávacie, kultúrne
a spoločenské centrum nielen Kráľovského
Chlmca, ale aj celého regiónu.
Gymnázium pôsobí v jazykovo zmiešanom 
prostredí. Ponúka kvalitné gymnaziálne
vzdelanie a prípravu na vysokoškolské
štúdium v slovenskom aj v maďarskom
jazyku. Absolvent školy je vzdelaný, 
rozhľadený mladý človek, schopný tvoriť,
prezentovať a obhájiť svoj názor.
Plynulo komunikuje aspoň v jednom
svetovom jazyku. Orientuje sa v spleti
vedeckých, spoločenských a kultúrnych 
poznatkov a udalostí. Má všetky predpoklady 
na štúdium na vysokej škole ľubovoľného
smeru. Absolvovaním predmetov odbornej 
profilácie v rámci Školského vzdelávacieho 
programu má schopnosti kvalifikovane
sa uplatniť v praktických a administratívnych 
činnostiach aj ako samozamestnávateľ. 

> škola má jedinečný a netradičný Školský vzdelávací
 program “Umom a srdcom pre región”
> vďaka vzdelávacej metóde handet experiences odpovedá
 žiakom na  otázku “Načo mi to bude?” a pomáha im
 v nasmerovaní na perspektívne vysokoškolské vzdelávanie
> žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú jazykových olympiád,
 olympiád v rámci prírodovedných predmetov, Olympiády
 ľudských práv, recitačných súťaží v slovenskom, maďarskom
 ale aj anglickom jazyku
> žiaci sú úspešní aj v oblasti robotiky
> zapájajú sa aj do športových súťaží
> v príprave na tieto súťaže im pomáhajú kvalifikovaní učitelia
 v naozaj materiálne dobre vybavených priestoroch školy
 (odborné učebne, laboratórium, telocvičňa, multifunkčné
 ihrisko atď.)
> na škole aktívne pracuje aj žiacka školská rada,
 ktorá sa podieľa na organizovaní študentských akcií
> možnosť získať certifikát o absolvovaní predmetov odbornej
 profilácie v slovenskom a anglickom jazyku

Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18,
Kráľovský Chlmec

Horešská 18, Kráľovský Chlmec, 077 01

056 632 15 39

gymkch@gymkch.sk

www.gymkch.edupage.org

Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec
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4-ročné štúdium:

7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom slovenským)
7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom maďarským)

8-ročné štúdium:

7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom slovenským)
7902 J gymnázium (s vyučovacím jazykom maďarským)

Zameranie na efektívnu ekonomiku, aplikovanú informatiku, zdravotnícke praktikum a praktický manažment, ktoré dávajú žiakom 
príležitosť na implementáciu teoretických vedomostí do praktických činností, vďaka čomu sú absolventi pripravení napr. 
na programovanie CNC zariadení alebo vedenie podvojného účtovníctva, získavajú vedomosti nad rámec gymnaziálneho vzdelania pre 
potreby štúdia manažmentu, štúdia na lekárskych a farmaceutických fakultách, ale aj pre podnikanie v oblasti cestovného ruchu
a pod.  
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Košice    Stredná športová škola, Trieda SNP 104       43 
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Škola sa nachádza v mestskej časti Terasa. 
Navštevujú ju športovo nadaní žiaci  
zo Slovenska a zo zahraničia. Jej cieľom  
je vytvorenie optimálnych podmienok pre 
všeobecné a odborné štúdium športovo
talentovaných žiakov v štyroch študijných 
odboroch a výchova špičkových
športovcov – budúcich profesionálnych
športovcov, reprezentantov SR, trénerov.
Škola zabezpečuje športovú prípravu v 
nasledovných športoch: atletika, hádzaná, 
gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová 
streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, 
basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový 
hokej, karate, volejbal, taekwondo a v ďalších 
športoch. Je niekoľkonásobným držiteľom 
titulu „Škola roka“ za dosahovanie športových 
výsledkov v školských súťažiach
a kolektívnym členom Olympijského klubu 
Košice.

> Špecifikom školy je kvalitná športová príprava a vzdelávanie 
 žiakov s ohľadom na ich dvojitú kariéru – prepojenie vzdelania
 a aktívneho športu. 
> Pri realizovaní odbornej praxe žiaci absolvujú súvislú odbornú 
 prax v korporátnych spoločnostiach a podnikoch so zameraním 
 na príslušný odbor. Našimi partnermi pri realizácií praxe sú: 
 NESS Košice, s.r.o., T-Systems Slovakia, Košice, Labaš, s.r.o.,
 HC Košice, Krajská futbalová aréna, Košice a iné súkromné 
 spoločnosti. 
> Od 1. 9. 2020 je pri škole zriadená Krajská hokejová akadémia
> maturitnou skúškou študenti môžu získať licenciu trénera
 II. alebo III. stupňa v zvolenom športe, ktorá ich oprávňuje
 trénovať deti, dorast alebo dospelých
> v škole je žiakom k dispozícii internát a jedáleň v nepretržitej 
 prevádzke, regeneračné stredisko, psychologická poradňa, 
 školský bufet, posilňovne, sixballová hala, atletický štadión
> škola disponuje vlastným autobusom a mikrobusom
> realizuje medzinárodné a národné projekty: Erasmus+,
 IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie, Junior Achievement 
 – JA etika v podnikaní, Aplikovaná ekonómia, kde žiaci reálne 
 zakladajú študentskú spoločnosť a realizujú všetky činnosti
 v podnikateľskom prostredí ako akciová spoločnosť,
 OP ĽZ - Finančná, čitateľská, prírodovedná a matematická
 gramotnosť

Stredná športová škola,
Trieda SNP 104, Košice

Trieda SNP 104, Košice, 040 22
055 641 51 81 riaditeľka školy 
0917 622 140  riaditeľka školy
055 641 51 38 vrátnica
skola@ssske.sk

www.ssske.sk

Stredná športová škola Košice
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4-ročné štúdium:

7451 J športové gymnázium
Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a všeobecné vzdelá-
vanie. Absolvent získa licenciu tréner II. stupňa  a predpokladá sa pokračovanie na 
VŠ ľubovoľného zamerania.

7471 M športový manažment
Spája športovú prípravu a odborné ekonomické vzdelávanie. Po skončení štúdia 
môže pracovať ako manažér alebo športový inštruktor v športových kluboch/zvä-
zoch, regeneračných centrách, fitcentrách alebo pokračovať na VŠ ekonomického 
alebo športového zamerania. Absolvent získa licenciu tréner II. alebo III. stupňa.

7475 M digitálne služby v športe
Spája športovú prípravu a odborné  vzdelávanie pre informačno-komunikačné tech-
nológie. Po skončení štúdia môže pracovať ako administrátor alebo špecialista pre 
informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať 
na VŠ technického alebo športového zamerania. Absolvent získa licenciu tréner II. 
alebo III. stupňa.

7476 M spracovanie dát v športe
Spája športovú prípravu a odborné vzdelávanie pre informačno-komunikačné 
technológie . Po skončení štúdia môže pracovať ako databázový analytik alebo 
špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská 
alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania. Absolvent získa 
licenciu tréner II. alebo III. stupňa.
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Škola so 70-ročnou tradíciou ponúka vzdelá-
vanie v oblasti umenia, vychováva umelcov pre 
profesionálnu umeleckú a pedagogicko-ume-
leckú prax. Prevažná časť odborných pedagó-
gov je umelecky aktívna, čo zaručuje kvalitnú 
výučbu pre žiakov. 
V roku 1998 bola škole udelená Cena primá-
tora mesta Košice. V roku 2007 navštívila 
školu Beatrix Wilhelmina Armagard – kráľovná 
Holandska. Dobré meno konzervatória je známe 
prostredníctvom umeleckých aktivít súborov 
školy po celom Slovensku ako aj v zahraničí – 
Maďarsku, Ukrajine, Grécku, Juhoslávii, Poľsku, 
Španielsku, Švédsku, Taliansku Cypre, Fínsku, 
Rakúsku, Mexiku a Japonsku. Do povedomia 
kultúrneho sveta sa dostala aj zásluhou svojich 
excelentných študentov, ktorí reprezentujú svo-
ju alma mater v rôznych krajinách celého sveta.

> škola pravidelne organizuje medzinárodné workshopy
 s renomovanými umelcami zo Slovenska aj zo zahraničia
> škola spolupracuje so Štátnou filharmóniou Košice,
 so Štátnym divadlom Košice, divadlom Thália Szinház Košice, 
 s Východoslovenskou galériou Košice, s Detskou fakultnou 
 nemocnicou v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, 
 Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
> škola sídli v centre mesta Košice, čo vytvára vynikajúcu
 prepojenosť so spomínanými inštitúciami a kultúrnym
 životom mesta
> prevažná časť odborných pedagógov je umelecky aktívna,
 čo zaručuje kvalitnú výučbu
> na škole pôsobí Jazz band, Pop band, Študentský salónny 
 orchester, Ľudová hudba Timonka, Big Band pod vedením
 skladateľa a dirigenta Adriána Harvana, Školský zbor pod 
 vedením Viliama Gurbaľa a Symfonický orchester pod
 vedením koncertného majstra a dirigenta Maroša Potokára
> žiaci účinkujú v programoch slovenských televízií, rádií (RTVS 
 Kapura, Zlatý Amos, Regina, Hudba mladých - Devín, seriály
 na TV Markíza a TV JOJ)
> krúžky: hudobný, jazzový klavír, mediálny, plavecký, pop band, 
 stará hudba, športový, triatlonový
> škola je zapojená do programu Erasmus+, každý rok Školský 
 parlament organizuje ples študentov v Dome umenia
 v Košiciach a ďalšie podujatia pre žiakov

Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Timonova 2, Košice,  040 01

055 622 19 67 vrátnica

sekretariat@konke.sk

www.konke.sk

Konzervatórium Košice, Timonova 2
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4. ročné a 6. ročné štúdium
(možnosť získať titul diplomovaný umelec DiS. art.)

8226 Q     hudobno – dramatické umenie 
8227 Q  tanec (klasický, moderný, ľudový)
8228 Q  spev
8229 Q   hudba - hra na klavíri, organe, zobcovej flaute, flaute, 
  hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom 
  rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch, husliach, viole, 
  violončele, kontrabase, harfe, cimbale, gitare, 
  akordeóne
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Naša škola má tridsaťročnú bohatú históriu, sme 
najväčším plnoodborovým konzervatóriom na 
Slovensku. Zmyslom a základnou funkciou
našej školy je výchova a vzdelávanie mladých,
hudobne, spevácky, herecky a tanečne nadaných
žiakov s možnosťou ich uplatnenia na trhu práce
na Slovensku aj v celej Európskej únii.
Naše konzervatórium je modernou školou, ktorá
plne rešpektuje potreby a záujmy žiakov
s pohľadom na ich budúce uplatnenie. Orientácia
na kvalitu je jednou z priorít Konzervatória Jozefa
Adamoviča.
Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces
žiakov vysoko kvalifikovanými a odborne
erudovanými, väčšinou mladými, ale aj skúsenými
pedagogickými zamestnancami. Naši absolventi
sa uplatnia ako učitelia na základných
umeleckých školách, v profesionálnych súboroch,
orchestroch vážnej aj populárnej hudby,
na divadelných a tanečných scénach, javiskách
alebo môžu pokračovať v štúdiu
na vysokých školách. 

> workshopy s rôznymi slovenskými aj zahraničnými umelcami 
> spolupráca a výmenné pobyty so zahraničnými školami,
 Erasmus+
> koncerty, divadelné predstavenia, či iné verejné vystúpenia
 našich žiakov
> oddychová “greenzona” pre žiakov
> vlastný internát a výdajná školská jedáleň
> moderné odborné učebne
> poloha školy: tiché a pokojné prostredie pod lesoparkom
> okrem klasických výletov a lyžiarskeho kurzu sa naši žiaci
 zúčastňujú zahraničných výmenných pobytov s umeleckými
 školami v Čechách, v Poľsku aj v Maďarsku
> už počas štúdia majú žiaci možnosť hosťovať v profesionálnych
 divadlách: ŠD Košice, Bábkové divadlo, Divadlo Thália, Romathan,
 Spišské divadlo, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove,
 v Štátnej filharmónii Košice, účinkujú v Slovenskom rozhlase či
 nahrávajú v Košickom štúdiu Slovenskej televízie
> na škole máme krúžky fitjumpingu, zumby, školského rozhlasu,
 filmový a fotografický, školská rocková, popová aj jazzová kapela
> našu školu pravidelne navštevujú slovenskí aj zahraniční
 významní umelci rôznych zameraní či už herci, režiséri,
 hudobníci, tanečníci, speváci, ktorí v rámci workshopov, besied,  
 alebo otvorených hodín učia a inšpirujú našich žiakov

Konzervatórium Jozefa Adamoviča,
Exnárova 8, Košice

Exnárova 8, Košice, 04022

055 671 78 43

sekretariat@konja.eu

www.konja.eu

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice

konzervatorium ja
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6-ročné štúdium: 

8226 Q hudobno-dramatické umenie
absolvent sa uplatní v oblasti činoherného divadla,
divadla malých javiskových foriem, kabaretu, muzikálu, 
TV, filmu, rozhlasu aj dabingu, alebo ako učiteľ
na ZUŠ a v CVČ

8227 Q tanec
absolvent sa uplatní ako tanečník v rôznych
profesionálnych súboroch, aj ako učiteľ na ZUŠ
a v CVČ

8228 Q spev
absolvent sa uplatní ako sólový spevák alebo člen
speváckeho zboru, učiteľ na ZUŠ a v CVČ

8229 Q hudba
absolvent sa uplatní ako sólový, alebo orchestrálny
hráč, komerčný umelec alebo učiteľ na ZUŠ a v CVČ
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Škola umeleckého priemyslu je škola s 50 ročnou
tradíciou, ktorá vychováva úspešných a šťastných
ľudí a ktorá naštartuje kreatívnu kariéru svojich
absolventov. Absolvent štúdia je kreatívny
odborník, konkurencieschopný na súčasnom
trhu práce v oblasti kreatívneho priemyslu
a kultúry. Je pripravený na výzvy doby priemyselnej 
revolúcie 4.0, má rozvinuté kritické myslenie,
osobnú  a sociálnu kompetenciu a schopnosť
učiť sa. Škola ako výchovná inštitúcia buduje
komplexné vnútorné hodnoty žiaka tak,
aby absolvent bol osobnostne zrelý, samostatný,
tvorivý, morálne zodpovedný a tvorivý nielen
po odbornej stránke, ale v každej životnej situácii.
Učitelia školy sú uznávaní odborníci prepojení
s praxou. K žiakom pristupujú individuálne
a okrem poskytovania umeleckého vzdelania
formujú aj osobnosť žiakov.

> PC laboratória, multimediálne vybavenie, virtuálna realita,
 3D tlačiarne, grafické tablety, školský fablab 
> škola má digitálneho koordinátora
> keramická dielňa, maliarske ateliéry, grafická dielňa
> poloha školy v širšom centre mesta, školský dvor, zelené
 prostredie
> školský psychológ, kreatívna klíma, aktívny školský parlament
> Adobe CC licencia a 80GB cloud pre každého žiaka
> učitelia odborných predmetov sú uznávaní odborníci z praxe
> žiaci aj učitelia sa môžu zúčastňovať zahraničných a domácich 
 exkurzií, v rámci programu Erasmus+, absolvovať odbornú 
 prípravu a prax v zahraničných firmách
> škola je zapojená do programu DofE a Zorientuj sa v IT, poskytuje 
 mnoho ďalších príležitosti pre rozvoj žiakov nad rámec vzdeláva-
 cieho programu
> žiaci participujú v projektoch Nadácie Orange,
 Nadácie Tatrabanky, Nadácie ZSE a ďalších
> súčasťou vzdelávacieho programu je aj odborný cudzí jazyk
> krúžky: enviro krúžok, stolný tenis, produkt dizajn/cardesign

Škola umeleckého priemyslu,
Jakobyho 15, Košice

Jakobyho 15, Košice, 040 01

055 633 72 51
0910 873 035
supke@supke.sk

www.supke.sk

ŠUP Košice
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4-ročné štúdium:

8630 M animovaná tvorba
využitie animácie pri tvorbe plošných a priestorových scén v scénografii,
vo filme, hudbe, pri vytváraní počítačových hier
8627 M digitálna maľba – koncept art  
digitálna maľba a ilustrácia, 3D, tvorba charakterov a prostredí do PC hier
8603 M grafický a priestorový dizajn
2D a 3D spracovanie digitálneho obrazu, 3D vizualizácie, 3D tlač
8628 M dizajn digitálnych aplikácií
dizajn UX a UI, vizuálny dizajn digitálnych produktov
8613 M dizajn exteriéru
návrhy exteriérov, umelecko-remeselná tvorba a dizajn
8606 M fotografický dizajn 
práca s digitálnym fotoaparátom a videom, základy grafického dizajnu
a videotvorby
8604 M grafický dizajn
grafika, maľba a typografia, tvorba návrhov v oblasti grafického dizajnu
a knižnej tvorby
8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
klasické maliarske techniky, tradičné remeselné postupy, manuálne zručnosti 
v oblasti kresby a maľby
8610 M odevný dizajn
dizajn odevov a doplnkov, konštrukcie a modely odevov
8641 M propagačné výtvarníctvo
grafický, úžitkový a priestorový dizajn, inovatívne aj experimentálne výtvarné 
riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru
8642 M 02 scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
návrh a realizácia scénickej architektúry, dekorácií a scénických prvkov
v divadle, televízií, vo filme a pre výtvarnú prax v rôznych oblastiach
dizajnérskej tvorby 52
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Pripravujeme stredných zdravotníckych pracovníkov
– odborníkov s medicínsko-technickým zameraním.
Ponukou a profiláciou študijných odborov pokrývame
potreby trhu práce.
Odbornú prax naši žiaci realizujú v zdravotníckych
zariadeniach (Univerzitná nemocnica L. Pasteura
v Košiciach, Východoslovenský onkologický ústav
v Košiciach, Železničná nemocnica v Košiciach,
Univerzitná nemocnica sv. Michala v Košiciach, LF
a PF UPJŠ, Medicyt, s.r.o., Medirex Group, Synlab, s.r.o,
Alphamedical, s.r.o., lekárne, očné optiky, zubné
ambulancie, zubné techniky, stravovacie zariadenia
MŠ, ZŠ a iné).
Sme zapojení do európskeho programu Erasmus+,
aj do celonárodného projektu IT Akadémia.

+ výhodná poloha vzdelávacej inštitúcie

+ bohatá história školy

+ moderné odborné učebne, ktoré sú vybavené modernou 
 didaktickou technikou

+ veľmi dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami

+ výborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami,
 v ktorých sa realizuje praktické vyučovanie

+ výborné výsledky školy

+ jedinečnosť študijných odborov nielen v regióne

+ široké možnosti uplatnenia absolventov

+ akceptácia absolventov študijných odborov v EÚ

+ krúžky: rodina a životný štýl, krúžok SOČ, svet buniek
 pod mikroskopom, EKO krúžok, školský časopis, krúžok ANJ

Stredná zdravotnícka škola,
Moyzesova 17, Košice

Moyzesova 17, Košice, 040 01

055 622 11 89

skola@szske.eu

moyzeska.sk

Moyzeska

Moyzeska
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4-ročné štúdium:
5311 M farmaceutický laborant
absolvent nájde uplatnenie v lekárňach, výdajniach
zdravotníckych potrieb, v laboratóriách analýzy liečiv alebo 
výroby liekov
5312 M očný optik
absolvent nájde uplatnenie v očných optikách a vo firmách
zameraných na výrobu a distribúciu optického tovaru
5308 M zdravotnícky laborant
absolvent nájde uplatnenie v rôznych typoch zdravotníckych 
zariadení v oblasti klinickej biochémie, hematológie a trans-
fuziológie, klinickej mikrobiológie a histológie , výskumných 
ústavoch a vo vysokých školách
5358 M zubný asistent
štúdium zamerané na asistenciu pri zubnolekárskych pos-
tupoch, na výkon hygienicko-epidemiologického režimu, na 
komunikáciu a prevenciu ústneho zdravia. Absolvent sa uplatní 
v ambulancii zubného lekára

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:
5310 N zubný technik
štúdium zamerané na oblasť zhotovovania zubných náhrad, 
liečebných prostriedkov a pomôcok

3-ročné denné vyššie odborné štúdium:
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent
štúdium zamerané na oblasť rádiodiagnostiky, rádioterapie a 
nukleárnej medicíny
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Škola vzdeláva zdravotníckych pracovníkov
už niekoľko desaťročí. Okrem klasických tried škola
disponuje moderne vybavenými odbornými učebňami.
Vyučujú sa v nich predmety komplexu ošetrovateľstva,
odborné medicínske predmety, predmety
fyzioterapeutické a masáže, pedagogika, psychológia
a sociológia, prvá pomoc, fyzikálne vyšetrenia,
prírodovedné predmety, informatika, administratíva
a zdravotnícka dokumentácia, cudzie jazyky
aj latinský jazyk. Škola má jedno laboratórium
na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie
a telocvičňu s posilňovňou a tiež školský dvor
s multifunkčným ihriskom. Škola má dobre vybavenú
školskú knižnicu, ktorá umožňuje žiakom rozširovať
si svoje odborné vedomosti samoštúdiom i spestriť
voľné chvíle čítaním beletrie. V celej budove
sa dá využívať internet. Žiaci majú k dispozícii
moderné šatne a oddychovú miestnosť.
Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie 
a tak zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle. 
Škola nemá vlastný školský internát ani jedáleň.
Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania
sa v školských internátoch v Košiciach.
Možnosť stravovania žiakov je aj v SOŠ technickej
na Kukučínovej ulici. 

+ škola sa radí medzi tri najmodernejšie zdravotnícke školy na SR: 
 disponuje virtuálnou učebňou anatómie (VAU) umožňuje študovať
 anatómiu ľudského tela v 3D, čo zabezpečuje názornosť vyučovania 
 základného predmetu pre všetky odbory
+ v škole sú  zriadené moderne vybavené odborné učebne, ktoré umožňujú
 nácvik praktických zručností v laboratórnych podmienkach 
+ možnosť pokračovať v štúdiu na škole vo vyššom odbornom štúdiu
+ škola má veľmi dobrú spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami
 a zariadeniami sociálnych služieb, v ktorých sa uskutočňuje praktické
 vyučovanie a snaží sa pružne reagovať na zmeny v príprave budúcich 
 zdravotníckych pracovníkov podľa požiadaviek praxe
+ škola je organizátorom Súťaže prvej pomoci pre stredné školy v zriaďovateľskej
 pôsobnosti KSK
+ škola má právo používať označenie IES (International Education Society)
+ žiaci sa majú možnosť zapájať do SOČ, aktivít zameraných na protidrogovú 
 tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, programu boja proti AIDS, rakovinových  
 ochorení, do recitačných súťaží, súťaží vo vlastnej tvorbe, predmetových olympiád,  
 prezentovať svoje práce na Dňoch ošetrovateľstva a rehabilitácie, realizovať sa v  
 cvičnej firme a podobne
+ počas štúdia žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov
+ podľa záujmu žiakov sú vytvárané záujmové útvary
+ svoje schopnosti môžu žiaci rozvíjať aj v školskom parlamente
 

Stredná zdravotnícka škola,
Kukučínova 40, Košice

Kukučínova 40, Košice, 041 37

055 622 12 16

szskosice@kukucinka.sk

www.kukucinka.sk

SZŠ Kukučínova 40, Košice
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4-ročné štúdium:
5361 M  praktická sestra
2-ročné pomaturitné štúdium
5361 N praktická sestra
absolventi sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské
a administratívne činnosti v preventívnom, diagnostickom a liečebnom
režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu 
4-ročné štúdium:
5370 M masér
2-ročné pomaturitné štúdium
5370 N masér
absolventi sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a činnosti
vo foto-, hydro-, termo-  a balneoterapii v preventívnom, diagnostickom
a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach,
prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach
sociálnej starostlivosti, wellnes a pod.  
3-ročné vyššie odborné štúdium:
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra
pripravuje absolventov s vyšším odborným vzdelaním, ktorí sú
kompetentní vykonávať ošetrovateľské činnosti vyžadujúce
vysokoodbornú erudíciu, samostatnosť
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut
pripravuje absolventov, ktorí sa uplatnia v liečebnej rehabilitácii, elektro-,
vodo-, balneo- a klimatoterapii, ergoterapiia pod.
2-ročné denné pomaturitné štúdium/3-ročné večerné pomaturitné štúdium: 
5315 N zdravotnícky záchranár
pripravuje absolventov pre oblasť urgentnej medicíny a záchranu
postihnutých, pre rýchlu zdravotnícku pomoc, leteckú záchrannú službu,
požiarnu ochranu, horskú, vodnú, banskú a cestnú  záchrannú službu
1-ročné večerné štúdium:
5371 H sanitár
pripravuje absolventov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske
činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach a pod.
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Škola ponúka vzdelanie v slovenskom
i maďarskom jazyku, v dennej aj externej 
forme. Pripravujeme zdravotnícky personál, 
ktorý sa uplatní vo všetkých úsekoch
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Získaš vedomosti z oblasti prevencie, liečenia 
chorôb, prvej pomoci, tiež zručnosti starať 
sa o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. 
Vzdelávanie sa člení na teoretickú
a praktickú časť. Praktické vyučovanie
prebieha v moderne vybavených odborných 
učebniach školy a od tretieho ročníka štúdia 
priamo u zamestnávateľov. Škola úzko
spolupracuje s nemocnicami, kúpeľmi,
zariadeniami sociálnej starostlivosti.
Môžeš sa u nás naučiť po anglicky, nemecky, 
francúzsky a latinsky. Myslíš na svoju
budúcnosť? So zdravotníckym vzdelaním
si prácu určite nájdeš!

+ škola sa môže pochváliť takmer 100% zamestnanosťou
 svojich absolventov

+ sme jedinou strednou zdravotníckou školou v Košickom kraji,
 ktorá ponúka možnosť získať zdravotnícke vzdelanie
 aj v maďarskom jazyku

+ škola využíva moderné vyučovacie pomôcky, odborné učebne
 simulujú prostredie nemocníc, ambulancií, zariadení sociálnych
 služieb

+ v 3. a 4. ročníku štúdia majú žiaci menej teoretických predmetov,  
 viac odbornej praxe, ktorá prebieha priamo na pracoviskách  
 zamestnávateľov

+ v 3. ročníku štúdia žiaci absolvujú mesačnú odbornú prax

+ pre rozvoj telesnej zdatnosti žiakov škola ponúka modernú
 telocvičňu s lezeckou stenou, posilňovňou a tenisové kurty

+ ponúkame žiakom možnosť zapojiť sa do medzinárodných
 projektov či využiť svoj talent v krúžkovej činnosti  

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

Námestie 1. mája 1, Rožňava 048 01

058 732 23 39
0949 654 798 riaditeľ školy
0903 249 799 zástupkyňa riaditeľa školy
skola@szsrv.sk 

www.szsrv.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Rožňava
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4-ročné štúdium:
5361 M praktická sestra (vyučovací jazyk slovenský)                                                                               
absolvent vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť v nemocniciach, 
ambulanciách a v zariadeniach sociálnych služieb                                                                                          
5361 M praktická sestra (vyučovací jazyk maďarský)                                                                              
absolvent vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť v  nemocniciach, 
ambulanciách a v zariadeniach sociálnych služieb       
5370 M masér  (vyučovací jazyk slovenský)                            
absolvent vykonáva odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, 
hydro-, termo- a balneoterapii v nemocniciach, v kúpeľoch, vo wellness
centrách alebo môže samostatne podnikať   
5304 M asistent výživy (vyučovací jazyk slovenský)                
absolvent vykonáva činnosti v oblasti liečebnej a  zdravej výživy
v nemocniciach, kúpeľoch, zariadeniach spojených s výživou obyvateľstva 
všetkých vekových kategórií

2-ročné pomaturitné štúdium:
5315 N zdravotnícky záchranár (vyučovací jazyk slovenský)
absolvent vykonáva činnosti v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
záchrannej zdravotnej službe, ambulanciách zdravotnej záchrannej služby, 
mobilných intenzívnych jednotkách a zložkách integrovaného záchranného 
systému 
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Stredná zdravotnícka škola pripravuje
odborných, kvalifikovaných zdravotníckych
pracovníkov – praktické sestry, masérov,
sanitárov a farmaceutických laborantov.
Škola má kvalitne a na vysokej úrovni 
vybavené učebne pre výučbu odborných 
predmetov jednotlivých študijných odborov, 
čím pripravuje absolventov na úspešný 
a zmysluplný osobný a pracovný život. 
Veľkým prínosom je aj virtuálna anatomická 
učebňa, zriadená od roku 2018.
Škola má vlastnú  kuchyňu, jedáleň, bufet a
ponúka možnosti ubytovania. 

+ moderné vybavenie školy a moderné vybavenie odborných učební
+ vyučovanie anatómie s využitím virtuálnej anatomickej učebne
+ vzdelávanie s podporou IKT
+ multifunkčné a plážové ihrisko
+ účasť v aktivitách a akciách mimo školy
+ exkurzie v zahraničí – odborné a jazykové
+ škola získala grant v rámci programu Erasmus+
+ škola sa každoročne zúčastňuje na SOČ, v ktorej získava úspešné
 popredné miesta
+ organizovanie kurzov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské
 oprávnenie a vodičov
+ praktické vyučovanie v Nemocnici novej generácie Svet
 zdravia Michalovce 
+ Vzdelávacie centrum Microsoft Michalovce
 a certifikované testovacie stredisko Certiport MOS
+ certifikát Škola priateľská k deťom, certifikát Microsoft schools

Stredná zdravotnícka škola,
Masarykova 27, Michalovce

Masarykova 27, Michalovce, 071 01

056 64 22 839
056 64 41 452
056 64 41 596
skola@szsmi.eu.sk

www.szsmi.eu.sk

Stredná zdravotnícka škola
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4-ročné denné štúdium:
5361 M praktická sestra
2-ročné pomaturitné večerné štúdium:
5361 N praktická sestra
absolvent získa vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti 
o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti 
administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti 
práce a uplatní sa na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti
4-ročné denné štúdium:
5370 M masér
2-ročné pomaturitné večerné štúdium:
5370 N masér
študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov,
spôsobilých samostatne vykonávať odborné masérske
činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii
v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v rôznych
zdravotníckych zariadeniach 
4-ročné denné štúdium:
5311 M farmaceutický laborant
študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov spôsobilých 
vykonávať základné odborné práce pri príprave liečivých prípravkov, 
pri kontrole liečiv, pri výdaji voľnopredajných liekov, doplnkového 
sortimentu a zdravotníckych pomôcok a pri uchovávaní a skladovaní 
liečiv, liečivých prípravkov a liekov
1-ročné večerné štúdium:
5371 H sanitár
učebný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov,
spôsobilých samostatne vykonávať sanitárske
činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach
prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach
sociálnych služieb, a to samostatne aj v tíme
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Škola poskytuje úplné stredné odborné 
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a 
má oprávnenie používať označenie „Centrum 
odborného vzdelávania a prípravy pre zdieľanú 
ekonomiku, financie a administratívu“. Máme 
viac ako 120 - ročnú tradíciu v oblasti ekono-
mického vzdelávania. V súčasnosti
škola uplatňuje najmodernejšie metódy
a formy vzdelávania zmerané na  ekonomiku, 
podnikanie, financie a jazykové kompetencie.
Desať rokov poskytujeme jazykové odborné 
vzdelávanie v odbore Obchodná
akadémia - bilingválne štúdium
v slovenskom a anglickom jazyku.
Od školského roka 2019/2020 prehlbujeme 
prepojenie teoretického vzdelávania
s praktickým v systéme duálneho
vzdelávania. Úzko spolupracujeme s vybraný-
mi zamestnávateľmi v regióne s cieľom
zlepšenia praktických zručností našich
žiakov. Uplatnenie našich absolventov
na trhu práce je dlhodobo najlepšie
vo svojom odbore v Košickom kraji.

> štátna skúška v spracovaní informácií na PC - písanie desiatimi
 prstami
> štátna jazyková skúška z odbornej angličtiny - úroveň C1
> cvičná firma - získanie skúseností a úspechov už počas školy
> organizácia medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4
 v Košiciach
> účasť na medzinárodných projektoch Erasmus+, International
 Visegrad Fund
> Cena vojvodu z Edinburgu -DofE
> odborná prax žiakov v domácich firmách a v zahraničí
> vysoká úspešnosť prijatia našich absolventov na VŠ
 na Slovensku i v zahraničí
> vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce
> možnosť zamestnania sa vo firmách, ktoré zabezpečujú duálne
 vzdelávanie
> systém duálneho vzdelávania - spolupráca so zamestnávateľmi
> získanie certifikátu z účtovníctva KROS - Omega
> škola zapojená do Národného projektu edIT1

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Watsonova 61, Košice, 040 01

055 633 32 53
0908 976 821
oake@oake.sk

www.oake.sk

Obchodná akadémia,
Watsonova 61, Košice
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4-ročné štúdium:

6317 M obchodná akadémia
absolvent samostatne vykonáva činnosti odborného ekonomického
pracovníka, činností súvisiacich s podnikateľskou praxou, ako je finančné
hospodárenie podniku, účtovníctvo, štatistika, cenová tvorba, daňová agenda
(štúdium je možné aj formou duálneho vzdelávania)

5-ročné štúdium:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne anglické
absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického
pracovníka a vykonávať  činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie
podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu
v slovenskom a anglickom jazyku
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Škola potvrdzuje svoje stabilné a silné
postavenie už 25 rokov. Neustále reaguje
na zmeny na trhu práce a poskytuje moderné 
vzdelávanie v odborných učebniach, ktorých 
súčasťou sú informačno-komunikačné
a interaktívne technológie a audiovizuálna 
technika. Príjemné prostredie školy
dopĺňajú telocvične, posilňovňa, športové
ihrisko, jedáleň, vonkajšie a vnútorné átrium
a niekoľko študentských kútikov. Súčasťou 
výučby je odborná prax v podnikoch, zapojenie 
do projektov, zaujímavé exkurzie a výlety.
Od prvého ročníka má škola veľmi kvalitné 
duálne vzdelávanie, ktoré umožňuje žiakom
aktívne zapojenie do pracovného
aj neformálneho života firiem. Výborná príprava 
a získané vedomosti a zručnosti umožňujú 
našim absolventom pokračovať v štúdiu
na vysokej škole alebo sa hneď zapojiť
do pracovného prostredia.

> veľmi príjemná a neformálna školská atmosféra
 s individuálnym prístupom

> kvalitné duálne vzdelávanie a odborná prax v nadnárodných
 firmách aj u súkromných podnikateľov

> certifikát z účtovníctva od firmy KROS

> projekty zamerané na IT v oblasti vzdelávania

> odborné, kultúrne a športové krúžky

> medzinárodné úspechy cvičných firiem

> slovenské a zahraničné exkurzie, výlety, športovo-relaxačný
 pobyt pri mori, lyžiarsky výcvik

> medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu a dobrovoľnícke 
 aktivity, zážitkové workshopy

> vodičský kurz v budove školy

> oddychové študentské kútiky

> bohatý študentský život

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Polárna 1, Košice, 040 12

055 674 62 67
0918 615 776
skola@polarka.sk

www.polarka.sk

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

oa_polarna_1
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4-ročné štúdium:

6317 M obchodná akadémia
> podnikové informačné systémy (možnosť duálneho vzdelávania)
 absolvent sa uplatní ako používateľ informačných systémov v oblasti vedenia 
 účtovníctva, finančnej analýzy, riadenia ľudských zdrojov a zmluvných vzťahov
 v podnikateľskom sektore ako aj v sektore bankovníctva a poisťovníctva, ovláda
 ekonomickéa manažérske činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií
 v podnikoch, v štátnej a verejnej správe

O
B

C
H

O
D

N
Á

A
K

A
D

É
M

IA

68



Obchodná akadémia v Rožňave je strednou
odbornou školou, ktorá pripravuje žiakov
do praxe a na štúdium na vysokých školách
a v iných formách štúdia.Hlavným zámerom
školy je zosúladiť rozsah a kvalitu všeobecnej
a odbornej prípravy žiakov s požiadavkami
praxe s dôrazom na rozvoj vedomostí
a zručností v oblasti práce s informačnými
technológiami a v oblasti bilingválneho štúdia
v anglickom jazyku.
Od školského roka 2019/2020 škola ponúka
vzdelávanie žiakov v systéme duálneho
vzdelávania. Na základe veľmi dobrých
vzdelávacích výsledkov a materiálno-technického
vybavenia škola v roku 2015 získala oprávnenie
používať popri názve školy aj označenie Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu
ekonomiku (COVP).

> systém duálneho vzdelávania a spolupráca
 so zamestnávateľmi
> bilingválne odborné vzdelávanie v anglickom jazyku
> absolvovanie štátnej odbornej skúšky z anglického jazyka
> v rámci COVP moderne zariadené odborné učebne
 informatiky, učebne pre odborné ekonomické predmety,
 3D učebňa s virtuálnou realitou, digitálne jazykové
 laboratórium
> účasť na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem
> možnosť získania certifikátu k účtovníckemu programu
 firmy KROS
> dokonalé ovládnutie klávesnice desaťprstovou hmatovou
 metódou
> možnosť absolvovať štátnu skúšku z administratívy
 a korešpondencie
> účasť žiakov v súťažiach v spracovaní informácií
 na počítačoch
> aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy,
 spolupráca so stavovskými organizáciami
> veľmi dobré podmienky na šport a kultúrne vyžitie žiakov
> veľká telocvičňa s posilňovňou, viacúčelové ihrisko
> školská jedáleň a školský internát
> umiestnenie školy v tichom prostredí mestského parku

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Akademika Hronca 8, Rožňava, 048 01

0904 649 100 mobil
058 734 56 25 fax 
0904 650 809 školský internát
0904 650 662 školská jedáleň
skola@oarv.sk

www.oarv.sk

Obchodná akadémia Rožňava

obchodna_akademia_roznava
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4-ročné štúdium:

6317 M obchodná akadémia
poskytuje všeobecné vzdelávanie (aj v systéme duálneho vzdelávania) posilnené odborným 
vzdelávaním v oblasti ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, práva, finančného hospodárstva 
prepojené na uplatňovanie informačných technológií v riadení ekonomicko-administratívnych 
procesov

5-ročné štúdium:

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne anglické 
žiaci si osvoja všeobecnú aj ekonomickú teóriu a prax v slovenskom a anglickom jazyku, pričom maturitnú skúšku z anglického jazyka 
konajú na úrovni C1 a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konajú v anglickom jazyku a v 5. ročníku môžu vykonať štátnu 
odbornú jazykovú skúšku v anglickom jazyku
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OA Michalovce je ekonomická škola, ktorá
si kvalitou vzdelávania  získala stabilné
postavenie v regióne. Kladieme dôraz
na inovatívny prístup a podnetné prostredie
s odbornými učebňami a kvalitným IT vybavením.
Štúdium sa uskutočňujev systéme duálneho
vzdelávania. Podstatou sú reálne pracovné
situácie a osvojenie si firemnej kultúry
na pracovisku zamestnávateľa.
Cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby žiaci
získali pracovné návyky a vyššiu mieru
samostatnosti. Absolvent  je schopný vykonávať
činnosti spojené so spracovaním informácií
v oblasti marketingu, administratívy, účtovníctva
a finančného hospodárenia. Žiak získava
vedomosti a flexibilitu schopností, ktoré
mu umožňujú uplatniť sa v európskom
pracovnom priestore. Profilujúcimi predmetmi
sú podniková ekonomika, účtovníctvo,
informatika, bankovníctvo, marketing, právo
a cudzí jazyk. Absolventi  majú vysokú mieru
zamestnateľnosti vo firmách, obchode, štátnej
a verejnej správe ako ekonóm, účtovník,
asistentka, obchodný zástupca alebo pokračovať
v štúdiu na vysokých školách.

> významné realizované projekty školy sú:
 Projekt „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“
 zamerané na inováciu metód vzdelávania s dôrazom na finančnú
 gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti;
 Erasmus+ Taliansko, Česká republika – odborná prax študentov
 v zahraničí;
 eTwinning – medzinárodné partnerstvá
> umiestnenia v krajských a národných súťažiach:
 Olympiáda podnikový hospodár –  3. miesto na Slovensku,
 Finančná olympiáda, Generácia Euro, Banky v akcii, Ekonomická olympiáda, 
 Podnikateľský plán, SOČ, Olympiáda Mladý účtovník
> jazykové súťaže:
 Olympiáda v anglickom jazyku –  1. miesto v krajskej súťaži,
 Istropolitana Orbis Pictus –  1. miesto na Slovensku v autorskej súťaži,
 BeSafeNet –  medzinárodná súťaž v anglickom jazyku, The LEAF Academy
 Essay, Juvenes Translatores
> certifikáty: Certifikát na ekonomický účtovnícky softvér – Omega;
 ECDL; EUROPASS MOBILITY; štátna skúška z písania na počítači
 a korešpondencie

Obchodná akadémia,
Kapušianska 2, Michalovce

Kapušianska 2, Michalovce, 071 01

056 642 55 93

skola@oami.sk

www.oami.sk

Obchodná akadémia Michalovce oficiálna stránka 

obchodna.akademia.mi
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4-ročné štúdium:
6317 M obchodná akadémia (v systéme duálneho vzdelávania)
žiaci od 1. ročníka vykonávajú prax u zamestnávateľa so zameraním na ekonomické,
obchodné a marketingové činnosti
6317 M obchodná akadémia
absolvent má všetky predpoklady na vykonávanie ekonomických činností v podnikoch,
inštitúciách, tuzemskom a medzinárodnom obchode
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Škola s nezastupiteľným miestom v systéme
škôl južného Zemplína s viac ako 50-ročnou
tradíciou vychovala tisícky ekonómov
a množstvo úspešných osobností v iných
oblastiach vedy, kultúry a umenia. Moderná
škola dneška svojím materiálnym
a technickým vybavením i inovatívnymi
vyučovacími metódami umožňuje žiakom
nadobudnúť vedomosti, teoretické a praktické
zručnosti, rozvíjať svoju osobnosť, prezentovať 
schopnosti a nadanie v  súťažiach,
zmysluplne vyplniť voľný čas prácou
v záujmových športových krúžkoch
i na školských podujatiach a pripraviť
sa na úspešné začlenenie do pracovného
aj spoločenského života. 

> duálne vzdelávanie so systémom štipendií a ďalších výhod
> úzka spolupráca s najúspešnejšími zamestnávateľmi
 v regióne - praktické vzdelávanie aj pri zameraní na podnikové
 informačné systémy
> certifikáty z účtovníctva firmy KROS
> certifikát Junior Achievement Slovakia
> možnosť vykonať štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie
> úspechy na celoštátnych kolách olympiády Mladý účtovník,
 SOČ a súťaže v spracovaní informácií na PC
> úspechy cvičných firiem na medzinárodných veľtrhoch
> reprezentácia na krajských kolách športových súťaží a úspechy
 v dlhodobých školských a športových súťažiach v rámci KSK
> vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na vysoké školy
> projekty: mobilitné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+;
 Europass mobility; medzinárodné partnerstvá eTwinning, domáce a  
 zahraničné exkurzie, podujatia v rámci Európskeho týždňa športu 
> vybavenosť: moderne vybavené odborné a jazykové učebne, plne   
 vybavená telocvičňa s posilňovňou, školská knižnica, oddychová zóna
> dobrovoľnícka činnosť – zbierky, burzy, darcovstvo krvi
> Testovacie centrum ECDL
> aktívna spolupráca so športovými klubmi v meste Trebišov
> člen klastra Košice IT Valley
> výučba podnikového informačného systému SAP
> certifikát CISCO

Obchodná akadémia,
Komenského 3425/18, Trebišov

Komenského 3425/18, Trebišov, 075 42  
056 672 65 90
0917 613 596 
0911 329 212 výchovná poradkyňa
skola@oatv.edu.sk
www.oatv.edu.sk

Obchodná akadémia Trebišov
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4-ročné štúdium:
6317 M obchodná akadémia
absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v ekonomickej oblasti 
v podnikoch a inštitúciách v oblasti 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
• podnikové a informačné systémy
s posilneným vyučovaním informatiky a jazykov podľa požiadaviek spolupracujúcich firiem, 
na pracoviskách ktorých sa uskutočňuje praktické vzdelávanie s možnosťou získania pracovného 
miesta po skončení štúdia
• aj v systéme duálneho vzdelávania
s praktickým vyučovaním od 1. ročníka na pracoviskách renomovaných účtovníckych firiem a možnosťou 
získania štipendia a pracovného miesta po skončení štúdia
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Košice   Hotelová akadémia, Južná trieda 10     77 
Spišská Nová Ves Hotelová akadémia, Radničné námestie 1    79
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„Trh dáva šancu pripraveným“

Naše ambície sú skryté v kóde HOTELKA:

H – húževnatosť - v dosahovaní cieľov
O – odbornosť - vzdelávanie zamestnancov
       = výborná príprava žiakov na povolanie
T – tvorivosť - pri práci so žiakmi = rozvoj
       kreativity žiakov
E – efektivita - vo využívaní finančných a ľudských 
       zdrojov = duálny systém + produktívna práca
L – lojálnosť - k škole, k zamestnávateľovi
       = budovanie širokej podpornej základne školy
K – komplexnosť - v príprave na povolanie
       = teória prepojená s praxou
A – atraktívnosť - študijných odborov a školského 
       prostredia

> duálne vzdelávanie a inštitút produktívnej práce
 (finančné ohodnotenie praxe) 
> externá výučba v oblasti Tokaj
> atraktívne zahraničné stáže v rámci projektu Erasmus+
> školský internát, jedáleň, bufet 
> športový areál, telocvičňa, posilňovňa
> kvalitné vybavenie počítačových, jazykových, 
 odborných učební a dielní
> úspechy na celoštátnej gastronomickej súťaži Skills 
 Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP
> vlastná medzinárodná barmanská súťaž Cassovia Cup
 s bohatou históriou
> certifikát: barmanský, baristický, animátor voľného 
 času
> krúžky: Cukrárske ozdoby, Miešané nápoje,
 Tvorivosť a my, Čitateľský a mediálny krúžok,
 Nemčina direkt, Volejbalový a loptové hry 

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Južná trieda 10, Košice, 040 01

055 726 07 05

sekretariat@hotelkake.sk

www.hotelovake.edupage.org

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
- oficiálna stránka školy

77

Hotelová akadémia Košice

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

#HAKEJT10



5-ročné štúdium (maturitné vysvedčenie a výučný list):

6323 K hotelová akadémia
absolvent je pripravený vykonávať odborné hotelierske
a reštauračné činnosti, je schopný samostatne podnikať
a komunikovať v dvoch cudzích jazykoch

4-ročné štúdium (maturitné vysvedčenie a výučný list):

6445 K kuchár (možnosť duálneho vzdelávania)
absolvent je zdatný v príprave náročných jedál, špecialít
domácej i medzinárodnej gastronómie a je pripravený podnikať
v reštauračných službách

4-ročné štúdium (výučný list):

2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
absolvent je spôsobilý pripravovať produkty cukrárskej
alebo pekárskej výroby alebo produkty spoločného stravovania

2-ročné nadstavbové štúdium (maturitné vysvedčenie):

2982 L 02 potravinárska výroba, zameranie na pekársku
a cukrársku výrobu
absolventje schopný vykonávať odborné činnosti v oblasti
potravinárskeho  priemyslu, kontroly, hygienya služieb
súvisiacich s výživoua potravinárstvom
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V našej škole sa stanete skutočným odborníkom,
ktorý dokáže kombinovať odborné znalosti
a praktické zručnosti s podnikateľským
zmýšľaním. Dôraz sa kladie aj na kvalitnú
jazykovú prípravu a vzdelávanie v spoločensko-
-vednej oblasti so zameraním na etiku pracovníka
hotelových a gastronomických služieb.
Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu
na vysokých školách na Slovensku,
ako aj v krajinách EÚ a majú široké uplatnenie
na trhu práce, ale i v samostatnom podnikaní. 
Ak chcete zažiť plesy a spoločenské akcie,
zažiariť ako barmani alebo uchvátiť ľudí prípravou
dobrej kávy a stráviť leto ako súčasť pracovného
kolektívu v luxusnom hoteli na pláži,
TAK NEVÁHAJTE a príďte k nám.

> zrekonštruovaný interiér školy a odborných učební
> finančný príjem z odborných praxí
> možnosť získať výučný list
> športová hala s hľadiskom a posilňovňou
> multifunkčné ihrisko/športový areál
> možnosť ubytovať sa v internáte
> školská jedáleň
> priateľské a podporujúce prostredie
> certifikáty (barman, barista)
> odborná prax v TOP hoteloch vo Vysokých Tatrách
 (Permon, Bachledka, Kontakt, Horizont)
> prax v zahraničí (Cyprus, Grécko, Nemecko)
> mnohé ocenenia na odborných súťažiach
> nadpriemerný progres žiakov v cudzích jazykoch
> výsledky maturantov v TOP 20 na Slovensku
> skvelý pedagogický tím
> krúžky – barmanský, aranžovanie a estetika, nové trendy
 stolovania, umenie variť a stolovať, nemčina v podnikaní,
 študentská firma, mladý účtovník, športové krúžky a iné

Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01
053 446 42 15
0948 094 212
0948 142 207 výchovný poradca
hotelovkasnv@gmail.com

www.hotelovkasnv.edupage.org

Hotelovkasnv

hotelovkasnv

Hotelová akadémia,
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
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5-ročné štúdium:

6323 K hotelová akadémia
absolvent pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych
a reštauračných činností a podnikanie

4-ročné štúdium:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
nadobudnutie znalostí z dvoch cudzích jazykov, spôsoby organizácie
služieb v cestovnom ruchu
2950 M poradenstvo vo výžive
NOVINKA vhodná aj pre športovcov, absolvent sa môže uplatniť
v potravinárskom priemysle, v oblasti obchodu, služieb a zdravého
životného štýlu

3-ročné štúdium:

6444 H čašník, servírka
absolvent samostatne obsluhuje zákazníkov vo všetkých zariadeniach 
spoločného stravovania, ovláda bežné a slávnostné stolovanie
6445 H kuchár
absolvent je schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania,
dokáže zostavovať receptúry, ovláda technologické postupy jedál
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Sečovce   Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium
   a Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17  83
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Spojená škola Sečovce je moderná
stredná škola s dvoma organizačnými
zložkami –  Gymnáziom a Strednou
odbornou školou techniky a služieb.
Je vyústením bohatej tradície vzdelávania
v meste Sečovce.
Snaží sa byť širokospektrálnou školou
s ponukou rôznych študijných  odborov,
materiálne a technicky dobre vybavenou,
vzdelávajúcou rôzne vekové kategórie
uchádzačov schopných uplatniť sa na trhu práce.
Naše vzdelávanie, mimoškolské aktivity, šport
či práca v medzinárodných projektoch majú
za cieľ rozvinúť v žiakoch ich prirodzené
schopnosti. Prioritou sú jazyky, IT a finančná
gramotnosť. Individuálny prístup i aktivity
zamerané na osobnostný rozvoj žiaka pripravujú
našich absolventov nielen na vysokoškolské
štúdium, ale aj na tvorivý, aktívny
a plnohodnotný život.

> projekty (Erasmus+; ekologické)
> štyri cudzie jazyky (anglický,
 nemecký, ruský, španielsky)
> vynikajúce materiálno - technické 
 vybavenie školy (počítačom podpo- 
 rované laboratóriá fyziky a bioló-
 gie, chemické laboratórium, učeb-
 ne informatiky, jazykov, testovacie 
 centrum ECDL, CNC učebňa, učeb-
 ňa elektrotechnických meraní,
 sieťových technológií, gastroodbo-
 rov, kriminalistiky, dielne pre stro-
 járske odbory)
> zahraničné exkurzie
> duálne vzdelávanie
> Ctíme si tradície (Deň Zemplína - 
 vyučovanie v ľudových krojoch
 a v nárečí)
> športové vybavenie na vysokej 
 úrovni: športová hala, tenisová
 aréna, posilňovňa, stolnotenisová 

 telocvičňa, učebňa pre bojové
 športy, workoutové ihrisko,
 strelnica, ihrisko na plážový
 volejbal, vonkajšie basketbalové 
 ihrisko, U-rampa
> kurzy: zváračský, barmanský,
 počítačových zručností ECDL,
 elektrotechnickej spôsobilosti, 
 CISCO akadémia - CCNA1,
 CCNA2, plavecký, lyžiarsky,
 zdravého životného štýlu
> kvalitné WIFI
> školský internát, knižnica,
 spoločenská miestnosť
> člen IT Valley
> trieda 21. storočia
> školská psychologička
> program Zelená škola, rozvojový 
 program Dofe, Školský parlament
> Televízne štúdio

Spojená škola s organizačnými zložkami
Gymnázium a Stredná odborná škola
techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce

Kollárova 17, Sečovce, 078 01
056 678 38 01

sekretariat@gdusecovce.sk

gdusecovce.edupage.org

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

spojena_skola_secovce

SŠ Sečovce
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4-ročné štúdium: 
7902 J gymnázium
všeobecnovzdelávacie štúdium s posilnenými hodinami
prírodovedných predmetov, projektové  a bádateľské
vyučovanie v moderných triedach
2561 M informačné a sieťové technológie
absolvent je schopný vykonávať  činnosti
v oblasti informačných technológií
2413 K mechanik strojov a zariadení
absolvent získa vedomosti a zručnosti pri výrobe,
montáži a opravách zložitejších strojov a zariadení,
nastavuje a obsluhuje pracovné prostriedky
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení
absolvent sa uplatní predovšetkým pri obsluhe
a programovaní automatizovaných strojárskych zariadení 
9245 M ochrana osôb a majetku 
absolvent bude teoreticky aj prakticky pripravený pracovať 
v oblasti bezpečnostných zložiek, ako aj v podnikateľských 
subjektoch zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku

3-ročné štúdium:
2464 H strojný mechanik
absolvent sa uplatní na rôznych postoch strojárskej výroby a 
v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú, opravujú a 
obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy
6489 H hostinský, hostinská
absolvent sa uplatní v službách ako zamestnanci reštaurácií, 
hotelov a ostatných zariadení spoločenského stravovania
a ako živnostníci
3661 H murár
na základe vedomostí o vlastnostiach stavebných materiálov 
vedia zhotoviť stavebné monolitické, murované a montované 
konštrukcie

3152 H 02 krajčír – dámske odevy
odborná príprava ja zameraná na odevnú
tvorbu, absolventi sa uplatnia ako krajčíri
v odevnej firme

2-ročné štúdium:
2478 F strojárska výroba
3178 F výroba konfekcie
3169 F praktické práce
3686 F stavebná výroba
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Košice   Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113   87
Košice     Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2   89
Košice     Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44  91 
Košice   Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 93
Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6  95
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Stredná priemyslená škola dopravná 
v Košiciach je jediná nadregionálna stredná 
škola, ktorá poskytuje komplexné odborné 
vzdelávanie v oblasti dopravy – prevádzky a 
ekonomiky, elektrotechniky v doprave
a telekomunikáciách, techniky a prevádzky 
cestných vozidiel, zasielateľstva a logistiky.
Absolventi nájdu uplatnenie nielen
v dopravných, zasielateľských a logistických 
firmách, ale aj vo všetkých výrobných
i nevýrobných firmách, pretože doprava
je súčasťou každej firmy. Majú možnosť
pracovať v doprave aj po skončení štúdia
na VŠ, a to nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Pri praktickej príprave žiakov 
sa využívajú aplikované softvéry, jedinečné 
učebné pomôcky – rušňotrenažér, modelové 
koľajisko, odborné učebne a laboratóriá
vybavené IKT, rôznymi diagnostickými
prístrojmi, ale aj pracoviská praxe vo firmách
a vlastná autoškola. 

> jedinečné projekty vytvorené žiakmi (napr. rušňový trenažér,
 renovácie automobilov)
> úspechy žiakov na súťažiach v celoslovenských kolách 
> najväčšie modelové koľajisko na Slovensku 
> zážitkové exkurzie doma aj v zahraničí a odborná prax vo firmách 
> Erasmus+ 
> návštevy veľtrhov a výstav 
> účasti na dobrovoľníckych akciách, zbierkach 
> propagácia dopravy na akciách pre verejnosť (Rušňoparáda) 
> úspešnosť žiakov študujúcich na VŠ rôzneho zamerania 
> široké uplatnenie absolventov na trhu práce 
> štipendijný program pre odbory: prevádzka a ekonomika dopravy,  
 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 
> osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky
 č. 508/2009 Z. z. 
> osvojenie si základov zvárania 
> odborné učebne 
> vlastná autoškola 
> poloha v centre mesta 
> školský podporný tím
> krúžky: odborné,  so zameraním na voľnočasové aktivity, súťaže, 
 šport a prípravu na MS

Stredná priemyselná škola dopravná,
Hlavná 113, Košice

Hlavná 113, 040 01  Košice 
055 727 70 11
0948 974 007 

spsdke@spsdopravnake.sk

www.spsdopravnake.sk 

Stredná priemyselná škola dopravná Košice

87



4-ročné štúdium (maturitné vysvedčenie):

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
> elektrická trakcia a energetika v doprave
 (jedinečné smerovanie na Slovensku)
> informačné a komunikačné technológie v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
> cestná doprava a preprava
 široké uplatnenie na trhu práce v oblasti dopravy
> železničná doprava a preprava 
 spolupráca so ŽSSK, ŽSR SR
3765 M technika a prevádzka dopravy
> prevádzka a údržba cestných vozidiel
 prax v servisoch, zľava pri získaní vodičského oprávnenia
3767 M dopravná akadémia
> zasielateľstvo a logistika v doprave
> informačné systémy v doprave a logistike
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Stredná priemyselná škola strojnícka
v Košiciach poskytuje od roku 1872 kvalitnú 
odbornú prípravu žiakov najmä v strojárskych 
študijných odboroch. Zaručuje
ju dokonalé prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania a vykonávanie 
odbornej praxe u zamestnávateľov v systéme 
duálneho vzdelávania, ale aj u ďalších
zmluvných partnerov v regióne a v zahraničí. 
V centre mesta ponúka vzdelávanie
podporované modernou technikou
a využívaním inovatívnych vyučovacích
metód zameraných na aktivitu žiakov
v atraktívnych, zamestnávateľmi
vyhľadávaných študijných odboroch. 
Štúdium dvoch cudzích jazykov zvyšuje šance 
absolventov školy uplatniť sa na trhu práce
v rámci EÚ. Škola podporuje aktivitu
a tvorivosť žiakov pri realizácii inovatívnych 
technických riešení, spolupracuje
so základnými školami v oblasti praktického 
vyučovania. 

> duálne vzdelávanie
> školiace stredisko programovania CNC strojov
> projekty a exkurzie po celej Európe
> ekologicky priateľská škola – Škola zdravej klímy, Modrá škola
> spolupráca s TUKE a s firmami v regióne
> vzdelávanie s podporou IKT
> možnosať získať ECDL certifikát a osvedčenie Základy PLC, HMI
> výučba dvoch cudzích jazykov
> školské dielne – obrobňa, zámočnícka, stolárska, zváračská,
 kováčska, leteckej techniky
> laboratóriá – chemické, metrologické, metalografické
> športoviská – veľká a gymnastická telocvičňa, posilňovňa,
 multifunkčné ihrisko
> projekty: Erasmus+; OPĽZ Rozvíjanie gramotnosti – v praxi  
 cesta k úspešnosti; MyMachine - vzdelávací program podpory
 tvorivého myslenia detí a mládeže, IROP Modernizácia odborných 
 učební
> Agrokruhy – výroba zariadenia
> Pomôž nemocnici- 3D tlač ochranných štítov pre zdravotníkov
> krúžky: športové – florbal, minifutbal, bedminton, fitnes,
 volejbal, strelecký, šachový, jazykové – anglický, nemecký,  
 ruský; odborné –CAD/CAM systémy a 3D tlač, programovanie
 CNC techniky, kováčsky, modelársky, auto-moto v praxi, 
 internetový, opravárenský; hudobný

Stredná priemyselná škola strojnícka,
Komenského 2, Košice

Komenského 2, Košice, 040 01
055 622 88 75 - 76
0950 699 260
055 622 88 75 kl. 25 výchovná poradkyňa

sekretariat@priemyslovka.sk

www.priemyslovka.sk

SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice
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4-ročné štúdium:
2381 M strojárstvo
zamestnávateľmi vyhľadávaný odbor, zameraný na 
informačné technológie, CAD/CAM systémy,
programovanie CNC strojov, dopravné zariadenia
2387 M mechatronika
perspektívny interdisciplinárny odbor budúcnosti, 
zameraný na informatiku, strojárstvo, elektrotech-
niku, elektroniku, programovanie robotov, inteli-
gentných výrobných zariadení a CNC strojov
2413 K mechanik strojov a zariadení
(duálne vzdelávanie, zváračský preukaz,
maturitné vysvedčenie, výučný list)
obsluha strojov a zariadení, diagnostikovanie a 
odstraňovanie ich porúch

2426 K programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení (duálne vzdelávanie, zváračský 
preukaz, maturitné vysvedčenie, výučný list)
obsluha a programovanie automatizovaných 
strojárskych zariadení, obsluha konvenčných 
obrábacích strojov
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika
(maturitné vysvedčenie, výučný list, preukaz
technika lietadla)
perspektívny odbor, vyhľadávaný aj ozbrojenými 
silami SR, zameraný na prevádzku, údržbu
a opravu lietadiel
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Sme moderná stredná škola orientovaná na žiaka.
Podľa hodnotenia INEKO je dlhodobo jednou
z najlepších SOŠ v kraji. Poskytuje vzdelávanie
v oblasti počítačových systémov, informačných
a sieťových technológií a elektrotechniky
s kvalitne pripravenými
absolventmi vstupujúcimi na trh práce. Zároveň
škola umožňuje absolventom s maturitou
pokračovať v 3-ročnom duálnom pomaturitnom
vyššom odbornom štúdiu, ktoré poskytuje
v spolupráci s Deutsche Telekom Systems
Solutions Slovakia s.r.o. (predtým T-Systems).
Súčasťou školy je školský internát s lôžkovou
kapacitou pre 155 chlapcov a so školskou
jedálňou. Škola je súčasťou  medzinárodnej
siete DSD-škôl, ktoré majú oprávnenie
vykonávať nemeckú jazykovú skúšku s názvom
„Deutsches Sprach diplom – Nemecký jazykový
diplom“ prvého stupňa na úrovni A2/B1 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca
s odborným zameraním na formu PRO,
teda DSD I PRO.

> umožňuje žiakom získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 v elektrotechnike

> je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu
 CISCO Networking Academy, v ktorom môžu žiaci získať
 certifikáty o absolvovaní kurzov z oblastí počítačových sietí,
 Linuxu či sieťovej bezpečnosti

> v rámci programu Erasmus+ organizuje zahraničné odborné 
 stáže pre žiakov v Slovinsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku,
 Česku či Lotyšsku, kde si žiaci môžu vyskúšať prácu
 v podmienkach reálnej firmy, pracovať s novými technológiami
 a zlepšiť sa v komunikácii v cudzom jazyku

> disponuje kvalitne vybavenými 12 počítačovými laboratóriami  
 so zameraním na rôzne oblasti IKT, 7 elektrotechnickými 
 laboratóriami a zrenovovanou telocvičňou

> získava pódiové umiestnenia na rôznych odborných
 súťažiach ako SOČ, Zenit, NAG, AMAVET, ENERSOL

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Komenského 44, Košice

Komenského 44, Košice, 040 01
055 796 81 22
055 796 81 51
spse@spseke.sk

www.spseke.sk

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
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4-ročné štúdium:

2675 M elektrotechnika
žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti z oblastí elektrotechniky, elektroniky
a informačných technológií
2561 M informačné a sieťové technológie
možné špecializácie:
> vývoj IKT riešení – zamerané na programovanie aplikácií, mikropočítačov, tvorba dynamických
 webových stránok a iné
> správa IKT systémov – zamerané na porozumenie počítačovým sieťam, inštalácii
 a administrácii serverových operačných systémov a zabezpečenie IKT systémov
 pred neoprávneným prístupom alebo stratou, či zničeniu údajov  

3-ročné štúdium (denné duálne vyššie odborné):

2563 Q počítačové systémy
žiaci sú už od prvého ročníka súčasťou školy i firmy (Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia - pred tým známa ako T-Systems Slovakia), kde prebieha vyučovanie paralelne a kde 
okrem IT vzdelania získajú študenti aj kvalitné komunikačné zručnosti v anglickom a nemeckom 
jazyku, vedomosti z oblasti projektového riadenia, komunikácie so zákazníkmi, či riadenia
procesov v IT spoločnost
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Sme školou s  dlhoročnou  tradíciou. Ponúkame
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
v 4-ročných študijných odboroch: staviteľstvo
a geodézia, kartografia a kataster.
Odbor staviteľstvo možno študovať v 3 špecializáciách
pozemné staviteľstvo, priestorové plánovanie
a architektúra a interiérový dizajn (jediný v rámci
regiónu). Naši absolventi sú pripravení priamo
pre výkon povolania v stavebných a geodetických
firmách alebo na vysokoškolské štúdium najmä
technického zamerania. Najvýznamnejším
absolventom našej školy je bývalý prezident SR
Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. Spojením
všeobecného a odborného vzdelania pripravujeme
všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť
schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom
sa trhu práce vo verejnej správe aj v súkromnom
sektore.

> 143-ročná tradícia a úspechy školy
> modernizácia školy
> výučba v programoch ALLPLAN, CENKROS,
 KOKEŠ, MICROSTATION, SKETCHUP, PHOTOSHOP, AUTOCAD)
> projekty, Erasmus+
> úspešnosť našich absolventov na trhu práce
 a na zahraničných vysokých školách
> intenzívna spolupráca s VŠ,
 so zamestnávateľmi a COV
> poloha a prostredie školy (blízko železničnej a autobusovej
 stanice, mestský park)
> úspešnosť v súťažiach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
> domáce a zahraničné exkurzie
> študentská firma, študentský parlament
> bohatá mimoškolská činnosť
> dobrovoľnícke aktivity
> športoviská (multifunkčné ihrisko, telocvičňa, posilňovňa)
> učebne (odborné, multimediálne)
> školská jedáleň a knižnica
> odborné poradenstvo pre žiakov
> tradícia slávnostných podujatí v Historickej radnici mesta Košice

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická,
Lermontovova 1, Košice

Lermontovova 1, Košice, 040 01
055 632 54 11
0903 630 508
stavke@stavke.sk

www.stavke.sk

SPŠ stavebná a geodetická Košice
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4-ročné štúdium:

3650 M staviteľstvo
možné špecializácie:
- pozemné staviteľstvo
absolvent vie vypracovať projektovú dokumentáciu objektov, pozná základy statiky,
technologické postupy, základy kalkulácie a rozpočtu stavieb
- priestorové plánovanie
zabezpečuje optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- architektúra a interiérový dizajn
absolvent vie vypracovať architektonické a interiérové návrhy a projekty, má poznatky
o dizajne prvkov v rámci stavby   

3692 M geodézia, kartografia a kataster
absolvent vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti
súvisiace s pozemkovými úpravami  
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Stredná priemyselná škola technická ponúka
štúdium moderných, atraktívnych a žiadaných
študijných odborov. Štúdium vo všetkých
odboroch je štvorročné ukončené maturitnou
skúškou.
Absolventi majú veľké možnosti uplatnenia
sa doma i v zahraničí. Väčšina z nich pokračuje
v ďalšom štúdiu na vysokých školách.
Vyučovanie prebieha v 40 odborných
a špecializovaných učebniach a laboratóriách.
Škola ako prvá na Slovensku otvorila
v roku 2009 Centrum odborného vzdelávania,
ktoré sústreďuje najnovšie technológie v oblasti
CNC strojov, počítačovej grafiky, 3D tlače,
mechatroniky, elektroniky, mikroprocesorovej
techniky, programovateľných automatov,
robotiky, počítačových sietí a informatiky.
Súčasťou školy je aj moderný športový areál.

> študenti majú možnosť zapojiť sa do spoločenských
 a športových aktivít, reprezentovať školu v súťažiach
 a absolvovať medzinárodné programy a zahraničné pobyty 

> navštevujú tanečnú školu, organizujú školský ples a riešia
 projekty v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

> dosahujú popredné umiestnenia nielen v krajských,
 ale aj celoštátnych kolách technických a odborných súťaží 

> zvíťazili v SOČ v strojárstve, elektronike a v kategórii 
 ekonomika a riadenie

> prvé miesta obsadili v súťaži NAG 2020 –  sieťových
 akadémií CISCO, na Majstrovstvách SR v CNC sústružení a
 frézovaní a v súťaži Zenit v strojárstve

> historickým úspechom školy je zisk striebornej medaily
 študenta školy na svetovej olympiáde v informatike

Stredná priemyselná škola technická,
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, 052 01
053 446 62 49
053 446 63 08
skola@spst.sk

www.spst.sk

Stredná priemyselná škola technická,
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
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4-ročné štúdium:

2381 M strojárstvo - s orientáciou na grafické systémy a programovanie CNC strojov
2387 M mechatronika - s orientáciou na programovanie robotov a CNC strojov
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika - s orientáciou na inteligentné technológie
3918 M technické lýceum - s orientáciou na programovanie
3968 M logistika
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Košice   Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 99 
Košice    Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
   Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 101
Košice    Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2  103
Košice - Šaca  Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5  105
Košice   Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1   107
Košice   Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1 109
Košice   Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
   Kukučínova 23        111
Košice   Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23    113
Košice - Barca  Stredná odborná škola veterinárna,
   Námestie mladých poľnohospodárov 2      115
Moldava nad Bodvou Stredná odborná škola agrotechnická - 
   Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54    117
Rožňava  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211  119
Rožňava  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5                     121
Dobšiná  Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607    123
Prakovce  Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282  125
Spišská Nová Ves Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7    127
Spišská Nová Ves Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1    129
Spišská Nová Ves Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4 131
Michalovce  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4   133
Michalovce  Stredná odborná škola technická, Partizánska 1   135
Sobrance  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12 137
Veľké Kapušany  Stredná odborná škola techniky a služieb -
   Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25  139
Strážske  Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727   141
Kráľovský Chlmec Stredná odborná škola techniky a remesiel -
   Műszaki Szakokés Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 143
Pribeník  Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - 
   Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola,
   J. Majlátha 2        145
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Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána 
Bocatia, Bocatiova 1, Košice  poskytuje od 
roku 1957  kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
gastronomických služieb, obchodu a služieb v 
oblasti podnikania a cestovného ruchu.
Pri výchove a vzdelávaní využíva inovatívne 
a moderné metódy. Cieľom školy je príprava 
študentov pre profesionálne uplatnenie a 
rozvoj a na ďalšie štúdium na vysokých školách 
s príslušným zameraním.

> možnosť duálneho vzdelávania v odboroch Kuchár, Čašník,
 servírka, Obchodný pracovník, Predavač (prepojenie
 na zamestnávateľov už počas štúdia)
> 3-4 mesačné odborné stáže v Grécku, Taliansku, Portugalsku
 a na Cypre
> spolupráca so zahraničnými školami prostredníctvom
 zahraničných projektov (Erasmus+), výmenné odborné stáže
 v Prahe a Krakowe, jazykovo- poznávacie pobyty v zahraničí
> osvedčenie „sprievodca cestovného ruchu“, „ animačné služby“,
 kurz barmanstva a umenie carvingu
> komplexný systém psychologického, výchovného a kariérneho
 poradenstva denno- denne priamo na škole
> moderné technické vybavenie školy, interaktívne tabule
> atraktívne študijné odbory
> inovatívne spôsoby výučby
> rozvinutá mimoškolská činnosť
> vysoká uplatniteľnosť absolventov na trhu práce

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia,
Bocatiova 1, Košice

Bocatiova 1, 040 01 Košice

055/ 632 34 75

skola@sosbocatiuske.sk
martina.zetekova.edu@vucke.sk
www.sosbocatiuske.edupage.org 

SOŠ Jána Bocatia

sosjanabocatia
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4-ročné štúdium:

2950 M  poradenstvo vo výžive
absolvent má všestranné pohybové zručnosti, je schopný vytvoriť
komplexný plán športových aktivít a jedálny lístok pre konkrétne
potreby klienta
6442 K obchodný pracovník
absolvent ovláda zásady administratívnych prác v predajni,
pozná príslušné predpisy o nákupe, má základné vedomosti
z účtovníctva a mnoho iného
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
(aj s rozšíreným vyučovaním zameraným na povolanie
letušky/stewarda)
absolvent je schopný samostatne vykonávať manažérske činnosti 
strednej úrovne a ekonomicko-technologické činnosti v rôznych 
oblastiach cestovného ruchu doma i v zahraničí, ovláda dva cudzie 
jazyky, pričom v prípade zamerania sa na letušku/stewarda je 
absolvent pripravený na prácu na palube lietadla, ktorej náplňou 
je starať sa o cestujúcich v lietadle, zabezpečovať v priebehu letu 
bezpečnosť a iné
6444 K čašník, servírka
absolvent zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí
v zariadeniach spoločného stravovania pri bežných prevádzkach, 
ako aj pri slávnostných príležitostiach, ovláda všetky práce
spojené so stolovaním
6445 K kuchár
absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou 
pokrmov, pozná a uplatňuje zásady gastronomických pravidiel, 
receptúry a technologické postupy prípravy jedál

3-ročné štúdium (absolvent získava výučný list):

6460 H  predavač 
6445 H  kuchár 
6444 H  čašník, servírka  

2-ročné nadstavbové štúdium
(pre absolventov príslušných učebných odborov):

6403 L podnikanie v remeslách a službách
absolvent sa môže uplatniť v prevádzkach, ktoré súvisia
s daným odborom

2-ročné štúdium:

3169 F praktické práce
absolvent získava výučný list nižšieho stupňa

6468 F pomocník v kuchyni
absolvent získava výučný list nižšieho stupňa
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Naša škola, nachádzajúca sa priamo v centre
Košíc, 150 rokov ponúka vzdelanie a výchovu
s jediným cieľom – ponúknuť ľudskosť
i odbornosť.  Škola zabezpečuje odbornú
prípravu v oblasti elektrotechniky, strojníctva,
výpočtovej techniky, ekonómie, účtovníctva
i výučby cudzích jazykov.
Popri škole na výbornej úrovni funguje
aj školský internát, školská knižnica, telocvičňa
a podpora zo strany rôznych nadácií
a partnerov školy.

> školský internát
> školská jedáleň
> školská knižnica
> telocvičňa
> jazykové laboratórium
> CNC laboratórium
> kurz CNC
> kurz 3D kreslenie
> elektrotechnické minilaboratórium
> rozvoj elektrotechnickej spôsobilosti
> účtovnícky program KROS-certifikát od firmy KROS
> 3D tlačiareň
> výučba: Lego MindStorm, Arduino IDE, Thingher Cad, S4A
> cvičná firma
> Projekt Erasmus+ (Taliansko, Maďarsko)
> Projekt Interreg
> zahraničná prax v Maďarsku
> pestrá ponuka krúžkovej činnosti podľa preferencie záujmu

Stredná odborná škola technická a ekonomická
Jozefa Szakkayho, Szakkay József Műszaki
és Közgazdasági Szakközépiskola,
Grešákova 1, Košice

Grešákova 1, Košice, 040 01
055 622 45 27
0915 967 189 
skola@ipari.sk

www.ipari.sk

SOŠ technická a ekonomická
Jozefa Szakkayho
IPARI_KASSA
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4-ročné štúdium:

6317 M obchodná akadémia (s vyučovacím jazykom maďarským)
charakteristickou črtou odboru je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje
absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu a v ďalších službách
2387 M mechatronika (s vyučovacím jazykom maďarským)
absolvent študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný
samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového a riadiaceho charakteru
predovšetkým v podnikoch s automatizovanými výrobnými systémami a CNC strojmi
3918 M technické lýceum (s vyučovacím jazykom maďarským)
vzdelávanie v odbore 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 vysokých alebo pomaturitných nadstavbových školách prevažne
informatického smeru 102



Špecifické postavenie SOŠ automobilovej medzi 
strednými školami je dané predovšetkým tým, že 
pripravuje žiakov na výkon povolaní v automobilo-
vom, elektrotechnickom, strojárskom a dopravnom 
priemysle. Veľká pozornosť sa venuje praktickej 
príprave žiakov, od roku 2012 má ako jediná v 
Košickom samosprávnom kraji zriadené Centrum 
odborného vzdelávania a prípravy pre automobilo-
vý priemysel a od roku 2015 pripravuje študentov 
na povolanie aj v duálnom systéme vzdelávania. 
Silnými a stabilnými partnermi v duálnej forme sú 
VSD a.s., U. S. Steel s.r.o., ako aj mnoho iných auto-
rizovaných servisov. Škola je moderná, širokospek-
trálna, materiálne a technicky vybavená. Vzdelá-
vame rôzne vekové kategórie uchádzačov v dennej, 
nadstavbovej a externej forme štúdia schopných 
uplatniť sa na trhu práce. Absolventi majú možnosť 
získať výučný list, maturitné vysvedčenie, prípadne 
rozšíriť si odborné strojárske alebo elektrotechnic-
ké vzdelanie o výučný list v autoopravárenstve.

> Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel
> systém duálneho vzdelávania
> technické súťaže ZENIT, ENERSOL, SOČ, Autoopravár Junior
> materiálna a technická vybavenosť školy a školských dielní
> odborná prax v autorizovaných servisoch
> možnosť  absolvovania zváračského kurzu či overenie odbornej
 spôsobilosti elektrotechnika
> posilňovňa a tiež kinosála s kapacitou 525 miest pre školiace
 a kultúrne podujatia

Projekty, v ktorých je škola zapojená:
 „Učíme efektívne a moderne - inovácia vyučovacieho procesu v súlade
 s modernizáciou ŠkVP”
 „Zvýšenie úrovne vyučovania AO odborov s podporou grafických
 systémov“
 „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“
 „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách“
 „SOŠ automobilová – brána do tvojej profesijnej budúcnosti“
 „Elektroodpad - Dopad 2“; „Zelená škola“ ; „Dažďové záhrady“
 „Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti“

Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, Košice

Moldavská cesta 2, Košice, 041 99
055 676 57 00
0910 855 850 riaditeľka školy
0911 884 008  zástupcovia riaditeľky
0902 720 591 zástupcovia riaditeľky
riaditelka@sosake.sk
jana.vargova@sosake.sk 
sekretariat@sosake.sk
www.sosake.sk

SOŠ automobilová, Košice
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3-ročné štúdium:

2487 H 01 autoopravár - mechanik 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár
2487 H 03 autoopravár - karosár 
2487 H 04 autoopravár - lakovník 
odbory poskytujú stredné odborné vzdelanie s 
výučným listom s možnosťou štúdia v duálnej forme 
vzdelávania a pokračovaním v štúdiu ukončeným matu-
ritnou skúškou (aj s možnosťou skráteného externého 
štúdia)

4-ročné štúdium:

2495 K autotronik
odbor poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie 
ukončené maturitnou skúškou s výučným listom a
s možnosťou štúdia v systéme duálneho vzdelávania
2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
odbor zameraný na riadenie bezpečnostných systémov 
poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené 
maturitným vysvedčením s výučným listom 
2697 K mechanik elektrotechnik
(oblasť silnoprúdová technika, oblasť informačné 
technológie)
odbor poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie 
ukončené maturitným vysvedčením s výučným listom

2-ročné nadstavbové štúdium:

2493 L predaj a servis vozidiel 
absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník,
schopný uplatniť sa na rôznych postoch
v predajno – servisných strediskách
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SOŠ priemyselných technológií Košice
poskytuje komplexnú prípravu – teoretické
vyučovanie, praktické vyučovanie
a aj možnosť ubytovania. Pripravujeme
špičkových odborníkov v oblasti hutníctva,
strojárstva a elektrotechniky najmä formou
duálneho vzdelávania, čomu zodpovedá
aj Centrum odborného vzdelávania zriadené
pri našej škole. Na základe požiadaviek trhu
práce škola pripravuje žiakov v študijných
odboroch s možnosťou získať maturitné 
vysvedčenie a výučný list, t.j. získať úplné
stredné odborné vzdelanie. V systéme duálneho
vzdelávania škola spolupracuje s U.S.Steel Koši-
ce a.s. či Rosenberg Medzev. V systéme duálneho
vzdelávania máme zapojené odbory: technické
lýceum, hutník operátor, mechanik strojov a
zariadení, mechanik mechatronik, mechanik
elektrotechnik a programátor obrábacích a
zváracích strojov a zariadení. Po skončení štúdia
je zo strany zamestnávateľov veľký záujem o
našich absolventov. Príprava žiakov je smero-
vaná aj k pokračovaniu štúdia na technických
vysokých školách s možnosťou získania štipendia
od zamestnávateľov.

> duálne vzdelávanie
> najmodernejšie CNC pracovisko
> nadštandardné vybavenie dielní - pracovísk odborného výcviku
> štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy
> vlastná zváračská škola
> projekty Erasmus+ a IROP
> AMAVET klub - súťaže, projekty
> ZENIT - popredné umiestnenia v celoštátnom kole
> Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní – popredné umiestnenia
> vysoká zamestnanosť našich absolventov
> pracovná zmluva ešte počas štúdia
> podnikové štipendium
> prevádzková prax u zamestnávateľa
> odmeny za produktívnu prácu
> krúžky: motoristický, športové, elektrotechnický, CNC Laser,
> školský parlament
> zváračský preukaz
> osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti §21
> CISCO certifikát
> kabinet OBP (odborná učebňa pre výučbu bezpečnosti práce)
> vybavenosť: školský internát, posilňovňa, bazén, WIFI, bufet, oddychové zóny

Stredná odborná škola priemyselných 
technológií, Učňovská 5, Košice

Učňovská 5, Košice, 040 15
055 726 01 00
055 726 01 11
055 726 02 61

riaditel@sossaca.sk

www.sossaca.sk

Soš Košice Šaca

sos_saca
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4-ročné štúdium:

3918 M technické lýceum – duálne vzdelávanie
príprava na povolanie resp. štúdium na vysokej škole, absolvent má možnosť
voľby špecializácie štúdia so zameraním na IT v oblasti priemyselných 
technológií
2262 K hutník operátor - duálne vzdelávanie
príprava na povolanie je zameraná na obsluhu zariadení slúžiacich
na výrobu surového železa a ocele v hutníckych agregátoch
2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
príprava na povolanie je zameraná na technológiu montáže
a technológiu príslušných zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie
príprava na povolanie je zameraná na samostatné vykonávanie
elektromechanických prác, ktoré súvisia s montážou, diagnostikovaním
elektro zariadení, profilácia na silnoprúdovú a slaboprúdovú - IKT techniku
2679 K mechanik mechatronik - duálne vzdelávanie
príprava na povolanie pozostáva z vybraných odborností mechaniky,
elektromechaniky, elektrotechniky a automatizačnej techniky
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení – duálne vzdelávanie
príprava na povolanie je zameraná na programovanie a obsluhu číslicovo
riadených obrábacích strojov a zváracích zariadení
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Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
jediná, plne vyprofilovaná stredná škola v oblasti beauty služieb v Košickom kraji

S - systém duálneho vzdelávania – aktívny vstup a spolupráca s certifikovanými kaderníckymi a kozmetickými firmami,
O - odbornosť praktickej prípravy v nových, kvalitne vybavených priestoroch školského kaderníckeho, kozmetického a vizážistického salónu,
Š - škola efektívne prepojená s trhom práce, klientske beauty služby pre zákazníkov z radov širokej verejnosti poskytované priamo v
      priestoroch budovy školy
      Výhody štúdia u nás: 
G - garancia teoretickej a odbornej prípravy, profesionalita a kreativita stabilného pedagogického zboru, aktívne učenie, uplatňovanie
      nových foriem a metód výučby
E - efektivita využívania projektových zdrojov na ďalšie vzdelávanie študentov a modernizáciu technického a prístrojového vybavenia,
      medzinárodné stáže v rámci projektu Erasmus+
M - marketing školy zameraný na pozitívne vnímanie školy ako otvorenej inštitúcie, v ktorej sa študent môže rozvíjať, tvoriť a vzdelávať 
       s cieľom uspieť a zamestnať sa v svojom odbore
E - edukácia v súlade s najnovšími trendmi v oblasti poskytovania beauty služieb
R - rozširovanie vzdelávacích priestorov, skvalitňovanie priestorov učební a priestorov odborného výcviku a praxe, zrekonštruovaná
      telocvičňa školy
S - spolupráca a podpora renomovaných firiem podporujúca uplatnenie našich absolventov na trhu práce, aktívna súčinnosť
      so Slovenskou živnostenskou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov
K - kvalita odbornej praktickej prípravy každoročne dokazovaná získanými majstrovskými titulmi z celoslovenských a európskych 
      šampionátov v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
A - aktivity školy v environmentálnych projektoch, športových aktivitách, organizácia celoškolských kultúrnych a spoločenských podujatí
      školským parlamentom
1 - jednotka v oblasti poskytovania kvalitných a cenovo dostupných služieb širokej verejnosti

Stredná odborná škola beauty služieb, 
Gemerská 1, Košice

Gemerská 1, Košice, 040 11

055 642 43 71

gemerska@sosbeautyke.sk

www.sosbeautyke.sk

Stredná odborná škola beauty služieb,
Gemerská 1, Košice

107



4-ročné štúdium:

6425 K kaderník-vizážista
absolvent je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom,
schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými
a kaderníckymi službami, štúdium je ukončené maturitnou skúškou
6446 K kozmetik
absolventi získavajú vedomosti potrebné pre kozmetické ošetrenie pleti, 
ovládajú líčenie, farbenie a úpravu mihalníc a obočia, získavajú prax v obsluhe
a údržbe prístrojov a pomôcok používaných v kozmetických salónoch, štúdium 
je ukončené maturitnou skúškou
6362 M kozmetička a vizážistka
absolventi ovládajú kompletné kozmetické ošetrenie tváre s prístrojovou
technikou, rôzne techniky líčenia, ktoré dokážu zosúladiť s celkovým
vzhľadom zákazníka, štúdium je ukončené maturitnou skúškou

3-ročné štúdium:

6456 H kaderník
absolvent ovláda práce spojené s tvorbou účesov, techniky strihania, farbenia, 
preparácie vlasov a poskytovanie poradenstva, štúdium ukončené záverečnou 
skúškou

2-ročné nadstavbové štúdium:

6426 L vlasová kozmetika
rozširuje a prehlbuje odborné a praktické vedomosti a schopnosti absolventov 
3-ročného odboru kaderník, štúdium je ukončené maturitnou skúškou
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Naša škola ponúka vzdelávanie v atraktívnych
študijných odboroch so zameraním na informačné
a komunikačné technológie v oblasti informačnej 
bezpečnosti, počítačových sietí, databázových
technológií, programovania, počítačovej grafiky
a inteligentných a digitálnych systémov. Škola
zabezpečuje kvalitnú odbornú prax v systéme
duálneho vzdelávania. Spolupracujeme
s významnými IT zamestnávateľmi v regióne, 
ako sú AT&T, DEUTSCHE TELEKOM IT SOLU-
TIONS, NESS KDC a iné. Každoročne majú žiaci 
našej školy možnosť vykonávať odbornú prax v 
rámci projektu Erasmus+ v zahraničí. Po ukončení 
štúdia je o našich žiakov zo strany zamestná-
vateľov veľký záujem, nakoľko získané vedomosti 
a zručnosti počas štúdia vedia využiť v praxi. 
Naša škola poskytuje v rámci regiónu najviac 
absolventov uplatniteľných v IT.

> vzdelávanie lektormi z firiem (OpenLab)
> 24 odborných IT učební
> výučba prostredníctvom najnovších technológií
> COVaP pre informačné a sieťové technológie
> veľká úspešnosť žiakov v súťažiach
> majstri sveta v pretekoch áut na vodíkový pohon
> nadštandardná spolupráca s IT firmami
> systém duálneho vzdelávania
> vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
> školský internát v areáli školy
> školská jedáleň
> multifunkčné ihrisko
> každoročné odborné stáže v zahraničí (Erasmus+)
> osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
> Cisco CCNAv7 1 - 3,  CyberOpsAssociate, IT Essentials
> vysoký dopyt zamestnávateľov po absolventoch

Stredná odborná škola informačných technológií,
Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, Košice, 040 01

055 643 68 91

skola@ostrovskeho.sk

www.ostrovskeho.sk

Stredná odborná škola
informačných technológií,
Ostrovského 1, Košice
sos_ostrovskeho
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4-ročné štúdium:

2573 M programovanie digitálnych technológií
zameranie na programovanie webových aplikácií a
počítačových hier
2559 M inteligentné technológie
zameranie na smart technológie a IoT
2561 M informačné a sieťové technológie
zameranie na počítačové siete, programovanie,
serverové technológie a databázy   
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov
zameranie na digitalizáciu procesov v podniku
3447 K grafik digitálnych médií
zameranie na webové stránky, 2D,3D grafiku, animácie

3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium:

2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti
zameranie na kybernetickú bezpečnosť
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> jedinečnosť odborov v Košickom kraji, študijné a učebné
 odbory žiadané na trhu práce

> motivačné štipendium 

> odborné stáže a exkurzie v zahraničí

> účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach

> duálne vzdelávanie 

> zapojenie školy do  projektov

> autoškola -  možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B  
 a T (pre vybrané odbory zadarmo)

> barmanský kurz a rekvalifikačné kurzy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 

Kukučínova 23, Košice, 040 01

055 685 53 89
055 685 53 91
0911 923 249
055 685 53 89 výchovný poradca
055 695 02 18 elokované pracovisko Rozhanovce
riaditel@sospsvke.edu.sk
zastupcatv1@sospsvke.edu.sk
zastupcaov@sospsvke.edu.sk
vychovny.poradca@sospsvke.edu.sk
rozhanovce@sospsvke.edu.sk
www.sospsvke.edu.sk
www.sospasnavkosice.edupage.org
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Sme škola s viac ako 50-ročnou tradíciou
a jedinečnými odbormi nielen v Košickom kraji,
ale aj na Slovensku. Ponúkame kvalitné vzdelávanie
s podporou IKT, kvalitnú odbornú prax v systéme
duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách.
Náš vysokokvalifikovaný pedagogický zbor pripravuje
žiakov pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva,
ale aj služieb. Sme flexibilní, prispôsobujeme
sa potrebám trhu práce, študentom aj ich rodičom.
Poskytujeme štúdium nielen v dennej , ale aj večernej
a diaľkovej forme. Pre absolventov strednej školy
s maturitou ponúkame pomaturitné štúdium.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku, Košice



4-ročné štúdium: 

4210  M 11 agropodnikanie-agroturistika
absolvent vykonáva riadiace a odborné činnosti v poľnohospodárstve,
má schopnosti podnikať v oblasti cestovného ruchu
4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo
absolvent ovláda technologické postupy pri pestovaní, ochrane a zbere 
záhradníckych plodín, vie navrhnúť výzdobu interiérov a úpravu exteriérov
4211 M 26 zahradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba

3-ročné štúdium:

4571 H záhradník
absolvent je schopný pracovať v záhradníckej výrobe, podnikoch a službách, 
pozná jednotlivé druhy kvetín, sadovníckeho materiálu, pričom ovláda
technológiu pestovania a ochrany rastlín
6460  H predavač
absolvent ovláda základné činnosti spojené s manipuláciou tovaru
v obchode, prácu s pokladňou, aranžovanie a darčekovú úpravu tovaru
2955  H mäsiar, lahôdkar
absolvent je  schopný samostatne vykonávať odborné činnosti
v jatočnej výrobe, pri rozrábke mäsa aj v mäsovej výrobe
6445  H kuchár
absolvent samostatne zvládne prípravu jednoduchých aj zložitých jedál
v zariadeniach spoločného stravovania
4524  H agromechanizátor, opravár
absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať
odborné činnosti v poľnohospodárstve s mechanizačnými prostriedkami,
robiť údržbu a opravu strojov

2-ročné nadstavbové štúdium: 

6403 L podnikanie v remeslách a službách

2-ročné štúdium:
(pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním)

4572 F poľnohospodárska výroba
2982 F potravinárska výroba

3-ročné pomaturitné štúdium:

4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny  
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Stredná odborná škola technická sa nachádza
neďaleko centra mesta Košice v mestskej
časti Juh. Počas svojej vyše 70-ročnej
tradície pripravila pre potreby spoločnosti viac
ako 11 000 úspešných absolventov
školy -  kvalifikovaných odborníkov v oblasti
stavebníctva a v iných technických odvetviach.
Kolektív pedagogických zamestnancov
zabezpečuje a realizuje teoretické a praktické
vyučovanie a výchovu mimo vyučovania.
Materiálno-technické vybavenie je na vysokej
úrovni, priestory školy a dielní sú obnovené,
vybavené didaktickým prostriedkami
a informačno-komunikačnými technológiami,
prístrojmi, strojmi a zariadeniami.
Absolventi majú uplatnenie na trhu práce
a predpoklady pre štúdium na vysokých školách.

> existencia Dobrovoľnej požiarnej ochrany a s tým
 spojená účasť na rôznych súťažiach hasičského športu
> možnosť absolvovania základnej odbornej prípravy
 “Technik požiarnej ochrany” na základe schválenia
 Prezídiom Hasičského a záchranného zboru SR
> zapojenie školy do programu Erasmus+ a s tým spojená
 možnosť mobilít v partnerských krajinách
> možnosť získania vodičského a zváračského preukazu
> súťaže praktických zručností a BOZaPO
> ubytovanie vo vlastnom školskom internáte a stravovanie
 vo vlastnej školskej jedálni
> možnosť získania finančných benefitov v rámci odborného
 výcviku
> účasť na súťažiach v rámci Slovenskej republiky
> aktívna činnosť v krúžkoch podľa záujmu
> zapojenie školy do rozvojového programu DofE (Medzinárodná cena 
 vojvodu z Edinburghu)
> partnerstvo a spolupráca so zahraničnými školami podobnými
 ako je naša škola v Ostrave a Poľsku          
> sme jednou z piatich vybraných škôl na Slovensku, ktorá sa zapojila 
 do pilotného projektu “Výchova nových servisných technikov”
 a v rámci študijného odboru 2697K mechanik elektrotechnik
 spolupracujeme so spoločnosťou APPLIA - združením výrobcov 
 domácich spotrebičov

Stredná odborná škola technická,
Kukučínova 23, Košice

Kukučínova 23, Košice, 040 01

055 622 80 31
0905 443 235
sekretariat@sostke.sk

www.soskuke.edupage.org
www.soskuke.sk
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4-ročné štúdium:

2447 K mechanik hasičskej techniky
odborník pre starostlivosť o hasičskú techniku, kvalifikovaný
odborník v Hasičskom a záchrannom zbore SR, zodpovedný
za zverené hasičské technické prostriedky a zariadenia
3667 K technik vodár vodohospodár
odborník na oblasť vody, vodných zdrojov, zachytávania,
odberu, dopravy a rozvodu vody, pri riadení správnosti chodu
zariadení na úpravu vody, meranie kvality vody, dispečing 
porúch
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení
stavebný a technický odborník pre prípravu a realizáciu
stavieb - voda , plyn, kúrenie, zdravotná technika
3693 K technik energetických zariadení budov
technik pre rozvody energetických zariadení budov,
špecialista na energetické poradenstvo a obnoviteľné
energetické zdroje, na montáže energetických zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
odborník na elektroinštalácie v budovách, na kontrolu
a servis elektrotechnických zariadení, projektant nových
elektrotechnických zariadení
3964M ochrana osôb a majetku pred požiarom
odborník na prevenciu proti požiarom – požiarny technik
vo výrobnej a nevýrobnej sfére, špecialista na protipožiarne 
systémy, požiarnotechnické zariadenia, odborník
na vypracovanie návrhov, zisťovanie a realizáciu proti-
požiarnych opatrení, na odstraňovanie nedostatkov
v protipožiarnej prevencii s cieľom realizácie opatrení
v súvislosti s ochranou osôb a majetku pred požiarom
vo všetkých pracovných priestoroch.

3-ročné štúdium:

3352  H stolár
3661   H murár

2-ročné nadstavbové študium s maturitou
pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava
  prístrojov, strojov a zariadení
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3659 L stavebníctvo 114



SOŠ veterinárna poskytuje stredoškolské
vzdelanie v oblasti veterinárnych vied od roku 1955,
v súčasnosti v dvoch študijných odboroch.
Integrovaný študijný odbor Veterinárne zdravotníctvo
a hygiena ponúka zamerania na chov hospodárskych
zvierat, cudzokrajných zvierat chov psov a hygienickú
a laboratórnu službu.
Od školského roku 2016/2017 sa experimentálne
overuje nový študijný odbor Veterinárny asistent
pre ambulancie, kde obsah štúdia  je zameraný
na komplexné poznatky o činnosti veterinárnej
ambulancie v chove, výžive a ošetrovaní
spoločenských zvierat. Vo vyučovacom procese
sa využívajú veterinárne odborné učebne
a laboratóriá, učebne informatiky, cudzích jazykov,
kynologický cvičný areál, areál drobnochovu,
telocvičňa a posilňovňa. Škola zmluvne
zabezpečuje pracoviská učebnej, individuálnej
odbornej praxe a klinickej praxe. 
V školskom roku 2019/2020 škola vstúpila
do duálneho vzdelávania v odbore Veterinárny
asistent pre ambulancie.  Naši absolventi úspešne
študujú na vysokých školách a uplatňujú sa 
na Slovensku i v krajinách EÚ.

> SOŠ veterinárna ponúka možnosť získania
 canisterapeutického certifikátu pre psovoda
 a psa asanátorského certifikátu

> možnosť účasti na odborných stážach v zahraničí
 prostredníctvom medzinárodného projektu Erasmus+

> bohatú krúžkovú činnosť - canisterapia - terapia psom,
 canicross - beh so psom, agility - beh so psom cez prekážky,
 enviromentálny krúžok - bio spolunažívanie s prírodou,
 športové krúžky, jazykové krúžky

> na medzinárodnej súťaži stredných odborných škôl
 s veterinárnym zameraním “Pohár ústředního ředitele
 Státní veterinární správy” naša škola získala počas
 jedenástich rokov v konkurencii ôsmych  českých veterinárnych
 škôl  dva krát  prvenstvo, jeden krát  2., 3., 4. miesto

> pravidelne sa zúčastňujeme stredoškolskej odbornej činnosti,
 športových súťaží, olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

Stredná odborná škola veterinárna,
Námestie mladých poľnohospodárov 2,
Košice-Barca

Námestie mladých poľnohospodárov 2,
Košice-Barca, 040 17

055 685 53 47 

sosvet@sosvet.sk

www.sosvet.sk

SOŠ Veterinárna Košice-Barca
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4-ročné štúdium:

4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat
absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne ošetrovať hospodárske
zvieratá,  je kvalifikovaný pracovník v oblasti vedenia a práce na farmách
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba
absolvent je kvalifikovaný pracovník pre kontrolu výrobných procesov, analýzu rizík
a kontrolných bodov pri výrobe potravín, pri odbere vzoriek, pri laboratórnom
preverovaní kvality a bezpečnosti potravín, ako aj ich nutričných vlastností
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 
absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti zoológie, etológie a chovu
cudzokrajných zvierat
4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov
absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný zabezpečiť prevádzku chovateľskej
stanice psov, v oblasti výcviku psov, plemien psov, podmienok chovu a výživy psov,
canisterapie, úpravy srsti psov a kynologickej legislatívy
4338 M veterinárny asistent pre ambulancie
študijný odbor v experimentálnom overovaní – aj v systéme duálneho vzdelávania
absolvent je kvalifikovaný pracovník pre prácu vo veterinárnych zariadeniach,
je schopný zabezpečiť prevádzku chovateľskej stanice psov, útulkov, karantény,
samostatne ošetrovať zvieratá, ovláda postupy klinickej diagnostiky, samostatnej
práce s prístrojovou technikou určenou na prevenciu, diagnostiku a terapiu
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Profil školy v súčasnosti zodpovedá prímestskej
strednej odbornej škole v súlade so súčasne
platným systémom odborného vzdelávania. 
Ponúkame rôzne študijné a učebné odbory
vyučované v slovenskom a maďarskom jazyku
v moderných a didaktickou technikou vybavených
učebniach. 
Inovačné metódy a nové trendy do výučby
zavádzajú učitelia školy implementáciou projektov
z Európskeho sociálneho fondu. Odborné
vzdelávanie prebieha s podporou IKT a získavanie
praktických zručností sa realizuje v rámci odbornej 
praxe aj na zmluvných pracoviskách.
Škola má aj vlastnú zváračskú školu a autoškolu,
ktoré umožňujú žiakom počas štúdia získať
zváračský preukaz a vodičské oprávnenia skupiny
A, B, T a C1. 
Neoddeliteľnou súčasťou života na našej škole
je aj prezentácia schopností našich žiakov
na rôznych vedomostných, športových súťažiach
a kultúrnych podujatiach, čím vo veľkej miere
obohacujú dianie na škole.

> experimentálny odbor Agromechatronik
 aj v maďarskom jazyku
> didaktickou technikou vybavené učebne
> odborná prax a odborný výcvik realizované
 na zmluvných pracoviskách
> odborné exkurzie a exkurzie do zahraničia
> vlastná autoškola, autocvičisko a zváračská škola
> možnosť získania vodičského, zváračského
 a paličského preukazu, osvedčenia
 na vysokozdvižný vozík a kombajn
> lyžiarsky a snowboardingový výcvik
> zahraničné stáže v rámci projektu Erasmus+
> novozrekonštruovaný školský internát v budove školy
> posilňovňa, priestory na spinning, elektronické 
 šípky, step aerobics a stolnýtenis
> elektrolaboratórium s moderným vybavením 
 výučbového modulu
> vlastné diagnostické stredisko
> spolupráca s Technickou fakultou SPU v Nitre 
> pestré mimoškolské aktivity v rámci krúžkov
> WIFI

Stredná odborná škola agrotechnická,
Agrotechnikai Szakközépiskola,
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, 045 01

055 460 21 39

agrotechnicka@sosmoldava.sk

www.sosmoldava.edupage.org
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4-ročné štúdium:

3765 M technika a prevádzka dopravy
absolvent je pripravený na výkon funkcií technika
v prevádzke a údržbe, diagnostike motorových vozidiel, 
v projekcii, v dispečerskej službe,
v konštrukčných kanceláriách, v dielňach
na opravu vozidiel
4236 M ekonomika pôdohospodárstva
absolvent vykonáva ekonomické činnosti spojené so 
spracovaním informácií v oblasti agro výroby, zásobo-
vania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalis-
tiky, vo vedení administratívy a účtovníctva
4532 K agromechatronik
(aj s vyučovacím jazykom maďarským)
do praxe pripravuje chýbajúcich odborníkov
pre oblasť obsluhy a servisu modernej
počítačom riadenej poľnohospodárskej techniky
a pre firmy zaoberajúce sa ich predajom
4553K podnikateľ pre rozvoj vidieka
(s vyučovacím jazykom maďarským)
absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné 
činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, služieb 
a podnikateľských aktivít súvisiacich s rozvojom vidie-
ka a agro sektora

3-ročné štúdium:

3152 H 02 krajčír - dámske odevy
absolvent je pripravený na výkon odborných
činností v povolaniach textilného, technického
a odevného odvetvia.
2964 H cukrár
absolvent je schopný vykonávať odborné
technické a technologické činnosti
v odvetviach potravinárskeho priemyslu
a gastronómie.
3661 H murár
absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné 
práce v stavebníctve na základe poznatkov
o vlastnostiach stavebných materiálov



Stredná odborná škola obchodu a služieb  existuje
už 60 rokov a  dnes pripravuje na povolanie
320 žiakov. Žiaci učebných odborov si upevňujú
odborné zručnosti aj  v zariadeniach firiem
a organizácií partnerov školy. Absolventi učebných
odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu
a získať úplné stredné odborné vzdelanie
(maturitu), čo im rozšíri možnosti uplatnenia v praxi.
V priebehu štúdia žiaci absolvujú plavecký, lyžiarsky
kurz a kurz ochrany života a zdravia. Zabezpečujeme
výučbu v odborných učebniach pre jednotlivé odbory,
v jazykových učebniach, učebniach informatiky
a administratívy a modernej telocvični.
Stravovanie za priaznivé ceny zabezpečujeme
vo vlastnej jedálni s pomocou žiakov školy.
Vychovávame pracovníkov v regionálnom meradle,
ale prispôsobili sme sa aj požiadavkám otvoreného
európskeho trhu. Po našich absolventoch je záujem
doma aj v zahraničí, kde si pochvaľujú ich pracovitosť,
zodpovednosť a odborné znalosti. 

> naši žiaci s pedagógmi odborne zabezpečujú spoločenské
 a kultúrne podujatia mesta či okresu

> kultúrny rozvoj a estetické formovanie žiakov podporuje
 spolupráca s Gemerskou knižnicou a mestským divadlom Actores 

> činnosť žiackej školskej rady je zameraná na organizovanie 
 mimoškolských aktivít, podporu charitatívnych projektov v 
 spolupráci s SČK – darcovstvo krvi, s Úniou slabozrakých a 
 nevidiacich – Biela pastelka, organizovanie zbierok – Deň narcisov,
 Hodina deťom

> umeleckú kreativitu žiaci prejavujú pri príprave rozhlasových relácií
 a akadémií

> z krúžkov našej školy je veľmi úspešný krúžok v hode šípkami,
 ktorého členovia sa prebojovali až na Majstrovstvá Slovenska 

> žiaci sú úspešní v športových súťažiach okresu či kraja

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Rožňavská Baňa 211, Rožňava

Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 048 01

058 732 59 53
058 734 54 77 fax
0902 085 827
sososroznava@gmail.com 

www.sososrv.edupage.sk
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4-ročné štúdium:
6445 K kuchár
riadiaci zamestnanci podnikov spoločného stravovania,
súkromní podnikatelia v oblasti CR a v pracovných pozíciách
ako kuchár, prevádzkar  
6444 K čašník, servírka
riadiaci zamestnanci podnikov spoločného stravovania,
súkromní podnikatelia v oblasti CR a v pracovných pozíciách
ako čašník, servírka, prevádzkar 

3-ročné štúdium:
6489 H hostinský, hostinská
výkon povolania hostinský, ako zamestnanci reštaurácií,
hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania
ale i ako živnostníci
6460 H predavač
výkon kvalifkovaných pracovných činností ako predavač,
skladník, či samostatný živnostník
6456 H kaderník
pracujú v službách ako zamestnanci kaderníctva malých
a stredných firiem a tí úspešnejší si môžu otvoriť vlastný
kadernícky salón
3661 H murár
môžu pracovať vo všetkých stavebných firmách
a organizáciách, prípadne ako živnostníci
2964 H cukrár
kvalifikovaní pracovníci v príslušnom potravinárskom
odvetví ale i ako hrdí majitelia cukrární
2955 H mäsiar, lahôdkar
odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnejvýrobe,
družstevných a súkromnýchpodnikoch, aleboako samostatní
podnikatelia v potravinárskejvýrobe a v rôznychsúvisiacich
službách

2-ročné nadstavbové štúdium:
6403 L podnikanie v remeslách a službách
absolventi tohto odboru sú pripravenípre výkon činností
súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách
podnikateľských subjektov, pričom získaným
maturitným vysvedčením sa im otvára možnosť štúdia
na vysokej škole
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Stredná odborná škola technická spojením troch
škôl do jedného celku vytvorila v regióne Rožňava
vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ponúka široké
spektrum vzdelávacích programov technického
zamerania. Odovzdáva odborné vedomosti
a zručnosti pre uplatnenie sa v praxi,
ale aj pripravuje pre celoživotné vzdelávanie
v neustále dynamicky meniacej sa spoločnosti.
Vytvára žiakom bezpečné podmienky
pre zmysluplnú a tvorivú činnosť už počas štúdia
a systematicky ich pripravuje pre aktívne učenie
sa a rozvíjanie odborných zručností využiteľných
v praxi, ako aj ďalšom štúdiu.  V 3. a 4. ročníku
žiaci absolvujú prax vo firmách Essity,
CWT Metal s.r.o., Euris s.r.o. , CMF s.r.o.
a v autoservisoch. Úspešnosť zamestnania
je pre absolventov vysoká.

> Erasmus+ (prax v zahraničných firmách)
> odborné exkurzie do firiem v rámci odborov štúdia na škole
> zapojenie sa do súťaže SYGA (Siemens Young Generation Award)
> prax u najväčšieho zamestnávateľa v okrese Rožňava, Essity s.r.o
> spolupráca s CWT Metal s.r.o., Euris s.r.o., CMFs.r.o.
> 90% úspešnosť zamestnateľnosti absolventov
> zahraničné stáže Erasmus+
> odborná spôsobilosť pre elektrikárov §21 č. 508/2009  Z.z.
> multifunkčné ihrisko
> posilňovňa
> CISCO akadémia
> IT Akadémia
> vybavenosť odborných učební
> projekty IROP, ESF
> CISCO I., II, III, 
> krúžky: robotický krúžok, mladý konštruktér, športový krúžok   
 (nielkoľko rokov sme na prvých priečkach v športových súťažiach)
> CNC dielňa, školská jedáleň, školský autoservis

Stredná odborná škola technická,
Hviezdoslavova 5, Rožňava

Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01

058 732 26 46

sekretariat@sostrv.sk

https://sostrv.edupage.org/
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4-ročné štúdium:

2697 K mechanik elektrotechnik
absolvent  je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať
práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania,
výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení
2413 K mechanik strojov a zariadení
absolvent  je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný
samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných
strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie
a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení
pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti
o životné prostredie
2561 M informačné a sieťové technológie
absolvent  je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný
samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví
informačných a komunikačných technológií

3-ročné štúdium:

2487 H 01 autoopravár - mechanik
mechanik pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením
dielní predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii
výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska,
vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce
2487 H 02 autoopravár - elektrikár
štandardné opravy cestných motorových vozidiel, na základe informácií získaných
v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav
a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce

2-ročné štúdium:

4572 F lesná výroba
štúdium zamerané na dokončenie nižšieho stredného vzdelania
4579 F poľnohospodárska výroba
štúdium zamerané na dokončenie nižšieho stredného vzdelania.
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Stredná odborná škola techniky a služieb je 
školou pre prax. Škola vzdeláva študentov 
v štvorročných, trojročných a dvojročných 
odboroch. Od školského roku 2019-2020 sme 
v duálnom vzdelávaní s firmou KOVOSTROJ 
a.s. Dobšiná. Študentky odboru predavač 
a obchodný pracovník vykonávajú prax v 
obchodných prevádzkach COOP JEDNOTA a 
AGROMILK. Teoretické vyučovanie prebieha 
v odborných učebniach výpočtovej techniky, 
učebni pre elektrické merania, strojárskej 
učebni. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje 
v cvičnej predajni rozličného tovaru a v novo 
vybavených dielňach pre stavebnú a strojársku 
výrobu a v krajčírskej dielni pre odbor výroba 
konfekcie. Cieľom školy je vychovať dobrých 
odborníkov uplatniteľných na trhu práce. 

> v odbore obchodný pracovník vykonávajú študenti
 odborný výcvik priamo v obchodných prevádzkach

> benefitom pri štúdiu odboru mechanik elektrotechnik
 je možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 v elektrotechnike po absolvovaní maturitnej skúšky

> umožňujeme vzdelávanie aj pre žiakov, ktorí skončili ZŠ
 v nižších ročníkoch, pričom po ukončení kurzu nižšieho
 stredného vzdelávania majú možnosť študovať v trojročných
 učebných odboroch

> benefitom pre športovcov je nová posilňovňa

> škola organizuje lyžiarsky výcvik, odborné exkurzie,
 návštevy divadelných predstavení, športové podujatia
 a školské výlety 

Stredná odborná škola techniky a služieb, 
SNP 607, Dobšiná

SNP 607, Dobšiná, 049 25

058 7941 278
0948 376 803
skola@sosdobsina.sk

www.sosdobsina.edupage.org



4-ročné štúdium:

6442 K obchodný pracovník
v praxi sa môže uplatniť v oblasti obchodno-prevádzkových 
funkcií ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci predajne a 
obchodný zástupca
2697 K mechanik elektrotechnik
absolvent sa uplatní ako elektromechanik, servisný technik, 
správca budov, energetik elektrikár

3-ročné štúdium:

2464 H strojný mechanik
absolvent ovláda práce na obrábacích strojoch, klampiarske
a zámočnícke práce 
3661 H murár 
absolvent tohto odboru pozná vlastnosti stavebných materiálov, 
vie murovať, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky,
jednoduché obklady a dlažby
6460 H predavač
absolvent získa zručnosti pri práci s tovarom: objednávanie, pre-
beranie, vystavovanie, predaj, balenie, skladovanie, ošetrovanie, 
inventarizácia predajne

2-ročné štúdium:

2478 F strojárska výroba
absolvent ovláda ručné spracovanie kovov a strojné
obrábanie jednoduchých súčiastok
3686 F stavebná výroba
absolvent používa vhodné materiály, pracovné náradie a tech-
nologické postupy, zhotovuje a realizuje jednoduché stavebné 
úpravy
3178 F výroba  konfekcie
absolventka dokáže samostatne vykonávať jednoduché menej 
náročné pracovné činnosti v textilnej a odevnej výrobe, využíva 
jednoduché strojové zariadenia a nástroje
3169 F praktické práce
absolvent môže vykonávať jednoduché pracovné operácie
v zariadeniach textilnej výroby, pomocné práce v prevádzkach 
spoločného stravovania, je zaškoleným pracovníkom pre práce
v záhradníctve a poľnohospodárskej výrobe
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Po celý čas svojej existencie škola reagovala
na potreby praxe, požiadavky rodičovskej
verejnosti a menila zameranie učebných
i študijných odborov. V súčasnosti sme jediná
širokospektrálna stredná odborná škola
Hnileckého regiónu, ktorá poskytuje vzdelávanie
od kurzov na ukončenie základnej školy
až po získanie maturitného vzdelania.
Absolventi 3-ročných učebných odborov
môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu.
Naša schopnosť  kvalitne naučiť žiakov
remeslo je postavená na jedinečnom prepojení
s praxou, kde spolupracujeme s desiatkami
organizácií pôsobiacich v strojárskej výrobe
i v službách. Naším cieľom je úspešné
uplatnenie absolventov na trhu práce
a snaha vychovať z nich nielen odborníkov
v remesle, ale i priateľských ľudí.

> moderné vybavenie školy

> výborné výsledky na Majstrovstvách SR
 v CNC sústružení a frézovaní

> duálne vzdelávanie v oblasti strojárstva

> vysoká zamestnanosť absolventov

> praktické vyučovanie v stabilných spoločnostiach
 s najmodernejšími technológiami

> programovanie a obsluha CNC strojov

> školská dielňa vybavená novými CNC strojmi

> odmena za produktívnu prácu

> sociálne a motivačné štipendium

> poskytnutie pracovného oblečenia a pomôcok

> pracovné miesto po ukončení štúdia

> kvalitne vybavená posilňovňa a telocvičňa

Stredná odborná škola techniky a služieb,
Prakovce 282, Prakovce

Prakovce 282, Prakovce, 055 62

053 487 41 08
0917 070 321

sosprako@gmail.com

www.sosprakovce.edupage.org

Soš Prakovce
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3-ročné štúdium:
2423 H nástrojár 
absolvent získa teoretické vedomosti
a odborné zručnosti pre výkon povolania nástrojára
2433 H obrábač kovov
je pripravený na výkon jednoduchých a pomocných
kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch
(sústružník, frézar, brusič)
6460 H predavač
získa zručnosti pri práci s tovarom, s pokladňou,
ovláda zásady administratívnych prác v obchodných
prevádzkach
6489 H hostinský, hostinská
získa zručnosti pri práci v pohostinstve,
základy technologickej prípravy jedál a nápojov
a estetiky stolovania

2-ročné štúdium:
4579 F lesná výroba
odbor je určený pre chlapcov i dievčatá na výkon
povolania v lesnej výrobe
3169 F praktické práce
absolvent môže vykonávať jednoduché pracovné
operácie v zariadeniach textilnej výroby, pomocné
práce v prevádzkach spoločného stravovania,
je zaškoleným pracovníkom pre práce v záhradníctve
a poľnohospodárskej výrobe

2-ročné nadstavbové štúdium (maturitný odbor):
6403 L podnikanie v remeslách a službách
absolvent získa vedomosti o založení a vedení malého
a stredného podniku, je schopný viesť účtovnú evidenciu
a vykonávať administratívne práce pomocou výpočtovej 
techniky

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, 
strojov a zariadení
absolvent získa vedomosti o vlastnostiach technických 
materiálov používaných v strojárstve,bude vedieť čítať 
technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok 
a montážnych zostáv, stanoviť správny technologický postup 
a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces a 
presne definovať jednotlivé časti 126



Ubehlo 123 rokov, odkedy bránami školy prešli
prví absolventi. V súčasnosti je SOŠ drevárska
zrekonštruovaná a moderne vybavená. V areáli
školy máme vlastné školské dielne s moderným
strojovým vybavením a profesionálnou CNC
drevoobrábacou frézou, školskú jedáleň,
dve telocvične, posilňovňu, saunu a výcvikový
bazén. Na vyučovaní využívame moderné
informačno-komunikačné technológie,
pri vzdelávaní spolupracujeme s vysokými
školami, univerzitami a firmami. Zaviedli
sme úplne nové moderné študijné
odbory technik drevostavieb a technik
drevárskych CNC zariadení. Žiakom poskytujeme
možnosť zapojiť sa do systému duálneho 
vzdelávania a odborného vzdelávania 
na zmluvných pracoviskách. Mnohí absolventi
sú úspešní na VŠ, väčšina sa uplatnila v praxi
doma i v zahraničí, zo strany zamestnávateľov
je výrazný záujem o našich absolventov,
mnohí úspešne podnikajú.

> tradícia, kvalita a úspechy školy
> 123 rokov na trhu vzdelávania (1899-2022)
> jediná stredná odborná škola drevárska v Košickom
 samosprávnom kraji
> Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre nábytkárstvo 
> akreditované kurzy vzdelávania
> moderné materiálno-technické vybavenie školy 
> duálne vzdelávanie
> nedostatok absolventov drevárskych a nábytkárskych odborov
 na trhu práce
> odborné stáže v zahraničí Erasmus+
> praktická príprava na zmluvných pracoviskách
> školský psychológ, špeciálny pedagóg
> krúžky:
 športové (volejbalový, futbalový, basketbalový, turistický, plavecký)
 tvorivé dielne (výroba suvenírov z dreva, maličkosti z dreva, 
 tvarovanie dreva, výroba výrobkov na CNC stroji)
 odborné (počítačový, fotografický, obhajoba vlastného projektu)  
 jazykové (ANJ, SJL)

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves

Filinského 7, Spišská Nová Ves, 052 01

053 442 42 46
0902 904 812

sosd@sosdsnv.sk

www.sosdsnv.sk

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves
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4-ročné štúdium:

3348 M tvorba nábytku a interiéru
(duálne vzdelávanie, talentová prijímacia skúška,
maturitné vysvedčenie)
odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov bytového,
verejného a mestského interiéru, počítačová
2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie
3349 K technik drevostavieb
odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie a výroba
moderných nízkoenergetických drevostavieb 
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, duálne
vzdelávanie, maturitné vysvedčenie)
odborné zameranie: technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie,
konštrukcia a výroba nábytku
3345 K technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba
odborné zameranie: automatizácia a robotizácia vo výrobe,
programovanie a obsluha CNC zariadení
3447 K grafik digitálnych médií
odborné zameranie: spracovanie grafických návrhov, znalosť
postupov grafického spracovania a grafiky digitálnych médií,
typografických pravidiel, technologickej dokumentácie textových,
obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií,
ovládanie typografi
2682 K mechanik počítačových sietí
(duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie + výučný list)
odborné zameranie: stavba, diagnostika a konfigurácia
počítačov a PC sietí, programovanie, tvorba webových stránok

3-ročné štúdium (duálne vzdelávanie, výučný list):

3355 H stolár
odborné zameranie: znalosť postupov ručného aj strojového
opracovania dreva a drevných materiálov, práca na moderných
drevoobrábacích strojoch vrátane CNC

3370 H čalúnnik
odborné zameranie: výroba čalúneného nábytku, dekoratérskych
prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej
alebo individuálnej výrobe
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Škola poskytuje úplné odborné vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou z ekonomických
a informatických predmetov a z predmetov
z oblasti agropodnikania a cestovného ruchu.
Vychováva a vzdeláva absolventov, ktorí nájdu
uplatnenie v mnohých oblastiach národného
hospodárstva – v obchodných a výrobných
podnikoch, štátnej a verejnej správe, bankových
a finančných inštitúciách aj IT spoločnostiach.
Intenzívne spolupracuje s podnikateľskými
subjektmi a VŠ pri tvorbe nových školských
vzdelávacích programov. Partnerstvo v zahraničí
škola rozvíja vďaka medzinárodným projektom,
výmenným pobytom a odbornej praxi vo firmách.
Praktické vyučovanie prebieha na zmluvných
pracoviskách odbornej praxe, školskej včelnici
s API domčekom a od školského roka 2019/2020
aj v systéme duálneho vzdelávania.
Škola podporuje šport, výučbu jazykov a rozvoj
počítačových zručností. Život v škole dotvárajú
zaujímavé školské aj mimoškolské aktivity. 

> duálne vzdelávanie – príprava na budúce povolanie
 u zamestnávateľov s možnosťou získania pracovnej zmluvy
 po ukončení štúdia
> vyučovanie základných modulov systému SAP
> medzinárodný certifikát CISCO
> medzinárodný certifikát digitálnych zručností ECDL
> štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie
> zavedenie programu ZAV do vyučovania predmetu
 Administratíva a korešpondencia
> certifikát OMEGA (podvojné účtovníctvo)
> Erasmus+ (odborná prax v zahraničí)
> uplatnenie absolventov vo všetkých oblastiach hospodárskeho života
> viac ako 90-ročná tradícia školy
> atraktívne študijné odbory
> prepojenie študijných odborov so štúdiom na vysokých školách
> moderné učebne a vybavenie školy
> školská včelnica, včelí náučný chodník – cvičenia z včelárstva
> odborné ekonomické a športové súťaže
> zážitkové formy učenia – ako viesť vlastnú firmu
> workshopy, exkurzie, konferencie, stáže, výmenné pobyty
> vysokokvalifikovaní učitelia

Stredná odborná škola ekonomická,
Stojan 1, Spišská Nová Ves

Stojan 1, Spišská Nová Ves, 052 01

053 442 17 57
0905 527 406

oasnvsk@gmail.com

www.sosesnv.edupage.org

SOSESNV
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4-ročné štúdium:

6317 M obchodná akadémia
absolvent je stredoškolsky vzdelaný pracovník pripravený
na samostatný výkon činnosti odborného ekonomického
pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov
(súkromných, družstevných a štátnych)
6317 M obchodná akadémia so špecializáciou na ekonomiku verejnej 
správy - spojenie štúdia ekonomických a právnických predmetov
absolvent je schopný vykonávať ekonomické činnosti pre výkon
funkcií na úsekoch štátnej správy a územnej samosprávy,
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC
6325 M ekonomické lýceum so špecializáciou podnikové informačné 
systémy s rozšíreným vyučovaním ANJ
absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti v podnikoch
využívajúcich a poskytujúcich IT služby ako používateľ informačných
systémov v oblasti vedenia účtovníctva, finančných analýz, správy
kontaktov a zmluvných vzťahov 
4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika
absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať
odborné technologické a riadiace funkcie najmä v odvetví poľnohos-
podárskej výroby s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby, pričom 
súčasťou odbornej prípravy sú aj služby v oblasti turistiky
na vidieku, agroturistiky a komunálnych služieb na vidieku
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Stredná odborná škola techniky a služieb
na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi
sa môže pochváliť bohatou históriou a zároveň
aj skutočnosťou, že má svoje opodstatnené
miesto v rámci regiónu Spiš. Vo svojej štruktúre
má širokú škálu učebných, študijných
aj nadstavbových odborov, ktoré odrážajú
požiadavku absolventov na trhu práce.
Cieľom školy je uplatňovať víziu, čo znamená
vybudovať modernú, úspešnú školu orientovanú
na žiaka, ktorého škola vzdeláva s ohľadom na potreby
zamestnávateľov a vývoj nových technológií.
Vzdelávanie žiakov je zamerané na skutočnosť,
aby žiaci získavali operačné a nie deklaratívne 
poznatky.
To si vyžaduje, aby sa vo výchovno-vzdelávacom
procese využívali nové metódy a formy práce.
SOŠ techniky a služieb pripravuje žiakov nielen
na výkon odborných robotníckych činností,
ale zabezpečuje aj rekvalifikáciu pracovníkov
z rôznych odvetví. Absolventi sú pripravení na
výkon odborných činností v jednotlivých odboroch,
pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

> široká škála 2- a 3-ročných učebných odborov, študijných
 odborov a nadstavbové štúdium
> možnosť súčasne získať výučný list a maturitné vysvedčenie
 v jednom študijnom programe
> súťaž v účesovej tvorbe
> účasť na majstrovstvách SR a ČR v make-upe
> exkurzie do firiem podľa odborov
> zapájanie sa do Európskeho týždňa odborných zručností
> Centrum odborného vzdelávania v oblasti interbeauty
> vybavenosť odborných učební progresívnymi IKT
> mimo školské aktivity a bohatá krúžková činnosť: modeling, image 
 moderného muža, vlasové a pleťové štúdio, vizáž modernej ženy, 
 počítač - môj pomocník, praktická elektronika, kreslenie
 elektrotechnických schém pomocou PC, konverzácia v cudzom jazyku, 
 nové trendy v stavebníctve, klub zdravého životného štýlu, športovo 
 zážitkové krúžky

Stredná odborná škola techniky a služieb,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01

053 446 13 90
053 446 13 60

skola@soussnv.sk

www.soussnv.edupage.org

Stredná odborná škola, Markušovská cesta
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2-ročné štúdium:
2478 F strojárska výroba
3686 F stavebná výroba
3383 F spracúvanie dreva
3178 F výroba konfekcie
4579 F lesné práce
3169 F praktické práce

3-ročné štúdium:
3661 H murár
3678 H inštalatér
3152 H 02 krajčír - dámske odevy
6456 H kaderník
2683 H 11 elektromechanik - silno-
prúdová technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková 
technika
2487 H 01 autoopravár - mechanik
absolventi získajú odbornú spôsobilosť 
vo svojich odboroch ako aj možnosť 
získania úplného stredného odborného 
vzdelania – nadstavbové štúdium 

2-ročné nadstavbové štúdium:
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž 
a opravy prístrojov, strojov a zariadení
3659 L stavebníctvo
3675 L 02 eletrotechnika - výroba
a prevádzka strojov a zariadení
6426 L vlasová kozmetika
3125 L odevníctvo
2493 L predaj a servis vozidiel
6423 L starostlivosť o ruky a nohy

4-ročné štúdium:
2697 K mechanik elektrotechnik
6446 K kozmetik
absolventi získajú kvalifikáciu v daných 
odboroch na úrovní stredných
odborných kádrov napr. činnosti
v projekcii, vo výrobe, v montážach,
v prevádzkach ako aj možnosť 
pokračovať v štúdiu na VŠ
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Škola sa venuje príprave absolventov pre oblasť
hotelových služieb, gastronómie, obchodu,
cestovného ruchu, ale aj výžive a ochrane zdravia,
kozmetike a vizážistike. Ponúka kvalitnú
teoretickú, odbornú a jazykovú prípravu,
absolvovanie odbornej praxe v zariadeniach 
doma aj v zahraničí, duálne vzdelávanie,
moderné vybavenie, spoluprácu s našimi
špičkovými absolventmi.
Škola pôsobí ako Centrum odborného
vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie.

> kurzy: barmanský, baristický, animátorský, carving, kros,  
 kurz senzorického hodnotenia potravín
> duálne vzdelávanie
> exkurzie a stáže po SR a zahraničí
> Erasmus+
> odborná prax v TOP hoteloch
> zapojenie v projektoch (eTwinning)
> spolupráca s našimi špičkovými absolventmi 
> partnerská škola Junior Achievement Slovensko
> vysoká úspešnosť uplatnenia našich absolventov
> školský internát
> telocvične a multifunkčné ihrisko
> moderné vybavenie odborných učební
> ISIC preukaz študenta
> množstvo školských a mimoškolských akcií
> športové, jazykové, odborné súťaže
> krúžky zamerané na gastronómiu, tvorivosť, šport, zdravú 
 výživu, módu, vizáž, dobrovoľníctvo a iné

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Školská 4, Michalovce

Školská 4, Michalovce, 071 01

056 644 11 72

sekretariat@sososmi.sk

www.sosmi.edupage.org

Stredná odborná škola obchodu a služieb

sos_oasmi
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5-ročné štúdium:

6323 K hotelová akadémia
absolvent je pripravený na samostatnú prácu v hotelových
a reštauračných zariadeniach, je schopný samostatne
podnikať a komunikovať v dvoch cudzích jazykoc

4-ročné štúdium:
(v systéme duálneho vzdelávania):

6444 K čašník, servírka
ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých a zložitých
objednávok, podávanie informácií o jedlách a nápojoch a rôzne 
druhy stolovania pri slávnostných príležitostiach
6442 K obchodný pracovník
absolvent je pripravený pracovať ako kvalifikovaný prevádzkový 
riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja 
tovarov, skladového hospodárstva, kontrolóra kvality, pracovní-
ka marketingu
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
absolventi získajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové 
programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových 
aktivít, zostavovať jedálne lístky
6355 M služby v cestovnom ruchu
absolventi sa môžu uplatniť v cestovných kanceláriách, do-
pravných podnikoch, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích 
zariadeniach, na medzinárodných festivaloch a kongresoch
6446 K kozmetik
absolventi sa môžu uplatniť v kozmetických salónoch, liečeb-
ných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách,
v súkromnom podnikaní

3-ročné štúdium:

6445 H kuchár
absolvent je pripravený samostatne zostaviť receptúry jedál, 
ovláda práce súvisiace s prípravou nových a technologicky 
náročných jedál, vrátane národných a iných špecialít, prípravu 
cudzích kuchýň
6456 H kaderník
absolvent samostatne zvládne základné kadernícke úkony, 
ovláda všetky technologické postupy, pozná prípravky vlasovej 
kozmetiky, ich zloženie, účinky, poskytuje poradenské služby 
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SOŠ technická v Michalovciach je odbornou
školou s dvoma pracoviskami. Poskytuje
vzdelanie v oblasti IT,  elektrotechniky,
strojárstva, prevádzkovej ekonomiky dopravy,
stavebníctva, autoopravárenstva. Jednotlivé
výchovnovzdelávacie programy umožňujú
všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Podporujú
šport, výučbu jazykov aj rozvoj počítačových
a odborných zručností. Škola intenzívne
spolupracuje s podnikateľskými subjektmi
aj vysokými školami pri tvorbe ŠkVP,
pri odbornej príprave žiakov, ale aj pri súťažiach
a propagácii školy. Praktické vyučovanie 
sa uskutočňuje na zmluvných pracoviskách
odbornej praxe v rámci duálneho vzdelávania,
v školských laboratóriách aj v dielňach
odborného výcviku. Neodmysliteľnou súčasťou
výchovy je široká škála mimoškolských
aktivít – športových, odborných, zábavných
a tvorivých.

> program CISCO Networking Academy (škola je lokálna sieťová 
 akadémia) s možnosťou získať certifikát
> ECDL certifikát (vodičák na počítač)
> COVaP pre elektrotechniku, automatizáciu a informatiku
> skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21
> odborná prax v zahraničí Erasmus+
> úspechy žiakov v odborných celoslovenských súťažiach 
 odborných vedomostí a praktických zručností
> bohatá mimoškolská činnosť zameraná na IT, elektrotechniku, 
 šport, prírodné vedy
> odborné exkurzie v rámci Slovenska
> zrekonštruované priestory školy
> inovované odborné laboratória a dielne
> prístup na WIFI v priestoroch celej školy
> ekologický projekt – „Dažďová záhrada“
> školský bufet, jedáleň, knižnica, telocvičňa, športový areál

Stredná odborná škola technická,
Partizánska 1, Michalovce

Partizánska 1, Michalovce, 071 92

056 644 14 59

sostmi@sostmi.sk

www.sostmi.sk

Stredná Odborná Škola Technická Michalovce
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4-ročné štúdium:
2561 M informačné a sieťové technológie
príprava v oblasti počítačových sietí, programovania a správy
informačných systémov, schopných vykonávať návrh, predaj
a prevádzkovanie počítačových a sieťových systémov
2675 M elektrotechnika
príprava v oblasti elektroenergetiky a počítačových systémov
(aj duálne vzdelávanie)
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
príprava v oblasti cestnej, železničnej, leteckej a kontajnerovej
dopravy vo vnútroštátnych aj v medzinárodných spoločnostiach,
v zásielkových firmách, v expedícii, vo výrobných podnikoch,
na colniciach a colných úradoch 
2411 K mechanik nastavovač
príprava v oblasti strojárskej výroby, práce na obrábacích
strojoch, programovaní CNC strojov 
2679 K mechanik - mechatronik
príprava v oblasti montáže pneumatických a hydraulických
zariadení, ich údržbe a oprave zo strojárskeho
a elektrotechnického hľadiska, návrh konštrukcie súčiastok
v CAD-CAM systémoch, programovanie robotických systémov
a manipulátorov (duálne vzdelávanie)
2682 K mechanik počítačových sietí
príprava v oblasti inštalácie a správy sieťovej infraštruktúry 
(duálne vzdelávanie)

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
príprava na prácu s drevom, navrhovaní interiéru, výrobu montáž a 
údržbu okien, dverí, schodíšť, drevených obkladov, liniek a nábytku 
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
príprava v oblasti montáže a demontáže sanitárnych inštalácií, 
rozvodov vody, ústredného vykurovania, domových plynovodov a 
opravy a montáže kotlov na všetky druhy palív 

3-ročné štúdium:
2487 H 01 autoopravár - mechanik
príprava na zisťovanie porúch, opravy a údržby automobilov,
elektropríslušenstva, technologických postupov
v automobilovom opravárstve

2-ročné nadstavbové štúdium
(pre absolventov 3-ročných odborov)
2414 L strojárstvo
príprava v oblasti výroby, montáže a opravy prístrojov,
strojov a zariadení 
2675 L elektrotechnika
príprava v oblasti elektronických zariadení a výrobe
a prevádzke elektrických strojov, automobilov a zariadení 
3659 L stavebníctvo
príprava na realizáciu stavieb na pozíciách technologického a 
prevádzkového alebo konštrukčného charakteru
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SOŠ obchodu a služieb ako jediná odborná
škola v okrese Sobrance ponúka vzdelávanie
v oblasti ekonomiky, poľnohospodárstva
a gastronómie a automobilového priemyslu.
Ponúkame vzdelávanie s podporou IKT, kvalitnú
odbornú prax na zmluvných pracoviskách doma
i na zahraničnej odbornej stáži. 
Pre študijný odbor agropodnikanie ponúkame aj 
možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdeláva-
nia. Naši študenti nežijú len učením. Škola ponúka
aj bohatú krúžkovú činnosť v jazykových
a odborných krúžkoch a množstvo mimoškolských
aktivít, kde môžu študenti zmysluplne tráviť
svoj voľný čas. 
Výsledky žiakov školy svedčia o dobrom
a zanietenom prístupe zo strany pedagógov.
Dôkazom kvality poskytovaného vzdelávania
je aj skutočnosť, že naša škola bola v rebríčku
hodnotenia kvality stredných odborných škôl 
vyhodnotená ako šiesta najlepšia stredná
odborná škola v našom kraji.

> duálne vzdelávanie v odboroch Obchodná akadémia
 a Agropodnikanie (v odbore Agropodnikanie ponúkame duálne   
 vzdelávanie ako jediná škola na Slovensku)

> vynikajúce  vybavenie IKT a odborných učební

> zahraničné stáže v rámci projektov Erasmus+

> medzinárodné úspechy cvičných firiem

> certifikát z účtovania v programe OMEGA pre absolventov 
 Obchodnej akadémie

> zapojenie do súťaži Generácia EURO, Ekonomická a finančná
 olympiáda

> možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B,T vo vlastnej 
 autoškole - žiaci školy s výraznou finančnou zľavou

> možnosť získania oprávnenia na prácu s poľnohospodárskymi
 a stavebnými strojmi v rámci projektu IROP

> duálne vzdelávanie v odbore strojný mechanik

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

Námestie Slobody 12, Sobrance, 071 03

056 652 22 64

skola@sosoasso.sk

www.spojskolaso.edupage.org

Stredná odborná škola obchodu
a služieb Sobrance
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4-ročné štúdium:

4210 M 02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby
absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti v oblasti
tradičného aj ekologického poľnohospodárstva, obsluhy
a údržby mechanizačných prostriedkov a zabezpečovaní
technologických postupov pri opravách strojov a zariadení
používaných v poľnohospodárstve
4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
absolvent vykonáva strednú manažérsku funkciu v poľnohospo-
dárskych subjektoch, ako sú rôzne typy poľnohospodárskych 
družstiev, spoločnosti orientované na poľnohospodársku prvový-
robu, služby a transformáciu poľnohospodárskych produktov

3-ročné štúdium:

6445  H kuchár
absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri 
príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach 
spoločného stravovania
2487 H 01 autoopravár - mechanik
absolvent je schopný vykonávať príslušné práce na špecializova-
ných zariadeniach automobilového priemyslu
2464 H Strojný mechnik - v systéme duálneho vzdelávania
absolvent je schopný montovať, demontovať a vyrobiť si súčiast-
ky. Zvláda prácu s ručným náradím, zváranie, spájkovanie. Ovlá-
da základnú manipuláciu so strojmi. Odbornú prax vykonáva u 
zmluvných parnerov, kde sa pripravuje na výkon povolania, tým 
sa stáva žiadaným špecialistom na trhu práce.
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Vzdelávame našu mládež od roku 1973
so zameraním na elektrotechniku, strojárstvo
a služby. Stratégiou školy je poskytnúť
kompetencie, zručnosti, znalosti, skúsenosti
a schopnosti, ktoré  zabezpečia absolventom
dôstojný život. Naši absolventi sú samostatní,
flexibilní, dobre sa uplatnia na trhu práce.
Vzdelávame predovšetkým žiakov z nášho mesta,
nášho úzkeho regiónu. 
Aké sú výhody miestneho vzdelávania?
Nižšie finančné náklady na štúdium, deti majú 
istotu svojho rodinného zázemia, ostáva
im stabilný okruh priateľov, známych. Naďalej
ostávajú v známom  prostredí a môžu venovať 
štúdiu toľko času, koľko potrebujú.

> aktívna spolupráca so strednými školami v zahraničí
 (Maďarsko, Česká republika)

> účasť na medzinárodných projektoch (Erasmus+)

> kvalitná výučba

> výborné uplatnenie sa absolventov v praxi

> individuálny prístup k žiakom

> mladý a dynamický pedagogický kolektív

> podpora kreativity študentov

> vybavenosť: telocvičňa, posilňovňa, školská jedáleň, WIFI

> bohatá mimoškolská činnosť zameraná na programovanie, 
 robotiku, elektrotechniku, strojárstvo i šport

Stredná odborná škola techniky a služieb,
Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany

Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany, 079 01

056 638 27 12
056 638 30 53
skola@sosvkjkrala.edupage.org

www.sosvkjkrala.edupage.org

SOŠ techniky a služieb
Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
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4-ročné štúdium:
2697 K mechanik elektrotechnik (s vyučovacím jazykom maďarským)
absolventi s odbornými  teoretickými vedomosťami
a praktickými zručnosťami sú pripravovaní pre kvalifikovanú
činnosť v oblasti elektrotechniky
2413 K mechanik strojov a zariadení
absolventi so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými
teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami sú  pripravovaní
pre kvalifikovanú činnosť v oblasti strojárstva

3-ročné štúdium:
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
(s vyučovacím jazykom maďarským)
v tomto odbore pripravujeme odborníkov schopných opravovať stroje
a zariadenia, kontrolovať funkčnosť jednotlivých celkov, montovať, demontovať,
kontrolovať a opravovať strojové časti a vykonávať funkčnú kontrolu po oprave
6489 H hostinský, hostinská (s vyučovacím jazykom maďarským)
pripravuje odborníkov pre služby, ktorí vďaka teoretickým vedomostiam
a praktickým zručnostiam nájdu uplatnenie v službách - v pohostinstvách, 
reštauráciách, ubytovacích zariadeniach a v cestovnom ruchu

2-ročné nadstavbové štúdium:
2414 L 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti strojárstva
6403 L podnikanie v remeslách a službách
umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti podnikania
2675 L elektrotechnika – energetika
umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti elektrotechniky

2-ročné štúdium 
3169 F praktické práce
3686 F stavebná výroba
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Škola zabezpečuje kvalifikovaných  odborníkov 
v oblasti dopravy a služieb. Absolventi do-
pravných odborov majú odborné predpoklady 
na kvalifikované riadenie podnikov rodinného 
typu a pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu 
v oblasti dopravy. Uplatnenie nachádzajú aj 
v dopravných a priemyselných podnikoch pri 
riadení dopravných a logistických činností. Škola 
pružne reaguje na potreby praxe, a preto vzdelá-
va študentov v atraktívnom študijnom odbore  
ochrana osôb a majetku, ktorí sú  kvalifikovanými 
pracovnými silami pre súkromné bezpečnos-
tné služby, pre uplatnenie v PZ SR a OS SR. V 
tomto odbore poskytujeme ako prvá škola na 
Slovensku aj duálne vzdelávanie v spolupráci 
so súkromnými bezpečnostnými agentúrami z 
blízkeho okolia. Okrem toho má škola 2-ročné 
učebné odbory: stavebná výroba a praktická 
žena a poskytuje i nadstavbové štúdium v odbore 
podnikanie v remeslách a službách pre tých, 
ktorí pre svoje uplatnenie potrebujú maturitu. 
Budúcnosťou školy je spolupráca s lokálnymi 
zamestnávateľmi a prepojenosť na prax.

> zahraničné stáže – projekt Erasmus+ (Miláno, Budapešť, Praha)
> kurz prežitia -   absolvujú žiaci v každom školskom roku
> kurz SBS - v spolupráci s SBS ZAPO GROUP s.r.o. môžu dospelí
 študenti získať preukaz odbornej spôsobilosti SBS nevyhnutný
 pre prácu v bezpečnostných službách a agentúrach
> projekty: Finančná maturita, spolupráca s JASR Slovensko - 
 využívanie online učebnice ekonómie; “SOŠ Strážske - kráčame
 cestou moderných vzdelávacích metód”, Sadovo, Eko Alarm 
> športová hala, ihriská, odborné učebne
> duálne vzdelávanie
> kurz sebaobrany AIKIDO
> štátnica z ANJ
> domáce a zahraničné exkurzie: Po stopách slovenských realistov,
 KIA, Volkswagen, Peugeot, Osvienčim, Krakow, Wieliczka, 
> mimoškolské aktivity - dobrovoľníci: Biela pastelka,
 Hodina deťom, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka,
 potravinová zbierka – Tesco
> umiestnenie v rámci SOČ a športových súťaží
> krúžky: krúžok programovania a robotiky, podnikáme, strelecký, 
 tvorivé dielne, športový, počítačová grafika

Stredná odborná škola dopravy a služieb,
Mierová 727, Strážske

Mierová 727, Strážske 072 22

056/6477294 sekretariát školy
0917905452 riaditeľ školy
0918362440 zástupkyňa školy
056/6477252 výchovný poradca 
strazskesos@gmail.com

www.sosstrazske.edupage.org

Stredná odborná škola dopravy  a služieb Strážske
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4-ročné štúdium:

3767 M  dopravná akadémia
absolvent sa vie uplatniť ako odborný ekonomický pracovník
v rôznych dopravných firmách, podnikateľských subjektoch,
ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
technicko–hospodárske a ekonomické funkcie v cestnej a v mestskej hromadnej
doprave, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou, dispečingom,
evidovanie a rozbor dopravnej nehodovosti   
9245 M ochrana osôb a majetku
zamerané na službu v bezpečnostných zložkách (policajný zbor, železničná polícia,
mýtna polícia,obecná polícia, ZVJS, colná sprava, SBS), uplatnenie aj v armáde
(vojenská polícia, špeciálne jednotky) aj SBS

2-ročné nadstavbové štúdium:

6403 L podnikanie v remeslách a službách
absolvent má teoretické i praktické
vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti

2-ročné štúdium:

3169 F praktické práce
absolvent môže vykonávať jednoduché pracovné operácie v zariadeniach textilnej výroby, 
pomocné práce v prevádzkach spoločného stravovania, je zaškoleným pracovníkom pre 
práce v záhradníctve a poľnohospodárskej výrobe
3686 F stavebná výroba
zamerané na získanie potrebných zručností a návykov pri vykonávaní
pomocných prác v stavebnej výrobe
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Sme strednou odbornou školou, ktorá patrí medzi 
najstaršie inštitúcie daného typu v Košickom 
samosprávnom kraji.
Máme 115-ročnú tradíciu v príprave odbornej 
pracovnej sily hlavne v oblasti technických odvetví 
a remesiel pre región Medzibodrožia a Použia. Vyu-
čovacími jazykmi v rámci vzdelávania je vyučovací 
jazyk maďarský a vyučovací jazyk slovenský. Naša 
škola za posledné roky prešla výraznými zmenami 
v profilácii odborov, ale aj v technickom vybavení, 
čím získala pevné miesto v systéme stredných 
škôl v uvedených regiónoch. Sme typom modernej 
odbornej školy. V rámci vzdelávacieho procesu 
realizujeme teoretické a praktické vyučovanie, 
ktoré prebieha najmä formou odborného výcviku. 
Vo vyučovacom procese aplikujeme najnovšie 
metódy a formy vzdelávania s podporou digitál-
nych technológií (školský e-learningový portál), 
informačných technológií a najnovších výrobných 
technológií vrátane CNC technológií a robotiky.

> osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, zváračské
 oprávnenia (školská certifikovaná zváračská škola)
> certifikáty – vzdelávacie programy v rámci celoživotného
 vzdelávania technické odbory a remeslá 
> odborné učebne a dielne na vyučovanie nových technológií
 zamerané na CNC stroje (sústruh, fréza) a ich programovanie,
 dielne trieskového obrábania kovov
> moderné pracoviská: nových technológií vybavené
 3D tlačiarňami, laserová rezačka a gravírovačka, veľkoplošná
 tlačiareň technickej dokumentácie, odborná učebňa základov 
 elektrotechniky a elektroniky, pracovisko autodiagnostiky, 
 učebňa programovania výrobných procesov, odborná učebňa 
 programovania CNC technológií a technického kreslenia,
> jazykové laboratóriá, multimediálna učebňa
> odborná učebňa programovania robotov
> cvičná firma, kadernícky salón, multifunkčné ihrisko,
 školský amfiteáter, školská knižnica
> školský portál elektronického vyučovania naplnený vlastnými 
 učebnými materiálmi
> široký výber krúžkovej činnosti

Stredná odborná škola techniky a remesiel -
Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája,
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

F. Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, 077 01

056 632 26 78
0948 122 536 
sekretariat@soskch.sk

www.soskch.sk

Stredná odborná škola
Szakközépiskola
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
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4-ročné štúdium:

2413 K mechanik strojov a zariadení
(vyučovací jazyk maďarský) (duálne vzdelávanie)
absolvent ovláda diagnostikovanie a odstraňovanie porúch
klasických a programovateľných obrábacích strojov a zariadení, 
ako aj ich samostatnú obsluhu
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení (duálne vzdelávanie)
absolvent samostatne vykonáva činnosti konštrukčného,
technologického a prevádzkového charakteru, ale aj obsluhu 
klasických a programovanie automatizovaných strojárskych a 
zváracích zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik (vyučovací jazyk maďarský)
absolvent ovláda práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, projek-
tovaní, ale aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií 
a elektrických zariadení; zamerania na: spotrebnú techniku, 
autoelektroniku a techniku budov
3968 M logistika 
absolvent dokáže riešiť ekonomicko - technické pracovné
činnosti vo výrobných podnikoch, v doprave a preprave,
ale aj v oblasti plánovania a riadenia výroby

3-ročné štúdium:
 
2487 H 01 autoopravár-mechanik
odborník na štandardnú diagnostiku a  opravy cestných
motorových vozidiel
3661 H murár (vyučovací jazyk maďarský)
odborník v stavebníctve pri realizácii moderných stavieb
najnovšími technológiami
6456 H kaderník (vyučovací jazyk maďarský)
odborník na kadernícke úkony, tvorba účesov 
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
absolvent ovláda silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti elek-
troinštalácie a opráv silnoprúdových zariadení

2-ročné nadstavbové  štúdium
(v dennej aj externej forme štúdia):

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov,
strojov a zariadení 
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov
a zariadení - elektrotechnika 
3659 L stavebníctvo 
6436 L vlasová kozmetika 144



Stredná odborná škola agrotechnických
a gastronomických služieb sídli v kaštieli
Mailáthovcov z konca 18. storočia v obci Pribeník.
Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov
od roku 1962. V prvých rokoch svojho pôsobenia
ponúkala vzdelávanie v odboroch poľnohospo-
dárskeho zamerania. V súčasnosti sa orientuje na 
prípravu žiakov v potravinárskej aj gastronomickej 
oblasti. Žiaci si môžu vybrať zo širokého spektra 
učebných a študijných odborov. Záujemcovia majú 
možnosť študovať formou denného a externého 
štúdia, v slovenskom a maďarskom jazyku. Žiaci 
školy žijú aktívny spoločenský a kultúrny život, 
získavajú skúsenosti v domácom aj v zahraničnom 
prostredí. 

> škola prevádzkuje vlastnú autoškolu a ponuka záujemcom
 možnosť získať vodičský preukaz skupiny B a T
 na „domácej pôde“
> okrem vlastného školského hospodárstva môžu žiaci školy
 vyskúšať prácu na školskej modelovej farme Agrokruh
 (spomínaný ekologický systém pestovania rastlín využívajú
 v slovenskom rozmere v rámci praktického vyučovania jedine 
 žiaci našej školy)
> žiaci sa môžu tešiť okrem tradičného futbalového krúžku
 aj na baristický, carvingový, spevácky krúžok alebo na tvorivú
 dielňu
> aktívne sa staráme o budovanie dobrých vzťahov s partnerskými
 školami v Českej republike a Maďarsku
> tradične sa zapájame do medzinárodného projektu Erasmus+
> organizovanie či účasť na spoločenských podujatiach,
 ako sú Májové jazdecké preteky či Mosty bez bariér, tvoria
 neoddeliteľnú súčasť každodenného života našich žiakov
> duálne vzdelávanie v poľnohospodárskych a gastronomických 
 odboroch 

Stredná odborná škola agrotechnických
a gastronomických služieb, Agrártechnikai
és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník

J. Majlátha 2, Pribeník, 076 51

056 628 50 20

sosags-pribenik@sosags.sk

www.sospribenik.edupage.org

Stredná odborná škola agrotechnických
a gastronomických služieb
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4-ročné štúdium (vyučovací jazyk maďarský - vyučovanie bude 
prebiehať na Elokovanom pracovisku vo Viničkách)

4227 M vinohradníctvo 
absolventi sa môžu uplatniť ako výrobcovia a predajcovia vín najmä 
tokajských odrôd. Naučia sa spracovať víno od výsadby až po ko-
nečný produkt, realizovať aj podnikateľské činnosti v agroturistike

3-ročné štúdium

2964 H cukrár (vyučovací jazyk maďarský)
absolvent je pripravený na výkon odborných činností
v potravinárstve, v predaji potravinárskych výrobkoch
a ich expedícií
4524 H agromechanizátor, opravár
(vyučovací jazyk maďarský a slovenský)
absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne
vykonávať odborné technické a technologické činnosti
v odvetví poľnohospodárstva
4529 H pracovník pre záhradnú tvoru, zeleň a služby 
absolventi môžu vykonávať odborné práce pri výsadbe,
ošetrovaní, údržbe a ochrane zelene. Poskytovať poradenské
služby v záhradníckych a kvetinárskych podnikoch
6444 H čašník, servírka (vyučovací jazyk maďarský)
absolventi sa uplatnia na rôznych pozíciách v zariadeniach spoloč-
ného stravovania alebo ako súkromní podnikatelia
v oblasti cestovného ruchu
6445 H kuchár (vyučovací jazyk maďarský a slovenský)
absolventi sa uplatnia ako zamestnanci v reštauráciách, hoteloch
a ostatných zariadeniach spoločného stravovania
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Školský internát s vyše 60-ročnými
skúsenosťami je výchovno-vzdelávacie
zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie,
stravovanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť
žiakom košických stredných škôl.
S ubytovacou kapacitou 680 lôžok
je najväčším školským internátom
v Košickom kraji, napriek tomu sa snažíme 
vytvárať našim žiakom domovské prostredie.
Vo výchove kladieme dôraz na vybudovanie
vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu,
ku kultúre, na rozvíjanie samostatnosti
a zodpovednosti na prípravu na vyučovanie 
a za svoje konanie, na zdravý životný štýl,
tvorivosť, aktívne využívanie voľného času
a všestranný rozvoj osobnosti. Poskytujeme 
ako jediný stredoškolský internát ubytovanie 
v dvojposteľových izbách bunkového typu so 
sociálnym zariadením.

> výhodná poloha ku školám s panoramatickým
 výhľadom na Košice
> kvalitné psychologické poradenstvo priamo
 na internáte
> kvalitným programom/zážitky, kultúra, šport,
 workshopy vedené profesionálnymi lektormi/ pri-
 spievame k úplnej eliminácii šikanovania na internáte
> celodenné stravovanie s výberom z dvoch jedál 
> čipový systém dochádzky a stravy žiakov
> vynovené a novo zariadené kuchynky
 na každom poschodí
> vzdelávacia miestnosť s interaktívnou tabuľou
> študovne a spoločenské miestnosti
> čitáreň so širokou ponukou rôznych
 literárnych žánrov
> WIFI pripojenie v celej budove
> kvalitne vybavené posilňovne
> krúžky:
 kreatívna technika, tvorivosť a kultúra, relaxačné  
 maľovanie, paličkovaná čipka šijeme a pletieme,  
 beautyroom, moderná kuchárka, milujem Slovensko,
 rodina a my, posilňovanie a kulturistika, volejbal,
 stolný tenis, zdravý životný štýl

Školský internát, Medická 2, Košice

Medická 2, 040 11 Košice
055 643 55 73
055 786 09 22
riaditel@simedke.sk

https://simedke.edupage.org
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Školský internát s dlhoročnou tradíciou
sa nachádza v časti Košice - Západ
v blízkosti centra. Poskytujeme ubytovanie
v pohodlne vybavených trojlôžkových
izbách. Kvalitné celodenné stravovanie,
príjemné prostredie a vybavenie internátu
vytvárajú dobré podmienky pre štúdium
a plnohodnotné využitie voľného času.
Usilujeme sa o to, aby žiačky u nás našli
spoľahlivé zázemie, dostatok súkromia
a mohli sa cítiť skutočne ako doma.

> rodinné a atraktívne prostredie
> výhodná poloha
> dobré materiálno-technické vybavenie
> podmienky pre relax (jazierko s korytnačkami,
 veľké akvárium s rybičkami, dažďová záhrada)
> žiačky majú možnosť využívať multimediálnu miestnosť,
 čitáreň, posilňovňu, študovne, Beauty salón
> na každom poschodí majú k dispozícii moderne vybavenú
 čajovú kuchynku
> úzko spolupracujeme so strednými školami a poskytujeme
 služby aj ako turistická ubytovňa
> žiačky majú možnosť pracovať a rozvíjať svoje schopnosti
 v krúžkoch:
 bezpečne na internete, kreatívne ruky, gazdinka, čarovná  
 ihla, nechtový dizajn, keramika a šperky, Big Shot, život v  
 ŠI spoza objektívu, Pred a po...maturite, relax pre dušu,
 výtvarný ateliér, kozmetika od A po Z
> novinkou je OUTDOOROVÉ IHRISKO v areáli ŠI

Školský internát Považská 7, Košice

Považská 7, 040 11 Košice
055 643 38 86

sipovke@sipovke.sk

www.sipovke.sk
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Už viac ako polstoročie sa snažíme
byť uznávanou a  dôveryhodnou
výchovno-vzdelávacou organizáciou
patriacou medzi najlepšie v regióne,
do ktorej žiaci radi prichádzajú. Každému
žiakovi poskytujeme dobré podmienky
pre zmysluplné  napĺňanie voľného času,
rozvoj kreativity a neformálnym vzdelávaním
a výchovou ho pripravujeme na život
multikultúrnej spoločnosti.  Cielene
napomáhame rozvoju tých stránok osobnosti
žiaka, ktoré majú rozhodujúci význam
pre výchovu k samostatnosti a angažovanosti.
Snažíme sa úplne eliminovať nežiaduce
javy vyskytujúce sa v spoločnosti.
Poskytujeme ubytovanie v  2-posteľových
izbách, ktoré sú zariadené novým nábytkom.
V celom objekte boli zrekonštruované
sociálne zariadenia. Na každom poschodí
sú denné izby a kuchynky. Vo vkusne
zariadenej jedálni sa strava objednáva
čipovým systémom s možnosťou výberu
obeda z 2 jedál.

> výhodná poloha vzhľadom k dopravnej sieti
 v meste a k jednotlivým školám
> psychologické poradenstvo priamo v ŠI
> vhodne zvolenými prednáškami, workshopmi
 a individuálnymi rozhovormi so žiakmi na aktuálne
 témy prispievame k úplnému eliminovaniu šikanovania
 žiakov
> možnosti využívania telocvične a ihriska
> vybavenosť: posilňovne, miestnosť pre stolný tenis a biliard,
 čitateľský klub, salón krásy, tanečná miestnosť,
 multifunkčná miestnosť
> estetické prostredie
> pestrá škála aktivít vo výchovnej skupine i v záujmovej 
 činnosti žiakov
> krúžky:
 konverzácia v nemeckom jazyku, Život ŠI vo fotografii,
 environmentálny krúžok, výtvarné techniky, čitateľský klub,
 športové hry, varenie, rodinná výchova a práca s PC,
 salón krásy

Školský internát Antona Garbana,
Werferova 10, Košice

Werferova 10, Košice 041 15

055 678 57 02
055 676 01 50
siagarbana@siagarbana.sk

www.siagarbana.sk
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Jazyková škola je druhá najstaršia jazyková škola 
na Slovensku. Buduje na svojej dlhej tradícii a 
dobrej povesti v Košiciach a okolí. Ponúka jazykové 
vzdelávanie dospelých a mládeže od 12 rokov
v poobedňajších a večerných hodinách vo forme
kurzov. Kurzy sú organizované v 6 ročníkoch
podľa jazykovej úrovne od A1 až po C1 podľa SERR.
Výučba prebieha v dvoch 90 minútových
vyučovacích jednotkách týždenne. Poslucháči
majú možnosť získať osvedčenie o dosiahnutej
úrovni ovládania cudzieho jazyka a vykonať
na škole aj rôzne typy štátnej jazykovej skúšky.
Škola sa sústreďuje predovšetkým na výučbu
jazykov, o ktoré je už tradične vo verejnosti
veľký záujem, ako sú anglický, nemecký
a francúzsky jazyk, ale aj na výučbu menej
frekventovaných jazykov ako taliančina,
španielčina, maďarčina a ruština.

> škola je otvorená širokej verejnosti

> vyučovanie je časovo situované tak, aby ho dospelí
 aj študenti mohli navštevovať po práci alebo vyučovaní

> kurzy sú cenovo dostupné aj pre záujemcov s nižšími
 príjmami

> škola ponúka aj vyučovanie vyšších jazykových
 úrovní B2 a C1, ktoré väčšina iných jazykových škôl
 neponúka

> všetci učitelia školy sú odborne kvalifikovaní
 a s dlhoročnými skúsenosťami

> škola sa nachádza v centre mesta, takže je veľmi dobre
 prístupná aj pre záujemcov z okolia Košíc

> poskytujeme vzdelávanie pre deti od 12 rokov a dospelých

Jazyková škola, Hlavná 113, Košice

Hlavná 113, Košice, 040 01
0907 448 040 info
055 622 04 98 zborovňa (po 15. hod) 

info@sjs.sk

www.sjs.sk

Jazyková škola, Hlavná 113, Košice
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2-ročné štúdium:
Nižší kurz
2-ročné štúdium:
Stredný kurz
2-ročné štúdium:
Vyšší kurz

1-ročné štúdium:
Príprava na štátnu 
skúšku
1-ročné štúdium:
Konverzácia
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LSKÉ ZARIADENIA

156

DIPLOM ~ DIPLOMAudelený | presented to

JJaazzyykkoovváá šškkoollaa
HHllaavvnnáá 111133,, KKooššiiccee

za 1. miesto v Košickom krajifor the 1st place in Košice region

22. 09. 2021, Nitra, Slovakiawww.jazykovevzdelavanie.skečd: 210922/NAJJS21

OCENENIE NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA ~ AWARD BEST LANGUAGE SCHOOL



Jazyková škola Javorová 16 v Spišskej Novej 
Vsi ponúka kurzy anglického, nemeckého, 
japonského, talianskeho, ruského, poľského, 
francúzskeho a španielskeho jazyka. Súvislé 
a zábavné vzdelávanie zabezpečujú kvalitní 
a zanietení učitelia. Vyučovacie hodiny sú 
pútavé a zaujímavé a nenápadne pomáhajú 
prekonať jazykovú bariéru. Našou výhodou 
je aj cena, ktorá nezaťaží peňaženky rodičov. 
Od ostatných jazykových škôl sa odlišujeme 
možnosťou získať osvedčenie na danej úrovni 
po úspešnom absolvovaní ústnej skúšky a 
ponukou vykonať základnú alebo všeobecnú 
štátnu jazykovú skúšku.

> jazyková škola Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi ponúka 
 kurzy za bezkonkurenčné ceny (130 € pre žiakov
 a študentov, 140 € pre dôchodcov a ZŤP, 210 € pre
 dospelých), ktorých výučba prebieha interaktívnym 
 spôsobom a je prispôsobená požiadavkám poslucháčov

> jazykové kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí
 v učebniach s moderným technickým vybavením

> jazyková škola ponúka prípravné kurzy na vykonanie
 základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

> možnosť učiť sa aj japonský jazyk

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Javorová 16, Spišská Nová Ves, 052 01

0905 727 558
0917 801 457

js@jssnv.sk

www.jssnv.sk

Jazyková škola Javorová 16

jazykovkasnv
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anglický jazyk
> kurzy všeobecnej angličtiny pre začiatočníkov až pokročilých
> prípravný kurz na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
> konverzačné kurzy na rôznych úrovniach
> prípravný kurz na maturitu
> prekladový seminár
> kurz angličtiny pre turistov
nemecký jazyk
> kurzy všeobecnej nemčiny pre začiatočníkov až pokročilých
> prípravný kurz na základnú a všeobecnú jazykovú skúšku
> konverzačný kurz
> prípravný kurz na maturitu
> kurz nemčiny pre turistov
talianský jazyk
> kurzy všeobecnej taliančiny pre začiatočníkov až pokročilých
> prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku
> kurz taliančiny pre turistov
> konverzačný kurz
ruský jazyk
> kurzy všeobecnej ruštiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých
španielský jazyk
> kurzy všeobecnej španielčiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých
francuzský jazyk
> kurzy všeobecnej francúzštiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých
poľský jazyk
> kurzy všeobecnej poľštiny s rodeným hovoriacim pre začiatočníkov
 a mierne pokročilých
japonský jazyk
> kurzy všeobecnej japončiny a japonskej kultúry s rodeným hovoriacim
 pre začiatočníkov a mierne pokročilých

ŠKO
LSKÉ ZARIADENIA

158



CVČ - RCM poskytuje mimoškolské aktivity 
zaujímavou formou. Počas workshopov zame-
raných na rozvoj mäkkých zručností sa mladí 
ľudia môžu zlepšiť v komunikácií, práci v tíme 
a zvládaní konfliktov. Naše centrum taktiež or-
ganizuje rôzne športové súťaže, počas ktorých 
môžete získať ocenenia a nových kamarátov. 
Taktiež sa môžete zapojiť do dobrovoľníckej 
činnosti, environmentálnych workshopov, 
krúžkov alebo olympiád. Naše centrum orga-
nizuje taktiež medzinárodné projekty, vďaka 
ktorým môžeš vycestovať do zahraničia,
spoznať nových ľudí, zlepšiť sa v cudzích
jazykov a získať nezabudnuteľné zážitky.

> krajské postupové olympiády a súťaže
> dlhodobé športové súťaže KSK
> pravidelná záujmová činnosť
> široký záber neformálneho vzdelávania
> podpora  školských parlamentov v Košickom kraji
 (workshopy a teambuildingy)
> medzinárodná mobilita
> dobrovoľníctvo
> lokalita – centrum Košíc
> profesionalita
> možnosť vycestovať v rámci ESC (Európsky zbor solidarity)
> členstvo v medzinárodných organizáciách
> krúžky:
 fotografický krúžok, klub fyziky,
 klub masmediálnej komunikácie,  enviroklub, projektový
 manažment v praxi, klub dobrovoľníkov

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže

Strojárenská 3, Košice, 040 01

055 622 38 20

rcm@rcm.sk

www.rcm.sk

RCM

cvc_rcm
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Účelové zariadenie Škola v prírode Kysak, ktorá začala svoju 
činnosť v roku 1981, je obklopená lesmi a zo severu obmývaná 
riekou Hornád. Pri cestovaní, či už autobusom, alebo vlakom,
z Košíc do Margecian, neďaleko za dedinou Kysak v smere
na Malú Lodinu, sa nedá prehliadnuť nielen na pohľad krásne 
školské zariadenie.
Samotná poloha prezrádza veľa zaujímavého. Tá by sa dala 
definovať ako „raj pre deti“ 2,5 km od obce Kysak na úpätí 
Slovenského rudohoria, národná prírodná rezervácia Humenec 
v Ružínskom krase pri rieke Hornád. Bohatá fauna, flóra a čistý 
vzduch sú zárukou príjemného pobytu. Je ideálnym miestom 
ako pre milovníkov pešej horskej i vodnej turistiky, tak aj pre 
cyklistov. Poloha zariadenia umožní navštíviť vodnú nádrž Ružín, 
vyhľadávané rekreačné zariadenie Opátka, mestá Prešov, Košice 
a iné lokality východnej časti Slovenska s množstvom pamiatok 
UNESCO.
Atraktívnou činnosťou pre milovníkov vodných športov
je splavovanie Hornádu od Ružínskej priehrady po areál školy.
Po asi 10 km splavu má účastník možnosť vylodenia na hranici 
areálu školy. Prírodná scenéria počas splavovania zanechá
nezabudnuteľné dojmy. Pre nadšencov turistiky
a skalolezectva je 50 minút cesty turistickým krokom vzdialená 
Jánošíkova bašta s nádhernou vyhliadkou na prekrásnu prírodu.
Pre športové aktivity škola ponúka krásne, plne vybavené

multifunkčné ihrisko pre volejbal, tenis, basketbal
a iné loptové hry. Na 6 hektárovej uzavretej ploche areálu
je možnosť využívať trávnaté futbalové ihrisko,
vonkajší stolnotenisový stôl ako aj malé outdoorové ihrisko.
Pripravujeme v rámci environmentálnej výchovy náučný chodník 
s tabuľami o flóre a faune nášho regiónu. 
Pre možnosti výjazdových rokovaní firiem a podnikov
sú k dispozícii 2 školiace miestnosti s LCD televízorom, v prípade 
potrieb ubytovaných máte možnosť využiť až štyri samostatné 
miestnosti na vlastné vyučovacie, školiace, resp. zábavné
aktivity. Škola v prírode poskytuje priestory na školenia, kurzy
pre stredné školy (Kurz na ochranu života a zdravia), priestor 
na víkendové akcie, športové podujatia pre organizácie, sústre-
denia pre spevácke zbory (k dispozícii je klavír)
a duchovné cvičenia. Zastrešené ohnisko je príjemným
doplnením v čase dlhých letných večerov. Areál školy
je ideálnym miestom na organizovanie dňa detí, firemných
teambuildingov ako aj geocaching aktivít. 

Škola v prírode, Kysak

Kysak 324, Kysak, 044 81
055 699 13 15
0905 521 273

skolavprirode.kysak@hotmail.com

www.svpkysak.sk

Švp Kysak
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Ubytovanie v 3 - posteľových izbách s možnosťou 1 prístelky s vlastným sociálnym zariadením
a ubytovanie v 2 - posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou a televízorom
so samostatným televíznym  príjmom sú na kvalitnej úrovni. Zrekonštruované priestory poskytujú
veľmi príjemný pocit počas celého pobytu. Nemenej dôležitá je naša výborná „domáca strava“, ktorá
uspokojí každého návštevníka.   
NAJZAUJÍMAVEJŠIE TURISTICKÉ ATRAKCIE KYSACKÉHO REGIÓNU 
Jánošíkova bašta (522 m n. m.) – vápencový skalný útvar 
Skalka vyhliadka (420 m n. m.) – skalné zakončenie málo výrazného 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 milovníkov histórie je vysunutá expozícia
            Technického múzea Košice, ako aj ďalšie pamiatky blízkeho bohatého regiónu
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www.strednapreteba.sk
KLIKAJ HÉT ! 

halóóó
halóóó

Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

informátor: 055 726 81 11

www.vucke.sk

Košický kraj - plný inšpirácie

kosickysamospravnykraj

Údaje uvedené v tejto brožúre sú informatívne a možné zmeny sú vyhradené.
V prípade ďalších informácií je potrebné kontaktovať konkrétnu školu.

študuj v kraji
2023/2024
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