
Končíš základku?
Vyber si strednú 
podľa seba!

54 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Bratislavského samosprávneho kraja
rozdelených podľa zamerania

www.strednapremna.sk
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Milí budúci stredoškoláci,
 
už o pár mesiacov vás čaká jedno 
z najväčších rozhodnutí v živote, výber 
strednej školy. Stredná škola nie sú iba 
štyri či päť rokov života, je to základ vašej 
budúcnosti. Nevyberajte si teda školu len 
podľa toho, kam ide ktorý spolužiak či 
kamarátka. Vyberte si takú, ktorá je vám 
svojím programom a zameraním najbližšia.
A aby sme vám a vašim rodičom toto 
vyberanie čo najviac uľahčili, pripravili 
sme pre vás aj tento rok brožúru, ktorú 
práve držíte v rukách. Uvádzame v nej 
prehľad všetkých škôl, ktoré Bratislavský 
samosprávny kraj zriaďuje. Nájdete ich aj 
na www.strednapremna.sk.
 
Župná škola – dobrá budúcnosť
Ponuka 54 župných škôl je rôznorodá. 
Či už sa rozhodnete byť kvetinárom, 
barbierom, ítečkárom, automechanikom, 
baletkou, muzikantom, chovateľom koní, 
rybárom, vodárom, cukrárom, alebo zdra-

votníkom... skrátka, na území bratislav-
ského regiónu môžete študovať takmer 
čokoľvek!
Vybrať si môžete z 15 gymnázií (z nich 
7 má aj bilingválne triedy), zo 6 priemy- 
sloviek, z 12 technických odborných škôl, 
5 obchodných a 1 hotelovej akadémie, 
zo 7 odborných škôl zameraných na služ-
by, z 5 umeleckých škôl a aj z 2 zdravot-
níckych a 2 pedagogických škôl.
A prečo je župná škola zárukou dob-
rej budúcnosti? No jednoducho preto, 
že každoročne pripravujeme ponuku 
odborov na školách nielen priamo so 
zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na 
zamestnanosť. Sledujeme, o aké povola-
nia bude o pár rokov záujem, čo od štu-
dentov budú vyžadovať zamestnávatelia. 
Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov 
upravujeme odbornú prípravu na našich 
stredných školách.
Niektoré školy, ktoré patria pod bratislav-
skú župu, sú jediné na celom Slovensku 
alebo sa na nich vyučujú odbory, ktoré 
inde nenájdete! Či už je to SOŠ vinár-
sko-ovocinárska v Modre, alebo Spojená 
škola v Ivanke pri Dunaji, kde nájdete 
jedinečný odbor zameraný na rybárstvo, 
ale aj odbor bioenergetika.
 
Župná škola – veľa výhod
Okrem  kvalitného vzdelania môžete 
na župných školách využívať viacero 
benefitov. Jedným z nich je ubytova-
nie v internáte za 1 euro pre študentov 
zapojených do duálneho vzdelávania. Títo 
študenti majú navyše aj obed v jedálni za 
jeden cent.
V duálnom vzdelávaní sú zapojené školy 

pripravujúce budúcich automechanikov, 
obchodných pracovníkov, pracovníkov 
v bankách, elektromechanikov a množ-
stvo ďalších. Už počas strednej školy tak 
máte možnosť získať prax a privyrobiť si! 
Zamestnávatelia zapojení do duálneho 
vzdelávania vám v prípade úspešné-
ho štúdia garantujú pracovné miesto 
po ukončení školy. A práve preto sú žup-
né školy zárukou výhod už počas štúdia 
a dobrej budúcnosti po jeho ukončení.
 
Spoznajte naše školy aj osobne!
Okrem webu či brožúry môžete naše 
školy spoznať aj osobne! Či už priamo 
na dňoch otvorených dverí, ktoré si 
organizuje každá škola, alebo na jednom 
z našich podujatí, ktoré usporadúvame 
na jeseň. Najprv môžete spoznať župné 
školy v Bratislave na podujatí Župné školy 
v Avione, ktoré bude 4. 10. 2019, potom 
predstavíme župné školy 8. 10. 2019 v Pe-
zinku, o dva dni neskôr, teda 10. 10. 2019, 
bude podujatie Župná škola pre Teba – 
Senec a nakoniec predstavíme ponuku 
stredných škôl aj na Záhorí. Župná škola 
pre Teba – Malacky bude 16. 10. 2019. 
Na jednom mieste tak spoznáte ponuku 
desiatok župných škôl, môžete sa stretnúť 
priamo s ich študentmi či profesormi 
a uľahčiť si tak výber strednej školy.
Verím, že si z našej bohatej ponuky vy-
beriete tú pravú školu pre seba, a držím 
vám v tom palce!

váš župan
Juraj Droba



Výber strednej školy je jedno z prvých 
dôležitých rozhodnutí v živote mladého 
človeka. Ľahšie to majú tí, ktorí už dlhšiu 
dobu vedia, čo ich zaujíma a baví. Trochu 
ťažšie to majú žiaci, ktorí nemajú pred-
stavu, na akú strednú školu by si mohli 
dať prihlášku. V obidvoch prípadoch je 
však dobré mať k dispozícii čo najviac 
informácií, aby si každý žiak našiel tú 
najlepšiu školu pre seba.

Škola musí v prvom rade vyhovovať 
žiakovi
Či už v rodinnom kruhu, alebo s výchov-
ným poradcom, je dobré spraviť si pre-
hľad o svojich silných stránkach, schop-
nostiach, záujmoch či talente. Rovnako 
aj o predmetoch, ktoré žiaka bavia, ale aj 
tých, ktoré nie. 
Ak má žiak konkrétnejšiu predstavu 
o povolaní, na ktoré sa chce pripravovať, 
je dobré spraviť si prehľad o tom, akú má 
pracovnú náplň a aké požiadavky kladie 
na človeka (aj zdravotné).
Rovnako dôležité je však aj prostredie 
školy – v ideálnom prípade by prostredie 
a atmosféra školy mali žiakovi čo najviac 
vyhovovať.

Informácie o školách
Dnes už existuje veľa zdrojov informácií 
o školách a možnostiach štúdia. Detail-

nejšie informácie o župných školách náj-
dete na webovej stránke www.stredna-
premna.sk a stránkach jednotlivých škôl 
či ich stránkach na sociálnych sieťach. 
Celkový prehľad škôl nájdete na webo-
vej stránke ministerstva školstva www.
minedu.sk.
Podstatným zdrojom informácií o jed-
notlivých školách je aj výchovný poradca 
na základnej škole, s ktorým väčšina 
stredných škôl komunikuje. Dôležité sú 
pritom nielen informácie o odboroch, 
ale aj o výsledkoch školy, ponúkaných 
predmetoch či úspešnosti absolventov. 
Zaujímavou informáciou je aj priemerná 
výška platov absolventov stredných škôl, 
ktorá bude pre jednotlivé školy zverejňo-
vaná v priebehu školského roka 2019/20.

Školu sa oplatí navštíviť
Najlepšie je však navštíviť školu a mať
príležitosť porozprávať sa s budúcimi 
učiteľmi. Stretnúť učiteľov a študentov 
župných škôl môžete:
4. 10. 2019 (piatok)
Dni župných škôl v Avione
8. 10. 2019 (utorok)
Župné školy pre Teba v Pezinku
10. 10. 2019 (štvrtok)
Župné školy pre Teba v Senci
16. 10. 2019 (streda)
Župné školy pre Teba v Malackách

Každá zo škôl pripravuje na jeseň a v zi- 
me aj svoje dni otvorených dverí, ich 
dátumy sa dozviete na webovej stránke 
www.strednapremna.sk.

Aj zamestnávatelia vedia poradiť
Ak máte predstavu o zamestnávateľovi, 
pre ktorého by ste chceli pracovať, aj ten 
môže byť dobrým zdrojom informácií. 
Môže poradiť, s ktorými školami spo-
lupracuje, odkiaľ k nim chodia študenti 
na prax, či z akej školy chodia na poho-
vory najlepší absolventi.

Stredoškolské vzdelanie je dostupné 
pre všetkých
Štúdium na strednej škole je dostupné 
pre všetkých žiakov. S prijatím na župnú 
strednú školu majú žiaci zaručené miesto 
v internáte, aby nemuseli každý deň 
dochádzať. A pokiaľ to rodinná situácia 
vyžaduje, župné stredné školy odpúšťajú 
poplatok za stravovanie či ubytovanie 
v internáte.
Dúfame, že aj týmto prehľadom vám po-
môžeme nájsť tú správnu školu. Ak bude-
te potrebovať poradiť, ako nájsť správny 
odbor či školu, alebo prax u zamestná-
vateľa, napíšte nám prostredníctvom 
webstránky www.strednapremna.sk.

Ako si vybrať strednú školu?



Milé žiačky, milí žiaci,

v rukách držíte prehľad škôl Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. Tento katalóg 
sme pre vás pripravili preto, aby ste 
mali predstavu o všetkých možnostiach 
štúdia, ktoré vám na stredných školách 
ponúkame. Na našich školách nájdete 
tie najmodernejšie možnosti štúdia, kde 
môžete rozvíjať svoj talent a nadanie, 
od hotelierstva cez remeslá po bilingvál-
ne gymnáziá, techniku a IT.

Aké typy štúdia existujú?

V prvom rade sa zvyčajne rozhodujeme 
medzi gymnáziom a odbornou školou. 
Štúdium na gymnáziu sa zameriava na 
všeobecné a teoretické predmety v rám-
ci prípravy na vysokú školu. Bratislavský 
kraj má jedny z najlepších gymnázií na 
Slovensku. Pokiaľ máte talent na jazyky, 
viaceré gymnáziá vám ponúkajú možnosť 

absolvovať bilingválne štúdium.
Na vysokú školu však pripravujú aj 
odborné školy. Viac ako 80 % absolven-
tov priemysloviek pokračuje v štúdiu 
na technických vysokých školách. Odbor-
né školy sa zameriavajú hlavne na prax 
– v priebehu štúdia prídete do kontaktu 
s najnovšími technológiami či postupmi 
z praxe, trávite čas na odbornom výcviku, 
u zamestnávateľa či na pracovisku prak-
tického vyučovania. V prípade niektorých 
odborov sa až 50 % času venuje praxi.

Aké odborné školy existujú?

Maturovať nemusíte iba na gymnáziu, ako 
si to mnohí myslia. Na odborných školách 
tiež môžete ukončiť štúdium maturitou. 
Rozlišujeme učebné a študijné odbory. 
Učebné odbory (ich označenie sa väčši-
nou končí písmenom H) sú nematuritné, 
študujú sa 3 roky a ich absolvent získava 
výučný list. Po štúdiu si môže dorobiť 
maturitu aj popri práci v rámci nadstav-
bového štúdia.
Študijné odbory (ich označenie sa končí 
písmenom M alebo K) sú maturitné. 
Študujú sa zvyčajne 4 roky, ale niekedy 
aj 5 rokov. Umožnia vám získať praktické 
zručnosti, ale zároveň vďaka maturite 
otvárajú možnosť pokračovať na vysokej 
škole. Zoznam všetkých odborov, ktoré 
vám ponúkame na župných školách, 
nájdete na stránke www.strednapremna.
sk/stredne-skoly/.
Odborné školy môžeme podľa zamerania 
zhruba rozdeliť na školy ekonomiky a slu-

žieb (hotelové a obchodné akadémie, 
školy kaderníctva, podnikania, gastro-
nómie...), technické školy (priemyselné, 
strojnícke, automobilové, školy infor-
mačných technológií...), umelecké školy 
(konzervatórium, škola výtvarníctva), 
zdravotnícke a pedagogické školy. 

Čo je duálne vzdelávanie?

Je to jeden zo spôsobov, ako sa uskutoč-
ňuje odborné štúdium. Umožňuje vám 
absolvovať prax u konkrétneho zamest-
návateľa, vďaka čomu spoznáte, ako 
sa pracuje vo vašom odbore a získate 
najnovšie poznatky z praxe. 

Aké sú výhody duálneho vzdelávania?

• podnikové, prospechové a motivač-
né štipendiá. S odmenou za prácu si 
študenti niektorých odborov môžu 
privyrobiť až 250 € mesačne,

• zamestnávatelia preplácajú študentom 
cestovanie, stravu a bývanie,

• študenti absolvujú firemné, vzdelávacie 
a rozvojové aktivity u zamestnávateľov,

• zaručené pracovné miesto po úspeš-
nom ukončení školy.

Držím vám palce vo vašom štúdiu!

Branislav Gröhling
poradca predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja
pre školstvo



Zdravotnícke
a pedagogické školy



Zoznam škôl v sekcii
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra



Stredná zdravotnícka škola 
Strečnianska 20, P. O. BOX 14, 
850 07 Bratislava 57

web: www.szsba.sk
email: szs@szsba.sk
facebook: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
tel.: 02/63 81 20 59, 0904 773 018

naše top

  virtuálna učebňa anatómie 
a fyziológie – VAUčebňa

  vysoké percento uplatniteľnosti 
absolventov na trhu práce v SR a EÚ

  praktické vyučovanie v zdravotníc-
kych zariadeniach štátneho a ne-
štátneho sektoru

  obdborné exkurzie v SR, ČR, 
Rakúsku a Maďarsku

  odborné stáže študentov v zahraničí 
(Rakúsko) – zahraničné lektorovanie

  aktívna účasť študentov na domá-
cich a zahraničných odborných 
konferenciách

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je jednou zo SZŠ v Bratislav-
skom samosprávnom kraji, cieľovo 
orientovaná na prípravu študentov 
na získanie odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania na 
domácom trhu práce v študijných 
odboroch: asistent výživy, masér, 
praktická sestra, zdravotnícky asis-
tent, diplomovaná všeobecná sestra, 
zdravotnícky záchranár a v učebnom 
odbore sanitár.

VÝHODY

•  zrekonštruovaná budova školy 
a telocvičňa

• špecializované odborné učebne
•  motivačné štipendium pre štu-

dentov študijného odboru DVS
•  ISIC preukaz študenta
•  ITIC medzinárodný preukaz 

učiteľa

KRÚŽKY

•  dobrovoľnícka činnosť štu-
dentov v sektore sociálnych 
služieb



Denné 4-ročné štúdium pre žiakov ZŠ

Asistent výživy (5304 M ) – poskytuje 
služby v oblasti fyziologickej výživy pre 
všetky skupiny obyvateľstva v stravova-
cích zariadeniach a v oblasti liečebnej 
výživy v zdravotníckych zariadeniach, za-
riadeniach prírodných liečebných kúpeľov. 
Masér (5370 M) – vykonáva odborné 
masérske činnosti a odborné činnosti 
vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii 
v zdravotníckych zariadeniach, v zaria-
deniach prírodných liečebných kúpeľov 
a wellness. 
Praktická sestra (5361 M) – vykonáva 
ošetrovateľské, asistentské a administra-
tívne činnosti a úlohy v preventívnom, 
diagnostickom a liečebnom režime 
zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach a zariadeniach sociálnych 
služieb.
Zdravotnícky asistent (5356 M) – vyko-
náva ošetrovateľské, asistentské a ad-
ministratívne činnosti v zdravotníckych 

zariadeniach a zariadeniach sociálnych 
služieb. 

Denné 3-ročné VOŠ pre absolventov SŠ

Diplomovaná všeobecná sestra (5325 Q) – 
vykonáva ošetrovateľské činnosti vyžadu-
júce samostatnosť v práci i rozhodovaní 
v oblasti riadiacej, výskumnej a výchovnej 
činnosti.

Externé – pomaturitné kvalifikačné štú-
dium pre absolventov SŠ 

2-ročné štúdium

Praktická sestra (5361 N) 
Zdravotnícky asistent (5356 N)

3-ročné štúdium

Zdravotnícky záchranár (5315 N) – vyko-
náva odborné pracovné činnosti v neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti, záchran-

nej zdravotnej službe, ambulanciách 
zdravotnej záchrannej služby, mobilných 
intenzívnych jednotkách 
a zložkách IZS.

1-ročné štúdium

Sanitár (5371 H) – učebný odbor – vyko-
náva sanitárske činnosti v zdravotníckych 
a kúpeľných zariadeniach a zariadeniach 
sociálnych služieb. 



Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

web: www.szsbaza.sk
email: skola@szsbaza.sk
facebook: Stredná zdravotnícka škola,
Záhradnícka 44, Bratislava
tel.: 02/55 42 20 28

naše top

  stáže v zahraničí (Portugalsko, 
Nemecko, Taliansko, ČR)

  nízka nezamestnanosť absolventov

  odborná prax v nemocniciach, 
ambulanciách, lekárňach

  atraktívne mimoškolské podujatia

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola má dlhoročnú tradíciu v prí-
prave technických zdravotníckych 
pracovníkov. V dennom štúdiu po-
skytuje päť študijných odborov pre 
absolventov základných škôl a jeden 
študijný odbor pre absolventov 
stredných škôl s maturitou. Podľa 
požiadaviek realizuje aj externé 
štúdium. Zabezpečuje nepretržitý 
kontakt s najlepšie vybavenými 
zdravotníckymi zariadeniami, v kto-
rých študenti absolvujú praktické 
vyučovanie a odbornú klinickú prax. 
Škola si tvorí vlastné študijné mate- 
riály a interné skriptá. V rámci 
programov Erasmus+ študenti 
absolvujú stáže v zahraničí. 

VÝHODY

•  20 školských laboratórií
•  cvičné zubné ambulancie
•  telocvičňa
•  posilňovňa

KRÚŽKY

•  bowling
•  divadelný ďalekohľad
•  DofE
•  liečivá záhradka
•  volejbal



Denné 4-ročné štúdium
pre absolventov základnej školy

Farmaceutický laborant (5311 M) – uplat-
ní sa v lekárňach, vo výdajniach zdra-
votníckych pomôcok, farmaceutickom 
priemysle, výskumných ústavoch.
Očný optik (5312 M) – uplatní sa v očnej 
optike, zhotovuje a upravuje všetky druhy 
okuliarov a iných očných pomôcok.
Ortopedický technik (5314 M) – uplatní 
sa v zariadeniach ortopedickej protetiky, 
zhotovuje a opravuje protetické a ortope-
dické prístroje a pomôcky podľa indivi- 
duálnych chýb ľudského tela.
Zdravotnícky laborant (5308 M) – uplatní 
sa v laboratóriách pri vyšetrení odobranej 
krvi, moču, výterov, tkanív.
Zubný asistent (5358 M) – uplatní sa 
v zdravotnej starostlivosti v ambulancii 
zubného lekára.

Pomaturitné štúdium
denné štúdium

Diplomovaný fyzioterapeut (5317 Q) – 
uplatní sa v zdravotníckych zariadeniach, 
kúpeľoch, liečebných a rehabilitačných 
ústavoch, zariadeniach liečebnej rehabili-
tácie a ergoterapie.

Externé štúdium pre absolventov s ma-
turitou

Odbory v externom štúdiu sa otvárajú 
nepravidelne, zvyčajne na základe po-
žiadavky pracovného trhu a pri dosta-
točnom počte žiakov spĺňajúcich kritériá 
prijímacieho konania.
Očný optik (5312 N)
Ortopedický technik (5314 N)



Stredná odborná škola
pedagogická 
Bullova 2, 840 11 Bratislava

web: www.psabuba.sk
email: psabullova2@pobox.sk
facebook: @psabuba, instagram: sospg_bullova
tel.: 02/643 659 40

naše top

  Erasmus+

  UNESCO

  Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu

  INTERREG – projekt cezhraničnej 
spolupráce s Rakúskom 

  fakultná škola Univerzity Komen-
ského v Bratislave

  poznávacie exkurzie v zahraničí

  športové kurzy

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola sa dlhodobo umiestňuje 
na najvyšších priečkach hodnotenia 
INEKO, študenti dosahujú výborné 
výsledky v meraní NÚCEM. Ponúka 
študijné odbory skupiny 76 Učiteľ-
stvo žiadané na pracovnom trhu, má 
moderné vybavenie so študentskou 
zónou a školským átriom. Ponúka-
me kvalitnú prax v novej materskej 
škole priamo v budove našej školy aj 
v Rakúsku.
Zapájame sa do dobrovoľníckych 
podujatí, ochrany prírody, umelec-
kých aktivít.

VÝHODY

•  dve telocvične
•  posilňovňa
•  ihriská
•  možnosť ubytovania 

v internáte
•  stravovanie

KRÚŽKY

•  športové hry a aktivity
•  príprava v hudobno-dramatic-

kej oblasti
•  spev, klavír, gitara
•  EKO výlety
•  relaxačné cvičenia



4-ročné odbory

Učiteľstvo pre materské školy a vychová-
vateľstvo (7649 M)
Pripravuje na budúce povolanie učiteľov 
v materských školách alebo vychovávate-
ľov v školských kluboch detí, internátoch 
či centrách voľného času ako vedúcich 
krúžkov, workshopov.
Animátor voľného času (7662 M) 
Môže pracovať v centrách voľného času 
ako vedúci krúžkov či workshopov,
pracovať v kultúre, organizovať, tvoriť
kultúrne podujatia, sprevádzať v mú-
zeách, galériách, pracovať v knižniciach 
či v cestovnom ruchu.
Pedagogický asistent (7670 M)
Získa pedagogické vzdelanie, vďaka kto-
rému môže asistovať učiteľom pri práci 
so žiakmi a študentmi, ktorí potrebujú 
pomôcť – od materskej po SŠ, či študovať 
ďalej na VŠ príbuzný odbor špeciálna 
pedagogika. 

Vychovávateľsko-opatrovateľská
činnosť (7646 M)
Umožňuje prácu s aktívnymi seniormi, 
tvorbu a organizáciu voľnočasových 
aktivít, samostatne zabezpečiť starostli-
vosť o deti aj dospelých, ktorí túto pomoc 
potrebujú. 

2-ročný odbor

Učiteľstvo pre materské školy a vychová-
vateľstvo (7649 N)



Stredná odborná škola
pedagogická 
Sokolská 6, 900 01 Modra

web: www.pakamo.sk, email: paka@pakamo.sk
facebook: Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre
tel.: 033/647 2577, 0904 773 018

naše top

  Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu

 projekt Zelená škola

  Cena Ferdinanda Píseckého

  lyžiarsky, plavecký kurz

 kurz ochrany života a zdravia

  exkurzie doma aj v zahraničí

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola s takmer 150-ročnou tradíciou 
ponúka vzdelanie k veľmi žiadaným 
pracovným pozíciám, ako je učiteľ 
v materskej škole, vychovávateľ, 
opatrovateľ, animátor voľného času 
či pedagogický asistent. Študenti 
absolvujú počas štúdia kvalitnú od-
bornú prípravu a prax v materských 
školách, školských kluboch detí, do-
movoch sociálnych služieb, centrách 
voľného času a iných kultúrnych 
inštitúciách.

VÝHODY

•  jedáleň
• prax v Modre, Pezinku
• zrekonštruovaná telocvičňa
•  možnosť ubytovania v inter-

náte

KRÚŽKY

•  športové, pohybové
•  ekologický
•  internetový
•  výtvarný
•  anglický



4-ročné odbory

Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo (7649 M, N)
Absolventi nájdu uplatnenie v štátnych 
a súkromných materských školách, škol-
ských kluboch detí, na základných ško-
lách a v iných školských výchovno-vzde-
lávacích zariadeniach.

Animátor voľného času (7662 M)
Absolventi sú kvalifikovanými pracovník-
mi, ktorí projektujú a organizujú voľný čas 
vo výchovných, vzdelávacích a v kultúr-
nych zariadeniach, inštitúciách cestov-
ného ruchu (CVČ, múzeá, galérie, centrá 
cestovného ruchu).

Pedagogický asistent (7670 M)
Absolventi vykonávajú činnosti, ktoré 
súvisia s priamou pedagogickou činnos-
ťou a individuálnou prácou s deťmi v MŠ, 
so žiakmi ZŠ a študentmi podľa inštrukcií 
pedagóga, prácou so žiakmi špeciálnej 

školy alebo prácou so žiakmi s nadaním. 

Vychovávateľsko-opatrovateľská
činnosť (7646 M)
Absolventi sa uplatnia v oblasti poskyto-
vania opatrovateľskej a sociálnej starost-
livosti (domovy sociálnych služieb, za-
riadenia opatrovateľskej služby), zároveň 
v oblasti poskytovania výchovno-vzdelá-
vacích činností (školské kluby detí, detské 
domovy, CVČ). 

2-ročný odbor

Učiteľstvo pre materské školy a vychová-
vateľstvo (7649 N)



Ekonomika a služby



Zoznam škôl v sekcii

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 831 02 Bratislava
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava



Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava

web: hamikoviniho.edupage.org
email: zha@zha.sk
tel.: 02/4425 4300

naše top

  certifikáty (barman, someliér, 
barista, carving)

  prax v zahraničí – Japonsko, 
Grécko, Taliansko, Anglicko

  odborná prax v TOP hoteloch 
(Grand Hotel River Park, Crowne 
Plaza) 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola ponúka kvalitnú teo-
retickú, odbornú a jazykovú 
prípravu, absolvovanie od-
bornej praxe v prestížnych 
domácich hoteloch (Grand 
Hotel River Park, Crowne Plaza, 
Austria Trend, Holiday Inn), 
absolvovanie praxe v zahraničí, 
napríklad v Taliansku, Grécku, 
vo Francúzsku, v Japonsku, 
Rakúsku, Anglicku, zapájanie 
sa do domácich a zahraničných 
projektov. Ponúka certifikované 
barmanské, baristické, someliér-
ske a carvingové kurzy, získanie 
kompetencií správnej etikety 
a etiky pracovníka hotelových 
a gastronomických služieb.

VÝHODY

• jedáleň
• telocvičňa
• odborné učebne
• výučný list

KRÚŽKY

• štart podnikania
• viac ako peniaze
•  podnikanie v cestovnom 

ruchu
•  matematika hrou
•  klub mladého hoteliera



Kuchár – 3 roky (6445 H)
Absolvent učebného odboru kuchár 
je kvalifikovaný a schopný samostatne 
pracovať v oblasti spoločného stravo-
vania v reštauráciách a hoteloch, ako 
aj ostatných zariadeniach spoločného 
stravovania.

Čašník, servírka – 3 roky (6444 H)
Absolvent ovláda prácu spojenú so sto-
lovaním, pozná suroviny, nápoje a tech-
nológiu ich výroby, zásady uplatňovania 
gastronomických pravidiel, základné 
receptúry a technologické postupy bež-
ných jedál, ovláda zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.

Kuchár – 4 roky (6445 K)
Štúdium ukončené maturitnou skúškou 
a výučným listom.
Budeš ovládať prípravu pokrmov, spoznáš 
rôzne suroviny, nápoje a technológiu ich 
výroby, zásady uplatňovania gastrono-
mických pravidiel, receptúry a technolo-

gické postupy bežných i náročných jedál.

Čašník, servírka – 4 roky (6444 K)
Štúdium ukončené maturitnou skúškou 
a výučným listom.
Spoznáš, ako zostaviť jedálny i nápojový 
lístok, pripravovať miešané nápoje, pripra-
viť i jednoduché jedlá, ovládať dokončo-
vanie jedál pred hosťom.

Hotelová akadémia – 5 rokov (6323 K)
5-ročné štúdium ukončené maturitnou 
skúškou a výučným listom.
Po ukončení štúdia budeš pripravený 
na samostatný výkon odborných hote-
lierskych a reštauračných činností, budeš 
schopný samostatne podnikať.
V prípade záujmu máš možnosť pokračo-
vať v štúdiu na vysokej škole.



Obchodná akadémia
Dudova 4, 851 02 Bratislava

web: www.oadudova.sk
email: sekretariat@oadudova.sk
facebook: oadudova4
tel.: 02/624 124 04

naše top

  duálne vzdelávanie v spolupráci 
s Tatra bankou

  certifikáty účtovných programov 
firmy KROS

  odborná prax v zahraničí

  Erasmus+

PÁR SLOV O ŠKOLE

Na škole s viac ako 60-ročnou 
históriou sú okrem výučby 
odborných predmetov a dvoch 
cudzích jazykov súčasťou 
praktickej prípravy študentov aj 
predmety cvičná firma prakti-
kum a základy podnikateľského 
myslenia (tvorba projektov). 
Žiak si môže vybrať z troch 
zameraní: obchodná akadé-
mia, marketing vo finančných 
službách a rozšírená športová 
príprava. Študenti a učitelia sú 
zapojení do medzinárodného 
projektu Erasmus+ odborné 
vzdelávanie a príprava. Po 
úspešnom ukončení strednej 
školy môžu študenti pokračo-
vať v štúdiu na rôznych typoch 
vysokých škôl.

VÝHODY

• dve telocvične
• fitness štúdio
• moderné učebne

KRÚŽKY

• účtovníctvo prakticky
• digitálna fotografia
• sprievodca v CR
• marketingová komunikácia
• futsal, florbal



Zamerania odboru obchodná akadémia 
(6317 M)

Obchodná akadémia – absolvent je 
pripravený na výkon činností odborného 
ekonomického pracovníka v rôznych for-
mách podnikateľských subjektov.

Marketing vo finančných službách – 
absolvent získa vedomosti z interného 
marketingu a zručnosti pri styku s klien-
tom vo finančných službách.

Rozšírená športová príprava – absolvent 
vie projektovať, pripravovať a organizovať 
športové aktivity.

Obchodná akadémia – diaľkové štúdium 
absolventov ZŠ – absolvent je pripravený 
na výkon činností odborného ekono-
mického pracovníka v rôznych formách 
podnikateľských subjektov.

Pomaturitné vyššie odborné štúdium

• cestovný ruch (6314 Q)
• financie (6310 Q) – pre systém duálne-
ho vzdelávania

Absolvent VOŠ sa môže po získaní titulu 
DiS (diplomovaný špecialista) uplatniť 
v podnikoch cestovného ruchu, vo finanč-
ných inštitúciách, finančnej správe, ako aj 
v zahraničných spoločnostiach. 



Obchodná akadémia
Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

web: oanba.edupage.org
email: oanba@oanba.sk
facebook: @nevadzka
tel.: 02/43 41 11 58 

naše top

   medzinárodná spolupráca Erasmus+ 
s obchodnými akadémiami v Prahe, Kar-
lových Varoch, Bottrope a v Barcelone

  spolupráca s firmami (Deutsche Tele-
kom, Tatra banka, IBM, s Ekonomickou 
univerzitou v Bratislave a ďalšími)

  certifikáty účtovných programov firmy 
KROS

  exkurzie do zahraničia

  štátne skúšky + písanie na PC

  certifikáty ECDL, tzv. Európsky vodičský 
preukaz na PC

  Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola sa špecializuje na vyučovanie 
odborných predmetov – ekono-
mika, bankovníctvo, daňovníctvo, 
poisťovníctvo, aplikovaná ekonómia, 
podnikateľské zručnosti, adminis-
tratíva a korešpondencia, praktické 
účtovníctvo, počítačové zručnosti. 
Máme spoluprácu so školami v Ne-
mecku, Španielsku, Česku a Anglicku 
v spojení so vzájomnou výmenou 
študentov a učiteľov a tvrobou 
spoločných projektov. Dlhodobá 
medzinárodná spolupráca vytvára 
predpoklad uchádzania sa o titul 
Európska škola. V škole aktívne pra-
cuje cvičná študentská firma, ktorá 
každý školský rok získava ocene-
nia na medzinárodných veľtrhoch. 
Absolventi školy pokračujú v štúdiu 
na vysokých školách na Slovensku, 
ako aj v krajinách EÚ a majú široké 
uplatnenie v praxi, ale i v samostat-
nom podnikaní.

VÝHODY

•  výborná poloha a príjemné 
prostredie

•  celonárodný projekt Rýchle 
prsty

•  školský veľtrh cvičných firiem
•  zameranie na podnikateľské 

zručnosti
•  jedáleň
•  telocvičňa a posilňovňa
•  moderné učebne

KRÚŽKY

• SOČ
• mladý Európan
• počítačový
• cudzích jazykov
• účtovníctvo po lopate
• rýchle prsty



Zamerania odboru obchodná akadémia 
(6317 M) – 4-ročné

V 3. a vo 4. ročníku je možnosť špeciali-
zácie podľa voliteľných predmetov:

• cvičná firma – praktikum
• praktické účtovníctvo
• poisťovníctvo
• aplikovaná ekonomika
• počítačové zručnosti – certifikát ECDL
• daňová sústava 
• banková sústava
• podnikateľské zručnosti



Obchodná akadémia
Myslenická 1, 902 01 Pezinok

web: www.oapk.sk
email: info@oapk.sk
facebook: www.facebook.com/oapk.sk
tel.: 033/642 3410

naše top

  kvalitné vzdelávanie s dôrazom 
na soft skills

  možnosť získať certifikát účtovných 
programov firmy KROS

  práca na projektoch (dobrovoľníc-
ka a charitatívna činnosť, finančná 
gramotnosť)

  odborná prax v 3. a vo 4. ročníku

  finančná akadémia

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola s krajskou pôsobnosťou, 
pričom väčšina študentov pochádza 
z okresov Pezinok, Senec, Malacky, 
Bratislava a Trnava. Počas štúdia 
študenti 3. a 4. ročníka vykonávajú 
2-týždňovú odbornú prax v rôznych 
ekonomických činnostiach. Študenti 
3. ročníka majú možnosť vykonať 
štátne skúšky z kancelárskeho 
písania na počítači a hospodárskej 
korešpondencie. Študenti 1., 2. a 3. 
ročníkov sa každoročne zúčastňujú 
na exkurziách súvisiacich s ekonomi-
kou. Absolvent školy je schopný vy-
konávať práce v ekonomickej oblasti 
v štátnych a súkromných podnikoch 
na úsekoch: organizácia a technika 
riadenia, manažment, marketing, 
účtovníctvo, zásobovanie a odbyt, 
personalistika, financie, hospodárska 
správa, služby vo vedení adminis-
tratívy, podnikateľská a obchodná 
činnosť, cestovný ruch.

VÝHODY

• jedáleň
• posilňovňa
•  možnosť internátneho ubyto-

vania

KRÚŽKY

• turistický
• účtovnícky
• športový
• spoločensko-vedný



4-ročné odbory

Manažment regionálneho cestovného 
ruchu (6324 M) – odbor ponúka na-
dobudnutie znalostí z dvoch cudzích 
jazykov, osvojenie si princípov a metód 
práce s klientmi, spôsoby organizácie 
služieb v oblasti cestovného ruchu, ich 
administratívne, finančné a organizačné 
zabezpečenie. Absolventi sa po absolvo-
vaní nástupnej praxe a zapracovaní môžu 
uplatniť pri vykonávaní ekonomických 
a prevádzkovo-ekonomických činností 
v cestovných kanceláriách, dopravných 
podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, 
rekreačných a ubytovacích zariadeniach, 
na medzinárodných festivaloch, kongre-
soch a pod.

Obchodná akadémia (6317 M) – typický-
mi činnosťami, ktoré vykonáva absolvent 
obchodnej akadémie, sú marketingové 
činnosti doma a v zahraničí, činnosti za-
bezpečujúce finančné hospodárenie pod-

niku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú 
tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené 
so získavaním a spracúvaním informácií, 
kvalifikované sekretárske a korešpon-
denčné práce (aj v styku so zahraničím).



Obchodná akadémia
Račianska 107, 831 02 Bratislava

web: oarba.edupage.org
email: skola.oarba@gmail.com
facebook: @oarba107
tel.: 02/44 25 59 91

naše top

  Erasmus+

  eTwinning 

  certifikáty viacerých účtovných 
programov

  exkurzie po SR a zahraničí

  jeden deň stredoškolákom

  partnerská škola Junior Achieve-
ment Slovensko

  Medzinárodná cena vojvodu z Edin-
burghu

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola patrí medzi prioritné voľby 
pri rozhodovaní deviatakov o svojom 
budúcom smerovaní a štúdiu. Otvára 
mladým ľuďom dvere do sveta 
odborných ekonomických vedo-
mostí, dáva študentom možnosť 
zažiť úspech. Pripravuje absolventov 
so širokým všeobecným i odbor-
ným vzdelaním. V 1. a 2. ročníku 
absolvujú študenti jednotný základ, 
v 3. ročníku si volia ďalšiu orientáciu 
formou voliteľných predmetov, napr. 
aplikovaná ekonómia, bankovníctvo, 
daňová sústava, marketing atď.

VÝHODY

• jedáleň
•  zrekonštruovaný športový 

areál a telocvičňa
• moderné učebne

KRÚŽKY

• poznaj sám seba
• účtujeme spolu
• matematický
• anglický jazyk
• účtovníctvo v praxi



Obchodná akadémia 4-ročné (6317 M)

V 3. a vo 4. ročníku je možnosť špeciali-
zácie podľa blokov voliteľných predme-
tov:

• marketing
• bankovníctvo
• cvičná firma
• daňová sústava
• aplikovaná ekonómia



Stredná odborná škola
kaderníctva a vizážistiky 
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

web: www.beautycare-study.sk 
email: hegerova@beautycare-study.sk
facebook: BeautyCareStudy
tel.: 02/2102 5911

naše top

  vysoká úspešnosť uplatnenia našich absolventov

  duálne vzdelávanie

  zahraničné odborné stáže študentov v rámci 
projektov Erasmus+

  spolupráca s našimi špičkovými absolventmi

  prax vo vyšších ročníkoch priamo vo firmách

  skvelý pedagogický tím

  množstvo ocenení na medzinárodných a celo-
slovenských odborných súťažiach

  odborné exkurzie na prestížnych výstavách 
v Bologni, Paríži, Madride

  školenia s odborníkmi z praxe

  možnosti ďalšieho vzdelávania – pomaturitné, 
nadstavbové, kurzy, skúšky odbornej spôsobi-
losti

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola pripravuje a vychováva 
študentov pre žiadané profesie ako 
kaderník-vizážista, kozmetik, barbier, 
manikér-pedikér, kaderník, umelecký 
parochniar, nadstavbové štúdium 
vlasová kozmetika a starostlivosť 
o ruky a nohy, pomaturitné štúdium. 
Poskytuje teoretické a praktické 
vyučovanie s moderným materiál-
no-technickým vybavením v dennej 
aj vo večernej forme pre všetky 
odbory. Kvalifikovaní učitelia a maj-
stri odborného výcviku vychová-
vajú zo študentov profesionálnych 
odborníkov, ktorí  sa úspešne 
uplatňujú vo svojej profesii doma aj 
v zahraničí v salónoch, relaxačných 
a vo wellness centrách, v divadle, te-
levízii a podobne. Uplatnenie našich 
absolventov za posledné dva roky 
dosiahlo 98,4 %. Škola sa dlhodobo 
venuje rôznym zahraničným a slo-
venským projektom, ktorých cieľom 
je lepšie uplatnenie sa absolventov 
na trhu práce.

VÝHODY

•  ubytovanie a stravovanie 
v areáli školy

•  dobrá lokalita a dostupnosť 
školy v centre mesta

•  moderné odborné učebne 
a salóny pre verejnosť

•  možnosť získať medzinárodný 
certifikát vzdelania International 
Education Society London (IES)

•  posilňovňa, telocvičňa
•  knižnica s odbornou literatúrou
•  ISIC
•  množstvo školských a mimo-

školských akcií

KRÚŽKY

Množstvo krúžkov zameraných 
na vizáž, módu, tvorivosť, gastro, 
šport, médiá a iné.

BeautyCare
Study



4-ročné odbory

Kozmetik (6446 K) – študenti sa naučia 
komplexné ošetrenie tváre, dekoltu a rúk 
manuálne i modernými kozmetickými 
prístrojmi, úpravu vizáže dekoratívnym 
líčením.

Kaderník-vizážista (6425 K) – študenti sa 
naučia komplexnú úpravu vizáže, úpravu 
vlasov, dekoratívne líčenie na rôzne príle-
žitosti, úpravu nechtov.

3-ročné odbory

Kaderník (6456 H) – študenti sa naučia 
techniky strihania, farbenia, melírovania 
vlasov, úpravu účesov a ďalšie kader-
nícke úkony, základy líčenia a lakovania 
nechtov. 

Manikér-pedikér (6424 H) – študenti sa 
naučia techniky manikúry, pedikúry, gélo-
vé a akrylové nechty, zdobenie nechtov, 

masáž rúk a nôh. 

Barbier (6462 H) – techniky strihania, 
farbenia a úpravy vlasov, brady a fúzov.
 
Umelecký parochniar a maskér (8576 H) 
– študenti sa naučia techniky zhotovenia 
scénických parochní, masiek a sofistiko-
vanej vizážistiky.

2-ročné nadstavbové štúdium

Vlasová kozmetika (6426 L) – základy 
kozmetiky, dekoratívne líčenie a náročná 
účesová tvorba. 

Starostlivosť o ruky a nohy (6423 L)
 – starostlivosť o telo prístrojovou techni-
kou, relaxačná a reflexná masáž, nail art.



Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Samuela Jurkoviča 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

web: www.sossklenarova.edupage.org,
email: souo-sj@stonline.sk, facebook: SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
tel.: 02/5341 3621, 02/5341 2241

naše top

  duálne vzdelávanie

  možnosť získania medzinárodného 
certifikátu spoločnosti Internatio-
nal Education Society 

  možnosť štúdia žiakov s vývinový-
mi poruchami učenia

  škola pôsobí ako centrum odbor-
ného vzdelávania a prípravy pre 
oblasť obchodu a služieb s ním 
spojených

PÁR SLOV O ŠKOLE

Pre absolventov základných škôl 
s dobrými študijnými výsledkami 
ponúkame školské vzdelávacie 
programy zamerané na výchovu 
a vzdelávanie pre budúcich ma-
nažérov strednej úrovne v oblasti 
obchodu a služieb, živnostníkov, ná-
kupcov, pracovníkov v zahraničnom 
obchode i v logistických centrách. 
Prednosťou našej školy je indivi-
duálny prístup k našim študentom. 
Presvedč sa o tom na webe školy.
Sme tu pre teba a našou snahou je 
vytvoriť ti čo najlepšie podmienky 
na získanie kvalitného vzdelania. 

VÝHODY

•  zahraničné stáže
•  športové, jazykové, odborné 

súťaže
•  celoštátna súťaž v darčekovom 

balení
•  posilňovňa
•  exkurzie
•  40 zaujímavých akcií ročne

KRÚŽKY

• ekonomické hry
• fotografický
• marketing a životný štýl
• marketingová komunikácia
• škola podnikania a iné



4-ročné odbory

Medzinárodné obchodné vzťahy (6329 
M 01)
Ak máš rád cudzie jazyky, chceš sa veno-
vať podnikaniu v oblasti medzinárodného 
obchodu, marketingu v zahraničnom 
obchode, diplomacii, je to pre teba naj-
vhodnejšie.

Služby a súkromné podnikanie – marke-
ting (6354 M 04)
Uplatnenie ako agent v reklamných 
obchodných službách, obchodný agent, 
maklér, poradca v obchode, referent ob-
chodnej služby. 

Marketing firmy – pracovník marketin-
gu pre obchod, reality a cestovný ruch 
(6405 K)

Manažment obchodu a služieb
obchodný pracovník (6442 K)

3-ročné odbory

Asistent predaja – predavač (6460 H)
Ide o nenáročné štúdium doplnené 
odborným výcvikom, ktorý napomáha 
študentom so slabšími teoretickými vedo-
mosťami získať odborné zručnosti a prax 
v obchode. 

Skladový operátor v logistike (6481 H)
Uplatnenie vo veľkoskladoch, v skladoch 
obchodných centier, práca v logistických 
centrách. 

2-ročné štúdium

Podnikanie v remeslách a službách 
(6403 L)

Pre absolventov 3-roč. štúdia a po zís-
kaní výučného listu ponúkame štúdium, 
ktorým získate maturitné vysvedčenie.



Stredná odborná škola
podnikania a služieb
Myslenická 1, 902 01 Pezinok

web: www.soskompk.edupage.org
email: info@soskompk.sk
facebook: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
instagram: SOŠ_Myslenická, tel.: 033/644 20 16

naše top

  duálne vzdelávanie

  kurzy pre študentov – barman, ba-
rista, carving, vizážistka, barbier

  škola je členom Slovenskej živnos-
tenskej komory

  usporiadateľ medzinárodnej kader-
níckej súťaže Cena mesta Pezinok

  zabezpečuje výmenné pobyty štu-
dentov v SR i zahraničí

  čoskoro ponúkne aj možnosť duál-
neho vzdelávania

PÁR SLOV O ŠKOLE

Práve prebiehajúca modernizácia 
školy a jej systému vám ponúkne 
skvelé študijné zázemie. Rekonštru-
ujeme zariadenie a zabezpečujeme 
nové materiálno-technické vybave-
nie, využívame moderné vyučovacie 
metódy, ktoré formujú študentov 
podľa aktuálneho dopytu trhu práce. 
Veľký dôraz kladieme na budova-
nie komplexnej odbornosti, a to aj 
cez základy podnikania a kvalitnej 
jazykovej prípravy (angličtina). 
Odborný výcvik uskutočňujeme 
priamo v škole, ale aj v partnerských 
prevádzkach. Spolupracujeme s od-
bornými garantmi a mentormi od 
renomovaných obchodných značiek. 
Vysielame študentov na výmenné 
pobyty do zahraničia (uskutočnili 
sa už s Rakúskom, so Slovinskom, 
s Českom) a pravidelne sa zúčast-
ňujeme na odborných podujatiach 
a súťažiach.

VÝHODY

•  veľká a moderná športová hala 
v areáli školy

•  viacúčelové ihrisko
•  dostupná plaváreň
•  v blízkosti školy je veľký 

športovo-rekreačný areál 
•  vlastný internát v areáli školy
•  pohodlná dostupnosť z vidieka, 

bez cestovania do Bratislavy

KRÚŽKY

• jazykový
•  športový, turistický
•  gastronomický
•  náuka o modernej spoločnosti
•  podporné pre budúcu profesiu
•  krúžky aj podľa záujmu štu-

dentov



3-ročné učebné odbory

Kuchár (6445 H)
Absolventi sú samostatní a kvalifikovane 
zastanú prípravu jedál v reštauračných 
prevádzkach, hoteloch alebo zariade-
niach spoločného stravovania. Vedia sa 
veľmi dobre uplatniť aj vo vedení vlastnej 
prevádzky ako živnostníci.  

Čašník, servírka (6444 H)
Absolventi sú zruční v obsluhe a moder-
nom servírovaní v reštauráciách, hote-
loch, výborne sa uplatnia aj na veľkých 
spoločenských akciách s vysokými 
nárokmi. 

Kaderník (6456 H)
Absolventi sú samostatní pracovníci, spô-
sobilí uplatniť sa aj vo vlastnej prevádz-
ke ako živnostníci a naplniť požiadavky 
zákazníka na moderný vlasový dizajn. 

2-ročné študijné odbory
nadstavbové odbory

Spoločné stravovanie (6421 L)
Absolventi učebného odboru si môžu 
týmto štúdiom ďalej rozšíriť už nadobud-
nuté odborné vedomosti, prípadne sa 
viac zamerať na konkrétnu špecializáciu.   

Vlasová kozmetika (6426 L)
Absolventi učebného odboru si môžu 
týmto štúdiom ďalej rozšíriť už nadobud-
nuté odborné vedomosti, prípadne sa 
viac zamerať na konkrétnu špecializáciu.   



Stredná odborná škola
podnikania
Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

web: www.sospodnikania.edupage.org
email: skola@sosznieba.edu.sk
tel.: 02/63 830 484

naše top

  Erasmus+ KA 1 – Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov (odborná stáž žiakov v za-
hraničí)

  projekt Modernizácia vyučovacieho pro-
cesu

  Otvorená škola – INFOVEK

  EdTWIN – cezhraničná spolupráca s Ra-
kúskom pre oblasť podnikania a cestov-
ného ruchu

  Európska vzdelávacia akadémia pre pod-
nikanie v cestovnom ruchu

  člen SOPK a SACKA, RÚZ

  Zelená škola

  lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

PÁR SLOV O ŠKOLE

Poslaním školy je zameriavať výcho-
vu a vzdelávanie mladých pre sféru 
služieb, ktorých význam v spoloč-
nosti a na trhu práce má potenciál 
a akceleráciu dynamického rastu. 
V študijnom odbore obchod a pod-
nikanie sa zameriavame aj na oblasť 
práva a podnikania, čím sa doplní 
súčasné odborné vzdelávanie zo 
stránky posilnenia právneho vedo-
mia študentov a rozšíri sa možnosť 
pripravovať absolventov na dôležitú 
oblasť spoločenskej praxe – podni-
kanie. Škola odborne spolupracuje 
s Obchodnou fakultou Ekonomickej 
univerzity v Bratislave a aj s jej ka-
tedrou služieb a cestovného ruchu, 
s Filozofickou fakultou UK, s podnik-
mi malého a stredného podnikania 
pri zabezpečovaní odbornej praxe 
študentov. 
Zabezpečujeme kvalitnú prípravu 
študentov pre uplatniteľnosť na trhu 
práce i na štúdium na vysokej škole.

VÝHODY

• internát
• jedáleň
• multimediálna učebňa
•  odborné učebne – cvičných 

firiem, obchodu a cestovného 
ruchu, informatiky, účtovníctva

•  pohybové štúdio

KRÚŽKY

•  športové
•  jazykový
•  mladý účtovník 
•  sprievodca po historických 

pamiatkach mesta
•  literárny krúžok – Milujeme 

divadlo
• plníme si cestovateľské sny



4-ročné odbory

Obchod a podnikanie (6352 M)

– zameranie na obchod a podnikanie
Absolvent odboru obchod a podnikanie 
je pripravený na prácu v podnikateľských 
subjektoch v oblasti obchodu, štátnej 
správy, bankovníctva, poisťovníctva, da-
ňovej sústavy v oblasti malého a stredné-
ho podnikania. 

– zameranie na právo a podnikanie 
Absolvent má široký všeobecnovzde-
lávací základ s odbornými teoretickými 
i praktickými zručnosťami z oblasti práv-
nej vedy, ekonomiky, manažmentu, mar-
ketingu, účtovníctva a podnikateľských 
zručností.

Manažment regionálneho cestovného 
ruchu (6324 M)

Pripravuje absolventov na prácu 
v atraktívnej a z pohľadu významu pre 
Slovensko veľmi perspektívnej oblasti. 
Poslaním školy je zameriavať výchovu 
a vzdelávanie mladých na sféru služieb, 
ktorých význam v spoločnosti a na trhu 
práce má potenciál a akceleráciu dyna-
mického rastu.



Stredná odborná škola
beauty služieb 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Račianska 105, 831 02 Bratislava

web: www.sosracianska105.edupage.org
email: sekretariat@sos-racianska.sk, facebook: SOŠ Račianska
tel.: 02/44 25 80 40

naše top

  centrum odborného vzdelávania a prí-
pravy pre oblasť služieb
  absolútny víťaz v celoslovenskej kader-
níckej a vizážistickej súťaži o zlaté nožni-
ce Ukáž, čo vieš
  švajčiarsko-slovenský projekt Odborné 
vzdelávanie a príprava pre trh práce
  duálne vzdelávanie
  odborné stáže študentov v renomova-
ných salónoch
  aktívna spolupráca s desiatkami živnost-
níkov a firiem v odbore
  súťaže odborných zručností na Slovensku 
aj v zahraničí
  kvalitné služby pracovísk kaderníctva 
a kozmetiky pre verejnosť

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je zameraná na vzdelávanie 
kozmetičiek, vizážistiek, kaderníkov 
a fotografov, jediná tohto zamera-
nia v Bratislavskom kraji zapojená 
do švajčiarsko-slovenského projektu 
Odborné vzdelávanie a príprava 
na trh práce. 
Má najdlhšiu tradíciu vo vzdelávaní 
a výchove odborníkov pre oblasť 
beauty služieb na Slovensku. 
Kvalitu školy ocenila Republiková 
únia zamestnávateľov a zriaďovateľ 
školy – BSK vytvorením centra od-
borného vzdelávania a prípravy. 
Škola má vlastné pracoviská na 
praktické vyučovanie: kozmetiku, 
kaderníctvo a fotoateliér, kde sa už 
dlhodobo pripravujú na svoje bu-
dúce povolanie vysoko kvalifikovaní 
odborníci, ktorí sú schopní úspešne 
sa uplatniť na trhu práce.

VÝHODY
•  školský areál uprostred zelene
•  vysokokvalifikovaný pedago-

gický zbor
•  zrekonštruovaný interiér školy 

a odborných pracovísk
•  kvalitne zariadené a technicky 

vybavené pracoviská 
•  nový nábytok v učebniach
•  zrekonštruovaná telocvičňa
•  vlastná kuchyňa a jedáleň

KRÚŽKY
• art make-up, barbier trendy
• interiérové dekorácie
• náročná účesová tvorba
• súčasný život a fotografia
• svet v objektíve fotoaparátu
• kozmetikou ku kráse
• tajomstvá krásy
• nové techniky strihania
• človek a súčasná spoločnosť
• literárno-poznávací krúžok



4-ročný študijný odbor

kozmetička a vizážistka (6362 M)
Podmienka prijatia: ukončenie ZŠ, 
úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. 
Absolvent získava súčasne kvalifikáciu 
v dvoch profesiách. Štúdium je ukončené 
maturitnou skúškou.

3-ročné učebné odbory

kaderník (6456 H)
Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ, bez 
prijímacích skúšok. Štúdium je ukončené 
záverečnou skúškou (výučný list). Mož-
nosť pokračovať v 2-roč. štúdiu v odbore 
vlasová kozmetika ukončenom maturit-
nou skúškou.
fotograf (6452 H)
Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ, bez 
prijímacích skúšok. Štúdium je ukončené 
záverečnou skúškou (výučný list). Mož-
nosť pokračovať v 2-roč. štúdiu v odbore 
podnikanie v remeslách a službách ukon-

čenom maturitnou skúškou.
barbier (6462 H)
Možnosť štúdia od 1. 9. 2019.
Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ, bez 
prijímacích skúšok. Štúdium sa končí 
záverečnou skúškou (výučný list).

2-ročné učebné odbory

kaderník (6456 H)
Pre absolventov iných stredných škôl. 
Štúdium je ukončené záverečnou skúškou 
(výučný list).

2-ročné pomaturitné štúdium

kozmetička a vizážistka (6362 N)
Pomaturitné kvalifikačné štúdium. Štú-
dium je ukončené maturitnou skúškou.

Nadstavbové 2-ročné študijné odbory

Pre absolventov učebných odborov.
Ukončené maturitnou skúškou.

podnikanie v remeslách a službách 
(6403 L)
Pre absolventov učebného odboru foto-
graf (6452 H).
vlasová kozmetika (6426 L)
Pre absolventov učebného odboru kader-
ník (6456 H).



Stredná odborná škola
gastronómie a hotelových služieb
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Farského 9, 851 01 Bratislava

web: www.farskeho.sk
email: farskeho@farskeho.sk
facebook: @farskeho, tel.: 02/62 24 36 26

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola pripravuje odborníkov pre 
gastronómiu, hotelierstvo a potravi-
nárstvo. Moderné odborné učeb-
ne, partnerské programy, domáce 
a zahraničné stáže vytvárajú kvalitné 
predpoklady pre budúcu prax. 
Odborná prax sa realizuje v moder-
ných hoteloch, ako napríklad Carlton, 
Falkensteiner, Danubia Gate a iné.
Veľmi úspešne sa zapájame do SOČ, 
práce postupujú do celoslovenských 
kôl. V medzinárodnej súťaži O naj-
lepší bratislavský rožok a Umelecké 
dielo z cesta na veľtrhu DANUBIUS 
GASTRO každoročne víťazíme. Veľký 
ohlas majú aj Dni medzinárodných 
kuchýň (Izrael, Egypt, Taliansko, 
Indonézia, Srbsko, Grécko...). Úspešne 
reprezentujeme aj bratislavskú župu 
na podujatiach európskeho významu 
v Bruseli. V našej škole sa stanete 
skutočným odborníkom, ktorý dokáže 
kombinovať odborné znalosti a prak-
tické zručnosti s podnikateľským 
zmýšľaním. 

naše top

  exkurzie v zahraničí (Belgicko, 
Anglicko, Brusel)

  moderné technologické zariadenie

  odborná prax u významných 
zamestnávateľov

  partnerský program TALENT 
MANAGMENT MEDUSA GROUP

  duálne vzdelávanie

  odborné kurzy: barman, barista, 
someliér

  partnerské školy v Česku, Poľsku, 
Maďarsku, Belgicku, Rakúsku...

VÝHODY

• telocvičňa
• odborné učebne
• posilňovňa
• školské laboratórium
• stravovanie
• moderné učebne

KRÚŽKY

• baristický
• barmanský
•  špeciálne techniky v cukrárskej 

výrobe
• rozhlasový
• futbalový



5-ročný odbor

Hotelová akadémia (6323 K)
Maturita aj výučný list, s možnosťou po-
kračovať v štúdiu na vysokej škole.

4-ročné študijné odbory

Maturita aj výučný list, s možnosťou po-
kračovať v štúdiu na vysokej škole.
Pracovník v hotelierstve a cestovnom 
ruchu (6432 K)
Pracovník marketingu (6405 K)
Čašník, servírka (6444 K)
Kuchár (6445 K)
Obchodný pracovník (6442 K)
Poradenstvo vo výžive (2950 M)
Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie 
potravín (2949 M)
Potravinárstvo (2940 M)

4-ročné učebné odbory 

Výučný list, s možnosťou pokračovať 
v ďalšom štúdiu a získať maturitu.
Mäsiar, kuchár (2956 H)
Cukrár, pekár (2978 H)
Cukrár, kuchár (2977 H)

3-ročné učebné odbory

Výučný list, s možnosťou pokračovať 
v ďalšom štúdiu a získať maturitu.
Čašník, servírka (6444 H)
Kuchár (6445 H)
Mäsiar, lahôdkar (2955 H)
Cukrár (2964 H)
Pekár (2962 H)



Stredná odborná škola
hotelových služieb a obchodu 
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

web: www.sos-panty.sk
email: skola@sos-panty.sk
facebook: @napantoch9
tel.: 02/49 49 13 21 

naše top

  duálne vzdelávanie

  výmenné pobyty v Poľsku, ČR, 
Chorvátsku, Gruzínsku, Rusku

  moderne zariadené prevádzky 
na odborný výcvik

  odborná prax v Zámockom hoteli 
Galicia Nueva v Haliči a inde

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola má bohatú tradíciu vo výchove 
a vzdelávaní študentov v študijných 
a učebných odboroch zameraných 
na obchod, služby v oblasti spoloč-
ného stravovania, hotelových služieb 
a cestovného ruchu. Základom 
vzdelávania je kvalitná odborná prí-
prava, získavanie zručností v reno-
movaných hoteloch, reštauráciách, 
cestovných kanceláriách a obchod-
ných reťazcoch. Dôraz sa kladie aj 
na kvalitnú jazykovú prípravu a roz-
šírené vzdelávanie v spoločensko-
vednej oblasti. V rámci partnerských 
vzťahov študenti už 13 rokov majú 
možnosť vycestovať do Chorvát-
ska – Zabok, Poľska – Krakov, 
Českej republiky – Praha, Znojmo, 
Gruzínsko – Tbilisi, Rusko – Moskva 
a iných miest v rámci medzinárodnej 
súťaže z oblasti gastronómie. Taktiež 
zabezpečujeme 10-dňové výmenné 
pobyty.

VÝHODY

• jedáleň
• telocvičňa
• odborné učebne
• plaváreň
• výučný list
• školský internát
• maturitné vysvedčenie

KRÚŽKY

• tanečný
• jumping, zumba
• tvorivosti
• EKO
• športové
• barmanský
• barista



5-ročný odbor

Hotelová akadémia (6323 K) – maturita 
aj výučný list, možno pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole.

4-ročné odbory

S maturitou aj výučným listom a možnos-
ťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Pracovník v hotelierstve a cestovnom 
ruchu (6432 K)
Pracovník marketingu obchod (6405 K)
Čašník, servírka (6444 K)
Kuchár (6445 K)
Pracovník marketingu cestovných ruch 
(6405 K)

3-ročné učebné odbory

Výučný list, možno pokračovať v ďalšom 
štúdiu a získať maturitu.

Čašník, servírka (6444 H)
Kuchár (6445 H)
Cukrár (2964 H)

Odborný výcvik vykonávajú študenti 
v týchto hoteloch v Bratislave:
- hotel TATRA
- hotel LOFT
- hotel Gate ONE
- hotel LINDER
- hotel Apollo
- hotel VIENA



Gymnáziá



Zoznam škôl v sekcii

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
Gymnázium, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky
Gymnázium Karola Štúra, Námestie slobody 5, 900 01 Modra
Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava
Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec



naše top

  mentorský program

  úspešnosť prijatia našich 
absolventov na VŠ asi 98 %

  Erasmus+

  cestovanie do zahraničia 
(Šanghaj, Fínsko, Nemecko)

PÁR SLOV O ŠKOLE

Je to jedna z dvoch stredných škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským 
v Bratislavskom kraji, dochádzajú 
do nej študenti nielen z Bratislavy 
a okolitých obcí, ale aj z Trnavského, 
Nitrianskeho, Banskobystrického 
a Košického kraja. Prioritou školy 
je kvalitná príprava študentov na 
vysokoškolské a univerzitné štúdium 
s osobitným akcentom na cudzie 
jazyky (anglický, nemecký, ruský, 
španielsky), informatiku a environ-
mentálnu výchovu.

VÝHODY

• lokalita v centre Bratislavy
• školská jedáleň
• školský klub detí
• vonkajšie ihrisko
•  telocvičňa, posilňovňa, relax 

miestnosť

KRÚŽKY

•  mediálny
•  historický
•  informatika
•  tanečný
•  dramatický

Základná škola a Gymnázium 
s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, 814 84 Bratislava

web: www.mtag.sk
email: info@mtag.sk
facebook: MTAG
tel.: 02/529 64 315



Základná škola
1. – 9. ročník

Gymnázium štvorročné (7902 J)
Určené pre absolventov základných škôl



Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

web: einsteinova.edupage.org
email: gymnazium@einsteinova.sk
facebook: Einsteinova  
tel.: 02/63 45 31 93

naše top

  študijný pobyt prvákov v Moskve 

  spolupráca s vysokými školami 
v Moskve

  spolupráca s Inštitútom Puškina 
v Moskve

  možnosť získať certifikáty z ruského 
jazyka

  zrekonštruovaný športový areál 

  exkurzie po Slovensku a zahraničí 

  maturita z ruského jazyka (C1) 

  účasť na medzinárodných projektoch

PÁR SLOV O ŠKOLE

Gymnázium má bohaté skúsenosti, 
je Zelenou školou, vzorovou školou 
Planéty vedomostí, Školou priateľ-
skou k deťom, realizuje množstvo 
projektov (Škola, ktorá mení svet, 
Euroscola, Červené stužky, Noc 
výskumníkov...), spolupracuje so ško-
lami v zahraničí. Učitelia využívajú 
moderné učebné pomôcky a infor-
mačno-komunikačné technológie 
vo výučbe. Na gymnáziu sa vyučujú 
cudzie jazyky (anglický, ruský, 
nemecký, španielsky, francúzsky). 
Škola ponúka štvorročné všeobecné 
štúdium pre žiakov 9. ročníka a už 
štrnásty rok päťročné bilingválne 
slovensko-ruské štúdium pre žiakov 
8. a 9. ročníka. 

VÝHODY

•  široká ponuka cudzích jazykov
•  široká ponuka voliteľných 

predmetov
•  posilňovňa
• atletické dráhy
• futbalové ihrisko
• tenisové kurty
• jedáleň

KRÚŽKY

• dobrovoľníctvo
• rozhlasový krúžok
• florbal, aerobik
•  ruský jazyk v odbornej komu-

nikácii
•  praktická ruština
•  vybrané kapitoly z vyššej ma-

tematiky
•  športové hry,  strelecký krúžok



4-ročné gymnázium (7902 J)

•  v 3. a vo 4. ročníku je určitý počet hodín 
týždenne určený na výuku voliteľných 
predmetov a seminárov 

•  vo všetkých ročníkoch sa študenti 
zúčastňujú na stredoškolskej odbornej 
činnosti, olympiádach, súťažiach

5-ročné bilingválne slovensko-ruské 
štúdium (7902 J 74)

•  uchádzači o štúdium nemusia ovládať 
ruštinu

•  štúdium je ukončené maturitnou 
skúškou na úrovni C1

•  od 2. ročníka sa v ruskom jazyku vyuču-
je matematika, fyzika, dejepis, geogra-
fia, umenie a kultúra a školou zavedený 
predmet svet okolo nás

•  na konci školského roka je pre študen-
tov 1. ročníka organizovaný trojtýždňo-
vý študijný pobyt v Inštitúte ruského 
jazyka A. S. Puškina v Moskve (možnosť 
získania medzinárodného certifikátu 
z ruského jazyka)



Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

web: www.gamca.sk
email: riaditelstvo@gamca.sk
facebook: @gamca.sk
tel.: 02/52 96 30 97

naše top

  matematika

  cudzie jazyky

  medzinárodná spolupráca

  vybavenie školy

  budova

  profesorský zbor

  študentský život

PÁR SLOV O ŠKOLE

Gamča je osemročné, päťročné 
a štvorročné štátne gymnázium s bi-
lingválnou triedou, matematickými
a so všeobecnými triedami v centre 
Bratislavy s históriou od roku 1626. 
Máme radi matematiku, máme dlhú 
tradíciu, veľa úspechov i pestrý škol-
ský a mimoškolský život. Práve toto 
vytvára nášho povestného ducha 
Gamče.

V celoslovenskom rebríčku INEKO 
– mimoriadne výsledky sme na 
1. mieste nepretržite od vzniku 
rebríčka. Všetci študenti (ak chcú) 
idú na univerzitu a približne polovica 
z nich ide do zahraničia. Minuloroč-
ní a tohtoroční maturanti napr. na 
Univerzitu Komenského, Slovenskú 
technickú univerzitu, Yale University, 
University of Oxford a University 
of Cambridge.

Tešíme sa na vás na prijímačkách!

VÝHODY

•  prostredie a lokalita
•  ľudia a atmosféra
•  2 vonkajšie ihriská 
•  telocvične
•  posilňovňa
•  jedáleň

KRÚŽKY

• lego (FLL)
• logika a sudoku
• jazykové 
• debatný (SDA)
• filmový a cestovateľský
• športové 



Gymnázium – matematika – 4-ročné 
(7902 J 01)
•  rozsah matematiky pre VŠ aj vedecké 

odbory – individuálny prístup

Gymnázium 4-ročné – ŠkVP
matematika (7902 J)
•  rozsah matematiky pre VŠ aj vedecké 

odbory

Gymnázium 4-ročné – ŠkVP
všeobecné štúdium (7902 J)

Gymnázium – matematika
8-ročné štúdium (7902 J 01)
•  rozsah matematiky pre VŠ aj vedecké 

odbory

Gymnázium 8-ročné – ŠkVP
matematika (7902 J)
•  rozsah matematiky pre VŠ aj vedecké 

odbory 

Gymnázium 5-ročné – ŠkVP
bilingválne štúdium anglicko-slovenské 
(7902 J 74)
•  prírodovedné zameranie



Gymnázium
Hubeného 23, 834 08 Bratislava

web: ghubeneho.edupage.org
email: ghubeneho@ghubba.edu.sk
facebook: Gymnázium, Hubeného 23, BA
tel.: 02/44 88 11 09

naše top

  exkurzie na Slovensku a v zahraničí

  2 telocvične a posilňovňa

  rôzne medzinárodné projekty 
(Prelet nad Európou, Present, past, 
future, Inšpirujme k prírodným ve-
dám, Zelená škola)

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola s viac ako 40-ročnou tradí-
ciou, moderná, dynamická, s profe- 
sionálnym prístupom, ktorú cha-
rakterizuje individuálny prístup, 
kreativita, diferenciácia vzdeláva-
nia, stabilita, tradícia, kultivované 
prostredie, pohyb, úsmev a slušnosť. 
Množstvo jej študentov sa stalo 
významnými osobnosťami v oblasti 
školstva, vedy, techniky, kultúry 
a športu doma, ale aj v zahraničí.

VÝHODY

•  posilňovňa
•  jedáleň
•  2 telocvične
•  lyžiarske kurzy
•  kvalifikovaný pedagogický 

zbor

KRÚŽKY

•  konverzácie v cudzích jazy-
koch

•  klub mediálnej výchovy
•  origami
•  informatický krúžok
•  cvičenia z matematiky
•  po stopách našich predkov
•  2 športové krúžky



4-ročné gymnázium (7902 J)
•  určené pre absolventov základných škôl
•  s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov

8-ročné gymnázium (7902 J)
•  určené pre žiakov 5. ročníka základných 

škôl
•  s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov

bilingválne  5-ročné slovensko-anglické 
štúdium (7902 J 74)
•  otvárame v školskom roku 2019/2020
•  zamerané na vyučovanie spoločensko-

vedných a prírodovedných predmetov
•  matematika, fyzika a biológia sa budú 

od 2. ročníka vyučovať v anglickom 
jazyku



Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava

web:  horvatha.edupage.org
email:  skola@horvatha.sk
facebook: GymIvanaHorvatha
tel.:  02/43 413 069

naše top

  výmenné a študijné pobyty v Rus-
kej federácii

  spolupráca so školami v Moskve, 
v Kaunase a v Lipecku

  výmenné pobyty v Nemecku 

  možnosť získať certifikát DSD

  účasť na medzinárodných projek-
toch

  exkurzie do významných metropol 
európskych štátov

PÁR SLOV O ŠKOLE

Vo všeobecných triedach štvorroč-
ného štúdia ponúka gymnázium 
možnosť rozšíreného vyučovania 
dvoch cudzích jazykov – anglic-
kého a nemeckého. V päťročnom 
bilingválnom štúdiu ponúka výučbu 
ruského jazyka, niekoľkých predme-
tov v ruskom jazyku, ako aj výučbu 
druhého cudzieho jazyka, ktorým 
je angličtina. Každoročne organizu-
jeme vzájomné recipročné výmen-
né pobyty s partnerskou školou 
v Moskve.

VÝHODY

•  príležitosti na šport
•  stravovanie v jedálni
•  mimoškolské aktivity
•  využívanie IKT prostriedkov 

pri výučbe

KRÚŽKY

• viac ako peniaze
• joga, tajči, turistika
• fitness pre dievčatá
• žurnalistika
• matematika



4-ročné gymnázium (7902 J)

•  škola ponúka aj možnosť štúdia v sku-
pine s rozšírenou výučbou cudzieho 
jazyka

5-ročné bilingválne slovensko-ruské 
štúdium (7902 J 74)

•  uchádzač o štúdium nemusí ovládať 
ruský jazyk

•  v prvom ročníku študenti absolvujú 
18 hodín ruštiny týždenne, čo im dá 
veľmi dobrý základ na nadväzujúce 
štúdium



Gymnázium
Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

web: www.g1majamc.sk
email: gymalriad@stonline.sk 
facebook: Gymnázium Malacky 
tel.: 034/772 24 69

naše top

  vysoká úspešnosť študentov v súťa-
žiach, testovaniach a na vysokých 
školách

  medzinárodne akreditované a uni-
kátne vzdelávacie programy

  možnosť získania množstva certifi-
kátov (ECDL, DSD, FCE, DELF)

  medzinárodná spolupráca, zahra-
ničné stáže a výmenné pobyty – 
Čína, Nepál atď.

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola ponúka kvalitný a prepracova-
ný školský vzdelávací program me-
dzinárodne akreditovaný IES London 
– rating školy stupeň A – Špičková 
inštitúcia s medzinárodnými skú-
senosťami. Okrem štandardného 
gymnaziálneho vzdelávania ponúka 
unikátne vzdelávacie programy. 
Škola získala niekoľko ocenení od 
vysokých škôl a domácich i zahra-
ničných inštitúcií. Kladie dôraz na 
sebarealizáciu študenta. Dnes má 
škola obrovský kapitál – vynikajúcich 
pedagógov a skvelých študentov.

VÝHODY

•  telocvičňa
•  fitnescentrum
•  kvalitná jedáleň
•  atletická dráha
•  lodenica
•  záhrada s oddychovými zó-

nami

KRÚŽKY

• debatný klub
• programovanie a robotika
• excel pre ekonómov
• školská kapela, divadlo v ANJ
• jazykové kurzy
• bádateľské krúžky
•  vodácky klub, hokejový klub 

a iné športy



5-ročné bilingválne (7902 J 74)

•  bilingválne vzdelávanie s druhým vyu-
čovacím jazykom anglickým

•  zahraničný lektor v niektorom z roční-
kov

•  možnosti programov ako pri 4-ročnom 
štúdiu

•  špecializácia už od tretieho ročníka 
formou výberu študijných zameraní 
a modulov

4-ročné gymnázium (7902 J)

•  príprava na Sprachdiplom so zahranič-
ným lektorom 

•  unikátne vzdelávacie programy 
•  ekonomika, obchodná angličtina, 

programy akreditované IES London/
certifikát

•  interaktívne spracovanie informácií – 
grafické a aplikačné programy

8-ročné gymnázium (7902 J)

•  rozšírená hodinová dotácia výučby 
cudzích jazykov

•  výber II. CJ – NEJ, FRJ – certifikát DELF, 
akreditovaný lektor

•  príprava na Sprachdiplom už od kvarty 
so zahraničným lektorom

•  predmet experimentálne vedy – báda-
teľské vyučovanie, terénne práce s vyu-
žitím PC pracoviska



Gymnázium Karola Štúra
Námestie slobody 5, 900 01 Modra

web: www.gymmo.edupage.org
email: ucitel@gymmo.edu.sk
facebook: gksmodra  
tel.: 033/647 25 76

naše top

  moderne vybavené učebne

  zrekonštruované chemické labora-
tórium

  zrekonštruovaný športový areál

  splavy Vltavy a Malého Dunaja

  geografické exkurzie v  zahrani-
čí (Grécko, Španielsko, Škótsko, 
Nórsko, Francúzsko, Sicília, Monako 
atď.)

  Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu

PÁR SLOV O ŠKOLE

Gymnázium Karola Štúra v Modre 
je všeobecnovzdelávacia stredná 
škola s viac ako 400-ročnou tradí-
ciou. Na vyučovanie má optimálne 
priestorové podmienky a moderne 
vybavené odborné učebne. Gym-
názium ponúka možnosť výberu 
cudzích jazykov: anglický, francúz-
sky, nemecký, ruský, španielsky. 
V školskom roku 2018/2019 pôsobí 
na škole lektorka výučby anglického 
jazyka zo štátu Ohio.

VÝHODY

•  posilňovňa
•  lezecká stena
•  telocvičňa
•  multifunkčné ihrisko
•  výučba modernými metódami

KRÚŽKY

• fyzikálny
•  motokrúžok
• programovanie2
• horolezecký
• chemický
• programovanie v Pythone
•  počítajme spolu
•  športové krúžky
•  čitateľský krúžok klasickej filo-

zofickej literatúry
•  matematika plus



4-ročné gymnázium (7902 J)

•  zvýšený počet hodín vyučovacieho 
jazyka, cudzích jazykov, prírodovedných 
predmetov, telesnej a športovej výchovy

•  v 3. a vo 4. ročníku možnosť zamerania 
cez bohatú ponuku 11 voliteľných pred-
metov so zvýšenou hodinovou dotáciou

8-ročné gymnázium (7902 J)

•  rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, 
zvýšený počet prírodovedných predme-
tov, telesnej a športovej výchovy

•  v 7. a 8. ročníku možnosť zamerania 
cez bohatú ponuku 11 voliteľných pred-
metov so zvýšenou hodinovou dotáciou



Stredná športová škola
Ostredková 10, 821 02 Bratislava

web: www.sportschool.sk
email: sportschool@sportschool.sk
facebook: Stredná-športová-škola-Bratislava
tel.: 02/43 42 25 95

naše top

  tréningy vedené kvalifikovanými 
trénermi

  maturita z predmetu základy 
športovej prípravy umožní nárok 
na trénerskú triedu II. stupňa

  po maturite možnosť prihlásenia sa 
na všetky VŠ 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Športové gymnázium na Ostredko-
vej ulici za 35 rokov svojej existencie 
vychovalo 31 účastníkov LOH a ZOH 
a nespočetné množstvo medailistov 
na MS, ME, SP. Medzi známych ab-
solventov školy patria strieborní me-
dailisti z OH džudista Jozef Krnáč, 
vodný slalomár Matej Beňuš, tenista 
Dominik Hrbatý, lyžiarka Veronika 
Velez-Zuzulová, športová gymnastka 
Barbora Mokošová.

VÝHODY

•  telocvičňa
•  fitnescentrum
•  jedáleň
•  telocvične
•  atletická dráha

KRÚŽKY

• atletika
• džudo
• hádzaná
• športová gymnastika
• volejbal
• gymnastika
• zápasenie



športové gymnázium (7451 J)

•  umožňuje rozvinúť športovú kariéru 
v kombinácii so získaním všeobecné-
ho vzdelania s maturitou a osvedčenia 
trénera III. kvalifikačného stupňa

•  určené pre absolventov základných škôl
•  prijímanie na základe talentových skú-

šok

športový manažment (7471 M)

•  umožní získať úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou, ktoré pripra-
ví absolventov na výkon povolania 
odborných činností v športe, absolvent 
získa osvedčenie trénera III. kvalifikač-
ného stupňa



Gymnázium
Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

web: www.gympaba.sk
email: skola@gympaba.sk
facebook: Gymnázium Pankúchova 6
tel.: 02/62 312 706

naše top

  skúsení pedagógovia 

  medzinárodná spolupráca

  jazykové pobyty v zahraničí 

  domáce a zahraničné exkurzie 

  úspešnosť absolventov na VŠ v SR 
a v zahraničí 

  dobrovoľnícke akcie

PÁR SLOV O ŠKOLE

Dôraz kladieme na prípravu našich 
študentov na vysokoškolské štú-
dium. Každodennou súčasťou nášho 
života sú rôzne ekologické aktivity. 
Realizujeme projekty Erasmus+ 
v anglickom a nemeckom jazyku, 
ktoré zvyšujú kvalitu jazykového 
vzdelávania v našej škole. Máme 
bohatú cezhraničnú spoluprácu 
so školami v Spojenom kráľovstve, 
vo Francúzsku, v Rakúsku a Českej 
republike. Získali sme ocenenia Am-
basádorská škola a Škola pridružená 
UNESCO. Uskutočňujeme športové 
akcie, výlety a exkurzie. Naši štu-
denti dosahujú vynikajúce výsledky 
v predmetových i športových súťa-
žiach. Medzi obľúbené školské akcie 
patria Športový deň, Noc v škole 
a rôzne dobrovoľnícke akcie. Naši 
študenti vydávajú zaujímavý školský 
časopis The Gympaba Times.

VÝHODY

•  kvalita jazykového vzdelávania 
•  multimediálne učebne
•  jazykové projekty
•  digitálne vzdelávanie
•  športové aktivity
•  školská jedáleň

KRÚŽKY

• európsky klub
• športové
• chemický
• jazykové 
• literárny
• matematický
• florbal, basketbal



4-ročné gymnázium (7902 J)
•  posilnené vyučovanie jazykov
•  modernizácia vzdelávania na SŠ
• imatrikulácie

5-ročné bilingválne anglické (7902 J 74)
•  vyučovacie jazyky: slovenský a anglický
•  štátnicové skúšky
•  európske štúdiá
•  Ambasádorská škola
•  imatrikulácie

8-ročné gymnázium (7902 J)
•  posilnené vyučovanie jazykov
•  európske štúdiá
•  úspechy v súťažiach
•  Bratislavská vedecká cukráreň
•  Modrá škola
•  Európska značka pre jazyky
•  Ekonápad storočia



Gymnázium
Senecká 2, 902 01 Pezinok

web: gymsenpk.edupage.org
email: riaditel@gymsenpk.edu.sk
tel.: 033/641 22 52 

naše top

  Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu

  domáce aj zahraničné exkurzie (Ta-
liansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Veľká 
Británia, Francúzsko)

  ekologické aktivity

  vysoká úspešnosť prijatých absol-
ventov na VŠ doma i v zahraničí

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola ponúka vyučovanie piatich 
cudzích jazykov – angličtiny, 
nemčiny, francúzštiny, španielčiny, 
ruštiny v štvorročnom, päťročnom 
bilingválnom a osemročnom štúdiu, 
v 3. ročníku profiláciu na prírodo- 
vedné a humanitné zameranie, širo-
kú škálu voliteľných predmetov. 
Prioritou školy je kvalita vyučo-
vacieho procesu, dobré študijné 
výsledky, možnosť vyberať si 
z 19 voliteľných predmetov, medzi-
národné projekty, veľa mimoškol-
ských aktivít, športových súťaží 
a krúžkov.

VÝHODY

•  jedáleň
•  telocvičňa
•  posilňovňa
•  laboratóriá
•  medzinárodné projekty
•  bilingválne štúdium

KRÚŽKY

• biblický
• jumping
• florbal
• mladý chemik
• tvorivý čitateľ
• matematický
• informatický



4-ročné štúdium (7902 J)

•  pre absolventov 9. ročníka ZŠ
•  posilnená dotácia vyučovania cudzích 

jazykov a informatiky
•  v 3. ročníku možnosť výberu zamerania 

na prírodovedné alebo spoločenskoved-
né predmety

•  vo 4. ročníku možnosť výberu seminá-
rov z 19 voliteľných predmetov

5-ročné bilingválne anglické štúdium 
(7902 J 74)

 od školského roka 2019/20
•  pre absolventov 8. a 9. ročníka
•  zameranie na spoločenskovedné pred-

mety, biológiu a ekonomiku v anglickom 
jazyku

•  maturitná skúška z ANJ na úrovni C1
•  predpoklad štúdia na univerzitách 

v zahraničí

8-ročné štúdium (7902 J)

•  pre nadané deti po ukončení 5. ročníka 
ZŠ

•  predpoklady na postupné získavanie 
vysokej úrovne všeobecnovedných zna-
lostí a zručností

•  na vyššom stupni je vzdelávací program 
identický so štvorročným štúdiom

•  program rozšírený o ekonomické pred-
mety



Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69, 903 01 Senec

web: www.gab.sk
email: riaditel@gab.sk
facebook: @gabsenec
tel.: 02/45 923 261

naše top

  Comenius projekty

  robotické laboratórium

  ECDL certifikát – digitálne 
zručnosti

  moderné prírodovedné 
laboratóriá

  DofE – Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu

PÁR SLOV O ŠKOLE

Naša škola ponúka vyučovanie v od-
borných učebniach a laboratóriách 
s cieľom kvalitného a efektívneho 
vzdelávania, ktorým sa snažíme 
pripraviť našich absolventov na 
vysokoškolské štúdium. Kladie-
me dôraz na individuálny prístup 
a rozvoj osobnosti našich študentov. 
Na vyučovanie máme optimálne 
priestorové podmienky, moderne 
vybavené odborné učebne a la-
boratóriá. Študenti sa zapájajú do 
medzinárodných projektov EdTwin, 
eTwinning, ACES a Comenius – škol-
ské partnerstvá.

VÝHODY

•  jedáleň
•  2 telocvične
•  športový areál 
•  školský športový klub 

KRÚŽKY

• geocaching
• praktická psychológia
• LEGO Mindstorms
• finančná gramotnosť
• predmetové olympiády
• športové krúžky



4-ročné gymnázium (7902 J)
•  určené pre absolventov základných škôl

8-ročné gymnázium (7902 J)
•  určené pre žiakov 5. ročníka základných 

škôl



Škola pre mimoriadne
nadané deti a Gymnázium
Teplická 7, 831 02 Bratislava

web: www.spmndag.sk
email: skola@spmndag.sk; gymnazium@spmndag.sk
tel.: 02/44 253 892

naše top

  najlepšia škola na Slovensku podľa 
INEKO a NÚCEM-u
  individuálna práca so žiakmi a študentmi
  denný psychologický servis
  MVK – Malá vedecká konferencia 
  ŠPONGIA – súťaž v informatike 
  ŠKOLA ZACHRAŇUJÚCA ŽIVOTY – daro-
vanie krvi
  MATYÁŠ – projekt na záchranu tropic-
kých pralesov
  KLUB ABSOLVENTOV – stretnutia s ab-
solventmi školy

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
  Sir Karl Popper Schule – študijné pobyty
  spolupráca s univerzitami
  100 % úspešnosť prijatia absolventov na VŠ

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je jediná svojho druhu na 
Slovensku. Poskytuje komplexné 
a kontinuálne vzdelávanie intelekto-
vo nadaných žiakov vo veku od 5 – 6 
do 18 – 19 rokov, t. j. od prvej triedy 
základnej školy až po maturitné 
štúdium na osemročnom gymná-
ziu. Predstavuje jedinečnú formu 
vzdelávacieho systému celodennej 
starostlivosti. Výbery žiakov sú usku-
točňované na základe psychologic-
kej diagnostiky po splnení medziná-
rodne platných kritérií nadania.
Výučba sa realizuje podľa programu 
APROGEN, ktorý je oceňovaný aj 
v zahraničí.

VÝHODY

•  dynamický systém výučby
•  akceptácia individuálnej úrov-

ne dieťaťa
•  diferenciácia výučby
•  obohacujúce a rozširujúce 

učivo 
•  vytváranie nových stratégií 

vo výučbe
•  nový systém hodnotenia 

KRÚŽKY

• astrofyzikálny
• čínština
• debatný
• šachový
• lúštenie šifier
• lukostreľba
•  jazykové
•  predmetové



Základná škola

Školský vzdelávací program pre žiakov 
so všeobecným intelektovým nadaním 
APROGEN.

8-ročné gymnázium (7902 J)

Školský vzdelávací program pre žiakov 
so všeobecným intelektovým nadaním 
APROGEN.



Gymnázium
Ladislava Novomeského
Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

web: www.gln.sk
email: norbert.kyndl@gln.sk
facebook: GLN
tel.: 02/43 42 25 52

naše top

  zážitkové projekty, exkurzie na Slo-
vensku a v zahraničí 

  projekty DofE, Zdravá škola

  jazykoví  lektori (AJ, NJ)

  certifikát Sprachdiplom

  certifikát ECDL

  plavecký výcvik

  tanečná a spoločenská výchova

  environmentálna výchova, projekt 
Zelená škola

PÁR SLOV O ŠKOLE

V rámci štvorročného i osemroč-
ného štúdia škola v súčasnosti 
poskytuje okrem štandardného 
vzdelania v klasických maturitných 
predmetoch výučbu aj netradičných 
predmetov pre gymnáziá. Je to 
zdravotná výchova  (predlekárska 
prvá pomoc), spoločenská a ta-
nečná výchova, predmet plávanie 
a vyučovanie finančnej gramotnosti 
v anglickom jazyku s anglickými 
lektormi. Všetky tieto predmety 
sú riadne klasifikované vyučovacie 
predmety v školskom vzdelávacom 
programe školy. V priebehu štúdia 
môžu študenti získať certifikát 
plaveckého alebo  zdravotného 
záchranára.

VÝHODY

•  atletická dráha
• krytý bazén
• telocvičňa
• multifunkčné ihrisko
• moderná jedáleň

KRÚŽKY

17 rôznych krúžkov, ako naprí-
klad:
• programovanie LEGO robotov
• fyzika na medicíne
• matematika netradične
• športové krúžky



4-ročné gymnázium (7902 J)
•  určené pre absolventov základných škôl

8-ročné gymnázium (7902 J)
•  určené pre žiakov 5. ročníka základných 

škôl



Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07 Bratislava

web: www.vazka.sk
email: vedenie@vazka.sk
tel.: 02/577 898 11 

naše top

  kvalitná výučba 5 cudzích jazykov, 
jazykový certifikát Sprachdiplom 

  prírodovedné predmety vyučované 
pomocou projektov a experimentov 

  program DofE, Zelená škola, 
Erasmus+

  pestrá ponuka záujmových aktivít, 
tábory počas prázdnin

  jazyková škola pri gymnáziu v po-
poludňajších hodinách 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Študent nášho gymnázia získava 
absolvovaním maturitnej skúšky 
kvalitný všeobecný vzdelanostný 
základ a je schopný úspešne po-
kračovať v štúdiu na ktoromkoľvek 
type vysokej školy humanitného, 
prírodovedného alebo technického 
smeru. V poslednom ročníku štúdia 
sa študenti individuálne profilujú vý-
berom voliteľných predmetov podľa 
svojho záujmu. Dôraz kladieme na 
schopnosť študenta spájať vedo-
mosti a aktívne ich využívať. Väčšina 
učební má charakter interaktívnej 
triedy a disponuje modernou didak-
tickou technikou. 

VÝHODY

•  zrekonštruované priestory
•  odborné učebne chémie, bioló-

gie, fyziky, informatiky 
•  viacúrovňové vyučovanie ma-

tematiky 
•  široká ponuka voliteľných pred-

metov v maturitnom ročníku
•  futbalové a workoutové ihrisko, 

ihrisko na plážový volejbal
•  lyžiarske, plavecké a vodácke 

kurzy v učebnom pláne

KRÚŽKY

•  matematika o trochu viac 
•  chémia v medicíne
•  zaujímavé pokusy z chémie
•  umenie aktuálne
•  konverzácia hrou
•  florbal, futbal, volejbal, basket-

bal, športové hry



4-ročné gymnázium (7902 J gymnázium)

Všetci študenti nášho gymnázia sa učia 
anglický jazyk. Každý rok otvárame jednu 
triedu, v ktorej sa pripravujú na získanie 
nemeckého jazykového certifikátu DSD I 
v 2. ročníku a DSD II vo 4. ročníku.
V ostatných triedach ročníka sa k anglic-
kému jazyku ako druhý cudzí jazyk pridá-
va španielsky, francúzsky alebo ruský. 

8-ročné gymnázium (7902 J gymnázium)

Ako prvý cudzí jazyk sa žiaci učia nemec-
ký jazyk, pripravujú sa na získanie ne- 
meckého jazykového certifikátu (DSD I 
v kvinte a DSD II v oktáve), ktorý je 
dokladom o dosiahnutí jazykovej úrovne 
potrebnej pre štúdium na nemeckých 
a rakúskych vysokých školách. Ako druhý 
cudzí jazyk sa žiaci učia anglický jazyk.



Spojená škola s vyučovacím
jazykom maďarským
Lichnerova 71, 903 01 Senec

web: www.szenczigsz.sk
email: szenczigv@gmail.com
facebook: Szenczi Molnár Albert Gimnázium es Szakközépiskola
tel.: 02/45 92 34 24

naše top

  exkurzie na Slovensku aj v zahraničí

  maturita z maďarského jazyka 
a literatúry

  environmentálne projekty: Zelená 
škola, Kruh cirkulárnej ekonomiky

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola má dve organizačné zložky:
• Gymnázium A. M. Szencziho s vy-

učovacím jazykom maďarským – 
Szenczi Molnár Albert Gimnázium

• SOŠ ekonomická a pedagogická 
s  yučovacím jazykom maďarským 
– Közdazdasági és Pedagógiai 
Szakközépiskola

Ide o jedinú strednú školu v Bra-
tislavskom kraji, ktorá poskytuje 
odborné a všeobecné vzdeláva-
nie v maďarskom jazyku. V škole 
vyučujú kvalifikovaní a profesionálni 
učitelia. Študenti sú pripravovaní 
tak, aby po ukončení štúdia na našej 
škole mohli študovať na každom 
type vysokej školy. Absolventi sa 
môžu uplatniť aj v konkurenčných 
podmienkach okolitých štátov EÚ, 
napríklad v Maďarsku, Rakúsku či 
Česku. 

VÝHODY

•  prax od prvého ročníka
•  odbory žiadané na trhu práce, 

dobré uplatnenie v praxi 
•  možnosť štúdia v zahraničí
•  individuálny prístup k študen-

tom 

KRÚŽKY

• gitarový
• biblický
• účtovníctvo
• matematický
• športový
•  konverzácia v slovenskom 

jazyku



Organizačné zložky:

Gymnázium A. M. Szencziho s vyučo-
vacím jazykom maďarským – Szenczi 
Molnár Albert Gimnázium
4-ročné gymnázium (7902 J)

Stredná odborná škola ekonomická 
a pedagogická s vyučovacím jazykom 
maďarským – Közdazdasági és Pedagó-
giai Szakközépiskola
Škola podnikania (6341 M)
Logistika (3968 M)
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 
(7649 M – denné štúdium)
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 
(7649 N – večerné štúdium)



Technické školy



Zoznam škôl v sekcii
Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
Spojená škola – SOŠ pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Spojená škola – SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 162/3, 900 01 Modra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44/8, 900 45 Malinovo
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava



Stredná odborná škola
automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec

web: www.sosenec.edupage.org
email: hrubanovalubomira@sossc.sk, zdruzena@centrum.sk
facebook: Stredná odborná škola automobilová a podnikania
instagram: SOŠ AaP Senec, tel.: 02/4592 4951

naše top

  vysoká odbornosť a profesionalita, 
inovačné metódy a formy vo vyu-
čovaní

  vysoká úspešnosť uplatnenia 
absolventov v praxi

  duálne vzdelávanie

  spolupráca s renomovanými auto-
servismi, podnikmi a logistickými 
centrami

PÁR SLOV O ŠKOLE

Budúcim študentom ponúkame štu-
dijné, nadstavbové (maturitná skúš-
ka) a učebné odbory (výučný list), 
ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi, 
zorientovať sa v živote, vyformovať 
si vlastnú osobnosť, a teda aj vlastnú 
budúcnosť. Absolventi sú pripravení 
ihneď po úspešnom ukončení štúdia 
vstúpiť rovnými nohami do života – 
dokážu si založiť a spravovať vlastný 
podnik či firmu. Absolventi sú 
po skončení štúdia schopní naplno 
sa uplatniť na trhu práce.

VÝHODY

•  telocvičňa
•  futbalové ihrisko s umelou 

trávou
•  tenisové kurty
•  posilňovňa
•  internát
•  jedáleň

KRÚŽKY

•  etika v podnikaní
•  hravá ekonomika
•  posilňovanie
•  literárno-dramatický krúžok
•  tvorba podnikateľského plánu



4-ročné odbory

Škola podnikania (6341 M)

ZAMERANIE NA OBCHOD A SLUŽBY
Absolventi sa môžu uplatniť na rôznych 
pracovných pozíciách ako na obchodných 
organizáciách, v organizáciách poskytu-
júcich služby, manažéri strednej úrovne, 
ako aj samostatní podnikatelia. Absolvent 
vie vykonávať marketingové činnosti, ale 
i činnosti zabezpečujúce finančné hospo-
dárenie podniku. Veľký dôraz vo výučbe 
sa kladie na služby – predovšetkým služ-
by v cestovnom ruchu.

ZAMERANIE DOPRAVA A LOGISTIKA
Uplatnenie absolventov tohto zamera-
nia je v rôznych formách dopravných 
podnikov, v logistických firmách, podni-
kateľských subjektoch, vo vnútropodniko-
vých útvaroch. Absolvent vie vykonávať 
marketingové činnosti v tuzemsku a v za-
hraničí, činnosti zabezpečujúce finančné 

hospodárenie podniku. 
Dôraz sa kladie na ovládanie cudzích 
jazykov a komunikačné zručnosti študen-
tov.

3-ročné odbory

Autoopravár (2487 H)
Absolventi sú pripravení ihneď po úspeš-
nom ukončení štúdia nastúpiť do zamest-
nania ako plne kvalifikovaní pracovníci 
v automobilovom priemysle.
Učebné zamerania programu:

Mechanik (2487 H 01)

Elektrikár (2487 H 02)

Karosár (2487 H 03)

Lakovník (2487 H 04)



Stredná odborná škola
dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

web: www.sosdba.sk
email: sekretariat@sosdba.sk
facebook: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA 
tel.: 02/4319 1852

naše top

  škola o autách, motorkách a doprave

  duálne vzdelávanie

  moderné vybavenie školy

  vzdelávanie s podporou IKT, 
e-learning

  modulárne vzdelávanie

  podpora motošportu

  inovované vzdelávacie programy 
elektromobily a hybridné pohony

PÁR SLOV O ŠKOLE

Ponúkame vzdelávanie s podporou 
IKT, e-learning, kvalitnú odbornú 
prax v systéme duálneho vzdeláva-
nia a na zmluvných pracoviskách. 
Počas odbornej praxe v autorizo-
vaných servisoch značiek Merce-
des-Benz, VW, AUDI, PORSCHE… 
a logistických centrách DHL, 
Kuehne + Nagel Slovensko, Schenker 
budeš finančne odmeňovaný a po 
praxi máš možnosť získať pracovné 
miesto. Podporujeme motorsport, 
renovácie historických vozidiel, 
karting na školách a spolupracujeme 
s NMC.

VÝHODY

•  pracovný odev
•  športoviská
•  zahraničné stáže
•  zváračský, vodičský preukaz

KRÚŽKY

•  Edison – fyzika
•  fitness
•  najnovšie trendy v automobilo-

vom priemysle
•  mladý elektrikár
•  technika administratívy na PC, 

technické, kreslenie na PC – 
CAD



4-ročné odbory

Autotronik (2495 K) – odbor zamera-
ný na údržbu, opravy, diagnostiku CMV 
(cestných motorových vozidiel)

Komerčný pracovník v doprave (3759 K) 
– odbor zameraný na riešenie technic-
ko-ekonomických problémov v doprave

2-ročné nadstavbové štúdium

Strojárstvo (2414 L 01) – zamerané na výkon 
činností konštrukčného, technologického, 
montážneho a prevádzkového charakteru

Predaj a servis vozidiel (2493 L) – za-
merané na výkon činností predajcu CMV, 
servisného poradcu, prijímacieho techni-
ka a logistiku

Dopravná prevádzka (3757 L ) – zame-
rané na výkon činností v manažmente, 
riadení a logistike podniku

3-ročné odbory

Autoopravár (2487 H) – obsahom odbor-
nej prípravy sú opravy a diagnostika CMV 
(cestných motorových vozidiel) v špecia-
lizáciách:

Lodník (3766 H) – obsluha plavidiel

Autoopravár 01 mechanik (2487 H) – 
opravy a diagnostika so zásahom do mo-
torových častí a pohonných jednotiek 
CMV

Autoopravár 02 elektrikár (2487 H) 
– opravy a diagnostika elektrických a 
elektronických častí CMV

Autoopravár 03 karosár (2487 H) – opra-
vy a diagnostika karosérií a rámov CMV

Autoopravár 04 lakovník (2487 H) – 
opravy a diagnostika lakovania a povr-
chovej úpravy CMV



Stredná odborná škola
elektrotechnická
Rybničná 59, 831 07 Bratislava

web: www.sose.edupage.org 
email: rsose@sose.sk
facebook: soserybnicna
tel.: 02/4488 4106

naše top

  duálne vzdelávanie

  školské vzdelávanie podľa zamera-
nia v spolupráci so zamestnávateľ-
mi (prax vo firmách)

  štipendijné programy

  vzdelávanie CNAP podľa CISCO

  aktívne zapájanie sa do projektov

  skúšky odbornej spôsobilosti elek-
trotechnikov

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola sa orientuje na perspektívnu 
oblasť energetiky a informačné 
technológie. Vzdelávanie poskytujú 
vysoko odborní pedagogickí pracov-
níci s prepojením na prax. Študenti 
vykonávajú odborný výcvik vo fir-
mách. Súčasťou ukončovania štúdia 
vo všetkých odboroch je overenie 
odbornej spôsobilosti elektrotech-
nikov, čím nadobudnú oprávnenie 
vykonávať prácu v elektrotechnickej 
oblasti. Absolventi majú vysokú 
uplatniteľnosť na trhu práce.

VÝHODY

•  kvalitné odborné a multifunkč-
né učebne

•  telocvičňa, posilňovňa
•  futbalové trávnaté ihrisko
•  multifunkčné ihrisko
•  bežecký ovál 250 m
•  tenisový kurt

KRÚŽKY

• anglický jazyk
• matematika s podporou IKT
• výpočtová technika
• praktická elektrotechnika
• kultúrno-spoločenský
• kulturistika a športové hry
• seminár zo SJ a literatúry



4-ročné študijné odbory

Mechanik, elektrotechnik (2697 K) – 
silnoprúdová technika, automatizačná 
technika. Žiaci sa pripravujú na povolanie 
v profesiách pre elektrické zariadenia 
v oblastiach strojov a prístrojov, rozvodov 
a využitia elektrickej energie, v oblastiach 
inteligentných inštalácií, v programovaní 
a používaní priemyselných automatizač-
ných a robotických zariadení 

Mechanik, počítačových sietí (2682 K) 
– návrh a správa dátových sietí, hard-
vérové vybavenie a realizácia dátových 
sietí, konfigurácia sieťových prostriedkov, 
prenos dát, operačné systémy, aplikačné 
programy

3-ročný učebný odbor

Elektromechanik so zameraniami – 
silnoprúdová technika(2683 H 11)
automatizačná technika (2683 H 12)
úžitková technika (2683 H 13)

Študenti sa stávajú odborníkmi, ktorí 
diagnostikujú, opravujú a programujú 
priemyselné automatizačné a robotic-
ké zariadenia, prevádzkujú a opravujú 
zariadenia reprografickej, kancelárskej 
techniky, zhotovujú rôzne typy elek-
trických strojov a prístrojov, rozvody 
elektrickej energie vrátane inteligentných 
elektroinštalácií v závislosti od zvoleného 
zamerania.



Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Drieňová 35, 826 64 Bratislava

web: www.stav-geo.edupage.org
email: riaditelsvo@stav-geo.edu.sk
tel.: 02/4333 6407

naše top

  moderné vybavenie školy

  vzdelávanie s podporou IKT, 
e-learning

  možnosť získania certifikátov 
z CAD systémov používaných 
v praxi

  zapájanie sa do celoslovenských 
a medzinárodných rezortných 
súťaží

PÁR SLOV O ŠKOLE

Jediná priemyselná škola s výučbou 
odborov staviteľstvo a geodézia, 
kartografia a kataster v bratislav-
skom regióne. Škola má vynikajú-
ce technické zázemie a špičkovú 
výpočtovú techniku doplnenú 
softvérom používaným v praxi. 
Väčšina absolventov školy pokračuje 
v štúdiu na technických vysokých 
školách na Slovensku i v zahraničí.

VÝHODY

•  novozrekonštruované telocvične
•  plavecký bazén
•  posilňovňa
•  ihriská

KRÚŽKY

•  cvičenia z deskriptívnej geo-
metrie

• navrhovanie rodinných domov
• kreslenie
• plávanie



4-ročný študijný odbor

Staviteľstvo (3650 M) – pripravuje absol-
ventov školy na výkon činnosti stredných 
technicko-hospodárskych pracovníkov 
v oblasti pozemné staviteľstvo, pozemné 
staviteľstvo so zameraním na architektúru 
a interiérový dizajn a v oblasti stavebný 
manažment. Absolvent školy je priprave-
ný na výkon technických hospodárskych 
funkcií nielen v stavebníctve, ale aj v ďal-
ších oblastiach hospodárstva i súkromné-
ho sektora.

4-ročný študijný odbor

Geodézia, Kartografia a Kataster (3692 M) 
– pripravuje absolventov školy na výkon 
činnosti stredných technicko-hospodár-
skych pracovníkov v oblasti geodézie, 
kartografie a katastra nehnuteľností, ako 
aj v interdisciplinárnej oblasti geoin-
formatika. Štúdium z odbornej stránky 
pripraví absolventa tak, aby po nástupnej 
praxi a zapracovaní bol schopný praco-
vať v štátnej, vo verejnej aj v komerčnej 
sfére, v podmienkach veľkých a stredných 
podnikov, príp. podnikať samostatne ako 
živnostník.



Stredná odborná škola chemická
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

web: www.sosch.sk
email: sosch@sosch.sk
facebook: Stredná odborná škola chemická
tel.: 02/40 55 89 31

naše top

  odborné stáže v Taliansku, 
Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, 
Španielsku a ČR

  100 % uplatnenie absolventov 
na trhu práce

  bezplatné ubytovanie, stravovanie 
a doprava pre vybraný odbor

  mesačné motivačne a podnikové 
štipendium

  úzka spolupráca so zamestnávateľmi 
a spoločnosťou Slovnaft, a. s. 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola má dlhoročnú tradíciu vo vý-
chove odborníkov v chemickom 
sektore. Má moderné laboratórne 
vybavenie a naďalej investuje do 
modernizácie. Už 10 rokov každo-
ročne realizuje vzdelávací projekt 
Erasmus+. Úzka spolupráca školy 
so zamestnávateľmi zabezpečuje 
kontinuitu vzdelávania s požiadav-
kami trhu práce. Študijný odbor che-
mik operátor pripravuje absolventov 
priamo pre spoločnosť Slovnaft, a. s., 
pričom študentom sú poskytované 
výrazné benefity vo forme bezplat-
ného ubytovania, stravovania a do-
pravy. Zároveň študenti tohto od-
boru dostávajú mesačné motivačné 
a podnikové štipendium. Uplatnenie 
absolventov je 100 %.

VÝHODY

•  internát
•  moderne vybavené odborné 

učebne a laboratóriá
•  športový areál a plaváreň

KRÚŽKY

•  chemická olympiáda
•  biologický
•  športový
•  ochotnícky
•  cudzie jazyky
•  prírodovedný



4-ročné odbory
Chemik operátor (2860 K) – absolvent štu-
dijného odboru chemik operátor je pripra-
vený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho 
a vnútorného operátora v jednej z najmo-
dernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti 
Slovnaft, a. s. 
Biotechnológia a farmakológia (2840 M) 
–  príprava a výroba biotechnologických, 
farmaceutických a potravinárskych produk-
tov, kontrola a distribúcia daných produk-
tov v oblasti ich laboratórneho výskumu, 
štátnych i súkromných podnikoch a labora-
tóriách, ako aj poradenských službách 
Technológia kozmetiky a chemických 
liečiv (2847 M) – manažovanie a kontrola 
kozmetických prípravkov a príprava a výro-
ba chemických liečiv 
Technické lýceum (3918 M) – cieľom od-
boru je zvýšiť záujem študentov o štúdium 
technických a ekonomických odborov 
a rozvinúť ich vedomosti a študijné pred-
poklady natoľko, aby zvládli adaptáciu 
na požiadavky vysokoškolského štúdia 

technických, ekonomických alebo informa-
tických disciplín 
Chemická informatika (2848 M) – absol-
vent študijného odboru je kvalifikovaným 
odborníkom schopným samostatne získa-
vať a spracovávať informácie o moderných 
technologických procesoch, progresívnych 
výrobkoch a ich aplikácii a tiež informácie 
o cenách surovín, medziproduktov a výrob-
kov, využívajúc pritom prácu s odbornou 
literatúrou, informatickými databázami 
a novými informačnými a komunikačnými 
technológiami. Je schopný orientovať sa 
v problematike základných chemických 
technológií, hľadať možnosti ich surovino-
vého zabezpečenia a odbytu ich produktov 
z technického a ekonomického hľadiska.

Vyššie odborné štúdium
Manažérstvo kvality v chemickom labora-
tóriu (2839 Q) – štúdium umožní absol-
ventom stredných škôl s maturitou získať 
vyššie odborné vzdelanie. Po absolvovaní 
vzdelávacieho programu sa absolventi 

uplatnia v profesiách a pracovných pozí- 
ciách v oblasti práce technického, analytic-
kého a ekonomického charakteru v rôznych 
odvetviach spracovateľského priemyslu, vo 
výrobnej, výskumnej a vývojovej sfére, v in-
štitúciách vykonávajúcich kontrolnú činnosť 
v oblasti životného prostredia, potravinár-
stva, farmaceutického či biotechnologické-
ho priemyslu, ako aj v ďalších špecifických 
odvetviach chémie a všade tam, kde sa 
vyžaduje kontrola finálnych výrobkov. Ab-
solventi ukončujú štúdium titulom diplomo-
vaný špecialista DiS. 
Procesný špecialista pre chemický a far-
maceutický priemysel (2846 Q) – štúdium 
umožní absolventom stredných škôl s ma-
turitou získať vyššie odborné vzdelanie. Po 
absolvovaní vzdelávacieho programu sa 
absolventi uplatnia v profesiách a pracov-
ných pozíciách procesných špecialistov 
v chemickom a vo farmaceutickom prie-
mysle, ako aj v odvetviach ŽP a aplikova-
nej chémie. Absolventi ukončujú štúdium 
titulom diplomovaný špecialista DiS.



Stredná odborná škola
informačných technológií
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

web: www.sositba.sk, email: sositba@sositba.sk
facebook: @sositba.sk
tel.: 02/44 88 50 01

naše top

  partnerstvá s viacerými firma-
mi a organizáciami (Volkswagen, 
SWAN, Sylex, e-Net, Kaliant, ZSE, 
ZEP SR, SOPK, Asit)

  možnosť uplatnenia sa hneď po 
skončení školy

  stáže v zahraničí (Nemecko, ČR)

  skúška elektrickej spôsobilosti

  Cisco, ECDL

  Erasmus+

  zmodernizované priestory 
a vybavenie školy 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Prečo študovať práve na SOŠ IT? 
Ponúka zaujímavé a v súčasnosti 
požadované študijné odbory, dobré 
materiálno-technické vybavenie, 
možnosť vykonávať praktické vyučo-
vanie vo firmách, možnosť výmen-
ných pobytov v zahraničí, možnosť 
zamestnať sa hneď po ukončení 
štúdia. Škola sa profiluje na prípravu 
kvalifikovaných odborníkov z oblasti 
informačných technológií, výpočto-
vej techniky, elektrotechniky, pošto-
vých a bankových činností. SOŠ IT 
spolupracuje s odbornými školami 
v zahraničí. Uplatnenie absolventov 
školy je možné vo firmách elek-
trotechnického priemyslu zaobe-
rajúcich sa výpočtovou technikou, 
elektrotechnikou, u mobilných 
operátorov, v poštových a banko-
vých službách i súkromnom sektore. 
Rovnako môžu absolventi pokračo-
vať v štúdiu na vysokej škole.

VÝHODY

•  jedáleň
•  internát
•  tenisový kurt
•  posilňovňa
•  telocvičňa
•  lyžiarsky kurz
•  plavecký kurz

KRÚŽKY

•  robotika
•  elektrotechnika
•  digitálna fotografia
•  posilňovanie
•  humanorobot NAO
•  vodíkové autíčko H2AC
•  3D tlačiareň



4-ročné odbory

Technik informačných a telekomunikač-
ných technológií (3778 K)
Naučíš sa používať nové technológie, mô-
žeš si vybrať z 3 oblastí: telekomunikačné 
zariadenia, telekomunikačné služby, infor-
mačno-komunikačné technológie.

Mechanik počítačových sietí (2682 K)
Pripravíš sa v oblasti počítačových sietí, 
hardvéru a softvéru počítača, osvojíš 
si základy programovania, tvorby web 
stránok. 

Mechanik elektrotechnik (2697 K) 
Nadobudneš schopnosť samostatne 
vykonávať práce rôzneho druhu elektro-
technických činností od projektovania, 
výroby cez montáže po prevádzku elek-
trotechnických zariadení v 3 oblastiach: 
silnoprúdovej techniky, informačných 
technológií, telekomunikačnej a zabezpe-
čovacej techniky.

Klientsky manažér pošty (3792 K)
Študijný odbor žiadaný najmä Sloven-
skou poštou a odvetviami poskytujúcimi 
bankové a administratívne služby. Získaš 
prehľad o poštovej prevádzke, bankových 
službách a účtovníctve. 

3-ročné odbory

Elektromechanik – telekomunikačná 
technika (2683 H 13)
Získaš prehľad o spojovacej technike, pre-
nosovej technike a zariadeniach na rôzne 
prenosy informácií.

Elektromechanik – oznamovacia a za-
bezpečovacia technika (2683 H 14)
Nadobudneš vedomosti o zabezpečova-
cích zariadeniach a systémoch používa-
ných na zaistenie bezpečnosti prevádzky 
v hromadnej doprave, ochrany majetku 
a budov.

Nadstavbové štúdium

Elektrotechnika – elektronické zariade-
nia (2675 L 03)
Nadväzuje na učebné odbory príslušného 
zamerania, prehlbuje vedomosti s cieľom 
absolvovať maturitnú skúšku.



Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

web: www.spojsivanka.sk, email: spojs@nextra.sk
facebook: spojsivanka
tel.: 02/45 943 062

naše top

  centrum odborného vzdelávania 
a prípravy v oblastiach agropodni-
kanie – farmárstvo, chov koní a jaz-
dectvo, kynológia, rybárstvo s celo-
slovenskou pôsobnosťou

  duálne vzdelávanie

  vlastné stredisko odbornej praxe 

  účasť na medzinárodných 
projektoch 

  špeciálne odborné učebne 

  vlastná autoškola

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je organizačnou zložkou 
Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. 
Je to moderná škola s odbornými 
pracoviskami strediska odbornej 
praxe ako jazdecké centrum, canis 
centrum, rybničné hospodárstvo. 
Zvieratá – kone, psy, ryby, drobné 
zvieratá – sú súčasťou vzdelávania. 
Pre študentov s láskou k zvieratám 
a prírode sú zaujímavé odbory 
s biologickou orientáciou. Veľmi 
perspektívne sú odbory z oblasti 
podnikania a služieb. Počas štúdia 
sa môžu študenti cez vzdelávacie 
programy zúčastniť na zahranič-
ných pobytoch (Grécko, Španielsko, 
Nórsko, Francúzsko, Maďarsko, India, 
Česká republika) na partnerských 
školách.

VÝHODY

•  internát
•  jedáleň
•  telocvičňa
•  posilňovňa
•  športové ihrisko
•  jazdecký areál
•  kynologické cvičisko

KRÚŽKY

•  chov koní a jazdectvo
•  akvaristický,  preparácia rýb
•  športový rybolov
•  kynológia
•  armwrestling
•  mixvolejbal Brnčalka
•  stolný tenis, aerobic, florbal
•  kondično-kulturistický 
•   tanečný
•  kultúrno-spoločenský
•  aranžérsky, výtvarný



4-ročné študijné odbory

Rybárstvo a vodný manažment (4215 M)
Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 
(4210 M 17) 
Agropodnikanie – kynológia (4210 M 18 ) 
Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
– drobnochov (4336 M 04)
– chov cudzokrajných zvierat (4336 M 03)
– chov psov (4336 M 05)
Prevádzka a ekonomika dopravy – logis-
tika v doprave (3760 M) 
Obchod a podnikanie (6352 M) 

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štú-
dium

Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 
(4210 N 17) 
Agropodnikanie – kynológia (4210 N 18) 
Rybárstvo (4215 N) 

3-ročné učebné odbory

Chovateľ odborné zameranie chov koní 
a jazdectvo (4580 H 02) 
Rybár (4578 H) 
Lesokrajinár (4565 H) 
Mechanizátor lesnej výroby (4575 H) 

2-ročné nadstavbové štúdium

Poľnohospodárstvo (4512 L) 
Lesné hospodárstvo (4521 L) 



naše top

  duálne vzdelávanie

  výmenné pobyty v Indii

  spolupráca s firmami

  odborná prax v zahraničí

  vlastná autoškola

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je organizačnou zložkou 
Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. 
Ide o školu s technickým zameraním, 
odbornými pracoviskami strediska 
odbornej praxe ako mechanizačné 
a opravárenské dielne, laboratóriá, 
autocvičisko. Škola je stavebne, 
priestorovo a materiálne vybavená 
tak, že plne umožňuje vzdelávanie 
v oblasti ochrany osôb a majetku. 
Má vlastné strediská na výcvik psov 
a koní, disponuje vlastnou zbroj-
nicou. Škola umožňuje študentom 
získať spolu s odborným vzdelaním 
s maturitou aj vodičské oprávne-
nia všetkých skupín. Počas štúdia 
sa môžu študenti cez vzdelávacie 
programy zúčastniť na zahranič-
ných pobytoch (Grécko, Španielsko, 
Nórsko, Francúzsko, Maďarsko, India, 
Česko) na partnerských školách. 

VÝHODY

•  jedáleň
•  internát
•  posilňovňa
•  telocvičňa
•  atletická dráha
•  2 tenisové kurty

KRÚŽKY

•  motoristický
•  internet v ekonomike
•  video-fotografický
•  literárny
•  mladý mechanizátor
•  vodácko-turistický

Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
Stredná odborná škola agrotechnická J. A. Gagarina

Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo

web: www.spops.edupage.org
email: spops@szm.sk
facebook: Spojená škola Ivanka pri Dunaji –
SOŠ J. A. Gagarina Bernolákovo
tel.: 02/45 993 5 11



4-ročné študijné odbory

Služby v cestovnom ruchu (6355 M) 
– získaš odbornú kvalifikáciu na prácu 
v cestovných kanceláriách, cestovných 
agentúrach, hoteloch, turistických infor-
mačných kanceláriách, turistických infor-
mačných centrách, rekreačných a uby-
tovacích zariadeniach a taktiež môžeš 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole 

Technika a prevádzka dopravy (3765 M)
– môžeš pracovať v dopravnom podniku 
vo funkcii vedúceho dopravy, servisného 
technika, kvalifikovaného vodiča náklad-
nej dopravy, podnikať v cestnej nákladnej 
doprave, pracovať vo výrobných automo-
bilových závodoch, pracovať ako technik 
v staniciach technickej kontroly, získať 
vodičské oprávnenie skupiny C, a to 
počas štúdia. Máš možnosť pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole.

Bioenergetika (4246 M) – môžeš sa 
uplatniť v oblasti životného prostredia 
a poradenských služieb, riadiť bioplynovú 
stanicu, zvládneš problematiku skládko-
vania a spracovania odpadov, pestovanie 
rýchlorastúcich plodín s bioenergetickým 
cieľom, problematiku alternatívnych zdro-
jov energií. Môžeš pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole.

Ochrana osôb a majetku (9245 M) –
budeš sa môcť uplatniť v bezpečnost-
ných službách (súkromné bezpečnostné 
služby, policajný zbor, obecná polícia, 
železničná polícia, mýtna polícia, zbor 
väzenskej a justičnej stráže, colná správa), 
v Ozbrojených silách Slovenskej republiky 
a v hasičskom a záchranárskom zbore. 
Môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole. 

3-ročný učebný odbor

Agromechanizátor, opravár (4524 H) –
budeš schopný vykonávať kvalifikované 
činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe 
a opravách mechanizačných prostriedkov, 
strojov a zariadení používaných v poľno-
hospodárstve a službách. Môžeš pokra-
čovať v nadstavbovom štúdiu a získať 
maturitu.



Stredná odborná škola
masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

web: www.sosmis.sk
email: riaditel@sosmis.sk
facebook: @sosmiska
tel.: 02/492 035 10

naše top

  jediná odborná škola svojho druhu 
na Slovensku

  poskytujeme vzdelávanie v oblasti 
knihovníctva a informačných štúdií, 
masmediálnych štúdií, marketingu 
a reklamy s dôrazom na prepoje-
nosť s praxou

  zahraničné exkurzie a výlety 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola realizuje stredoškolské odbor-
né vzdelávanie zamerané na prí-
pravu informačných a mediálnych, 
marketingových pracovníkov schop-
ných uplatniť sa vo všetkých typoch 
informačných inštitúcií, v médiách, 
marketingu a reklame. Na potre-
by a aktuálne trendy informačnej 
spoločnosti reaguje moderným 
typom informačného vzdelávania, 
ktoré spĺňa požiadavky európskej 
informačnej praxe.

VÝHODY

•  internát
•  zabezpečené stravovanie
•  wifi
•  televízne a rozhlasové štúdio
•  profesionálna PC učebňa 

so softvérom na strih videa

KRÚŽKY

•  jazykové
•  športové
•  mediálne (Fresh magazín, 

časopis Genezis, rozhlasový 
a televízny)



4-ročné odbory

Informačné systémy a služby (7237 M) –
absolvent sa uplatní ako informačný 
a referenčný pracovník, rešeršér, konzul-
tant, knihovník, pomocník informačného 
architekta pri tvorbe a aktualizácii webov 

Masmediálne štúdiá (7218 M) – príprava 
je zameraná na oblasť mediálneho trhu 
a mediálnej tvorby, špecifiká printových 
médií, rozhlasu a TV. Absolventi sa uplat-
nia v pozíciách ako mediálny, informačný 
či kreatívny pracovník, v oblasti propagá-
cie alebo ako reprezentanti spoločnosti 
pre styk s verejnosťou. 

Marketingová komunikácia (7232 M) – 
absolventi získajú poznatky z TV a roz-
hlasovej reklamnej tvorby, PC animácie 
i fotografie. Naučia sa vytvárať webové 
stránky a zoznámia sa s princípmi PR. 
Uplatnenie nájdu v reklamných, PR agen-
túrach a mediálnej sfére.



Stredná odborná škola
polygrafická
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Račianska 190, 835 26 Bratislava

web: www.polygraficka.sk, email: skola@polygraficka.sk
facebook: facebook.com/polygraficka, instagram: polygraficka
tel.: 02/49 20 92 20

naše top

  Erasmus+

  PRINT STAR – súťaž tlačiarov

  Memoriál Tibora Kertésza – medzi-
národný futsalový turnaj polygra-
fických škôl

  FOTO brigáda – medzinárodná 
fotografická súťaž

  BLACK LINE linoryt – medzinárod-
ná grafická súťaž

   programy Adobe CC, XMF, Pit Stop

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je jediná svojho zamerania 
na Slovensku, ponúkajúca niekoľko 
študijných odborov polygrafického 
a grafického zamerania v dennom 
aj pomaturitnom a nadstavbo-
vom štúdiu, ako aj ďalšie služby 
polygrafickej výroby. V celej škole je 
zadarmo dostupné wifi, školské li-
cencie Adobe CC, priame prepojenie 
školy so zamestnávateľmi. Štúdium 
je štvorročné, ukončené maturitnou 
skúškou. Absolventi odborov grafik 
digitálnych médií, grafik tlačových 
médií a operátor tlače získajú aj 
výučný list.

VÝHODY

•  jedáleň
•  internát
•  dve telocvične
•  posilňovňa
•  stolný tenis

KRÚŽKY

•  futbal 
•  florbal 
•  záujmové 
•  športové
•  digitálna fotografia



4-ročné študijné odbory

Polygrafia, polygr. technológia (3431 M 01)
Odborník schopný vykonávať marke-
tingové činnosti v oblasti printových 
a digitálnych médií. Je tiež schopný riadiť 
operácie polygrafickej výroby.
Polygrafia, grafika tlačovín (3431 M 02)
Odborník vie používať grafické techniky 
pri tvorbe dizajnu médií, vyberať vhodné 
materiály a technológie, používať zaria-
denia. Tvorí grafické návrhy.
Operátor tlače (3457 K)
Odborník ovládajúci prostredníctvom 
riadiacich programov správu dokumentov 
a farieb, ovládajúci postupné vyhotovova-
nie výtlačkov v digitálnom kopírovacom 
stroji alebo produkčnom kopírovacom za-
riadení. Vyhľadáva a spracováva textové 
a obrazové súbory na serveri a v archíve 
zákaziek za pomoci príslušných počítačo-
vých programov. 

Grafik digitálnych médií (3447 K)
Odborník schopný vykonávať a riadiť 
technologické operácie v oblasti spraco-
vania textových a obrazových informácií 
pre potreby výroby digitálnych médií 
a elektronického publikovania. Vie elek-
tronicky publikovať, vytvárať animácie 
a krátke videosekvencie. 
Operátor knihárskych technológií
(3436 K)
Odborník, ktorý kompetentne vykonáva 
všetky knihárske a dokončovacie činnosti 
s použitím nástrojov a programovateľ-
ných strojov.
Grafik tlačových médií (3446 K)
Odborník schopný vykonávať technolo-
gické operácie textových a obrazových 
informácií pre potreby výroby tlačo-
vých médií. Vie používať technologickú 
dokumentáciu, vyberať vhodné materiály 
a technológie a v neposlednom rade do-
káže používať stroje a zariadenia.



Stredná odborná škola
technológií a remesiel
Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

web: www.sostar.sk, email: sostar@sostar.sk
facebook: Stredná odborná škola technológií a remesiel
tel.: 02/43 42 50 86

naše top

  štúdium najžiadanejších odborov
  100 % uplatniteľnosť absolventov 
po štúdiu
  prax v renomovaných firmách
  finančné odmeny za prax
  štúdium bez skrytých poplatkov 
vrátane pracovných odevov a obuvi
  motivačné štipendium
  moderne vybavené učebne 
a dielne
  množstvo záujmových aktivít
  ubytovanie a stravovanie priamo 
v areáli školy 

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola neustále modernizuje výučbu 
a jednotlivé študijné a učebné 
odbory prispôsobuje aktuálnym 
požiadavkám trhu. Z toho dôvodu 
sa naša škola rozhodla rozšíriť po-
nuku 4-ročných študijných odborov 
o odbor mechanik elektrotechnik 
chladiacich a klimatizačných zaria-
dení a ponuku 3-ročných učebných 
odborov o odbor elektromechanik 
– chladiace zariadenia a tepelné čer-
padlá, pričom študenti majú počas 
štúdia zabezpečenú platenú odbor-
nú prax v renomovaných firmách, 
s ktorými úzko spolupracujeme. 
Investície do materiálneho a tech-
nického vybavenia, zriaďovania 
jazykového laboratória, posilňovne, 
vybavenia internátu a rekonštrukcie 
telocvične sú prioritou manažmentu 
školy. Nadštandardné vybavenie vý-
počtovou technikou a IKT na výučbu 
študentov radí našu školu medzi 
školy európskeho typu.

VÝHODY

•  internát
•  jedáleň
•  telocvičňa
•  posilňovňa
•  ihriská s umelou trávou a teni-

sové kurty
•  outdoorové športoviská
•  wifi

KRÚŽKY

•  fotokrúžok
•  English is fun
•  IŤáci
•  Autocad hrou
•  hudobný
•  robotika nás baví
•  florbalový, športový
•  energicky úsporná a udržateľ-

ná výstavba

 T
EC H N O LÓ G I Í

    A  R E M E S I E L



4-ročné študijné odbory

Mechanik elektrotechnik chladiacich 
a klimatizačných zariadení (2697 K) 
Mechanik počítačových sietí (2682 K) 
Technik energetických zariadení budov 
(3693 K) 
Škola podnikania (6341 M) 

2-ročné učebné odbory

Stavebná výroba (3686 F) 
Strojárska výroba (2478 F)

3-ročné učebné odbory

Elektromechanik – chladiace zariadenia 
a tepelné čerpadlá (2683 H 17) 
Technicko-administratívny pracovník 
(6475H) 
Strojný mechanik (2464 H) 
Elektromechanik – silnoprúdová techni-
ka (2683 H 11) 
Inštalatér (3678 H) 
Murár (3661 H) 
Maliar (3675 H) 
Stolár (3355 H) 



Stredná odborná škola
technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava

web: https//sosvranovska.edupage.org/
email: souvrano@isternet.sk
facebook: SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava
tel.: 02/638 384 17

naše top

  duálne vzdelávanie

  programovanie a obsluha 
NC a CNC strojov a 3D modelovania 
s využitím CAD/CAM programov

  ukončenie 9. roč. ZŠ aj popri štúdiu 
v akomkoľvek 3-ročnom učebnom 
odbore

  odbornú prax pre mimobratislav-
ských študentov zabezpečujeme aj 
v blízkosti ich bydliska

PÁR SLOV O ŠKOLE

Zabezpečujeme kompletné vzde-
lanie v oblasti strojárstva. Patríme 
medzi školy s najlepším technickým 
vybavením vo svojom zameraní. 
Ponúkame výučbu v strojárskych 
odboroch, o ktoré v súčasnej dobe 
rastie záujem na trhu práce. Študenti 
majú počas štúdia zabezpečenú 
platenú odbornú prax (až 300 €/
mesiac) vo firmách s možnosťou 
zamestnať sa ihneď po skončení štú-
dia. V rámci projektov spolupracuje-
me so zahraničnými školami (Česko, 
Nórsko) a zúčastňujeme sa na súťa-
žiach a projektoch v zahraničí.

VÝHODY

•  telocvičňa
•  posilňovňa
•  jedáleň
•  internát
•  skatepark
•  U-rampa

KRÚŽKY

•  záujmové
•  športové (futbal, florbal, 

bedminton, streľba)
• šperkársky



4-ročné odbory

Mechanik nastavovač (2411 K) – progra-
movanie a nastavovanie počítačovo 
riadených (CNC) obrábacích strojov 
a zariadení 
Programátor obrábacích a zváracích 
strojov (2426 K) – špecialista na CNC 
obrábacie, zváracie stroje a roboty 
Mechanik strojov a zariadení (2413 K)

3-ročné odbory

Obrábač kovov (2433 H) – univerzálny 
(sústružník, frézar, brusič) 
Strojný mechanik (2464 H) – oprava, 
údržba strojov a zariadení 
Puškár (2432 H) – výroba, oprava športo-
vých a poľovníckych zbraní 
Zlatník a klenotník (8545 H) – výroba 
a oprava šperkov 

2-ročné odbory

Technické služby v autoservise (2498 F) 
– špecializácia na pneuservis 
Obrábanie kovov (2477 F) – obsluha 
klasických obrábacích strojov

Nadstavbové odbory

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov a zariadení 
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie mate-
riálov
8501 L umeleckoremeselné práce – 
umelecké spracovanie drahých kovov 
a kameňov

Možnosť vzdelávať sa aj popri zamestnaní 
externou formou vo všetkých 3-ročných 
odboroch.



Stredná odborná škola
vinársko-ovocinárska
Kostolná 162/3, 900 01 Modra

web: www.svosmo.edupage.org
email: info@svosmo.sk
facebook: Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska
instagram: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
tel.: 033/647 2579

naše top

  jediná stredná škola na Slovensku so zame-
raním na vinohradníctvo a vinárstvo

  platená prax u významných vinárov a ovo-
cinárov

  spoločné projekty s rakúskymi vinárskymi 
školami – Weinbauschule Eisenstadt, Wein-
bauschule Klosterneuburg

  prospechové a motivačné štipendiá 
od Hubert Sereď, Danubius Fruct, 
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

  projekty jazykového vzdelávania zahranič-
nými lektormi (AJ, NJ): Educate Slovakia, 
Hovoríme nemecky – odborne

PÁR SLOV O ŠKOLE

Stredná odborná škola vinár-
sko-ovocinárska v Modre, ktorú 
všetci jej priaznivci a absolventi 
nazývajú Modranská Vinárka, má 
130-ročnú tradíciu. Sme jedinou 
strednou školou, ktorá pripravuje 
a vychováva odborníkov pre oblasť 
vinohradníctva a vinárstva na 
Slovensku. Škola sa nachádza vo 
veľmi peknom prostredí parkového 
areálu spolu so školským vinohra-
dom a s ovocným sadom. V škol-
skej pivnici dozrieva víno, ktoré pri 
rôznych prácach prešlo vo svojom 
procese rukami študentov všetkých 
ročníkov. Po ukončení štúdia matu-
ritnou skúškou je možné pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole.

VÝHODY

•  someliérsky, barmanský a ba-
ristický kurz

•  vodičský preukaz B a T
•  školský vinohrad a ovocný sad 

v areáli školy
•  školská pivnica s modernými 

technológiami
•  zahraničné stáže, medzinárod-

né projekty 
•  internát
•  interiérové aj exteriérové špor-

toviská

KRÚŽKY

•  gastronomický, someliérsky
•  ovocinársky, štepársky
•  včelársky
•  športový
•  ekonomický, podnikanie



4-ročné štúdium s maturitou v 3 študij-
ných odboroch

Vinohradníctvo a ovocinárstvo
SOMELIÉRSTVO (4227 M 05)
Ponúka komplexné vedomosti z vino-
hradníctva, vinárstva, technológie vína 
a takisto iných nápojov – piva, destilátov, 
kávy, čaju. Someliér vie prezentovať víno 
a nápoje, všetky práce spojené so sto-
lovaním a odporučiť vhodné druhy vína 
a nápojov k jedlám. Vie obchodovať 
s vínom a viesť vinotéku. Dokonale ovláda 
zásady spoločenského správania a diplo-
matický protokol.

Vinohradníctvo a ovocinárstvo 
PODNIKANIE (4227 M 02) 
Odbor vhodný pre študentov, ktorí majú 
podnikavého ducha a radi sa púšťajú do 
vlastných projektov. Základné zameranie 
na vinohradníctvo, vinárstvo a ovoci-
nárstvo je doplnené intenzívnym vzde-
lávaním v ekonomických predmetoch. 

Reálnemu podnikaniu sa študenti učia 
v študentskej firme JA Vinárka. Absolven-
ti odboru sú pripravení podnikať v pod-
mienkach malej a strednej firmy vo vino-
hradníctve a v ovocinárstve.

Vinohradníctvo a ovocinárstvo
AGROTURISTIKA (4227 M 03) 
Ponúka zaujímavé odborné predme-
ty, ako napr. turistika na vidieku, víno 
v gastronómii, služby v agroturistike, náu-
ka o nápojoch, spoločenská komunikácia, 
príprava jedál a stolovanie, regionálny 
národopis a ľudová kultúra a sprievodcov-
ská činnosť. Je vhodný pre uchádzačov, 
ktorých zaujíma poskytovanie služieb 
v cestovnom ruchu a v budúcnosti by 
chceli v tejto sfére kvalifikovane pracovať.



Stredná odborná škola
záhradnícka Gustáva Čejku
Bratislavská 44/8, 900 45 Malinovo

web: www.zahradnicka.edupage.org
email: zahradnicka.malinovo@gmail.com
facebook: Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo
tel.: 02/45 955 102 

naše top

  vzdelávame aj študentov so špe- 
ciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (zdravotné znevýhodne-
nie, vývinové poruchy učenia)

  pravidelná prezentácia školy 
na verejnosti

  odborné súťaže a aktivity

  odborné exkurzie pre študentov 
na Slovensku a v Česku

PÁR SLOV O ŠKOLE

Motto: škola = rodina
Naša škola je najstaršia záhradnícka 
škola na Slovensku (od r. 1923), na-
chádzajúca sa len 12 km od Bratisla-
vy. Je ideálna pre chlapcov a dievča-
tá, ktorí chcú stráviť najkrajšie roky 
svojho života v harmónii s prírodou, 
majú vzťah k životnému prostrediu, 
záhradníctvu, poľnohospodárstvu, 
pôde, pestovaniu rastlín, stromov, 
kríkov, kvetov, zeleniny a ovocia. 
Škola sa nachádza v prírodno-kra-
jinárskom parku s pestrou a histo-
rickou výsadbou drevín a ponúka 
i priestor na voľnočasové aktivity.

VÝHODY

•  internát
•  jedáleň
•  multifunkčné ihrisko
•  posilňovňa
•  volejbalové ihrisko
•  odborné učebne

KRÚŽKY

•  floristický
•  bonsajový
•  cvičné firmy – sadovnícka 

Progress Entertainment Gar-
den a floristická Garden Rose 
(pripravujú študentov na reálny 
trh práce)



4-ročné odbory

Záhradníctvo – VIAZAČSTVO A ARAN-
ŽÉRSTVO (floristika) (4211 M 17) – bu-
deš vedieť vykonávať aranžérske práce 
pri úprave interiérov a exteriérov ako 
kvetinový dizajnér a navrhovať výzdo-
bu, viazať kytice a zhotovovať kvetinové 
aranžmány 

Záhradníctvo – SADOVNÍCKA A KRA-
JINÁRSKA TVORBA (záhradný di-
zajn) (4211 M 26) – naučíš sa navrhovať 
záhrady, verejné priestranstvá, realizovať 
výsadby podľa navrhnutých projektov 
a udržiavať ich 

V štúdiu záhradníctva, záhradnej archi-
tektúry a floristiky je možné pokračovať 
aj na vysokej škole.

3-ročné odbory

ZÁHRADNÍK (4571 H) – budeš vedieť 
realizovať výsadby zelene podľa pro-
jektov a pravidelne ich udržiavať, budeš 
schopný uplatniť sa v produkcii, predaji 
a dovoze okrasných a ovocných rastlín, 
kvetín, ovocia a zeleniny 

VIAZAČ – ARANŽÉR KVETÍN (4569 H) – 
budeš vedieť vykonávať aranžérske práce 
pri úprave interiérov a exteriérov ako 
kvetinový dizajnér a realizovať výzdobu, 
viazať kytice a zhotovovať kvetinové 
aranžmány na rôzne príležitosti 

2-ročné odbory (pomaturitné)

ZÁHRADNÍCTVO – ZÁHRADNÁ A KRA-
JINÁRSKA TVORBA (záhradný dizajn) 
(4211 N 16)

ZÁHRADNÍCTVO – VIAZAČSTVO 
A ARANŽÉRSTVO (floristika) (4211 N 17)



Stredná priemyselná škola
dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

web: www.spsdkvacba.edu.sk
email: spsdkvac@ba.telecom.sk
facebook: Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
tel.:02/55 56 56 76

naše top

  odborná spôsobilosť na podnikanie 
v cestnej doprave

  vodičský preukaz za bezkonkurenč-
nú cenu v školskej autoškole

  EUROPASS pre študentov, ktorí ab-
solvujú stáž v Českej republike

  duálne vzdelávanie

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je jedinou priemyselnou 
školou v Bratislavskom kraji, ktorá 
ponúka študijné odbory zamerané 
na dopravu. Má vynikajúce technické 
zázemie a spolupracuje s autoser-
vismi, dopravnými a logistickými 
firmami, v ktorých študenti absolvu-
jú odbornú prax. Absolventi sa stá-
vajú odborníkmi v cestnej doprave, 
získavajú odbornú spôsobilosť na 
podnikanie v cestnej doprave a sú 
mimoriadne žiadaní na trhu práce. 
V odbore operátor prevádzky a eko-
nomiky dopravy (zameranom na že-
lezničnú dopravu) získava absolvent 
okrem maturitného vysvedčenia 
i výučný list. Po ukončení školy mno-
hí študenti pokračujú vo vzdelávaní 
na vysokej škole. 

VÝHODY

•  školská autoškola
•  výmenné pobyty študentov 

v zahraničí
•  odborná prax v dopravných 

a logistických firmách
•  moderná posilňovňa

KRÚŽKY

•  servis a údržba počítačov
•  údržba a oprava osobných 

automobilov
•  angličtina v obchodnej komu-

nikácii
•  modelársky krúžok
•  kondičná príprava



Technika a prevádzka dopravy
(3765 M)

Zaujíma ťa, ako fungujú jednotlivé časti 
vozidiel, možnosti ich opravy, údržby? 
Baví ťa porovnávať parametre jednot-
livých modelov, chceš pracovať ako 
prijímací technik v servise či v stanici 
technickej kontroly alebo chceš autá pre-
dávať a vedieť viac ako je farba vozidla? 
Uplatníš sa aj ako pracovník STK a praco-
viska EK, technik vozového parku alebo 
diagnostický špecialista.

Prevádzka a ekonomika dopravy
(3760 M)

Baví ťa organizovať prácu v doprave? 
Ako správne naložiť a vyťažiť vozidlo, ako 
podľa zákona organizovať činnosť vodiča, 
ako skonštruovať grafikon, zaujímajú ťa 
podmienky podnikania v doprave? Chceš 
vedieť viac o mestskej hromadnej dopra-
ve, taxislužbe alebo o špeciálnych prepra-

vách (zvieratá, nebezpečné veci, potra-
viny atď.)? Po ukončení štúdia môžeš 
robiť aj dispečera, disponenta prepravy, 
zasielateľa alebo poisťovacieho agenta.

Elektrotechnika v doprave a telekomuni-
káciách (3739 M)

Chceš vedieť, prečo ti palubný počítač 
vo vozidle ukazuje „nejaký“ symbol a vo-
zidlo nefunguje? Zaujíma ťa, ako napraviť 
chybu v elektronickom systéme a posta-
rať sa, aby nežiaduci symbol zmizol? Máš 
rád počítače, elektrotechniku a baví ťa 
hrať sa na detektíva, ktorý však musí mať 
vedomosti o jednotlivých častiach cest-
ných vozidiel, ich fungovaní a vzájomnej 
spolupráci? Môžeš sa stať diagnostikom 
motorových vozidiel a elektromobi-
lov alebo programátorom v doprave, 
či správcom sietí.

Operátor prevádzky a ekonomiky dopra-
vy (3758 K)

Ak ťa neoslovila cestná doprava, máme 
pre teba riešenie: Chceš vedieť, prečo sa 
vlaky na stanici nezrazia, ale plynule pri-
chádzajú a odchádzajú? Zaujíma ťa, ktorá 
neviditeľná ruka spúšťa a dvíha závory 
na železničných priecestiach? Vyber si 
študijný odbor s praktickým vyučovaním 
formou odborného výcviku a zapoj sa 
do duálneho vzdelávania v spolupráci 
so Železnicami Slovenskej republiky.



Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Hálova 16, 851 01 Bratislava

web: www.spsehalova.sk 
email: skola@spsehalova.sk 
facebook: www.facebook.com/spsehalova/ 
Tel.: 02/63 82 34 02, 0918 711 250 

naše top

  prax študentov 4. ročníka v reno-
movaných spoločnostiach 

  vysoká zamestnanosť absolventov 
a úspešnosť na VŠ

  CISCO certifikát, osvedčenie 
o elektrotechnickej spôsobilosti

  certifikát o účasti na zahraničnej 
stáži

PÁR SLOV O ŠKOLE

SPŠE Hálova poskytuje úplné 
stredoškolské odborné vzdelávanie 
v oblasti informačných technológií 
a elektrotechniky. Technické vyba-
venie školy sa realizáciou projektov 
sústavne modernizuje. 
Oficiálnym partnerom školy je 
Asociácia spoločností IT priemyslu. 
Kvôli rozvoju odbornej a výskumnej 
činnosti študentov škola úzko 
spolupracuje s FEI STU v Bratislave 
a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.

VÝHODY

•  multimediálne učebne
•  učebne robotiky, programova-

nia, zabezpečovacej techniky
•  dve telocvične
•  kvalitne vybavená posilňovňa

KRÚŽKY

•  konfigurácia siete wifi
•  robotika a programovanie 
•  seminár zo strojníctva 

a CAD systémov
•  kreatívne s multimédiami
•  športové



Informačné a sieťové technológie
(2561 M)

Oblasť prípravy na povolanie vývoj IKT 
riešení:
Ovládaš princípy konštrukcie, štruktúry 
a činnosti hardvéru počítača, progra-
movanie C++, C# a JAVA, open-source 
programovanie, bezpečnosť prenosu 
a spracovanie údajov, pracovné postupy 
pri inštalácii, údržbe a montáži IKT 
systémov, koncepty vytvárania sietí a ich 
bezpečnosti, manažérsko-ekonomické 
činnosti.
Uplatníš sa ako samostatný špecialista 
na výpočtovú, mikroprocesorovú alebo 
sieťovú techniku.

Elektrotechnika (2675 M)

Oblasť prípravy na povolanie počítačové 
systémy:
Dokážeš zostavovať PC z komponentov, 
inštalovať operačné systémy a aplikačné 
programy, realizovať projekty štruktúro-
vaných kabeláží.
Uplatníš sa ako správca systémov, admi-
nistrátor sietí, programátor.

Oblasť prípravy na povolanie televízna, 
komunikačná a multimediálna technika:
Ovládaš technológie digitálneho spra-
covania textu, zvuku, obrazu a animácie. 
Uplatníš sa ako technik u operátorov 
káblovej televízie, mobilných operátorov 
alebo v televíznych štúdiách.



Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

web: www.adlerka.sk
email: office@adlerka.sk
facebook: @spsekadlera
tel.: 02/64 36 10 41

naše top

  medzinárodný CISCO certifikát

  partnerstvá s firmami Volkswagen 
Slovakia, Škoda Plzeň, ZSE, RTVS, 
FabLab, ON semiconductor Slovakia

  osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
elektrotechnika

  certifikát IES

  príprava študentov na úspešné 
pokračovanie v štúdiu na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky STU

  nízke % nezamestnanosti

  odborné projekty a stáže

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je zameraná na elektrotechnic-
ké a informačné technológie, čomu 
zodpovedá vybavenie odborných 
učební, laboratórií i multimediál-
nych učební modernými prístrojmi 
a zariadením. V rámci školy je 
k dispozícii audio- a videoštúdio, 
odborné učebne, študovňa, wifi, 
deväť učební s PC, dve vynovené te-
locvične a posilňovňa. Absolventi sú 
pripravení uplatniť sa ako samostatní 
technickí pracovníci. Študenti získajú 
teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti v oblasti elektrotechniky 
a informatiky.

VÝHODY

•  dve telocvične
•  multimediálne štúdiá
•  jedáleň
•  posilňovňa
•  študovňa
•  školský psychológ

KRÚŽKY

•  programovanie v rôznych 
jazykoch

•  tvorba webových aplikácií
•  robotický
•  programovanie PLC
•  športové
•  elektrotechnické a elektronické
•  matematický



Elektrotechnika (2675 M)

Ponuka zameraní v 4 študijných oblas-
tiach:

1. Počítačové systémy
Oblasť prípravy je zameraná na funkciu 
a konštrukciu počítačových systémov, 
číslicovú techniku, komunikáciu v systé-
moch, prácu prídavných zariadení, zákla-
dy testovania a diagnostiky systémov. 
Čo sa naučíte? Ako pracujú systémy 
číslicovej techniky, mikropočítače, čo sú 
integrované moduly a aké sú ich vlast-
nosti, aký je vzťah medzi technickými 
a programovými prostriedkami, ako 
systémy komunikujú.
2. Priemyselná informatika
Oblasť prípravy je zameraná na automa-
tizáciu technologických procesov, tvorbu 
priemyselných informačných systémov, 
metódy a postupy riešenia problémov 
automatizácie, systémy automatizačnej 
techniky, ako aj robotiku. 

Čo sa naučíte? Programové prostriedky 
v automatizácii, štruktúru robota a robo-
tických sústav, princíp činnosti automatu 
a robota.
3. Obrazová a zvuková technika
Oblasť prípravy je zameraná na elektro-
technické zariadenia používané v rozhla-
se a televízii, používanie profesionálnych 
zariadení v rozhlasovom a televíznom 
štúdiu, zisťovanie a odstraňovanie chýb 
na zariadení, umeleckú stránku rozhla-
sového a televízneho vysielania, prax 
na externých pracoviskách v rozhlase 
a televízii.
Čo sa naučíte? Vyrobiť rozhlasovú reláciu, 
vytvoriť video a spracovať ho, ozvučiť 
miestnosti, pracovať s programami 
používanými v obrazovej a vo zvukovej 
technike, využívať techniku vo vlastnom 
školskom štúdiu.
4. Zabezpečovacia technika
Oblasť prípravy je zameraná na návrh 
a realizáciu zabezpečovacích systémov, 
inštaláciu a konfiguráciu kamerových 

systémov, pult centrálnej ochrany, ako aj 
právne predpisy súvisiace s danou prob-
lematikou. 

Informačné a komunikačné technológie 
(2561 M)

Oblasť prípravy – IKT systémy a ich 
správa
Oblasť prípravy je zameraná na komu-
nikáciu medzi zariadeniami (počítače, 
mobilné telefóny a pod.), multimediálne 
služby, programovanie, informačné tech-
nológie. 
Čo sa naučíte? Programovať v rôznych 
jazykoch, vytvárať webové stránky a apli-
kácie, princíp prenosu dát a informácií, 
všetko o počítačových sieťach, princípy 
multimediálnych služieb, praktické využi-
tie informatických a telekomunikačných 
systémov, mobilných systémov a tvorbu 
aplikácií.



Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Zochova 9, 811 03 Bratislava

web: www.zochova.sk
email: office@zochova.sk
facebook: @spsezochova
tel.: 02/59200917

naše top

  vysoká zamestnanosť, úspešnosť na VŠ 
a v rebríčku INEKO, ocenenie FIIT STU 

  možnosť študovať: odbor 2561 M INFOR-
MAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE a SIL-
NOPRÚD, na 3-ročnom pomaturitnom 
štúdiu VOŠ a získať titul DiS 

  získať: Medzinárodný CISCO certifikát, 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

  realizovať: projekty ako Otvorená škola, 
Škola škole, Zelené budovy, English Go, 
Etika a podnikanie, e-testovanie (MS 
online), odbornú prax s partner. firmami 
a VŠ: ZSE, ŽSR, SCHRACK, SOITRON, 
ELZA, GA DRILLING FEI, FIIT, FCHPT 
STU...

PÁR SLOV O ŠKOLE

Hlavným cieľom našej školy je 
úspešné uplatnenie sa našich absol-
ventov v odbornej praxi a na vyso-
kých školách, predovšetkým tech-
nického zamerania. V tomto duchu 
sa usilujeme o sústavnú inováciu 
odborných predmetov, počítačových 
a odborných učební, prístrojového 
vybavenia laboratórií a dielní, ako aj 
o spoluprácu našej školy s odbor-
nými firmami a vysokými školami. 
V popredí nášho záujmu je vychovať 
nielen kvalitných odborníkov, ale aj 
priateľských ľudí s dobrým morál-
nym kreditom.

VÝHODY

•  lokalita v centre BA, dobrá 
dostupnosť spojov

•  jedáleň, bufet
•  telocvičňa, posilňovňa, LVVK
•  poradenstvo, ŠVVP
•  wifi
•  3D tlačiarne
•  dataprojektory v odb. učeb-

niach a v triedach

KRÚŽKY

•  robotický
•  programovanie, HW, SW
•  elektrotechnický, siete
•  zákl. ELE, EAGLE, ECDL
•  MAT, ANJ, NEJ, dramatický
•  basketbal, volejbal, stolný 

tenis...



Elektrotechnika 
(2675 M)

Ide o široko profilový študijný odbor. 
V rámci jednotlivých predmetov poskytu-
je ucelený systém poznatkov s dôrazom 
na elektrotechniku, elektroniku, výpoč-
tovú techniku, grafické systémy a ďalšie 
odborné predmety. Od 3. ročníka je mož-
nosť výberu študijnej oblasti (silnoprúd, 
telekomunikácie, počítače).

Informačné a sieťové technológie 
(2561 M) 

Nový, atraktívny študijný odbor zamera-
ný na najmodernejšie sieťové a mobilné 
technológie, posilnený o programova-
nie v jazykoch Python, C++, Java, PHP... 
Počítačové siete budú vyučované v novej, 

modernej učebni, vybudovanej našimi 
partnerskými firmami. Absolventi tohto 
študijného odboru budú schopní progra-
movať, spravovať počítačové siete, serve-
ry a databázy.

Počítačové systémy
(2695 Q)

Študijný odbor pre absolventov stred-
ných škôl zameraný na počítačové 
systémy, v rámci ktorého študenti získajú 
poznatky z počítačových sietí, progra-
movania, automatizácie, elektrotechniky, 
elektroniky... a 2 cudzích jazykov (ANJ, 
NEJ).
Cieľom tohto štúdia je zabezpečiť odbor-
ne vzdelaných pracovníkov pre prax.
Na trhu práce je o nich veľký záujem. 



Stredná priemyselná škola
strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava

web: www.fajnorka.sk
email: fajnorka@fajnorka.sk
facebook: https://sk-sk.facebook.com/fajnorka/
tel.: 02/5296 8442

naše top

  odborné stáže študentov na Slo-
vensku aj v zahraničí (Fínsko, Švéd-
sko, Taliansko, Francúzsko) 

  spolupráca s vysokými školami 
(napr. Strojníckou fakultou STU)

  spolupráca s podnikmi v BSK 
a zahraničí (PCA Slovakia, FESTO, 
SMC atď.)

  špičkovo vybavené odborné 
učebne 

  takmer nulová nezamestnanosť 
absolventov

PÁR SLOV O ŠKOLE

Ubehlo už 115 rokov, odkedy bránami 
Fajnorky prešli prví úspešní absol-
venti Strednej priemyselnej školy 
strojníckej. Škola je vybavená naj-
modernejšou technikou a automati-
zovanými výrobnými linkami. Počas 
štúdia študenti v 2. a 3. ročníku ab-
solvujú povinnú trojtýždňovú súvislú 
prax v podnikoch. Približne tretina 
študentov má možnosť absolvovať 
stáž v zahraničí v rámci programu 
Európskej komisie Erasmus+. Svoje 
uplatnenie nájdu absolventi v prie-
mysle, ako aj v pokračovaní v štúdiu 
na vysokej škole.

VÝHODY

•  lokalita v centre BA
•  moderné odborné učebne
• jedáleň

KRÚŽKY

•  formula
•  RC Fajnorka
•  E+ štart
•  mladý redaktor
•  kreatívna angličtina
•  smelo k maturite
•  stolný tenis



Strojárstvo (2381 M)

Študijný odbor poskytne študentom 
odborné technické vzdelávanie v oblasti 
výrobných technológií, konštrukcie, auto-
matizácie, ako aj všeobecno-vzdelávací 
základ potrebný na ďalšie vysokoškolské 
štúdium. Na výber sú viaceré zamerania: 
stavba strojov, technický manažment, 
grafické systémy i ekonomika podnikania.

Mechatronika (2387 M)

Pripravuje študentov na výkon stredných 
technických a hospodárskych funkcií 
v oblasti automatizovaných výrobných 
systémov, zároveň pripraví absolventov 
na vysokoškolské štúdium technického 
zamerania. 

Technické lýceum (3918 M)

Skladbou vyučovacích predmetov vytvá-
ra výborné predpoklady na vysokoškol-
ské štúdium, najmä technického a eko-
nomického smeru, ako aj predpoklady 
zamestnať sa v oblasti techniky, auto-
matizovaných systémov riadenia, služieb 
a informatiky.



Umelecké školy



Zoznam škôl v sekcii
Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava



Konzervatórium
Tolstého 11, 811 06 Bratislava

web: www.konzervatorium.sk
email: konzervatorium@konzervatorium.sk
facebook: Konzervatórium Bratislava 
tel.: O2/5443 5345, 02/5443 5341, 02/5443 5342 

naše top

  jediná podmienka na prijatie je 
talent (bez ohľadu na vek)

  individuálne vzdelávanie

  absolventi a študenti účinkujú 
doma i v zahraničí (Európa, USA, 
Austrália, Čína, Japonsko, Kórea)

  študenti účinkujú sólovo aj v ko-
morných zostavách, operných, 
divadelných a muzikálových pred-
staveniach, televíznych seriáloch, 
komorných a symfonických orches-
troch

  žiadna matematika, fyzika, chémia

PÁR SLOV O ŠKOLE

Absolventi školy získajú po ukončení 
súvislého šesťročného vzdelá-
vania vyššie odborné umelecké 
a umelecko–pedagogické vzdelanie. 
Prvé štyri roky uzatvára maturitná 
skúška (ISCED 3A), šesťročné štú-
dium završuje absolventská skúška 
(ISCED 5B), absolvent dosiahne titul 
DiS. art. (diplomovaný špecialista 
umenia) a diplom profesionálneho 
umelca i kvalifikovaného pedagóga 
umenia. Pedagógmi konzervatória 
sú renomovaní umelci, sólisti a čle-
novia popredných hudobných telies 
a divadiel na Slovensku (Slovenskej 
filharmónie, Slovenského národného 
divadla, Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu, Novej scény, 
Slovenského komorného orchestra 
Bohdana Warchala, Moyzesovho 
kvarteta, Radošinského naivné-
ho divadla, špičkových jazzových 
formácií).

VÝHODY

•  lokalita v centre BA
•  koncertné, divadelné a tanečné 

sály
•  jedáleň
•  telocvičňa

ŠTÚDIUM ŠPECIALIZÁCIÍ
pre absolventov konzervatória
 
•  hudobná réžia
•  populárna hudba
•  zborový dirigent
•  základy kompozície
•  elektroakustická hudba
•  ľudová hudba
•  operetná špecializácia 
•  špecializácia muzikál 
•  učiteľ hudobnej teórie



Študijné odbory:

• hudobno-dramatické umenie (8226 Q)

• spev (8228 Q)

• hudba – skladba (8229 Q 01)

• hudba – dirigovanie (8229 Q 02)

• hudba – hra na klavíri (8229 Q 03)

• hudba – hra na organe (8229 Q 04)

• hudba – hra na akordeóne (8229 Q 07)

• hudba – hra na dychových nástrojoch 
(8229 Q 05):
•  zobcová flauta
•  flauta
•  klarinet
•  hoboj
•  fagot
•  saxofón

hra na strunových nástrojoch
(8229 Q 06):
•  husle
•  viola
•  violončelo
•  kontrabas
•  harfa
•  cimbal
•  gitara

• hudba – cirkevná hudba (8229 Q 08)

• spev – stará hudba (8228 Q 11)
• spev – komorná hudba (8228 Q 12)
• hudba – stará hudba (8229 Q 11)
• hudba – komorná hudba (8229 Q 12)



Spojená škola 
Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

web: www.tokajicka.sk
email: skola@tokajicka.sk
facebook: Spojená škola Tokajícka 24
tel.: 02/4333 6407

naše top

  Erasmus+

  vzdelávací program JA firma

  projekt Kruh obehového 
hospodárstva

PÁR SLOV O ŠKOLE

SOŠ umeleckopriemyselná
Škola umeleckého priemyslu
od 1. 9. 2019
SOŠ drevárska
Gymnázium
 
Svojich absolventov kvalitne pri-
pravíme na štúdium na vysokých 
školách umeleckého, humanitného aj 
technického zamerania. Prispôsobu-
jeme sa dopytu po vzdelaní a tomu 
neustále podliehajú naše aktivity 
v poskytovaných službách v oblasti 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Využívame profesionálne personálne 
a materiálne kvality školy zaradením 
voliteľných a nepovinných pred-
metov, ktoré uspokoja aj záujmy 
študentov so zameraním na umenie.

VÝHODY

•  grafické štúdio
•  fotoateliér
•  wifi
•  telocvičňa
•  posilňovňa
•  keramická dielňa 
•  vysoká digitalizácia výučby

KRÚŽKY

•  tvorba módnych kolekcií, 
nábytkových doplnkov

•  vizáž, modeling
•  grafické, PC
•  športové, turistické



SOŠ umeleckopriemyselná
Škola umeleckého priemyslu od 1. 9. 2019

Styling a marketing (3158 M)
moderný odbor zameraný na módu 
v spojení s marketingovými stratégiami 
a základnými ekonomickými znalosťami, 
študenti získavajú zručnosti v realizačnej 
dielni, počítačových učebniach a študent-
ských JA firmách  

Reklamná tvorba (8283 M)
zameraná širokospektrálne na reklamu 
vo všetkých typoch médií, využíva mo-
derné softvéry, kresbu rukou, praktické 
predvedenie tlače spojené s teoretickými 
znalosťami

Odevný dizajn (8298 M)
módne návrhárstvo, komplexný odbor 
umožňuje výtvarný prejav aj znalosti 
praktickej realizácie tvorby odevov, zna-
losť konštrukcií, modelovania a materiálov 
a technológie spracovania

Dizajn interiéru (8299 M)
nový, atraktívny odbor, umožňuje štúdium 
nových trendov využívania priestoru, 
materiálov a komplexné spracovanie inte-
riérového dizajnu s využitím počítačovej 
grafiky aj kresby, súčasťou je technické 
kreslenie, výtvarná príprava, konštrukcie 
a znalosť materiálov
 
SOŠ drevárska

Tvorba nábytku a interiéru (8269 M)
odbor poskytuje vzdelanie pre dizajnérov 
nábytkových solitérov od kresbového ná-
vrhu cez počítačové spracovanie grafiky, 
konštrukcií až po tvorbu modelov, pod-
porené znalosťou odborných predmetov

Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkár-
stvo (3336 M 02)
remeselné spracovanie drevárskych ma-
teriálov a tvorba hotových výrobkov



Stredná umelecká škola
scénického výtvarníctva 
Škola umeleckého priemyslu od 1. 9. 2019

Sklenárova 7, 824 89 Bratislava
web: www.zsssvba.sk
email: scenickevytvarnictvo@gmail.com
facebook: www.facebook.com/zsssvba/
tel.: 02/5341 4613, 02/5341 4615

naše top

  jedinečnosť zamerania školy 
v SR aj Európe

  vyučovanie zabezpečené 
odborníkmi z umeleckej praxe

  spolupráca so zahraničnými 
inštitúciami

  dobré umiestňovanie absolventov 
na trhu práce

PÁR SLOV O ŠKOLE

Škola je jediným a komplexným cen-
trom scénického umeleckého vzde-
lávania na Slovensku. Pripravujeme 
študentov pre divadlá, televízne 
a filmové štúdiá, reklamné agentúry 
a pre ďalšie pracovné zaradenia 
v oblasti grafickej tvorby, odevného 
dizajnu, hairstylingu, fotostylingu, 
audiovizuálnej tvorby, masmediál-
nej tvorby, dizajnu šperku a voľnej 
umeleckej tvorby. Štúdium je 4-roč-
né, ukončené maturitnou skúškou. 
Absolventi školy sa uplatnia na 
domácom aj zahraničnom pracov-
nom trhu alebo pokračujú v ďalšom 
štúdiu na vysokých školách.

VÝHODY

•  umelecké ateliéry
•  práca s grafickými a so špeciál-

nymi softvérmi
•  možnosť získať titul DiS. art
•  možnosť štúdia na VŠ

KRÚŽKY

•  analýza výtvarných diel
•  javisková technika
•  kurz strihov a šitia
•  CAD-CAM v odevnej tvorbe
•  športové krúžky

 



Masmediálna tvorba (8290 M)
príprava na prácu moderátora a redak-
tora v televízii, rozhlase aj v tlači, tvorba 
webových stránok
 
Animovaná tvorba (8259 M)
tvorba animovaných filmov, videohier, 
videoklipov, reklám, oživenie postáv, zvie-
rat, predmetov

Audiovizuálna tvorba (8294 M 01)
kameraman, zvukár, strihač, spracovanie 
diel od scenára až po postprodukciu v PC
 
Odevný dizajn (8288 M 01)
módne návrhárstvo, navrhovanie a šitie 
odevov, tvorba kostýmov pre divadlo, film 
a televíziu
 
Dizajn šperku (8233 M 01)
výroba šperkov od návrhu až po hotový 
výrobok, modelovanie šperkov na PC

Maľba (8288 M 02)
reklamná a propagačná tvorba, realizácia 
reprodukcií a scénických kópií, tvorba 
scén pre divadlo, televíziu a film, vizuali-
zácia a modelovanie priestoru v PC

Maskérska tvorba (8288 M 04)
hairstyling, fotostyling, bodypainting, 
make-up, účesy a celková vizáž, scénické 
výpravy pre film, divadlo a televíziu



Škola úžitkového
výtvarníctva Josefa Vydru
Škola umeleckého priemyslu od 1. 9. 2019 
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
web: www.suvba.eu
email: suvba@centrum.sk
facebook: @SkolaUzitkovehoVytvarnictva
tel.: 02/59 30 62 20 

naše top

  najstaršia škola svojho druhu 
na Slovensku

  možnosť pokračovať v štúdiu na 
umeleckých vysokých školách

  odborné exkurzie doma a v zahra-
ničí (Paríž, Benátky, Florencia, Rím)

  bezproblémové umiestňovanie 
absolventov školy na trhu práce

  organizátor Junior Dizajn Festu – 
medzinárodnej súťažnej prehliadky

PÁR SLOV O ŠKOLE

Moderná škola umenia a dizajnu 
a zároveň najstaršia výtvarná škola 
na Slovensku s takmer 90-ročnou 
tradíciou. Výučba je zameraná na 
oblasť úžitkového umenia, dizajnu, 
kreatívneho navrhovania a kvalit-
ného umeleckého remesla. Väčšina 
absolventov úspešne pokračuje 
v ďalšom štúdiu na umeleckých vy-
sokých školách doma a v zahraničí. 
Uplatnenie nachádzajú v oblasti 
produktového dizajnu, dizajnu 
vizuálnych komunikácií, textilného 
a odevného dizajnu, skla, keramické-
ho dizajnu, dizajnu dreva, reštau-
rátorstva, sochárstva, fotografie, 
filmového umenia, voľného výtvar-
ného umenia, ale i architektúry, dejín 
umenia, estetiky, ako aj učiteľstva 
na umeleckých školách. 

VÝHODY

•  jedáleň
•  odborné učebne
•  odborné a počítačové učebne
•  fotoateliér
•  3D tlačiarne
•  3D frézovanie
•  veľkoformátový tlačový ploter
•  grafická dielňa

KRÚŽKY

•  modelovanie portrétu
•  dejiny umenia
•  tanečný
•  figurálne kreslenie
•  ŠUV Magazín
•  športové hry



Propagačné výtvarníctvo (8260 M)
Úžitková fotografia (8223 M)
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo (8245 
M 01)
Kameňosochárstvo (8248 M)
Keramický dizajn (8289 M)
Grafický dizajn (8296 M)
Dizajn a tvarovanie dreva (8279 M)
Propagačná grafika (8261 M)
Ručné výtvarné spracúvanie textílií 
(8238 M)
Dizajn – priemyselný dizajn (8221 M 05)



Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej 
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

web: www.tankonba.sk
email: tankonba@tankonba.sk
facebook: @TanecneKonzervatorium
tel.: 02/59 20 39 11

naše top

  jediná štátna škola tanečného 
zamerania v SR

  partnerská škola Martha Graham 
School of Contemporary dance 
New York

  účinkovanie študentov v SND, 
SĽUK-u

  ocenenia študentov v medzinárod-
ných baletných súťažiach v zahraničí

  organizovanie medzinárodných 
koncertov baletných škôl v Bratislave

  individuálny prístup

  uplatnenie sa na trhu práce doma 
i v zahraničí

PÁR SLOV O ŠKOLE

Jediné štátne konzervatórium 
s celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktoré v súvislom dennom osemroč-
nom štúdiu poskytuje komplexné 
umelecké a umelecko-pedagogické 
vzdelanie v študijnom odbore tanec. 
Štúdium je ukončované maturitnou 
skúškou a absolventskou skúškou 
(titul DiS. art). Absolvent školy získa 
po ukončení štúdia najvyššiu kvalifi-
káciu výkonného tanečného umelca, 
ktorý je schopný úspešne sa začleniť 
do profesionálnych baletných 
a tanečných súborov na Slovensku 
a v zahraničí (baletné súbory diva-
diel: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, 
Ústí nad Labem, Mníchov, Helsinki, 
Berlín, Viedeň, Budapešť, Györ, 
Varšava, Bytom, Kyjev, Hamburg, 
Štuttgart, Petrohrad, USA, Kanada 
a pod.)

VÝHODY

•  jedáleň
• koncertné sály
• vlastný školský internát
•  lokalita školy – Horský park
•  multimediálna učebňa

KRÚŽKY

•  tanečná tvorivosť
•  angličtina v praxi
•  počítačové zručnosti



Tanec (8227 Q)

Zamerania
klasický tanec (8227 Q 01)
ľudový tanec (8227 Q 02)
moderný tanec (8227 Q 03)



Bývajte v župných internátoch
Študenti župných škôl majú v celom kraji k dispozícii viac ako 3 600 lôžok v stredoškolských internátoch. 
Každý študent prijatý na župnú školu má garantované miesto v internáte. Internáty sú dostupné pre všetkých – ak to 
vyžaduje rodinná situácia, môže rodič alebo žiak požiadať o odpustenie poplatku za ubytovanie a stravu.

Adresa e-mail Tel. Typ internátu

Trnavská 2, Bratislava II dmszs@chello.sk 02/55571290 samostatný internát – dievčenský

Ivanská cesta 21 a 25, Bratislava II sou@sou.sk 02/43425086 internát pri SOŠ technológií a remesiel

Svätoplukova 2, Bratislava II office@beautycare-study.sk 02/21025911 internát pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky

Na pántoch 9, Bratislava III skola@sos-panty.sk 02/44883591 internát pri SOŠ hotelových služieb a obchodu

Hlinická 1, Bratislava III sositba@sositba.sk 02/44885001 internát pri SOŠ informačných technológií

Račianska 190, Bratislava III skola@polygraficka.sk 02/49209210 internát pri SOŠ polygrafickej

Saratovská 26 B, Bratislava IV dmszs@chello.sk 02/55571290 elokované pracovisko ŠI, Trnavská 2, Bratislava

Vranovská 2 a 4, Bratislava V souvrano@isternet.sk 02/63812377 internát pri SOŠ technickej

Kostolná 3, Modra info@svosmo.sk 033/6472580 internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej

Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji spojs@nextra.sk 02/45943321 internát pri Spojenej škole

Svätoplukova 38, Bernolákovo spojs@nextra.sk 02/45943321 internát pri Spojenej škole Ivanka pri Dunaji

Bratislavská 44, Malinovo zahradnicka.malinovo@gmail.com 02/45955102 internát pri SOŠ záhradníckej

Kysucká 14, Senec zdruzena@centrum.sk 02/45924951 internát pri SOŠ automobilovej a podnikania

Komenského 27, Pezinok riaditelka@soskompk.sk 033/6442016 internát pri SOŠ
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