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Študentský servis

ponuka stredných škôl Nitrianskeho kraja
pre školský rok 2022/2023

„Voľba povolania je jednou
z najdôležitejších volieb
v živote človeka“
(Pascal)

Milí žiaci, budúci stredoškoláci,
vzdelávanie je proces, ktorý sprevádza človeka počas celého jeho života, každý okamih
je novým poznaním, niečím, čo nás obohacuje, čo nám pridáva na našej vzdelanostnej
úrovni. Hlavným miestom civilizovanej spoločnosti, kde sa poskytuje mládeži sústavné
vzdelávanie, je škola, ktorá plní mnoho spoločenských úloh. Okrem iného, je i nástrojom
sociálnej politiky, pretože pripravuje mládež na ďalšie vzdelávanie, ako aj pre trh práce.
Milí žiaci,
výber strednej školy je určitým medzníkom v živote každého z Vás, preto je potrebné
k nemu pristupovať zodpovedne a vybrať si správnu strednú školu, ktorá Vás do istej
miery pripraví na budúce povolanie. Verím, že pri tomto rozhodovaní Vám brožúra
Študentský servis poskytne všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch stredných škôl Nitrianskeho kraja. Predstaví Vám
tiež firmy, ktoré spolupracujú so školami v systéme duálneho vzdelávania, ktorý sa spojením praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vyučovaním v strednej
odbornej škole stáva významným nástrojom pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily
pre trh práce.
Podľa Jána Amosa Komenského „Na dobrom začiatku všetko záleží“. Želám Vám,
aby ste si zvolili strednú školu, ktorá naplní Vaše ideály o kreatívnom a podnetnom
prostredí, aby ste boli dostatočne zvedaví, premýšľaví, mali inšpiratívne myšlienky
a nápady, ktoré vo významnej miere prispejú k Vašej pripravenosti na profesijný život.
doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

ZOZNAM ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI NSK

OKRES KOMÁRNO

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, 945 52 Komárno
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Selye János Gimnázium, Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno - Komárom
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, 945 50 Komárno
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola,
Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo
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Na lúkach 18, 934 03 Levice

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Stredná odborná škola techniky a služieb Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, 936 01 Šahy
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Spojená škola - organizačná zložka Hotelová akadémia,
Spojená škola - organizačná zložka Stredná priemyselná škola potravinárska,
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23 950 50 Nitra
Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14 950 12 Nitra
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu,
Levická 40, 950 03 Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra
Stredná odbroná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble
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Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice
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Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
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Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 03 Levice
Stredná odborná škola pedagogická, Ul.F. Engelsa 3, 934 29 Levice
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OKRES ŠAĽA		
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 00 Šaľa
56
Spojená škola - organizačná zložka Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia, Nivy 2, 927 05 Šaľa
57
Spojená škola - organizačná zložka Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Nivy 2, 927 05 Šaľa
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Nivy 2, 927 05 Šaľa
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Spojená škola - organizačná zložka Stredná odborná škola technická,
Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
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OKRES TOPOĽČANY		

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, 955 01 Topoľčany
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
OKRES LEVICE		
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1 632, 955 29 Topoľčany
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice
28
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1 609, 955 82 Topoľčany
Gymnázium, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
29
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, 955 01 Topoľčany
Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
30
Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, 955 01 Topoľčany
Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium,
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická,

40

OKRES NOVÉ ZÁMKY		

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským 8
Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky - Érsekújvár
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo
Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany
Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
9
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola S.A.Jedlíka Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo
10
Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia Stredná odborná škola technická Kereskedelmi Akadémia, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
11
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola,
OKRES NITRA		
Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra
12
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble
13
Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50 Nitra
14
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická,
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, 942 01 Šurany
Ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra
15
Stredná odborná škola stavebná Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, 950 50 Nitra
16
Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
Spojená škola - organizačná zložka Gymnázium,
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 14 Šurany
Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
17
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki,
Spojená škola - organizačná zložka Stredná športová škola,
Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi,
Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola,
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OKRES ZLATÉ MORAVCE		
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce
70
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
71
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
72
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce
73
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
74

zriaďovateľ

Gymnázium
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
okres KOMÁRNO

Pohraničná 10 • 945 52 Komárno
tel.: 035/773 13 16 • 0905 583 777
slovgym@gljs.sk
www.gljs.sk
Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka poskytuje všeobecné vzdelávanie, ktoré končí

maturitnou skúškou. Škola dáva možnosť získať základné vedomosti zo všetkých predmetov a pripraví žiakov na
štúdium na akejkoľvek vysokej škole, ale aj pre prax. Žiaci nadobudnú dobré vedomosti z informatiky a naši maturanti ovládajú dva cudzie jazyky na veľmi dobrej úrovni. Vedomosti nad rámec základného učiva žiak získava na
hodinách voliteľných predmetov – seminároch. Semináre sú zaradené do učebného plánu ako voliteľné predmety od
2.ročníka. Žiak si volí seminár z toho predmetu, v ktorom má záujem získať hlbšie vedomosti, resp. ktorý potrebuje
k štúdiu na vysokej škole. Na škole sú moderné odborné učebne biológie, chémie, fyziky, cudzích jazykov, dve
učebne informatiky, multimediálna učebňa, učebňa výchovných predmetov a chemické laboratórium. Je veľmi dobre
vybavená učebnými pomôckami, audio a videotechnikou, má vlastnú knižnicu. Veľmi dobré sú taktiež podmienky na
výuku telesnej a športovej výchovy. Priestorové podmienky je možné prezrieť si formou virtuálnej prehliadky školy na
www.gljs.sk. Naši žiaci sa zapájajú do predmetových olympiád, športových súťaží, literárnych a výtvarných súťaží,
v ktorých každoročne dosahujú popredné umiestnenia v rámci kraja aj na republikovej úrovni.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Každý žiak sa učí 2 cudzie

jazyky: anglický jazyk a jeden z jazykov nemecký alebo španielsky.

Medzinárodné aktivity školy: Udržujeme a upevňujeme doteraz existujúce styky s gymnáziami vo Waldkrai-

burgu a Budapešti. V rámci možností dávame priestor čo najväčšiemu počtu žiakov zúčastniť sa zahraničných
výmenných pobytov. Už viac ako 10 rokov usporadúvame medzinárodný turnaj žiakov a žiačok stredných škôl
v basketbale pri príležitosti osláv Dňa študentstva.

Projekty: V roku 2019 bol zrealizovaný projekt komplexnej rekonštrukcie budovy školy financovaný z fondov
Európskej únie.
Krúžková činnosť: Každoročne ponúkame žiakom široký výber krúžkov: matematický krúžok, ekonomická matematika, geografický krúžok, krúžok informatiky, krúžok programovania, konverzácia v AJ, konverzácia v NEJ, konverzácia v ŠPJ, športové hry, fitnes, dramatický krúžok a ďalšie podľa možností školy a záujmu žiakov.
Športové a iné aktivity školy: Podporujeme športové aktivity našich žiakov, ktorí každoročne dosahujú v športových súťažiach vynikajúce výsledky. Vrcholoví športovci majú možnosť študovať podľa individuálneho študijného
plánu. Na vysokej úrovni máme vybudovanú posilňovňu, vonkajšie ihriská a v roku 2018 bola vybudovaná moderná
telocvičňa. Súčasťou výchovy a vzdelávania je organizovanie odborných exkurzií. Žiaci 1.ročníka sa už niekoľko
rokov zúčastňujú geografickej exkurzie do Vysokých Tatier, v 2.ročníku organizujeme lyžiarsky kurz a vo všetkých
ročníkoch uskutočňujeme 1-dňové tematické exkurzie, návštevy divadelných predstavení a pod.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Žiaci so

špecifickými potrebami majú vytvorené veľmi dobré podmienky.

Gymnázium Hansa Selyeho
s vyučovacím jazykom maďarským Selye János Gimnázium

Ul. biskupa Királya 5 • 945 01 Komárno - Komárom
tel.: 035/773 13 12
posta@sjg.sk
www.sjg.sk
Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Komárno je najväčším gymnáziom s vyučovacím jazy-

kom maďarským v Nitrianskom kraji. Máme žiakov z 10 okresov a aj z iných krajov. V školskom roku 2021/2022 má
gymnázium 23 tried, 534 žiakov a 42 pedagogických zamestnancov. Školský vzdelávací program ponúka hodinovú
dotáciu pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika a telesná výchova. Mimoriadna starostlivosť
sa venuje talentovaným žiakom, čo je tradíciou gymnázia už viac desaťročí. Žiaci školy reprezentovali Slovensko na
medzinárodných študentských olympiádach z fyziky, matematiky, biológie a nemeckého jazyka.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Výučba cudzích jazykov:
anglický, nemecký, španielsky jazyk. Žiakom, ktorí sa učia nemecký jazyk, je umožnené získanie jazykového diplomu KMK 2. stupňa v rámci vyučovacieho procesu školy. Dve jazykové laboratóriá sú zariadené modernou IKT,
3 odborné učebne na vyučovanie informatiky. Ďalšie odborné učebne sú k dispozícii pre predmety MAT, FYZ, CHEM
a BIO.
Medzinárodné aktivity školy: Škola už tradične organizuje krajské a medzinárodné kolo slovenskej recitačnej
súťaže Dobré slovo pre žiakov ZŠ a 8 ročných gymnázií s VJM v SR a ZŠ s VJS v MR a v Rumunsku. Organizujeme
exkurzie do Jazykovej školy Heidelberg Sprachinstitut, rozvíjame družobné styky na základe vzájomnej dohody
s Gymnáziom Szent István Budapest a Gymnáziom Árona Tamásiho v Odorheiu Secuiesc (Rumunsko). Každý druhý
školský rok organizujeme pre našich žiakov študijné pobyty v Anglicku, Španielsku, Rakúsku, Poľsku a Rumunsku.
Projekty: Erasmus+ 2018 – Moderné vzdelávanie vo fyzike – 9/2018–2/2021
Kruh obehového hospodárstva – cezhraničný slovensko-maďarský projekt – 6/2018–12/2021
Krúžková činnosť: V gymnáziu pracuje 45 krúžkov, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečení voľno¬časových
aktivít žiakov (športové, jazykové, internetové, filmový klub, divadelné krúžky a pod.).
Športové a iné aktivity školy: V gymnáziu pracuje 7 športových krúžkov (napr. loptové hry, stolný tenis).
V októbri 2016 bolo odovzdané nové multifunkčné ihrisko s bežeckým oválom.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Nemáme
bezbariérový prístup pre imobilné osoby, v októbri 2020 bola ukončená rekonštrukcia budovy pod názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy gymnázia“.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nedisponuje vlastným školským internátom – ubytovanie žiakov je
zabezpečené na internáte SPŠ strojníckej a elektronickej Komárno. Stravovanie je zabezpečené v jedálni Gymnázia
Ľ. J. Šuleka v Komárne, ktorá je situovaná v areáli našej školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Vychádzajúc z profilu školy našou prvoradou úlohou je príprava žiakov na
vysokoškolské štúdium. V tejto oblasti už dlhé desaťročia dosahujeme pozitívne výsledky s úspešnosťou nad 95 %
pri prijímaní absolventov na vysoké školy.

okres KOMÁRNO

zriaďovateľ

Možnosti ubytovania a stravovania: Prevádzkujeme školskú jedáleň, v ktorej ponúkame chutné obedy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Vzdelanie v gymnáziu je všeobecné, a tým sa oddiali obdobie voľby špeciali-

zácie. Gymnázium ako jediná stredná škola ho vie pripraviť na štúdium akejkoľvek profesie.
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zriaďovateľ

Petőfiho 2 • 945 50 Komárno
tel.: 035/773 14 73 • 035/773 14 93
office@spskn.sk
www.spskn.sk
Študijné odbory:

4-ročné

2381 M strojárstvo VJM
2675 M elektrotechnika VJS / VJM
3917 M 02 technické a informačné služby v strojárstve VJS / VJM

Charakteristika školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai

Szakközépiskola Komárno bola založená v roku 1951, máme za sebou 70-ročnú tradíciu vyučovania v tejto škole
v rôznych odboroch. Technická vybavenosť školy je na veľmi vysokej úrovni – odborne vyučujeme technické predmety v 25 laboratóriách a odborných učebniach. V škole úspešne pracujú dva divadelné krúžky, jeden v slovenskom,
druhý v maďarskom jazyku. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych okresných, krajských aj celoštátnych súťaží a dosahujú veľmi dobré výsledky nielen v technických, ale aj v jazykových, spoločensko-vedných, prírodovedných a športových súťažiach. Vďaka týmto úspechom je naša škola v posledných rokoch vyhodnotená ako jedna
z najlepších SOŠ v rámci Nitrianskeho kraja. Na škole máme aj unikátne zariadenie - 3D tlačiareň, ktoré pracuje na
základe prenosu dát z 3DCAD systému.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa v dobre vybavených jazykových učebniach vyučuje anglický a nemecký jazyk. Žiaci majú možnosť
po ukončení štúdia získať podľa vyhlášky UBP SR osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
Medzinárodné aktivity školy: V oblasti elektrotechnických súťaží spolupracujeme so školami z Rumunska, Ma-

ďarska, Srbska a Slovenska. Vďaka projektu Erasmus+  sa naši žiaci pravidelne zúčastňujú dvojtýždňovej odbornej
praxe v Budapešti, v Českej republike a v Belgicku.

Projekty: Škola je zapojená do nasledovných projektov: Program Erasmus+ pre oblasť OVP (vzdelávacia mobilita
jednotlivcov), projekt BETHLEN, projekt KULTMINOR a projekt CIRKULÁRNA EKONOMIKA.
Krúžková činnosť: Žiaci majú možnosť zvoliť si mimoškolskú aktivitu z bohatej ponuky záujmových krúžkov, ktoré

sú zamerané hlavne na prírodovedné predmety, cudzie jazyky, odborné predmety, kultúru a šport.

Športové a iné aktivity školy: Každoročne sa v rámci školy koná športový deň, majstrovstvá školy zamerané

najmä na ľahkú atletiku, futbal, stolný tenis, volejbal či basketbal. Úspešnosť našich športových aktivít odzrkadľuje aj
fakt, že medzi našimi bývalými žiakmi sú reprezentanti Slovenska, majstri Európy, majstri sveta či olympijský víťaz.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Bezbariérový

prístup nie je vybudovaný, možnosti inkluzívneho vzdelávania žiakov sú na veľmi dobrej úrovni.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má plne vybavený školský internát s jedálňou, ktorý poskytuje

ubytovanie a stravovanie nielen našim žiakov, ale aj žiakom z iných komárňanských škôl.

Uplatnenie absolventov v praxi: Takmer dve tretiny žiakov pokračuje v štúdiu na vysokých školách technického

či ekonomického zamerania. Žiaci, ktorí po maturitnej skúške nemajú záujem ďalej študovať, sa ľahko uplatnia
v praxi.

Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8 • 947 01 Hurbanovo
tel.: 035/760 25 07 • 0915 720 646
skola@spsstav.sk
www.spsstav.sk
Študijné odbory:
4-ročné
Pomaturitné štúdium: 2-ročné

3650 M staviteľstvo VJS / VJM
1140 N astronómia VJS

Charakteristika školy: Škola tzv. „rodinného typu“ ponúka od roku 1985 v Hurbanove štúdium staviteľstva, v triedach s VJS a VJM, ktoré je vhodné tak pre chlapcov, ako aj pre dievčatá. Silnou stránkou školy je dlhodobý proces
vyučovania inovatívnymi formami a metódami využívania digitálneho obsahu vzdelávania, projektové vyučovanie,
výučba ekonomického programu Cenkros Plus a grafických systémov ALLPLAN, ArchiCad a AutoCAD na projektovanie stavieb. Žiaci školy dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v celoštátnych súťažiach SOČ, VELUX, YTONG,
Garden Semmelrock a pod. Na základe hodnotení nezávislej agentúry INEKO patrí naša škola už dlhé roky medzi
najúspešnejšie stredné odborné školy v regióne.

okres KOMÁRNO

okres KOMÁRNO

Stredná priemyselná škola strojnícka
a elektrotechnická Gépipari és Elektrotechnikai
Szakközépiskola

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa povinne vyučuje v odbornej jazykovej učebni jeden cudzí jazyk. Na základe dobrovoľnej voľby je to jazyk
anglický alebo nemecký. Škola sa síce nezapája do duálneho vzdelávania, ale úzko spolupracuje so stavebnými firmami ako je napr. YTONG, VELUX, LEIER, Wienerberger, Semmelrock, KonTruss, Korekt, LOXONE HANNA a pod

Medzinárodné aktivity školy: Žiaci školy sa pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných konferencií stavebných

priemysloviek stredoeurópskeho regiónu v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Škola má dlhoročné kontakty s mládežníckou organizáciou v Bergen-Belsene (Nemecko) a so stavebnými priemyslovkami v Győri (MR) a Szombathelyi
(MR). Školský internát udržuje dlhoročné vzťahy so ŠI v Szentesi (MR) a v Komárome (MR).

Projekty: Škola bola úspešná v medzinárodnom projekte Erasmus+ (partneri Fínsko, Estónsko, Nemecko, Talian-

sko), vďaka čomu žiaci majú možnosť osvojiť si projektovanie „Smart domov“ v zahraničí. Škola súčasnosti aplikuje
už šiesty rok projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ „Premena tradičnej školy na modernú“, v rámci ktorého získala
okrem iných prínosov aj najmodernejšie vybavenie IKT, laboratórne a geodetické prístroje.

Krúžková činnosť: Vďaka vzdelávacím poukazom ponúka škola aj školský internát každý deň v popoludňajších
a večerných hodinách širokú paletu krúžkovej činnosti.
Športové a iné aktivity školy: Škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na športovanie. Okrem veľkorozmernej telocvične sa v nej nachádzajú aj dve posilňovne a jej súčasťou je aj vonkajší areál s ihriskom na plážový volejbal, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a bežecký ovál. V školskom internáte sa nachádza ďalšia posilňovňa
a stolnotenisové stoly. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú okresných súťaží, niektoré z nich organizuje aj naša škola
(futbal chlapcov a dievčat). Najväčšie úspechy dosahujeme vo futbale, floorbale a v atletike
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Bezbariérový
prístup je zabezpečený len do budovy školského internátu a do telocvične. Škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov hlavne na odbornom poli.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola poskytuje ubytovanie vo svojom modernom školskom internáte
s kapacitou 120 lôžok, ktorý sa nachádza v blízkosti školy. Jeho súčasťou je aj jedáleň, zabezpečujúca celodenné
stravovanie pre cca. 300 stravníkov.
Uplatnenie absolventov v praxi: Hlavné uplatnenie absolventov v praxi je na pozíciách: stavbyvedúci, majster,

podnikateľ v oblasti stavebníctva, technik, rozpočtár, projektant a kreslič v projekčných kanceláriách. Uplatnia sa aj
ako obchodní zástupcovia, odborní pracovníci na stavebných úradoch, návrhári interiérového a exteriérového dizajnu, geodeti a pod. Škola optimálne pripraví žiakov na univerzitné štúdium, v ktorom pokračuje cca 80 % maturantov.
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okres KOMÁRNO

Stredná odborná škola obchodu,
služieb a rozvoja vidieka Kereskedelmi, Szolgáltatóipari
és Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Stredná odborná škola
obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola
Budovateľská 32 • 945 01 Komárno
tel.: 035/774 00 54 • 0918 478 240
skola@sosoaskn.sk
www.sosoaskn.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:
Učebné odbory:

4-ročné
3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6317 M obchodná akadémia VJS / VJM
6362 M kozmetička a vizážistka VJS / VJM
2977 H cukrár kuchár VJM
6456 H kaderník VJS / VJM
6445 H kuchár VJS / VJM
6444 H čašník, servírka VJS / VJM
6403 L podnikanie v remeslách a službách VJS / VJM

Charakteristika školy: Škola má viac ako 50-ročnú tradíciu v odbornom vzdelávaní. Má veľmi dobré materiál-

no-technické podmienky pre vyučovanie v 24 klasických a v 12 odborných učebniach: multimediálne učebne, učebne pre výučbu informatiky, jazykové laboratórium, odbornú učebňu pre výučbu administratívy a korešpondencie,
odborné učebne pre výučbu ekonomických predmetov, učebňu pre výučbu etickej výchovy, učebne pre výučbu
odborných predmetov v odbore kuchár, čašník, servírka, učebne pre výučbu slovenského jazyka a maďarského
jazyka. V budove školy sa nachádza cvičná dielňa pre odbor kuchár, cukrár kuchár, kadernícky a kozmetický salón
pre odbory kaderník, kozmetička a vizážistka. Vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučujú povinne anglický a nemecký jazyk. Záverečné skúšky sa konajú v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), najlepší absolventi učebných odborov získajú osvedčenia SOPK platné
v celej Európskej únie, možnosť získania Certifikátu Barmanskej asociácie SR, Certifikátu firmy Kros v účtovaní
v programe Omega - podvojné účtovníctvo, Certifikátu o absolvovaní programov JA SR.
Medzinárodné aktivity školy: Škola dosahuje mimoriadne úspechy v rámci programu Erasmus+. Sme držiteľmi
európskeho certifikátu kvality eTwinning a titulu „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“. Odbornú prax vo
vybraných odboroch žiaci absolvujú v zahraničí. Sme držiteľmi Akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na roky 2021 – 2027.
Projekty: „Národný program prevencie obezity na roky 2015-2025“, „IT Akademia-vzdelávanie pre 21. storočie“,

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, „Erasmus+ KA1, KA2“, projekty Slovenského výboru
UNICEF, „vzdelávacie programy JA Slovensko“, „eTwinning projekt“

Krúžková činnosť: šport, literárne krúžky, cudzie jazyky, matematika, IKT
Športové a iné aktivity školy: Pre športové aktivity žiakov slúži zrekonštruovaná telocvičňa, multifunkčné ihris-

ko. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych vedomostných a športových súťaží. Tradíciou školy je „Deň otvorených
dverí“, príprava slávnostného stolovania k rôznym príležitostiam. Žiaci úspešne reprezentujú školu na celoslovenských súťažiach „Skills Slovakia“, „Pekná maďarská reč“. Vo vyučovaní odborných predmetov uplatňujeme metódu
CLIL – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Budova ško-

ly nemá bezbariérový prístup. Škola úzko spolupracuje s CPPPaP, pedagogickí zamestnanci majú bohaté skúsenosti so vzdelávaním žiakov s ŠVVP.

Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Škola vlastné ubytovanie

nemá, žiaci sú umiestnení v internátoch iných komárňanských SŠ.

Dunajský rad 138 • 946 36 Kravany nad Dunajom

tel.: 035/777 81 19 • sos@sos-kravany.sk
www.soskravany.edupage.org

             

Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

4211 M 26   záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba VJS / VJM
3916 M  životné prostredie VJS / VJM
3355 H  stolár VJS / VJM
4571 H  záhradník VJS / VJM
6445 H  kuchár VJS / VJM
6403 L podnikanie v remeslách a službách VJS,VJM

okres KOMÁRNO

zriaďovateľ

Charakteristika školy: Škola bola založená v roku 1953, nachádza sa v malebnom podunajskom prostredí.
Stratégia a vízia školy v oblasti vzdelávania jej profilových učebných, resp. študijných odborov je vytvoriť trvalo
udržiavateľný moderný a pružný vzdelávací systém. Údaje o aktivitách: Agrokomplex Nitra – výstava „Mladý tvorca“,
Medzinárodné súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín organizované SOŠ - Piešťany, Malinovo, Pruské, Košice,
Savaria floriade Szombathely (MR), Športové súťaže v stolnom tenise, volejbale a futsale. Účasť na projektoch:
Zvyšovanie kvality vzdelávania využitím elektronického testovania, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie
všeobecno-vzdelávacie predmety, Bez hraníc – Határtalanul, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva. Erasmus+.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Povinné vyučovanie cudzích
jazykov : anglický a nemecký jazyk.
Medzinárodné aktivity školy: Organizujeme pravidelné odborné prednášky, návštevy odborných výstav, odborné konzultácie medzi pedagogickými pracovníkmi, výmenné kultúrne akcie, letné výmenné odborné praxe. Zahraničná prax žiakov : Rumunsko, Maďarsko a ČR.
Projekty: Škola má schválený 1 projekt v rámci Erasmus+ na školské roky 2021 - 2027, k tomu máme schválenú
akreditáciu. V rámci projektu budú cestovať žiaci 4-ročných študijných odborov na zahraničnú prax do štátov – Maďarsko, Česká republika, Spojené kráľovstvo a Francúzsko.
Krúžková činnosť: Organizovanie odborných prednášok, krúžok informatiky, turistiky, aranžérsky, športový krúžok, krúžok – práca so šúpolím a slamou, krúžok slovenskej konverzácie, krúžok „MUSIC BOX“.
Športové a iné aktivity školy: Podmienky na športovanie zabezpečujeme pre našich žiakov v telocvični, na
športovom ihrisku a v posilňovni. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na súťažiach v stolnom tenise, volejbale, futbale
a futsale.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má bohaté skúsenosti so vzdelávaním žiakov vyžadujúcich osobitný prístup. Odlišnosti detí pomáhajú v rozvíjaní empatie,
tolerancie, ohľaduplnosti a zodpovednosti všetkých žiakov našej školy.
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte. Ubytovaní majú možnosť voľný čas stráviť v posilňovni, v klubovni a majú možnosť voľného prístupu na internet. V školskej jedálni
s kapacitou 50 miest je zabezpečené celodenné stravovanie.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi našej školy majú široké uplatnenie vo vyučených študijných a učebných odboroch tak u nás, ako aj v zahraničí. Absolventi záhradníckych odborov sa uplatnia v oblasti záhradníckej
architektúry, ako i v pestovaní záhradníckych plodín a službách viazania a aranžovania kvetín, výzdoby exteriérov
a interiérov na rôznych podujatiach.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa môžu zamestnať v rôznych organizáciách podľa povahy vzdelania, založiť si vlastnú živnosť, uplatniť sa v podnikateľskej sfére, pokračovať v štúdiu formou nadstavbového,
pomaturitného štúdia alebo na vysokej škole.
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Ul. 1. mája 1 • 947 01 Hurbanovo
tel: 035/760 22 04 • souphu@souphu.edu.sk
www.souphu.edu.sk
Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 3-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2487 H 01 autoopravár - mechanik VJS / VJM
4524 H agromechanizátor, opravár VJS / VJM
4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia VJS / VJM
2414 L 01 strojárstvo VJS (diaľková forma)
2414 L 01 strojárstvo VJS / VJM
3757 L 01 dopravná prevádzka VJS / VJM
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva VJS / VJM

Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10 • 945 25 Komárno
tel.: 035/774 08 68
soskn@soskn.sk
www.soskn.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Učebné odbory:

2-ročné

Charakteristika školy: Škola bola založená v r. 1950 a od začiatku vychováva technických odborníkov v oblasti

opravárenských služieb pre výrobné podniky a poľnohospodárstvo. Objekty školy sa nachádzajú v jednom areáli.
Výučba prebieha v jednoposchodovej budove s klasickými a odbornými učebňami, ktoré sú vybavené potrebnými
učebnými pomôckami a modernou didaktickou technikou. Máme k dispozícií telocvičňu, futbalové ihrisko, atletické dráhy. Naši žiaci dosahujú úspechy v rôznych športových a odborných súťažiach (Autoopravár – Junior, Zenit
v strojárstve, Technické kreslenie, Poznaj slovenskú reč). Praktické vyučovanie sa realizuje v školských dielňach
(diagnostická dielňa pre motorové vozidlá, dielňa pre pneuservis, dielňa pre zváranie, dielňa pre strojné obrábanie,
kováčska dielňa a montážna hala). Okrem toho si osvojujú praktické poznatky a zručnosti v miestnych autoservisoch a pneuservisoch, a agromechanizátori vo firmách BUONA Hurbanovo, DAN Slovakia Nový Dvor, Agrocontract
Mikuláš, Agrocoop Imeľ, a. s..
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Žiaci sa učia anglický alebo
nemecký jazyk. Majú možnosť získať vodičský preukaz, ako aj preukaz na zváranie plameňom, s elektrickým oblúkom, obalenou elektródou a taviacou sa elektródou pod ochrannou atmosférou (CO2), podľa záujmu aj osvedčenie
o obsluhe obilných kombajnov a rezačiek .
Medzinárodné aktivity školy: Škola je už piatykrát zapojená do programu Erasmus+, v rámci ktorého pre žiakov je umožnená zahraničná stáž v odbornom vzdelávaní a príprave (Taliansko, Maďarsko). Úzko spolupracujeme
s družobnou školou z Maďarska – Vép.
Projekty: Národný projekt „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“ – zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania, národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“, národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, „Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva“.
Krúžková činnosť: Športové krúžky: loptové hry, atletika, karate; jazykové krúžky: nemecký, anglický jazyk; technické krúžky: diagnostika motorov, diagnostika motorových vozidiel, zváracie metódy, automobilový.
Športové a iné aktivity školy: Škola má veľmi dobré podmienky na športové aktivity žiakov, má k dispozícií telocvičňu, futbalové ihrisko a atletické dráhy. Je organizátorom súťaže o Pohár SOŠ TM-MG Szki Hurbanovo
s medzinárodnou účasťou. Už tradične organizujeme okresné kolo v hádzanej pre žiakov SŠ.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Bezbariérový
prístup nemáme. Žiaci s postihnutím pohybového ústrojenstva nemôžu byť prijatí do našich učebných odborov. Žiaci
s vývinovými poruchami učenia sú integrovaní do bežnej triedy.
Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie a ubytovanie je zabezpečené v školskej jedálni a v školskom
internáte SPŠ stavebnej v Hurbanove v blízkosti našej školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pracovných pozíciách ako mechanik,
opravár, mechanizátor, servisný mechanik, zvárač, vodič a ako súkromný podnikateľ v oblasti opravárenstva a poľnohospodárstva.
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Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2697 K mechanik elektrotechnik VJS / VJM
2413 K mechanik strojov a zariadení VJS / VJM
3759 K komerčný pracovník v doprave VJS / VJM
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby VJS / VJM
3447 K grafik digitálnych médií VJS / VJM
2464 H strojný mechanik VJS / VJM
2433 H obrábač kovov VJS / VJM
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika VJS / VJM
2487 H 01 autoopravár – mechanik VJS / VJM
2487 H 02 autoopravár – elektrikár VJS / VJM
3355 H stolár VJS / VJM
3675 H maliar VJS / VJM
2478 F strojárska výroba VJS / VJM
3383 F spracúvanie dreva VJS / VJM
3686 F stavebná výroba  VJS / VJM
6403 L podnikanie v remeslách a službách VJS / VJM
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby VJS / VJM

okres KOMÁRNO

okres KOMÁRNO

Stredná odborná škola techniky
a mechanizácie Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola

Charakteristika školy: Stredná odborná škola technická je samostatným právnym subjektom v zriaďovateľskej

pôsobnosti NSK. Pretransformovala sa z Odborného učilišťa, ktoré vzniklo v roku 1952 ako súčasť Slovenských
lodeníc v Komárne. Škola je komplexne vybavená, disponuje mnohými dobre vybavenými odbornými učebňami, má
vlastné dielne a spolupracuje so zamestnávateľmi pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

- výučba cudzích jazykov: anglický
- systém duálneho vzdelávania: áno
- možnosti získania osvedčení: odborná spôsobilosť elektrotechnikov
základný kurz zvárania (certifikát)

Medzinárodné aktivity školy: medzinárodné súťaže odborného aj športového charakteru
Projekty: ERAZMUS+, vyhlasovateľ ÚNSK – oblasti kultúra a šport, Határtalanul
Nadácie: Gábora Bethlena
Krúžková činnosť: Športové, jazykové, hudobno-dramatické krúžky, tiež i kúžky odborného zamerania...
Športové a iné aktivity školy: Zapojenosť žiakov do športových súťaží vo futbale, futsale, floorbale, basketbale,

stolnom tenise, bedmintone a atletike na okresnej aj krajskej úrovni. Tiež do odborných súťaží pre strojárov, elektrotechnikov, ekonómov, maliarov, stolárov, grafikov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá

bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie naša škola neposkytuje. Využívame internát Strednej prie-

myselnej školy strojníckej a elektrotechnickej - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno.
Stravovanie je zabezpečené v našej školskej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: V priemysle, súkromnom sektore, v administratíve.
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Golianova 68 • 949 01 Nitra
tel.: 037/640 96 12
gymgol@gymgolnr.sk
www.gymgolnr.sk
Študijné odbory:

4-ročné 7902 J gymnázium (triedy: anglická, informatická, všeobecná)
5-ročné 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - anglický jazyk
8-ročné 7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium má storočnú históriu a dobré meno v Nitrianskom regióne. Zriaďovateľom

školy je Nitriansky samosprávny kraj. V externom hodnotení INEKO škola získala titul: „škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov.“ Podmienky na vzdelávanie sú výborné a škola vie zabezpečiť aj kvalitné online vyučovanie. Súčasťou
gymnázia je jazyková škola. Štúdium ANJ, NEJ, ŠPJ a japonského jazyka.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Kvalitné vzdelávanie v troch
formách štúdia: 5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým. V závere bilingválneho štúdia
žiak po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky z ANJ na úrovni C1 automaticky získa aj vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z ANJ, navyše na pôde školy môže získať aj certifikát Cambridgeskej skúšky (CAE). 8-ročné a 4-ročné
štúdium - s posilneným vyučovaním prírodných vied a cudzích jazykov, anglický jazyk - ako prvý cudzí jazyk, druhý
cudzí jazyk - výber z jazykov: nemecký, ruský, španielsky a francúzsky. Vyučovanie ANJ lektorom z Veľkej Británie.
Možnosť získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty: nemecký certifikát Sprachdiplom Stűfe I. alebo II.
a ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítač priamo v škole.
Medzinárodné aktivity školy: Škola aktívne pracuje v troch medzinárodných projektoch: SCHULBRÜCKE EU-

ROPA 2022 – študenti každý rok v Nemecku spolu s rovesníkmi z Poľska, Maďarska a Talianska prezentujú vlastné
predstavy o budúcom spolužití v EÚ. Erasmus+ - spolupráca so školami v Taliansku, Fínsku a Lotyšsku. MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU (DofE), v ktorom žiaci realizujú svoje predstavy a ciele z rôznych oblastí
života – tanec, spev, remeslá, dobrovoľníctvo, dobrodružné expedície.

Projekty: Škola získala titul: „IT Akadémia - partner” zavádzaním inovatívnych postupov a foriem vo vzdelávaní pre
21. storočie, spolupracuje s SPU NR a Červeným krížom. Od šk. roku 2019/2020 škola realizuje projekt MŠVVaŠ SR
s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre“. Projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a umožní žiakom zaujímavou formou rozvíjať čitateľskú, prírodovednú, matematickú
a finančnú gramotnosť.
Krúžková činnosť: V škole pracuje 13 krúžkov a ďalších 12 krúžkov v rámci realizácie projektu MŠVVaŠ SR,

v ktorých si žiaci rozširujú svoje vedomosti z oblasti prírodných vied, získavajú jazykové zručnosti, pripravujú sa na
súťaže a venujú sa svojim záľubám.
Športové a iné aktivity školy: Škola organizuje pre svojich žiakov školu v prírode, plavecký kurz, lyžiarske

Školská 26 • 952 80 Vráble
tel.: 037/783 21 29 • 037/783 21 30
sekretariat@gymvrable.sk
www.gymvrable.sk

Študijné odbor:

5-ročný 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - ruský jazyk

Charakteristika školy: Gymnázium vo Vrábľoch má 65 ročnú tradíciu a poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie
a prípravu na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania. V súčasnom období ako jediná škola v Nitrianskom
kraji poskytuje všeobecné vzdelávanie – bilingválne štúdium v ruskom jazyku. Do bilingválneho štúdia môžu byť prijatí aj žiaci bez predchádzajúcej znalosti ruského jazyka, keďže v 1. ročníku absolvujú intenzívnu jazykovú prípravu.
Žiaci získajú komunikačné kompetencie v ruskom jazyku na úrovni, ktorá im umožní vo vyšších ročníkoch študovať vybrané predmety (dejepis, geografia, občianska náuka, kultúra a umenie), získajú rozmanité znalosti o živote
a historických i kultúrnych reáliách rusky hovoriacich krajín. Absolventi budú kvalitne ovládať dva cudzie jazyky ruský jazyk (úroveň C1 SERR) a anglický jazyk (úroveň B2 SERR), čo im umožní pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách doma i v zahraničí, a zvýhodní ich pri začlenení sa do pracovného procesu u domácich i zahraničných
zamestnávateľov. V učebnom pláne je posilnené aj vyučovanie prírodovedných predmetov (v slovenskom jazyku),
čo zabezpečuje kvalitnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Ruský jazyk (úroveň C1 SERR)
ako jazyk, v ktorom žiaci študujú vybrané predmety, anglický jazyk (úroveň B2 SERR) ako ďalší cudzí jazyk, nemecký jazyk – ako dobrovoľný predmet, prípadne záujmové vzdelávanie.
Medzinárodné aktivity školy: Škola má bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou (výmenné pobyty

žiakov v zahraničí), medzinárodné projekty eTwinning v anglickom jazyku, poznávacie pobyty v zahraničí – podľa
záujmu žiakov, literárna exkurzia v Moskve, trojtýždňový letný jazykovo – poznávací pobyt vo Voroneži (Rusko),
spolupráca s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, a univerzitami v Rusku, spolupráca s ruskou strednou školou.

Projekty: Medzinárodný deň školských knižníc, Dni vedy a techniky, projekt „Jeden svet na školách“, Olympiáda
ľudských práv – organizácia krajského kola, Deň otvorených dverí, Dni ruskej kultúry, súťaž Ruské slovo – organizácia krajského kola a i.
Krúžková činnosť: podľa záujmu a požiadaviek žiakov (športové krúžky, krúžok ruského jazyka, školský časopis

Ťahák a i.)

Športové a iné aktivity školy: Lyžiarsky kurz, kurz letných pohybových aktivít, športové súťaže - volejbal, nohej-

bal, futbal a zaujímavé športové podujatia (FIT deň).

kurzy a tiež kurzy letných pohybových aktivít, ale i množstvo odborných exkurzií v rámci Slovenska a zahraničia.
Pre žiakov bilingválnych tried sú naplánované jazykové pobyty do Anglicka. Každoročne sa v škole organizujú vyššie
kolá vybraných predmetových olympiád a športových súťaží. Škola tradične organizuje benefičné koncerty, kde žiaci
prezentujú svoj talent v recitačných a pohybových vystúpeniach.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Gymnázium
vytvára podmienky pre inkluzívne vzdelávanie. Bezbariérový prístup je vybudovaný v telocvični – samostatná budova, hlavná budovy školy nemá bezbariérový prístup.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Gymnázium

v prípade potreby ubytovanie pre žiakov zabezpečíme v školskom internáte v Leviciach, príp. v Nitre (20 – 25 km
od Vrábľov).

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá internát, ale vie ubytovanie v školskom internáte zabezpečiť.
Žiakom sa ponúka stravovanie vo vlastnej moderne vybavenej školskej jedálni s možnosťou výberu z dvoch hlavných jedál.

Uplatnenie absolventov v praxi: Úspešnosť absolventov v prijatí na vysoké školy v roku 2021 – 92%, absolventi

vytvára podmienky pre inkluzívne podmienky žiakov. Škola nemá bezbariérový prístup.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi gymnázia získajú potrebné kompetencie pre štúdium na všetkých
typoch vysokých škôl a pre potreby praxe. Sú úspešní v prijímacom konaní na VŠ doma i v zahraničí, úspešnosť
prijatia v šk. roku 2020/21 presahovala 96 %.
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okres NITRA

Gymnázium

Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie v školskej jedálni ZŠ v bezprostrednej blízkosti školy,

študujú na slovenských i zahraničných VŠ (Rusko - Petrohrad, Česko - Praha, Brno, Olomouc, SR - Bratislava,
Trnava, Nitra, Žilina, Dánsko) – právo, medicínu, ekonómiu, medzinárodné vzťahy, biochémiu a biofyziku, žurnalistiku, prekladateľstvo a tlmočníctvo, pedagogiku, bezpečnostné inžinierstvo a i.
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okres NITRA

Bolečkova 2 • 950 50 Nitra
tel.: 037/658 00 81
oanitra@oanitra.sk
www.oanitra.edupage.org

Študijné odbory:

4-ročné

Pomaturitné štúdium: 3-ročné

Ul. Fraňa Kráľa 20 • 949 01 Nitra
tel.: 037/651 08 62
skola@spssenitra.sk
www.spsnitra.edupage.sk
6317 M obchodná akadémia
6330 K bankový pracovník
6310 Q financie

Charakteristika školy: Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie -ISCED 3A v uvedených 4-ročných
odboroch ukončených maturitnou skúškou. Nadväznou formou štúdia je 3-ročné pomaturitné štúdium. Žiaci majú
možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania v odbore bankový pracovník. Odbornosť a kvalifikovanosť pedagógov je na vysokej úrovni, učitelia si zvyšujú svoje profesijné kompetencie a spolupracujú so vzdelávacími
inštitúciami doma aj v zahraničí. Dôraz sa kladie na rozvoj odborných kompetencií spoločne s 2 cudzími jazykmi.
Od roku 2018 je škola držiteľom Európskej značky pre jazyky. V roku 2020 získala medzinárodne uznávaný titul
kvality „Effective CAF User“ a v roku 2021 získala akreditáciu na Erasmus v odbornom vzdelávaní a príprave.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk. V odbornom vzdelávaní uplatňujeme jazykovo a obsahovo integrované vyučovanie. Ponúkame možnosť navštevovať triedu s posilneným vyučovaním anglického jazyka, získať
certifikáty Omega, Olymp a Alfa o ovládaní účtovníckeho softvéru firmy KROS, certifikát ECDL a Europass - mobilita.
V systéme duálneho vzdelávania spolupracujeme so spoločnosťami Tatra banka a.s., UNIQA GSC Slovakia, spol.
s r.o., A&T Solutions s.r.o., Finaccon s.r.o.
Medzinárodné aktivity školy: Škola je veľmi úspešná v získavaní grantov z medzinárodného programu Erasmus+. Je držiteľom akreditácie na Erasmus v OVP, ktorá umožňuje zjednodušený prístup k čerpaniu finančných
prostriedkov EÚ na medzinárodné mobility žiakov. Žiaci majú možnosť získať finančný príspevok a absolvovať
odbornú prax v zahraničí, alebo sa zapojiť do niektorého zo 6 bežiacich projektov Erasmus+. Učitelia majú možnosť
absolvovať hospitácie a kurzy v zahraničných školách a inštitúciách.
Projekty: Okrem bohatej medzinárodnej činnosti realizujeme aj rozvojové projekty zamerané na skvalitňovanie

vzdelávania a projekty na formovanie osobného a profesijného rastu. Žiaci sa môžu zapojiť do projektov Viac ako
peniaze, JA Slovensko Podnikanie v cestovnom ruchu, Online učebnica ekonómie, Vráťme knihy do škôl, Záložka
do knihy spája slovenské školy a iných aktuálnych projektov.

Krúžková činnosť: Žiaci si môžu vyberať z krúžkov rôzneho zamerania- od cudzích jazykov cez šport a turistiku

až po zdokonaľovanie sa v profesijnej oblasti (Online ekonómia, Etika v podnikaní, Finančná gramotnosť s ekonomickým softvérom).

Športové a iné aktivity školy: K dispozícii sú 2 telocvične a vonkajšie multifunkčné ihrisko. Žiaci sa pravidelne

zúčastňujú turnajov v bedmintone, futsale, florbale, hádzanej, basketbale, cezpoľnom behu. V rámci strategického
partnerstva tvoríme inovatívnu metodiku rozvoja podnikateľských zručností cez športové aktivity.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Akceptujeme

rôznorodosť žiakov a ich individuálne potreby.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má vlastnú školskú kuchyňu a jedáleň.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sa uplatnia v povolaniach zameraných na výkon ekonomic-

Študijné odbory:

4-ročné

2675 M elektrotechnika
2387 M mechatronika
2381 M strojárstvo

Charakteristika školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra poskytuje vzdelávanie

okres NITRA

Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická

Obchodná akadémia

v technických študijných odboroch: elektrotechnika, zameraná na priemyselnú informatiku a telekomunikačnú techniku, mechatronika a strojárstvo so zameraním na automobilovú techniku. Školu navštevuje viac ako 400 žiakov
denného štúdia. V každom ročníku sú dve triedy odboru elektrotechnika, jedna trieda odboru mechatronika a jedna
trieda odboru strojárstvo alebo zmiešaná trieda. Do vzdelávacích programov školy boli vo veľkej miere zapracované
nové témy z oblasti priemyselnej robotizácie (škola vlastní priemyselný robot ABB IRB 120), v grafických systémoch
vyučujeme software CATIA a AutoCAD. Škola sa ďalej venuje programovaniu mikropočítačov, mikroprocesorov
a programovateľných logických automatov Siemens SIMATIC S7. V týchto oblastiach škola dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky, čoho dôkazom sú aj umiestnenia našich žiakov v krajských a celoštátnych kolách súťaží: ZENIT
v elektronike, v informatike a v strojárstve, SOČ, ENESRSOL, TOP výrobok na výstave MLADÝ TVORCA, SYGA
a MLADÝ MECHATRONIK.
Vyučovanie cudzích jazykov, odbornej praxe, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Žiaci majú
na výber medzi anglickým a nemeckým jazykom. Žiaci odborov elektrotechnika a mechatronika po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky môžu získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Pri vyučovaní odbornej praxe škola spolupracuje s 26 firmami z Nitry, Topoľčian, Vrábeľ a Zlatých Moraviec, s ktorými má uzavretú zmluvu
o praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa.
Krúžková činnosť: Žiaci majú možnosť navštevovať športové, odborné technické, kultúrne, cestovateľské a spoločenskovedné krúžky.
Športové a iné aktivity školy: Škola má vlastnú telocvičňu rozdelenú na veľkú sálu na kolektívne športy, ako
sú volejbal, basketbal a florbal a na malú sálu, v ktorej je stolnotenisová herňa a posilňovňa. V priebehu školského
roka organizujeme exkurzie do firiem v Nitre a okolí. Každoročne navštevujeme niektorú slovenskú automobilku.
Z kultúrnych podujatí ponúkame exkurzie do Martina, Bratislavy, Brodzian, Viedne, Prahy, Londýna a do Serede
alebo Osvienčimu. Žiacka školská rada organizuje návštevy filmových a divadelných predstavení, imatrikulácie,
vianočné koncerty žiakov a učiteľov a odbery krvi.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Na škole
zvyčajne študuje okolo 20 žiakov s IVVP, ktorým sa venuje špeciálna pedagogička zamestnaná na čiastočný úväzok.
Možnosti ubytovania a stravovania: Na škole je dobre zásobovaný bufet a obedy sú zabezpečené v školskej
jedálni v susednej škole (OA Nitra). Ubytovanie pre študentov z iných okresov je zabezpečené na internátoch iných
škôl.
Uplatnenie absolventov v praxi: Uplatnenie našich absolventov je veľmi dobré. Ich odborná pripravenosť a ja-

zyková zdatnosť im umožňujú získať kvalifikované pozície v oblasti elektrotechniky a strojárstva a zároveň im dávajú
možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách. Z našich maturantov viac ako 3/4 úspešne pokračujú v štúdiu na VŠ.

kých, obchodno - podnikateľských a administratívnych činností ako radoví zamestnanci, manažéri strednej úrovne
alebo samostatní podnikatelia na spoločnom celoeurópskom trhu práce a sú pripravení aj na štúdium na vysokej
škole.
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Cabajská 4 • 950 50 Nitra
tel.: 037/772 01 21
info@spssnr.sk
www.spssnr.sk

Študijné odbory:

4-ročné

Spojená škola - organizačná zložka
Gymnázium
Slančíkovej 2 • 950 50 Nitra
tel.: 037/653 63 36
sog@spsnr.edu.sk • skola@spsnr.edu.sk
www.sportgymnr.sk

3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster

Charakteristika školy: SPŠ stavebná poskytuje úplné stredné odborné vzdelania s maturitou a pripravuje ab-

solventov na výkon povolaní v oblasti stavebníctva. Pre dosiahnutie týchto cieľov škola ponúka širokú škálu odborných predmetov, ktoré sa vo väčšine vyučujú v špecializovaných učebniach s využitím IKT a grafických systémov.
V študijnom odbore staviteľstvo sa pomocou voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku dáva žiakovi možnosť získať
vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v oblasti pozemného staviteľstva, rekonštrukcií a adaptácii budov, technického zariadenia budov, záhradnej a krajinnej tvorby a interiérovej tvorby budov. Pre potreby vzdelávania
v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster sú využívané moderné geodetické prístroje.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov sa realizuje v anglickom a nemeckom jazyku podľa spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky. Študent si na začiatku štúdia volí iba jeden z ponúkaných cudzích jazykov. Škola
neposkytuje duálne vzdelávanie.
Medzinárodné aktivity školy: Škola má partnerské styky so stavebnými priemyslovkami v Českej republike.

Naši žiaci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže so zameraním na geodéziu a naša škola každoročne organizuje
zahraničné odborno-poznávacie exkurzie.

Študijné odbory:

5-ročné

7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium - francúzsky jazyk

Charakteristika školy: Škola je držiteľom prestížneho ocenenia kvality vzdelávania –LabelFrancÉducation. Táto
pečať kvality bola udelená Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky. Výučbu zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi francúzskeho jazyka a lektormi z Francúzska tak, aby žiaci dosiahli komunikačnú úroveň C1.
Ovládanie francúzskeho jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk diplomacie)!
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Výrazne posilňujeme vyučovanie francúzskeho jazyka najmä v 1. ročníku, aby žiaci získali dostatočný základ pre štúdium ďalších predmetov vo
francúzskom jazyku. Od druhého ročníka vo francúzskom jazyku vyučujeme geografiu, dejepis, občiansku náuku
a od tretieho ročníka aj iné prírodovedné a spoločensko-vedné predmety. Ďalším cudzím jazykom je anglický jazyk.
Vyučujeme v jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním
nových inovatívnych foriem vyučovania zvyšujeme motiváciu žiakov a dôkladne rozvíjame ich jazykové kompetencie. Gymnázium pripraví študentov na vykonanie štátnej jazykovej skúšky, resp. jazykových certifikátov DELF.
Medzinárodné aktivity školy: Štúdium organizujeme na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním francúzskeho jazyka na bývalej osemročnej forme štúdia v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na
Slovensku a so samosprávou regiónu Grand Est vo Francúzsku.

Projekty: Škola sa pravidelne zapája najmä do výchovno-vzdelávacích projektov a projektov zameraných na ino-

Projekty: Erasmus+, EPAS- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia - vzdelávanie pre
21. storočie - OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe, medzinárodný projekt „We are one“.

Krúžková činnosť: Krúžková činnosť je organizovaná spravidla po skončení posledných vyučovacích hodín.

a záujmy žiakov. Žiaci si vydávajú i vlastný školský časopis S3ga, majú vlastnú hudobnú skupinu.

vácie v oblasti IKT a digitalizácie. Okrem toho participuje aj na komunitných projektoch s podporou dobrovoľníctva.
Na škole pravidelne pracuje v priemere 20 záujmových útvarov s rôznym zameraním.

Športové a iné aktivity školy: Žiaci školy získavajú každý rok úspechy vo viacerých športových disciplínach.

Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa okrem tradičných kolektívnych hier venujú aj netradičným športom,
ako sú: futsal, florbal, hokejbal, bedminton. Škola disponuje telocvičňou, posilňovňou a vonkajším multifunkčným
ihriskom.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Výchova

a vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sa uskutočňuje prostredníctvom školskej integrácie, a to v zmysle platnej legislatívy. Škola pre týchto žiakov vytvára podmienky na štúdium prostredníctvom individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. Štúdium vzhľadom k svojim špecifikám nemôže byť poskytnuté žiakom
s mentálnym, zmyslovým postihnutím, ako aj žiakom s autistickým syndrómom Zrealizovanie bezbariérového prístupu limitujú viaceré faktory, a to najmä vek budovy, jej dispozičné riešenie a tiež samotná organizácia vyučovania.

okres NITRA

Stredná priemyselná škola stavebná

Krúžková činnosť: Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu i mimovyučovacích aktivít, čím podporujeme talent
Športové a iné aktivity školy: Na športové vyžitie slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala,
nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má

bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Poskytujeme možnosť ubytovania v dvojposteľových izbách s vlastným
sociálnym zariadením. Internát a jedáleň sa nachádzajú v areáli školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Získaním vyššieho sekundárneho vzdelania absolventi školy pokračujú v štú-

diu na vysokej škole alebo vstupujú na trh práce.

Možnosti ubytovania a stravovania: Strava pre žiakov a zamestnancov školy sa pripravuje v školskej jedálni
pri ZŠ Cabajská 2, ktorá je v tesnom susedstve školy. V školskom bufete sa poskytuje desiatové občerstvenie. Škola
nedisponuje vlastným školským internátom, ale využíva ubytovacie kapacity internátov iných stredných škôl.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sú schopní vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v projekcii, stavebnej výrobe, pri zhotovovaní a rekonštrukciách stavieb, pri výrobe a montáži prefabrikátov, v oblasti technickej a ekonomickej príprave výroby, a v neposlednom rade v oblasti geodézie, kartografie
a katastra nehnuteľností. Študijné odbory pripravujú žiakov aj na štúdium na vysokých školách, najmä stavebného,
technického a ekonomického zamerania.
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Slančíkovej 2 • 950 50 Nitra
tel.: 037/653 63 36
sog@spsnr.edu.sk • skola@spsnr.edu.sk
www.sportgymnr.sk
Študijné odbory:

4-ročné

7451 J športové gymnázium
7471 M športový manažment    
7475 M digitálne služby v športe

Charakteristika školy: Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených učebniach a na najlepšie vybavených športoviskách na Slovensku. Vzdelávacie programy spájajú športovú prípravu talentovaných žiakov so
vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania
a prípravou na povolanie. Umožňujeme skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium.
Talentovaných športovcov prijímame na individuálne druhy športu – atletika, plávanie, stolný tenis, karate, moderná
gymnastika, športový aerobik, zápasenie a kolektívne druhy športu – volejbal, hádzaná, basketbal, futbal a hokej.
Absolvent získa úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
a získaním osvedčenia tréner II.- alebo III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe. Športové gymnázium Nitra sa
hrdí titulom ŠKOLA ROKA - ocenenie je udeľované v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými
technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania zvyšujeme motiváciu žiakov a rozvíjame ich
jazykové kompetencie.
Medzinárodné aktivity školy: Športovci školy získavajú každoročne viac ako tisíc medailí na majstrovstvách

Slovenskej republiky a medzinárodných podujatiach a viac ako tucet medailí na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta v rôznych druhoch športov.
Projekty: Erasmus+, EPAS - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia - vzdelávanie pre

21. storočie - OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe.

Krúžková činnosť: Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu i mimovyučovacích aktivít, čím podporujeme talent

a záujmy žiakov. Žiaci si vydávajú i vlastný školský časopis S3ga, majú vlastnú hudobnú skupinu.

Športové a iné aktivity školy: Na športové vyžitie slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala,

nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má

bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Poskytujeme možnosť ubytovania v dvojposteľových izbách s vlastným

sociálnym zariadením. Internát a jedáleň sa nachádzajú v areáli školy.

Uplatnenie absolventov v praxi: Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním

pre štúdium na vysokej škole, ale tiež pre výkon povolaní a odborných činností v športe.

Spojená škola - organizačná zložka
Hotelová akadémia
Slančíkovej 2 • 950 50 Nitra
tel.: 037/653 63 35 • 037/733 62 24
ha@spsnr.edu.sk
www.hanr.sk • www.spojskolanr.sk
Študijné odbory:

5-ročný

6323 K hotelová akadémia

Charakteristika školy: Škola poskytuje úplne stredné odborné vzdelanie ISCED 3A. Vzdelávanie je syntézou
všeobecného vzdelávania, zameraného na osobný rozvoj žiakov s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov, odborného vzdelávania, zameraného na teoretické odborné ekonomické predmety a manažment a praktickú prípravu,
ktorá umožňuje aplikovať získané teoretické vedomosti do praxe.

okres NITRA

Spojená škola - organizačná zložka
Stredná športová škola

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V učebnom pláne máme 6 cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský. Vyučovanie prebieha v jazykových učebniach, ktoré sú vybavené modernými informačno-komunikačnými technológiami.
Praktickú prípravu žiaci absolvujú vo vybraných hotelových zariadeniach na Slovensku i v zahraničí (Švajčiarsko,
Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko..). Žiaci majú možnosť získať barmanský a baristický certifikát a certifikát z podvojného účtovníctva.
Medzinárodné aktivity školy: Medzinárodné aktivity škola zabezpečuje spoluprácou s partnerskými školami
hotelového typu v Maďarsku, Francúzsku, Taliansku, Chorvátsku, v Českej republike a v Belgicku. Škola je organizátorom medzinárodného gastronomického festivalu Gastrofestival Nitra, ktorý je prehliadkou zručností žiakov
v oblasti gastronómie.
Projekty: Erasmus+ - „Európski vyslanci vzdelávania“, EPAS – Ambasádorská škola európskeho parlamentu,

projekty: EUROSCOLA, Veľvyslanectvo mladých, Mladý průvodce, IT fittness, Zdravie na tanieri, M. R. Štefánik
a projekt Denníka N pre školy.

Krúžková činnosť: Škola ponúka žiakom možnosť vybrať si z viac ako 50 krúžkov (športové, jazykové, informatic-

ké, so zameraním na gastronómiu a pod.) v súlade so záujmami žiakov. Žiaci vydávajú školský časopis S3GA, ktorý
sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach v celoštátnej súťaži stredoškolských časopisov a elektronický
časopis Nová vlna. Hudobne nadaní žiaci môžu rozvíjať svoj talent v školskej hudobnej skupine a pohybovo nadané
dievčatá v skupine mažoretiek.
Športové a iné aktivity školy: Na rozvíjanie športových aktivít slúžia žiakom tri telocvične, školská krytá
plaváreň, 2 posilňovne, plážové volejbalové ihriská, multifunkčná nafukovacia hala zameraná na atletiku a tenis
a stolnotenisová herňa. Regenerácia žiakov je zabezpečená v regeneračnom centre so saunou a rôznymi druhmi
vírivých vaní.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Inkluzívne

vzdelávanie je súčasťou Školského vzdelávacieho programu a škola má zabezpečený bezbariérový prístup do jej
priestorov.
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie poskytujeme v školskom internáte, ktorý je súčasťou komple-

xu budov školy. Všetky izby sú dvojposteľové s vlastným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Súčasťou
internátu sú plne vybavené kuchynky a spoločenské miestnosti. Celodenné stravovanie s obsluhou je zabezpečené
v školskej jedálni, žiakom je k dispozícii školský bufet a mliečny bar.
Uplatnenie absolventov v praxi: Ukončenie štúdia je predpokladom pre získanie kompetencií potrebných pre
uplatnenie v oblasti hotelierstva, gastronómie, cestovného ruchu, ekonomiky alebo obchodu a služieb. Absolvent
školy je pripravený pohybovať sa v trhovom prostredí a v podnikateľskej sfére, prípadne pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu so zameraním na hotelierstvo, ekonomiku, manažment a cudzie jazyky na Slovensku i v zahraničí.
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Slančíkovej 2 • 950 50 Nitra
tel.: 037/692 50 11
spsp@spsnr.edu.sk
www.spspnr.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Stredná zdravotnícka škola
Farská 23 • 950 50 Nitra
tel.: 0903 520 891 • 0911 520 891
sekretariat@szsnitra.sk
www.szsnitra.sk

4-ročné 5311 M farmaceutický laborant
5356 M zdravotnícky asistent
Učebné odbory:
1-ročné 5371 H sanitár
Pomaturitné štúdium: 2-ročné 5356 N zdravotnícky asistent
3-ročné 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent
Študijné odbory:

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2950 M poradenstvo vo výžive

Charakteristika školy: Materiálne vybavenie školy zodpovedá požiadavkám teoretickej i praktickej výučby.
V škole sú chemické a biologické laboratóriá, odborné učebne, učebňa fyziky, video učebňa a učebne informatiky
s dataprojektorom, vybavené počítačmi s pripojením na internet. V areáli školy sa nachádza stredisko praktického
vyučovania, súčasťou ktorého sú školská pekáreň, mini mliekareň, stredisko na cukrársku výrobu a studenú kuchyňu, bufet, mliečny bar a reštaurácia. Žiaci školy dosahujú úspechy z chémie, v stredoškolskej odbornej činnosti,
v olympiádach z cudzích jazykov a v športových súťažiach.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sú špeciálne učebne
na vyučovanie cudzích jazykov. V súlade so Školským vzdelávacím programom sa vyučuje anglický jazyk.
Medzinárodné aktivity školy: Tradíciou sa stali aj každoročne organizované Prehliadky a hodnotenie pekár-

skych a cukrárskych výrobkov, Prehliadky a hodnotenie syrov a vín a Prehliadky a hodnotenie mäsových výrobkov
a piva s medzinárodnou účasťou.
Projekty: Škola je zapojená do projektov: IT akadémia - vzdelávanie pre 21 storočie, Erasmus+ - Sport projekt
DIYPES, EPAS - ambasádorská škola európskeho parlamentu, Erasmus+ - „Európski vyslanci vzdelávania“, Digitálna škola.
Krúžková činnosť: Činnosťou v krúžkoch žiaci aktívne trávia svoj voľný čas, rozvíjajú svoje záujmy alebo si
prehlbujú vedomosti. Škola ponúka krúžky anglického jazyka, športové, fotografický, geografický, hudobný, krúžky
informatiky, SOČ, literárny krúžok, novinárske krúžky, krúžky – príprava k maturite a tiež tanečný krúžok. K dispozícii
je na výber 55 rôznych krúžkov. Žiaci môžu pracovať v školskom časopise S3GA a v online časopise Nová vlna.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Vstup
do školy je bezbariérový. Škola podľa Školského vzdelávacieho programu prihliada na rozvojové potreby žiakov
a umožňuje aj štúdium podľa individuálne výchovno-vzdelávacích potrieb.
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie poskytujeme v školskom internáte, ktorý je súčasťou komple-

xu budov školy. Všetky izby sú dvojposteľové s vlastným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Súčasťou
internátu sú plne vybavené kuchynky a spoločenské miestnosti. Celodenné stravovanie s obsluhou je zabezpečené
v školskej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnenia ako technológovia, majstri, expedienti, kontrolóri

akosti, vedúci prevádzky, manažéri a súkromní podnikatelia vo výrobe a v predaji potravinárskych výrobkov, asistenti v oblasti poradenstva vo výžive a pohybových aktivít. Majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách
v nadväznosti na študijný odbor.

okres NITRA

Spojená škola - organizačná zložka
Stredná priemyselná škola
potravinárska

Charakteristika školy: Podľa zostaveného rebríčka z vyše 300 stredných škôl agentúrou INEKO patríme medzi
stredné odborné školy s vynikajúcimi výsledkami žiakov na Slovensku (2. miesto) a v Nitrianskom kraji (1. miesto).
Sme cvičnou školou UKF v Nitre pre budúcich učiteľov. Odborná príprava prebieha v odborných učebniach, v nemocniciach, ambulanciách a lekárňach. Využívame moderné elektronické prostriedky, e-learningový portál, elektronické testy a úlohy aj pre domácu prípravu, e-knihy pre viaceré predmety, 3D anatomické modely a iné. Škola je
nadštandardne vybavená pomôckami.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk. Ponúkame akreditované kurzy a vzdelávanie v oblasti prvej
pomoci, inovačné vzdelávanie pre PZ/OZ, sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov. Organizujeme
kurzy opatrovania dospelých a detí, špecializáciu starostlivosť o seniorov pre praktické sestry.

Medzinárodné aktivity školy: Program Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu – DofE žiaci získali ocenenia

v striebornej a bronzovej úrovni, projekt Erasmus+, odborné zahraničné stáže na zdravotníckych školách: Užice –
Srbsko, ČR, Plzeň. Pôsobenie zahraničných stážistov a lektorov ANJ v škole počas pandémie online formou.
Projekty: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy 2020 je názov projektu, na ktorý sme získali
440 000 €. Využité budú na IKT, pomôcky, vzdelávanie PZ a mimoškolskú činnosť. Škola priateľská k deťom – vytvárame bezpečné a priateľské prostredie so žiakmi. Environmentálny program školy – recyklujeme 9 komodít. Program
Lions Quest – rozvíjame sociálno – emocionálne zručnosti. Preventívny program proti sociálnopatologickým javom
v spolupráci s mestskou políciou a psychológmi.
Krúžková činnosť: Rešpektujeme záujem a rozvíjame odborný rast žiakov. K dispozícii sú jazykové a odborné
krúžky napr. Prvá pomoc, Ošetrovateľské techniky v cudzom jazyku, Stredoškolská odborná činnosť, Odborné ročníkové práce, Projektové práce a iné.
Športové a iné aktivity školy: Lyžiarsky, snowboardový a turistický kurz, plávanie, netradičné formy športu napr.

splavovanie rieky Nitry na kajakoch, cvičenie SM systém. Žiaci sa zúčastňujú športových, výtvarných, recitačných
a iných súťaží. Spolupracujeme so Žiackou školskou radou, ktorá organizuje imatrikulácie, školský ples. Na verejnosti sa prezentujeme na výstavách: Mladý tvorca, Burzy informácií, DOD, ukážky prvej pomoci na ZŠ, SŠ.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Zdravotná
spôsobilosť je podmienkou prijatia na vzdelávanie, preto nie je potrebný bezbariérový prístup. Vzdelávame aj žiakov
z iných krajín, poskytujeme doučovanie zo SJL.
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie zabezpečujeme na internátoch SŠ v Nitre a stravovanie

v susednej škole. Žiaci majú k dispozícii pitný režim, mliečny program, automat na zdravé bagety.

Uplatnenie absolventov v praxi: Zdravotnícky asistent sa uplatní v nemocniciach, v ambulanciách, v domovoch

dôchodcov a detských jasliach. Farmaceutický laborant sa uplatní v lekárňach, výdajniach zdravotníckych potrieb,
na pracoviskách klinickej farmácie, vo farmaceutických firmách, vo výskume a kontrole liečiv.

20

21

zriaďovateľ

zriaďovateľ

okres NITRA

Drážovská 14 • 950 12 Nitra
tel.: 037/792 20 02 • 0948 792 202
sosvetnr@sosvetnr.sk
www.sosvetnr.sk
Študijné odbory:

4-ročné

4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena
                  - chov hospodárskych zvierat
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena
                  - chov cudzokrajných zvierat

Charakteristika školy: Stredná odborná škola veterinárna v Nitre je na Slovensku jednotkou vo vzdelávaní odborníkov v oblasti agrosektora, pretože ju navštevujú žiaci zo 49 okresov a 7 krajov SR. Škola je Centrom odborného
vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy. Okrem špecializovaných učební plne vybavených modernou technikou má škola k dispozícii vlastnú záhradu, voliéru, poľnohospodársku techniku, kynologický areál s voliérami pre
psov, priestory pre chov spoločenských a cudzokrajných zvierat (študenti si môžu priniesť svoje vlastné zvieratá).
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Žiaci sa učia anglický/nemecký jazyk. Možnosť získania osvedčení a certifikátov: vodičský preukaz na traktor

a vysvedčenie o poľovníckej skúške. Škola má vlastnú autoškolu.

Medzinárodné aktivity školy: Spolupráca s 2 školami v ČR: „Střední odborná škola veterinární a zemědělská
České Budějovice“ a „Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž“ a 1 školou v Srbsku „Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko“. Pracovná stáž vybraných žiakov v Japonsku na (3 mesiace).
Projekty: „Projekt FIN Q“ zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, Interreg: „Kruh cirkulárnej ekonomiky“,

Erasmus+: „Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku“, Letná škola kynológie. Škola pôsobí ako cvičná škola pre
pedagogických absolventov UKF Nitra a SPU Nitra.

Krúžková činnosť: Škola ponúka krúžkovú činnosť rôzneho zamerania, a to so zameraním na šport, včelárstvo,

poľovníctvo, chov drobných hlodavcov, laboratórnu techniku a klinickú propedeutiku, krúžok asistenta veterinárneho
lekára, teraristický krúžok, posilňovanie, formovanie tela, mladý chovateľ, Odborná jazyková príprava.
Športové a iné aktivity školy: Športové aktivity sú rôznorodé, pravidelne sa študenti zúčastňujú súťaží

vo florbale, futbale, volejbale, basketbale a badmintone. Žiaci prezentujú školu na výstave Mladý tvorca a na burzách
stredných škôl a každoročne na výstavách Slovenského zväzu chovateľov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
bezbariérový prístup, škola zabezpečuje individuálnu integráciu žiakov najmä žiakov s vývinovými poruchami učenia.
Možnosti ubytovania a stravovania: Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá ponúka možnosť celodennej

stravy a školský internát s možnosťou ubytovania počas školského roka s kapacitou 265 miest.

Uplatnenie absolventov v praxi: agropodnikanie - farmárstvo: prevádzkovanie súkromných rodinných

fariem, pestovanie a spracovanie liečivých rastlín, odborné poradenstvo v predajniach záhradkárskych potrieb,
agropodnikanie - kynológia: podnikanie v prevádzkovaní hotelov a salónov pre psy, hodnotiteľ exteriéru psov na
výstavách, príslušník SBS (kynológ) a výcvik psov,
veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat: asistent veterinárneho lekára, veterinárny
technik v podnikoch na spracovanie živočíšnych produktov, v laboratóriách na hodnotenie kvality potravín a krmív,
distribúcia farmaceutických výrobkov a výživových doplnkov,
veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat: asistent veterinárneho lekára, odborné poradenstvo v predajniach chovateľských potrieb, podnikanie v oblasti chovu cudzokrajných zvierat, pracovať v zoologických záhradách, rehabilitačných staniciach a viváriách.
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Stredná odborná škola techniky
a služieb
Cintorínska 4 • 950 50 Nitra
tel.: 037/652 83 79
soscintorinska4nr@gmail.com
www.sosnr.edupage.org
www.facebook.com/soscintorinska4
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6352 M obchod a podnikanie
6362 M kozmetička a vizážistka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
9245 M ochrana osôb a majetku (duálne vzdelávanie)
2487 H 01 autoopravár - mechanik (duálne vzdelávanie)
2487 H 02 autoopravár - elektrikár (duálne vzdelávanie)
2487 H 03 autoopravár - karosár
6456 H kaderník
6452 H fotograf
6426 L vlasová kozmetika
3757 L dopravná prevádzka

okres NITRA

Stredná odborná škola veterinárna

Charakteristika školy: Škola je zameraná na oblasť techniky, dopravy, obchodu a služieb. Našim krédom je

vzdelávanie žiakov progresívnymi metódami, kvalitná profesijná príprava. Prvoradou úlohou sú zmeny vo vzdelávaní, ale aj v materiálno-technickom vybavení školy. Praktické vyučovanie žiakov učebných odborov sa uskutočňuje
vo vlastných dielňach školy, ktoré sú moderne vybavené podľa materiálneho zabezpečenia daného odboru, alebo
v partnerských zmluvných firmách.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V študijných odboroch ponúkame vyučovanie dvoch cudzích jazykov, v učebných odboroch jeden cudzí jazyk (anglický, nemecký alebo ruský jazyk). V duálnom vzdelávaní spolupracujeme v študijnom odbore ochrana osôb a majetku s firmou Bonul,
s. r. o. a v učebných odboroch autoopravár a elektromechanik s firmami ContiTrade Slovakia, HLM International, Autocentrum
Nitra a Muehlbauer Technologies a Arriva a.s.. Žiaci v jednotlivých odboroch majú možnosť získať certifikáty: k výučnému
listu - SOPK a Cechovú knižku (CPA), ekonomický program KROS, JA SLOVENSKO, akreditované kurzy v kozmetike a iné.
Medzinárodné aktivity školy: Pracujeme s projektom Európa nových možností, ktorý otvára možnosti uplatnenia sa na európskom trhu práce pre žiakov študijných odborov školy prostredníctvom odbornej stáže v zahraničí.
V oblasti služieb sa každoročne zúčastňujeme medzinárodných súťaží: Hairdresser Open, MVCF, Mladý tvorca,
Koruna kreativity a ďalších.
Projekty: Zapájame sa do rôznych projektov: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, Poradca

pre školy, Rozvoj stredného odborného školstva, Zvyšovanie kvality vzdelávania – elektronické testovanie, Digitálna
škola, Planéta vedomostí. Sme certifikovanou školou, Európa nových možností a ďalšie.
Krúžková činnosť: Rešpektujeme záujem žiakov a zapojením do krúžkov rozvíjame ich odborný rast. Ponúkame
25 krúžkov: Módne trendy v účesovej tvorbe, Angličtina pre biznismenov, Sporiť či investovať, Autoopravár v praxi,
Mladý žurnalista, Módny styling a iné.

Športové a iné aktivity školy: Každoročne sa zapájame do projektu Olympijský deň a Študenti v pohybe, do
rôznych športových súťaží a sme organizátormi športovej súťaže Kalokagatia.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Snažíme sa
zlepšiť kvalitu inkluzívneho vzdelávania pre všetkých žiakov, akceptovať ich osobnostné predpoklady a voliť vhodné
stratégie vyučovania. Bezbariérový prístup nemáme vytvorený.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá ubytovacie zariadenie, prevádzkuje bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: V oblasti administratívy a ekonómie v poisťovniach, v bankách, v oblasti
ochrany osôb v súkromných bezpečnostných službách, v oblasti elektrotechniky, v profesionálnych kaderníckych,
kozmetických či fotografických službách alebo ako pracovník v autoservisoch, dopravných podnikoch, v logistických
firmách.
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okres NITRA

Levická 40 • 950 03 Nitra
tel.: 037/655 01 11
skola@sosgacrnr.sk
www.sosnrlev.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

2-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6355 M služby v cestovnom ruchu
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6468 F pomocník v kuchyni
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika školy: Škola sídli v mestskej časti Nitra - Chrenová. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, školskú

jedáleň, odborné učebne. Škola je špecializovaná na študijné a učebné odbory spoločného stravovania a služieb v
cestovnom ruchu.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Na škole sa vyučuje anglický, nemecký, ruský a taliansky jazyk. Svoje jazykové zručnosti majú žiaci možnosť rozvíjať v zahraničných odborných stážach. Duálny systém vzdelávania na škole máme pre učebné odbory. Ostatní žiaci
vykonávajú odborný výcvik v moderných gastronomických zariadeniach, odbornú prax v cestovných kanceláriách,
materských školách a na recepciách špičkových hotelov. Počas štúdia môžu žiaci získať certifikáty odborného zamerania o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí a certifikáty SOPK pri ukončení štúdia. Okrem využívania moderných
metód vo vzdelávacom procese využívame prednášky odborníkov z praxe.
Medzinárodné aktivity školy: Žiaci sa zúčastňujú odborných súťaží, z ktorých sú mnohé na medzinárodnej

úrovni: Gastro Junior Brno, Varenie Kórejských jedál, za Nowaco Cup, St. Nicolaus Cup, baristické súťaže, Gastro
Junior Brno, Vitejte u nás, Mladý sprievodca, Top turistická destinácia.

Projekty: Na škole sa implementujú výsledky projektu INOVATEDU, priebežne prebiehajú projekty e-Twinnig,

Erazmus+. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Čechách, Maďarsku, Nemecku a zabezpečuje výmenné
pobyty študentov a zahraničné odborné praxe.

Krúžková činnosť: Žiaci si môžu vybrať krúžky športové, odborného zamerania, zamerané na výživu ľudí, gastro-

nómiu, finančnú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť, cestovný ruch.

Športové a iné aktivity školy: Na škole organizujeme športové aktivity, odborné exkurzie, zúčastňujeme sa

verejných zbierok. Navštevujeme koncerty, divadelné predstavenia, zapájame do Medzinárodného dňa knižníc, do
aktivity Záložka spája školy a do Svetového dňa zdravia.

Nábrežie mládeže 1 • 950 28 Nitra
tel.: 037/772 18 36 • fax: 037/772 18 30
sousnr@mail.viapvt.sk
www.soustavnr.edu.sk

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
		
3667 K technik vodár vodohospodár
Učebné odbory:
3-ročné
3661 H murár
3663 H tesár
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3688 H kominár
3355 H stolár
2435 H 02 klampiar - stavebná výroba
2-ročné
3686 F stavebná výroba
Nadstavbové štúdium: 2-ročné
3659 L stavebníctvo
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách
Študijné odbory:

4-ročné

Charakteristika školy: Škola má 70 ročnú tradíciu. Počas svojej existencie pripravila pre výkon povolania viac

ako desaťtisíc remeselníkov rôznych stavebných profesií. Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre stavebníctvo. Praktická príprava žiakov prebieha priamo na pracoviskách zamestnávateľov, kde
môžu získať motivačné štipendium, hmotné a finančné zabezpečenie. Ponuka ŠkVP je zostavená tak, aby absolventi získali všetky potrebné vedomosti a zručnosti na založenie a prevádzkovanie vlastného súkromného podniku
alebo živnosti. Snažíme sa pripraviť absolventov, ktorí budú odborne zdatní a schopní uplatniť sa na pracovnom
trhu doma, ale aj v pôsobnosti EÚ. Škola úzko spolupracuje so stavovskými organizáciami, s Komorou kominárov Slovenska, SOPK, Cechom maliarov, strechárov a kachliarov, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
a Republikovou úniou zamestnávateľov.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sa vyučuje anglický
a nemecký jazyk. Záverečné a maturitné skúšky prebiehajú pod dohľadom stavovských a profesijných organizácií.
Absolventi po splnení daných podmienok získajú osvedčenie od SOPK o odbornej spôsobilosti.
Medzinárodné aktivity školy: Úspešne spolupracujeme s partnerskými školami zo zahraničia. Každoročne or-

ganizujeme Medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár. Zúčastňujeme sa odborných súťaží na Slovensku aj v Čechách.

Krúžková činnosť: Na škole pracuje florbalový, multimediálny a propagačný krúžok, konverzácia v anglickom
a v nemeckom jazyku, slovenský jazyk v kocke, krúžok gramatiky anglického jazyka a krúžok prvej pomoci.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola je

Športové a iné aktivity školy: Sú zabezpečené v telocvični SOŠS. Žiaci sa pravidelne a úspešne zúčastňujú
športových súťaží v rámci okresu a kraja. Na verejnosti sa prezentujeme prostredníctvom výstavy Mladý tvorca,
Burzy informácií, organizovaním dní otvorených dverí, dní cechov a remesiel a akcie Kvapka krvi.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá školský internát, stravovanie zabezpečujeme vo vlastnej

bezbariérový prístup do školy, integruje žiakov s vývinovými poruchami učenia.

otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, dlhodobo vzdelávame žiakov so ŠVVP vo všetkých odboroch. Na škole pracujú
2 pedagogické asistentky a 1 školská psychologička. Škola nemá bezbariérový prístup.
školskej jedálni a počas praktického vyučovania na pracoviskách.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pracovných pozíciách v oblasti gastro-

nómie a cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Sú schopní samostatne podnikať. Mnohí študenti pokračujú
v štúdiu na vysokej škole.
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Stredná odborná škola stavebná

okres NITRA

Stredná odborná škola gastronómie
a cestovného ruchu

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie zabezpečujeme v školskom internáte Cabajská 6, Nitra

a stravovanie v Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi našej školy majú najnižšiu mieru nezamestnanosti. O veľkom zá-

ujme o kvalifikovaných remeselníkov svedčia ponuky od slovenských i zahraničných firiem, ktoré majú záujem zamestnať každého absolventa ovládajúceho niektorú zo stavebných profesií. Absolventi 3-ročných učebných odborov
môžu pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré končí maturitnou skúškou. Absolventi študijných odborov
a nadstavbového štúdia môžu pokračovať v štúdiu na VŠ.
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Stredná odborná škola potravinárska

4-ročné

Učebné odbory:

4-ročné
3-ročné

2-ročný
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6442 K obchodný pracovník (duálne vzdelávanie)
2958 K kontrolór potravín (duálne vzdelávanie)
2977 H cukrár kuchár (duálne vzdelávanie)
2978 H cukrár pekár (duálne vzdelávanie)
2955 H masiar lahôdkár (duálne vzdelávanie)
2988 H mliekar a syrár (duálne vzdelávanie)
2982 F potravinárska výroba
2952 L výroba potravín

Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Pomaturitné štúdium: 2-ročné

Charakteristika školy: Škola si za takmer 50 rokov svojej existencie vydobyla stabilné postavenie v nitrianskom

regióne vo vzdelávaní v klasických trojročných učebných odboroch, ale aj v modernejších kombinovaných učebných
odboroch: mäsiar kuchár, cukrár kuchár, cukrár pekár, kde dĺžka štúdia trvá 4 roky. Škola je Centrom odborného
vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve. Ponúka možnosti štúdia aj v 4-ročných študijných odboroch,
v ktorých žiaci získajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list. Zapojili sme sa do systému duálneho vzdelávania s obchodnými reťazcami: NITRAZDROJ a.s., Lidl Slovenská republika, v.o.s, Kaufland Slovenská republika,
v.o.s., BILLA, s.r.o, dm drogerie markt, s.r.o., METRO Cash & Carry, s.r.o, NAY a.s.. S firmou PENAM SLOVAKIA
a.s. a Fine Bakery, s.r.o. ponúkame duálne vzdelávanie v učebnom odbore cukrár-pekár a s firmou HSH, Veľké
Zálužie v učebných odboroch mäsiar a mäsiar lahôdkar. Pre žiakov, ktorí neukončili úspešne deviaty ročník štúdia
na základnej škole, otvárame 2-ročný učebný odbor 2982 F potravinárska výroba.

2697 K mechanik elektrotechnik  (duálne vzdelávanie)
2679 K mechanik mechatronik (duálne vzdelávanie)
2411 K mechanik nastavovač (duálne vzdelávanie)
2426 K programátor obrábacích strojov a zariadení (duálne vzdelávanie)
3968 M logistika (duálne vzdelávanie)
2423 H nástrojár (duálne vzdelávanie)
2487 H 01 autoopravár mechanik (duálne vzdelávanie)
2697 N mechanik elektrotechnik
2411 N mechanik nastavovač

Charakteristika školy: Poskytujeme úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch - absolvent získa
maturitné vysvedčenie, výučný list a stredné odborné vzdelanie v učebných odboroch - absolvent získa výučný
list. Hlavným cieľom školy je príprava budúcich kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky
a logistiky. Sme komplexná škola, v jednom areáli máme teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Školské vzdelávacie programy v plnej miere akceptujú požiadavky trhu práce. Veľmi kvalitné materiálne technické vybavenie
školy je zabezpečované z európskych fondov, projektov a v spolupráci s firmami vrábeľského priemyselného parku
a blízkeho okolia.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Vyučujeme dva cudzie jazyky – anglický a nemecký s možnosťou zapájania sa do jazykových súťaží. Do duálneho
vzdelávania sú zapojené všetky študijné a učebné odbory školy. Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie
vzdelávania na strednej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa a kvalitnejšiu odbornú pripravenosť v reálnom pracovnom prostredí v súlade s požiadavkami budúcich zamestnávateľov. Formou duálneho
vzdelávania študuje v našej škole 65% z celkového počtu žiakov. Títo žiaci sa stretávajú s najmodernejšou technológiou a špičkovou technikou v 18 firmách zapojených do duálneho vzdelávania. Absolventi v profesii mechanik
elektrotechnik a mechanik mechatronik po ukončení štúdia získavajú osvedčenie o odb. spôsobilosti na vykonávanie
činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Všetci absolventi môžu po
skončení štúdia získať aj certifikát SOPK vydaný v SJ, AJ a NJ.
Projekty: Realizujeme projekty programu Erasmus+ ,ktoré umožňujú spojiť teóriu s praxou, rozvíjať zručnosti
v CNC technológiách priamo vo výrobnej praxi zahraničných firiem.
Krúžková činnosť: Krúžková činnosť je zameraná na výchovu a vzdelávanie, aktívny oddych a rozvoj aktivít
podľa výberu žiakov. Realizuje sa prostredníctvom záujmových krúžkov odborného, športového environmentálneho
zamerania.
Športové a iné aktivity školy: Realizujeme športové, výtvarné a literárne súťaže, preventívne výchovno-vzdelávacie aktivity, humanitné akcie, exkurzie, výchovné koncerty, besedy s významnými osobnosťami.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola je
otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, dlhodobo vzdelávame žiakov so ŠVVP vo všetkých odboroch. Škola nemá
bezbariérový prístup.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň.
Uplatnenie absolventov v praxi: Našou prioritou je vychovať absolventov schopných plniť požiadavky budúcich
zamestnávateľov a uplatniť sa na trhu práce v domácich a zahraničných firmách strojárskeho a elektrotechnického
zamerania. Spolupráca s firmami zabezpečuje absolventom plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce nadobudnutím kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľov na nových moderných technológiách.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V učebných odboroch je možnosť výberu cudzích jazykov. V 4-ročných študijných odboroch sa vyučujú 2 cudzie
jazyky - nemecký a anglický jazyk.
Medzinárodné aktivity školy: Škola má partnerské vzťahy s odbornými školami v zahraničí a žiaci školy sa
zúčastňujú medzinárodných odborných súťaží a odborných stáží.
Projekty: Prostredníctvom projektu „Progresívne vzdelávanie v pekárstve a cukrárstve“ sme komplexne zmodernizovali dielne pre cukrársku a pekársku výrobu.
Krúžková činnosť: Škola ponúka široké spektrum krúžkovej činnosti - od športových, vedomostných, jazykových,
chemických, turistických cez kreatívne - zamerané na rozvoj tvorivosti a zručností.
Športové a iné aktivity školy: Škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na rozvoj športu. V priestoroch školy

je veľká a malá telocvičňa, vybavená potrebným náradím a posilňovňou. Vonkajší športový areál pozostáva z ihrísk
a 2 tenisových kurtov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Máme vybu-

dovaný bezbariérový prístup. Na škole pôsobí školský psychológ a sociálny pedagóg, ktorí sú nápomocní žiakom
so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Možnosti ubytovania a stravovania: Ponúkame ubytovanie žiakov v zmodernizovanom školskom internáte
v budove školy a stravovanie v školskej jedálni. V školskej predajni JUNIOR sa predávajú pekárenské a cukrárenské
výrobky.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi získavajú pracovné pozície v jednotlivých oblastiach potravinárskeho priemyslu, obchodu a služieb a mnohí sa veľmi dobre uplatnia nielen na domácom ale aj na európskom trhu
práce. Súčasne môžu pokračovať v štúdiu v príbuzných odboroch na VŠ.
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Ul. 1. mája 500 • 952 01 Vráble
tel.: 037/783 21 11 • 0905 474 046
sost-vrable@sost-vrable.sk
www.sost.-vrable.sk

okres NITRA

Študijné odbory:

Stredná odborná škola technická

okres NITRA

okres NITRA

Cabajská 6 • 949 01 Nitra
tel.: 037/772 04 29
sosp@sosp.sk
www.sospotravinarska.edupage.org
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Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium Andreja Vrábla, Levice je všeobecnovzdelávacia škola s vyše 200-ročnou

tradíciou, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe. Momentálne v škole
študuje 635 žiakov v 24 triedach. Našim žiakom ponúkame počas celého štúdia výber voliteľných predmetov – od
troch hodín v prvom ročníku po 14 hodín týždenne vo štvrtom ročníku. Gymnázium Andreja Vrábla Levice je dlhodobo vysoko hodnotenou strednou školou v rámci kraja, ale aj v celoštátnom meradle (externá časť maturitných
skúšok, úspechy žiakov v predmetových a športových súťažiach, hodnotenie INEKO). Budovy školy sa nachádzajú
v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Dostatočné materiálne a technické vybavenie školy korešponduje
s moderným a estetickým interiérom. Škola na výučbu telesnej výchovy využíva svoju zrekonštruovanú telocvičňu,
vonkajšie športoviská, mestskú plaváreň, zimný štadión a športovú halu T18.

Gymnázium

Študijné odbory:

5-ročné

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - anglický jazyk

Charakteristika školy: Gymnázium v Šahách bolo založené v roku 1913 a v súčasnej dobe je jediným v Levickom
okrese, ktoré poskytuje všeobecné vzdelávanie v dvoch vyučovacích jazykoch v študijnom odbore – bilingválne
štúdium. Žiaci sa vzdelávajú v slovenskom a anglickom jazyku. Bilingválne štúdium je zamerané na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov – matematika, informatika, fyzika, biológia a chémia.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Škola ponúka vyučovanie

v anglickom jazyku a vyučovanie nemeckého jazyka. Žiaci majú možnosť získania Cambridgeského certifikátu z anglického jazyka a možnosť vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1-C2. Škola
podporuje rozvoj počítačovej gramotnosti formou prípravy, testovania a získania certifikátu ECDL – medzinárodného
certifikátu z informatiky.
Medzinárodné aktivity školy: Partnerskou školou z Českej republiky je od roku 1959 Gymnázium F. Palackého
vo Valašskom Meziříčí. Škole bol udelený medzinárodný certifikát Zelenej školy, certifikát Ambasádorská škola Európskeho parlamentu za rozvoj občianstva a demokracie. Žiaci školy sú pravidelným organizátorom oblastného kola
medzinárodnej súťaže Matematický Náboj - Junior.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: V Gymnáziu Andreja Vrábla

Levice si žiak môže vybrať štúdium anglického jazyka s nemeckým jazykom alebo ruským jazykom. V škole nie je
možnosť získania žiadneho certifikátu alebo osvedčenia.

Medzinárodné aktivity školy: Škola má dlhoročnú tradíciu účasti v medzinárodných projektoch Erasmus+
a spoluprácu s partnerskou školou - Gymnáziom T. G. Masaryka v Zlíne (ČR).

Projekty: Centrom záujmu sú projekty na zvyšovanie kvality bilingválneho štúdia prostredníctvom štrukturálnych
fondov, dotačných programov, prevencie kriminality prostredníctvom výziev MV SR. Škola sa zapája do projektov
Európskej únie, projektov MŠVVaŠ SR. Environmentálna výchova je realizovaná prostredníctvom projektov z Nórskych fondov. Finančnú gramotnosť rozvíjame realizáciou študentských firiem prostredníctvom programov Junior
Achievement Slovensko.

Projekty:

KA229 Školské partnerstvá YES TOMIGRATION, NO TO EXTREMISM,
KA 226 DIGI SCHOOL, DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, Akadémia veľkých diel.
Krúžková činnosť: Žiaci majú možnosť zapojiť sa do činnosti množstva záujmových krúžkov podľa vlastného

výberu a záujmu (chemický, matematický, fyzikálny, športové krúžky, dejepisný, prírodovedný, šachový, geografický,
programovanie robotov, tvorivé písanie a iné.)

Krúžková činnosť: V škole pracujú každoročne tieto krúžky: florbalový, volejbalový, anglický filmový klub, zábavná nemčina, chemický, matematický. V centre pozornosti žiakov je krúžok robotických Lego stavebníc. Súčasťou
krúžkovej činnosti je dopravná výchova – teoretická príprava na získanie vodičského oprávnenia.

Športové a iné aktivity školy: Žiaci sa aktívne a pravidelne zúčastňujú rôznych vedomostných a športových

Športové a iné aktivity školy: Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú športových súťaží vo volejbale, basketbale,

súťaží na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá

futbale, stolnom tenise (úspechy na krajskej úrovni). Okrem športu sa škola zapája do projektov s protidrogovou
tematikou (Peer aktivisti), podporuje charitatívne aktivity (Liga proti rakovine, UNICEF, Úsmev ako dar, Červená
stužka) a dobrovoľnícku činnosť v prospech mesta.

Možnosti ubytovania a stravovania: Súčasťou školy ja školská kuchyňa a školská jedáleň, ktoré zabezpečujú

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola uplatňuje princípy inkluzívneho vzdelávania preferovaním individuálnych potrieb žiaka. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup.

vybudovaný bezbariérový prístup do budovy, umožňuje však štúdium aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Škola nedisponuje vlastným ubytovacím zariadením, ale záujemcovia
o štúdium na Gymnáziu Andreja Vrábla Levice majú možnosť ubytovať sa v blízkom internáte Obchodnej akadémie
Levice.

Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni s moderným elektronickým

prihlasovacím systémom. Škola neposkytuje ubytovanie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Každoročne sa naši absolventi s viac ako 98% úspešnosťou stávajú študentmi

Uplatnenie absolventov v praxi: Na vysoké školy a univerzity odchádza študovať každoročne minimálne 90%

kvalitných slovenských, českých a iných zahraničných univerzít.
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Mládežnícka 22 • 936 01 Šahy
tel.: 036/741 09 10
sekretariat@gymsahy.sk
www.gymsahy.edupage.org

okres LEVICE

okres LEVICE

Mierová 5 • 934 03 Levice
tel.: 036/631 26 31
riaditel@gav.sk
www.gav.sk

okres LEVICE

Gymnázium Andreja Vrábla

absolventov. V rámci vysokoškolského štúdia dominujú technické a prírodovedné odbory – medicína, farmácia,
biochémia, informatika, ekonomika, zo spoločenskovedných odborov právo a cudzie jazyky. Absolventi študujú na
univerzitách na Slovensku i v zahraničí.
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okres LEVICE

Mládežnícka 22 • 936 01 Šahy
tel.: 036/741 10 08
gymn.sahy@gmail.com
www.szondygimi.sk
Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szondy György Gim-

názium má vyše stoosemročnú tradíciu, založené bolo v roku 1913. Za túto dobu svojej existencie v škole zmaturovali stovky osobností, ktoré značne obohatili náš kultúrny, hospodársky a politický život. Žiaci školy dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. V zmysle nášho školského vzdelávacieho programu
Centenárium, pripravujeme absolventov vzdelaných, vychovaných a pripravených na vysokoškolské štúdium.
V školskom vzdelávacom programe ponúkame posilnené vyučovanie prírodovedných predmetov a cudzích jazykov.
Naši žiaci dosahujú pozoruhodné výsledky na predmetových olympiádach, športových súťažiach, korešpondenčných seminároch, ako i v projektových súťažiach.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: V škole sa vyučujú dva cudzie

jazyky: anglický a nemecký jazyk.

Medzinárodné aktivity školy: Škola má družobné styky s Gymnáziom Imricha Madácha vo Váci (Maďarsko).

Dlhé roky sa zapájame do medzinárodného projektu - Stratení susedia – zabudnutá história. V rámci cezhraničnej
spolupráce s mestom Vác sa zapájame do protidrogových aktivít a do ochrany ovzdušia, ďalej spolupracujeme
s ochranárskym a kultúrnym združením Poiplia, Ipeľská únia a s euroregiónom Dunaj – Ipeľ.

Projekty: Škola je zapojená do viacerých projektov – OPĽZ – Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Juraja

Szondyho v Šahách, Erasmus+, E-testovanie, Digiškola a do programu cezhraničnej spolupráce ,,Határtalanul“ (Bez
hraníc) spolu s družobnou školou Madách Imre Gimnázium Vác, Maďarsko.

Štúrova 16 • 937 01 Želiezovce
tel.: 036/771 12 29
skola@comgim.sk
www.comgim.sk
Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium VJS
7902 J gymnázium VJM

Charakteristika školy: Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium v Želiezovciach poskytuje úplné

stredné všeobecné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby profil školy vyhovel požiadavkám doby a trhu práce. Posilnené sú najmä povinné
maturitné predmety a prírodovedné predmety. Žiaci školy sa zúčastňujú rôznych predmetových olympiád, postupových súťaží a SOČ, kde dosahujú vynikajúce výsledky.
Škola je zapojená do niekoľkých projektov:
1. Modernizácia vzdelávacieho systému na stredných školách
2. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety
3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
4. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: V škole sa vyučujú dva cudzie

jazyky: anglický a nemecký jazyk – s posilneným počtom hodín. Svoje jazykové kompetencie si naši žiaci preverujú
počas jazykovo-poznávacích pobytoch v zahraničí: Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko. K zdokonaľovaniu jazykových schopností prispievajú aj projekty ako: BILD-Projekt, súťaže organizované Deutsche Welle v Bonne. Škola sa
zapája do ECDL vzdelávania.

Medzinárodné aktivity školy: Škola spolupracuje s Gymnáziom v Barcsi (MR, družobné mesto Želiezoviec).

Krúžková činnosť: Žiaci majú možnosť navštevovať krúžky rôzneho zamerania – futbalový, volejbalový, matema-

Projekty: „Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce”
„Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu J. A. Komenského v Želiezovciach“

Športové a iné aktivity školy: Škola každý rok organizuje medzinárodný futbalový turnaj Ipeľský pohár. Športo-

Krúžková činnosť: Krúžkovú činnosť škola organizuje podľa záujmu žiakov:virtuálna realita, robotika, Business
Unglish, aplikovaná biológia, práca s drónom a s 3D tlačiarňou.

tický, biologický, chemický, literárny, čitateľský a dopravná výchova – s možnosťou získania vodičského oprávnenia.

vé aktivity žiakov sú všestranné, pravidelne sa zúčastňujú športových súťaží, hlavne vo futbale, volejbale, stolnom
tenise a v atletike.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola vy-

tvára pre všetkých žiakov bez rozdielu také podmienky na vzdelávanie, ktoré podporia rozvoj ich individuálneho
potenciálu. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup.

Športové a iné aktivity školy: Pre športové aktivity má škola k dispozícii mestský športový areál, telocvičňu,

multifunkčné ihriská, street workoutové ihrisko.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má za-

bezpečený bezbariérový prístup do budovy. Vzdelávanie poskytuje škola aj žiakom s vývinovými poruchami učenia.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola neposkytuje ubytovanie, školské stravovanie je zabezpečené

Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie škola neposkytuje. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni zák-

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi gymnázia získavajú predpoklady pre štúdium na vysokých školách

Uplatnenie absolventov v praxi: Gymnázium pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na domácich a zahraničných

v školskej jedálni.

a univerzitách u nás i v zahraničí.

30

Gymnázium Jána Amosa
Komenského - Comenius Gimnázium
okres LEVICE

Gymnázium Juraja Szondyho
s vyučovacím jazykom maďarským Szondy György Gimnázium

ladnej školy.

univerzitách, vysokých školách.
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okres LEVICE

Ul. Kálmána Kittenbergera 2 • 934 40 Levice
tel.: 036/631 21 71 • 036/631 25 19
oalevicekk2@gmail.com
riaditelkaoalv@gmail.com
www.oalevice.edupage.org
Študijné odbory:
4-ročné
Vyššie odb. štúdium: 3-ročné

6317 M obchodná akadémia
6310 Q financie

Charakteristika školy: Škola má kvalifikovaný pedagogický zbor. Školské vzdelávacie programy „Krok za krokom
ekonómom“ a „Duálne vzdelávanie - cesta k úspešnej kariére“ vychádzajú z reálnych požiadaviek ekonomickej
praxe a spájajú teoretické a praktické vyučovanie tak, aby absolvent bol dostatočne flexibilný orientovať sa v ekonomike, zvládol digitálne technológie, bol jazykovo zdatný a zároveň humánny človek, pripravený na prax, ale aj na
ďalšie štúdium. Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolventi získavajú úplné stredné odborné
vzdelanie – ISCED 3A. Škola je dostatočne vybavená výpočtovou technikou, využívame sedem počítačových a dve
tabletové učebne.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Každý žiak povinne študuje dva cudzie jazyky. Povinný je jazyk anglický so zvýšenou hodinovou dotáciou
a s posilnením konverzácie. Žiak si môže vybrať jazyk nemecký alebo ruský. Aj druhý cudzí jazyk sa učí štyri
roky, ale s menšou hodinovou dotáciou. Od školského roku 2019/2020 sme zaviedli systém duálneho vzdelávania.
Duálne vzdelávanie realizujeme s firmami Camfil, s r. o., ZF Slovakia, a. s., Levické mliekarne, a. s. a Autopia,
s r. o. Vráble. Žiaci majú možnosť získať certifikáty firmy KROS o zvládnutí počítačových programov ALFA, OMEGA
a OLYMP, Enterpreneurial Skills Pass, JA Aplikovaná ekonómia, JA učebnica ekonómie a podnikania, JA Viac ako
peniaze, Doložka k vysvedčeniu o absolvovaní cvičnej firmy. Žiaci v rámci projektu IT Akadémia majú možnosť
získať ECDL certifikát.
Medzinárodné aktivity školy: Dlhodobo spolupracujeme v projekte eTwinning, sme Ambasádorskou školou

Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická

Ul. Františka Hečku 25 • 934 47 Levice
tel.: 036/631 28 67
sekretariat@spslevice.sk
www.spslevice.sk
www.spslevice.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

2675 M elektrotechnika
2387 M mechatronika

Charakteristika školy: Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v dvoch študijných odboroch. Cieľom je

neustály rast školy, zabezpečenie procesu zlepšovania a skvalitňovania úrovne vyučovacieho procesu a poskytovaných služieb pri trvalom dodržovaní požiadaviek platnej legislatívy. Žiaci školy dlhodobo dosahujú výborné výsledky
v odborných súťažiach na krajskej a celoštátnej úrovni.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Pre žiakov je v ponuke anglický jazyk. Žiaci môžu získať medzinárodný certifikát z AutoCADu a Inventor - Autodesk
Certificate of Completion, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009
Z. z., certifikát spoločnosti Junior Achievement Slovensko Viac ako peniaze, certifikát Mladý účtovník. Škola je
v systéme duálneho vzdelávania pre oba ponúkané študijné odbory.

Medzinárodné aktivity školy: Škola je členskou školou v Autodesk Academia Program. Škola je členom Technického a vzdelávacieho konzorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. Spolupracuje
s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějoviciach, so Strednou odbornou školou strojárskou a
elektrotechnickou Velešín a s Vyššou odbornou školou, strednou priemyslovou školou a strednou odbornou školou
remesiel a služieb v Strakoniciach. Spolupráca prebieha na báze výmeny skúseností a súťaží.
Projekty: Škola participovala na mnohých projektoch (INFOVEK, RSOV, Digi škola Erasmus+a ďalšie). Implemen-

tovala vlastné projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. Všetko za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu po
obsahovej a didaktickej stránke.

Európskeho parlamentu, spolupracujeme s OSN a UNIS vo Viedni, Európskym parlamentom, nadáciou Milana
Šimečku. Realizujeme projekty „Bezpečne na internete“, „Erasmus+ K1 a K2“ a Amnesty International. Škola spolupracuje s partnerskou školou – Obchodná akadémia České Budějovice.

Krúžková činnosť: Škola každý rok žiakom ponúka približne pätnásť krúžkov v technickej, športovej, kultúrnej

Projekty: eTwinning, Európsky týždeň odborných zručností, Code Week, Hour of Code, DigiŠkola, Digitálna garáž,

Športové a iné aktivity školy: Škola organizuje obvodné, krajské i niektoré celoštátne súťaže v oblasti odbornej

IT testovanie e-Skills, Človek a príroda, Milovníci prírody, Erasmus+ - odborná prax v zahraničí, „i Bobor“, Duálne
vzdelávanie a zvyšovanie atraktivity a kvality OVP, Prevencia kriminality, IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie.
Krúžková činnosť: Turistický krúžok, Príprava na študentskú firmu a Aktivity študentskej firmy.
Športové a iné aktivity školy: Žiaci sa zapájajú do rôznych školských a mimoškolských športových súťaží. Majú
možnosť získať štátnu skúšku z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie. Žiaci prejavujú veľký záujem
o charitu a pomoc druhým. Pravidelne sa zapájajú do rôznych charitatívnych zbierok, každoročne sa zúčastňujú
Valentínskej kvapky krvi a spolupracujú so Slovenským Červeným krížom. Žiaci pravidelne navštevujú levický útulok
„Šťastný domov“. Škola sa zapája do mnohých odborných súťaží – Baltie, Microsoft Office Arena, Scartch Match,
IT Fitness Test, Mladý účtovník, Generácia Euro, Innovation Camp, Business Idea, Medzinárodný veľtrh cvičných
firiem, strojopisné a účtovnícke súťaže, Finančná olympiáda, Bankomat nápadov.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá
bezbariérový prístup. Na štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači so zdravotným znevýhodnením a žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

okres LEVICE

Obchodná akadémia

a ostatnej voľnočasovej oblasti.

tvorivosti a v športovej oblasti. Škola úzko spolupracuje so základnými a materskými školami v regióne rôznymi
formami (realizácia súťaží, spoločné projekty a granty, krúžky a pod.) za účelom zvýšenia technických zručností detí
a popularizácie techniky v povedomí detí a ich rodičov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola sa
snaží vytvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka bez výnimky. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami škola napomáha zvyšovaniu úspešnosti vzdelávania žiakov
so špecifickými potrebami a predchádzaniu ich dištancovaniu sa od vzdelania.
Možnosti ubytovania a stravovania: Možnosť stravovania žiakov je v školskej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: Po úspešnom absolvovaní štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole prevažne technického zamerania, v pomaturitnom štúdiu na strednej škole, vykonávať samostatné práce
technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti, založiť
a viesť podnikateľský subjekt a podobne.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má vlastný internát. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej

jedálni.

Uplatnenie absolventov v praxi: Pokračovať v štúdiu na vyššom odbornom štúdiu a vysokých školách, v rôznych podnikateľských subjektoch, v štátnej a verejnej správe, prípadne možnosť samostatného podnikania.
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okres LEVICE

Vajanského 23 • 934 03 Levice
tel.: 036/631 21 95
suplbielika@suplbielika.sk
www.suslbielika.edupage.org

Ul. F. Engelsa 3 • 934 29 Levice
tel.: 036/631 23 95
skola@sospglevice.sk
www.pasalevice.edupage.org
Študijné odbory:

Študijné odbory:

4-ročné

8602 M priemyselný dizajn
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8610 M odevný dizajn
8633 M reklamná tvorba
8641 M propagačné výtvarníctvo

Charakteristika školy: Škola vzdeláva mladých ľudí v študijných odboroch s umeleckým zameraním pod vedením kvalifikovaných pedagógov a fundovaných umelcov. Od septembra 2017 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre rozvoj kreatívneho talentu. Žiaci školy sa úspešne prezentujú vo výtvarných, dizajnérskych a fotografických súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou: Európa v škole, Výtvarné spektrum, AMFO,
CINEAMA, Plagát a príbeh roka, SOČ, Módna línia mladých, Slovensko – krajina v srdci Európy, Textilná tvorba,
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a pod.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Žiaci sa povinne učia jeden cudzí jazyk – anglický jazyk.

Medzinárodné aktivity školy: Škola úspešne spolupracuje s partnerskými školami – Stredná umeleckopriemyselná škola Jihlava-Helenín, Česko, Liceum Plastyczne Elblag, Poľsko atď.
Projekty: Škola úspešne realizovala 8 medzinárodných projektov Comenius a Erasmus+ so zameraním na ume-

nie. Žiaci a pedagógovia pracovali na aktivitách a absolvovali výmenné pobyty s partnerskými školami v Taliansku,
Poľsku, Turecku, Bulharsku, Lotyšsku, Rumunsku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku, Belgicku, Estónsku
a Portugalsku. Aktuálne realizujeme projekt Erasmus+ pod názvom Oblečenie nás učí a inšpiruje s partnerskými
školami v Česku, Taliansku a Nemecku. K skvalitneniu vyučovacieho procesu prispievali aj zrealizované ESF projekty: Moderná škola pre prax a Škola tvorivého vzdelávania. V súčasnosti je škola zapojená do projektu v rámci OPĽZ
s názvom Tvorivo, moderne a digitálne k praxi.
Krúžková činnosť: Žiaci majú možnosť počas školského roka pracovať v záujmových krúžkoch: anglický jazyk,

matematický, rozhlasový, športový krúžok, Dejiny dizajnu, Figurálne kreslenie, Filmový klub, Mladá móda, Súčasné
umenie, ŠUP do Galérie, Veľká škola kreativity. Modelovanie

Športové a iné aktivity školy: Škola sa prezentuje tradičnými výstavami: My, Vy, Oni alebo genéza jednej školy

(Synagóga Levice); Študentská paleta (CK Junior Levice); Paleta štýlov (Tekovské múzeum Levice), To najlepšie
z našej tvorby (Synagóga Levice); a tvorivými dielňami v rámci spolupráce s mestom Levice – Dni mesta Levice,
Dni fotografie a iné. Žiaci sa úspešne prezentujú aj v regionálnych športových súťažiach.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola disponuje na oboch budovách bezbariérovým prístupom a v budove školy na Vajanského ulici je pre žiakov k dispozícii
plošina na prepravu imobilných žiakov. Škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu.
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie pre žiakov je zabezpečené v Školskom internáte pri Obchod-

nej akadémii v Leviciach alebo v Školskom internáte pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach.
Stravovanie zabezpečuje SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sú pripravení na ďalšie štúdium na VŠ umeleckého, prírodo-

vedného a technického zamerania a sú schopní uplatniť sa na trhu práce v grafických a nábytkových štúdiách, reklamných agentúrach, vydavateľstvách, DTP štúdiách, v oblasti vizuálnej komunikácie, v odevnom priemysle a pod.
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Stredná odborná škola pedagogická

4-ročné

Pomaturitné štúdium: 2-ročné

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7661 M sociálno-výchovný pracovník
7670 M pedagogický asistent
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Charakteristika školy: Krásna secesná historická budova týčiaca sa nad mestom Levice je už vyše storočia

sídlom učiteľského ústavu, v súčasnosti sídlom Strednej odbornej školy pedagogickej, ktorá pokračuje v tradíciách
učiteľského vzdelávania. Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolventi získajú úplné stredné
odborné vzdelanie – ISCED 3. Pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škola disponuje modernými odbornými učebňami informatiky, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, veľkou kresliarňou, odbornými učebňami
dramatickej výchovy. Každá trieda je vybavená projekčnou technikou (počítač, dataprojektor, projekčné plátno).
V rámci praktickej prípravy na povolanie má škola veľmi kvalitne prepracovanú odbornú prax, ktorá je plne prepojená
na potreby budúcich potenciálnych zamestnávateľov absolventov školy.

okres LEVICE

Škola umeleckého priemyslu
Ladislava Bielika

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Žiaci sa od 1. ročníka povinne učia anglický jazyk.

Medzinárodné aktivity školy: Aktívne spolupracujeme so Střední pedagogickou školou v Boskoviciach v ČR

ako družobnou školou.

Projekty: Budova školy a interiérové priestory budovy školy boli kompletne zrekonštruované v rámci projektu fi-

nancovaného z fondov EÚ. Škola sa aktívne zapája do realizácie projektov, ktoré prispievajú k zefektívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu alebo výchovných programov (napr. program Pridružených škôl Unesco, program
Ekoalarm, Záložka do knihy spája školy, programy z oblasti dobrovoľníctva a pod.).

Krúžková činnosť: Škola ponúka pre žiakov voľnočasové aktivity realizované záujmovým vzdelávaním podľa

záujmu žiakov (zo športovej, umeleckej, hudobnej oblasti....).

Športové a iné aktivity školy: Škola má k dispozícii novovybudované multifunkčné ihrisko, vlastnú telocvič-

ňu, tenisový kurt, plážové volejbalové ihrisko, posilňovňu. Škola má kvalitne prepracovaný program prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, program výchovy k ľudským právam a dobrovoľnícku činnosť.
Pre žiakov máme každoročne pripravené kvalitné odborno – poznávacie exkurzie, ale i aktivity na spestrenie života
v škole ako Helloween, imatrikulácie a pod.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Čiastočne

bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má vlastnú školskú jedáleň, vlastný internát nemáme. Škola spolu-

pracuje s internátmi stredných škôl v Leviciach, ktoré našim žiakom zabezpečia ubytovanie vo svojich priestoroch.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sa uplatní ako učiteľ/ka v materskej škole, vychovávateľ/ka v školskom klube detí pri ZŠ, školských internátoch,
resp. detských domovoch. Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník sa uplatní ako kvalifikovaný
zamestnanec pre asistenčnú prácu a činnosti cielene zamerané na poskytovanie sociálnej a výchovnej starostlivosti
klientom rôznych vekových kategórií v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v krízových centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách, neštátnych subjektoch poskytujúcich
sociálne služby, v neziskových organizáciách. Absolvent študijného odboru pedagogický asistent môže kvalifikovane
vykonávať prácu ako pedagogický asistent učiteľa, vychovávateľa, majstra odborného výcviku alebo ako zamestnanec vo verejnom záujme, vo výkone štátnej správy a v organizáciách tretieho sektoru.
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okres LEVICE

Na lúkach 18 • 934 03 Levice
tel.: 036/ 631 24 63
sospasvlevice@gmail.com
www.sposlv.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
2940 M 05 poľnohospodárstvo – spracúvanie mlieka
4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia
4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo

Charakteristika školy: Škola s dlhoročnou tradíciou, vyprofilovaná pre vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva
a agropodnikania. Od roku 2013 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre agropodnikanie
a rozvoj vidieka. V areáli školy je vybudované stredisko odbornej praxe vybavené modernou poľnohospodárskou
technikou, dielňami, ovocným sadom, voliérami pre drobné zvieratá. Časť praxe žiaci absolvujú priamo vo výrobných
podnikoch. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti prezentujú na celoslovenských aj medzinárodnej súťažiach,
kde dosahujú popredné umiestnenia. Škola je aktívnym členom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a úzko spolupracuje s poľnohospodárskymi a spracovateľskými podnikmi, so Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou v Nitre, Slovenským zväzom drobnochovateľov, Slovenským zväzom včelárov.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Žiaci sa učia jeden povinný cudzí jazyk, môžu si zvoliť anglický, nemecký alebo ruský. Počas štúdia v školskej
autoškole môžu získať vodičské oprávnenie pre skupiny B a T, absolvovať kurzy: poľovnícky, včelársky, pre obsluhu
špeciálnych poľnohosp. strojov. Škola realizuje duálne vzdelávanie vo všetkých študijných aj v učebných odboroch
v podnikoch, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní duálneho vzdelávania.
Medzinárodné aktivity školy: Škola úspešne spolupracuje s partnerskými školami podobného zamerania

v zahraničí: v Českej republike a v Nemecku.

Projekty: Škola dlhodobo rieši medzinárodné projekty Erasmus+,zamerané na výmenné pobyty a stáže žiakov

a tiež na spoznávanie histórie a kultúry krajín našich partnerov. Realizácia projektov pre rozvoj COVaP. na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pre praktické vyučovanie a projektov z EŠF pre skvalitnenie odborného
vzdelávania.
Krúžková činnosť: Škola ponúka rôznorodé krúžky: športový, turistika a lyžovanie, stolný tenis, záhradnícky,

anglická konverzácia, tvorivé dielne, opravár poľnohosp. techniky.

Stredná odborná škola služieb

Ul. sv. Michala 36 • 934 80 Levice
tel.: 036/631 24 71 • 036/622 10 61
riaditel@soslevice.sk • sekretariat@soslevice.sk
www.soslevice.sk

5-ročné 6323 K hotelová akadémia
4-ročné 6446 K kozmetik
3447 K grafik digitálnych médií
Učebné odbory:
3-ročné 3678 H inštalatér
3661 H murár
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2964 H cukrár
2988 H mliekar a syrár
6445 H kuchár
Nadstavbové štúdium: 2-ročné 6421 L spoločné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách
Študijné odbory:
Študijné odbory:

6442 K obchodný pracovník
3355 H stolár
6460 H predavač
6462 H barbier
6489 H hostinský, hostinská,
6444 H čašník, servírka                              
6456 H kaderník

Charakteristika školy: Škola má 135-ročnú tradíciu odborného a učňovského vzdelávania, pripravuje kvalifiko-

vaných odborníkov pre obchod a služby. Spolupracuje so SOPK, Zväzom hotelov a reštaurácií SR, Slov. zväzom
kuchárov a cukrárov, Živnostenským zväzom kaderníkov a kozmetičiek, Barmanskou asociáciou SR, Cechom maliarov SR a mnohými zamestnávateľmi v regióne. Teoretické a odbor. znalosti a zručnosti žiakov sú preverované
v odbor. súťažiach Skills Slovakia, Gastro a olympiádach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Škola sa
pravidelne prezentuje na Levickej burze informácií, v regionálnej tlači a televízii, na výstave Mladý tvorca, Juvyr,
Veľtrhu študentských spoločností a pod.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučuje ANJ, NEJ, RUJ. Žiaci môžu získať certifikáty Barman Junior, Barista, Somelier a z hotelového
rezervačného systému Horec a pokladničného systému Blue Gastro a certifikát z podvojného účtovníctva Omega,
z aplikovanej ekonómie, osvedčenie SOPK k výučnému listu. Škola má podpísané zmluvy s 20 zamestnávateľmi.
Medzinárodné aktivity školy: Škola organizuje exkurzie, stáže a prax žiakov hotelovej akadémie a spoločného
stravovania v Taliansku, Nemecku a na Cypre, realizuje mobility v rámci Erasmus+ .
Projekty: Národný projekt MŠVVaŠ SR a Národný projekt ŠIOV, Erasmus+ „Rozdelení a predsa spolu“ a „ Open
to Europe“, IT AKADÉMIA.
Krúžková činnosť: Barista, Barman, Slovenčina v kocke, Spravovanie financií, Chcem športovať, TOP Someliér

– barman, Slovensko v EÚ, Účtujeme v pohode, Práca v administratíve, Krok za krokom po anglicky.

Športové a iné aktivity školy: Škola má telocvičňu, posilňovňu, vonkajší športový areál s ihriskami a tenisovým

Športové a iné aktivity školy: Žiaci sa zapájajú do okresných a krajských športových súťaží.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola je

prístup majú dielne na Kalnickej 1/A a cukrárenská výrobňa.

kurtom. Žiaci sa zapájajú do súťaží vo volejbale, futbale, basketbale, florbale, stolnom tenise, atletike.

otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, prijatí môžu byť aj uchádzači so ŠVVP. Týmto žiakom sa v škole venuje aj
inkluzívny tím (školský špeciálny pedagóg, psychológ a pedagogický asistent).

Možnosti ubytovania a stravovania: Poskytujeme ubytovania v školskom internáte, ktorý je priamo v areáli

školy a stravovanie v školskej jedálni.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v agrosektore pri technickom, technolo-

okres LEVICE

Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Bezbariérový

Možnosti ubytovania a stravovania: Žiaci sa môžu ubytovať v internátoch stredných škôl v Leviciach. Stravovanie ponúkame v školskej reštaurácii a v 2 bufetoch školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom

štúdiu, absolventi študijných odborov majú predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

gickom a ekonomickom zabezpečovaní poľnohospodárskej a spracovateľskej – mliekarenskej výroby, pri výkupe
produktov prvovýroby. Sú pripravení pre podnikateľské aktivity, tiež nájdu uplatnenie ako servisní technici poľnohospodárskych strojov a zariadení.
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okres LEVICE

Pod amfiteátrom 7 • 934 01 Levice
tel.: 036/631 25 10 • 0915 270 001
sospodamfiteatrom@gmail.com
www.sosts-levice.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

3759 K komerčný pracovník v doprave
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
6405 K pracovník marketingu
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
2688 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika
2417 L prevádzka strojov a zariadení

Charakteristika školy: Škola ako moderná vzdelávacia inštitúcia polytechnického zamerania kladie dôraz na
moderné formy rozvoja remesla a služieb, duálne vzdelávanie, IKT, regionálny rozvoj v úzkom prepojení na požiadavky trhu práce.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Žiaci študujú v každom odbore anglický jazyk a majú k dispozícii cudzojazyčnú knižnicu. Študijné odbory pracovník
marketingu a komerčný pracovník v doprave si môžu vybrať ako druhý cudzí jazyk nemčinu, ruštinu a španielčinu.
Vo vybraných odborných predmetoch sa vyučuje v anglickom jazyku metódou CLIL. Žiaci v odboroch technik informačných a telekomunikačných technológií a elektromechanik – silnoprúdová technika môžu získať Osvedčenie
o elektrotechnickej spôsobilosti (§ 21vyhlášky 508/2009 Z. z.). Žiaci v študijných odboroch môžu získať certifikáty po
absolvovaní programov JA SR, Finančnej akadémie, ECDL a CISCO a IT akadémie. V učebnom odbore mechanik
špecialista automobilovej výroby ponúkame štúdium v duálnom systéme vzdelávania.
Medzinárodné aktivity školy: Škola má širokú sieť partnerov v celej Európe, partnerské destinácie sú Ruda
Slaska (Poľsko), Rosolini, Paese (Taliansko), Eger, Szentendre (Maďarsko), Praha (Česko), Londýn, Plymouth,
Portsmouth (Veľká Británia), Lisabon (Portugalsko), Sevilla, Galapagar, Granada, Malaga (Španielsko), Postojna
(Slovinsko), Istanbul (Turecko), Elnesvaagen (Nórsko).

Kozmálovská cesta 9 • 935 28 Tlmače
tel.: 036/634 23 35
skola@sostlmace.sk
www.sostlmace.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:
3-ročné
Pomaturitné štúdium: 2-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
2679 K mechanik mechatronik
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2413 N mechanik strojov a zariadení
2426 N programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 N mechanik elektrotechnik
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Charakteristika školy: Škola poskytuje vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a mechatroniky. Od
roku 2013 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie.
Škola má vlastnú Zváračskú školu a od roku 2014 je škola držiteľom certifikátov ISO 9001:2008. V rámci duálneho systému vzdelávania pripravuje žiakov pre spoločnosti ZF Slovakia, a. s. Levice, Neuman Aluminium Services
Slovakia, s. r. o  a  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s .r. o. Žarnovica, Cech zváračských odborníkov
v Trnave, GSK Consumer Healthcare Levice. Žiaci poberajú podnikové štipendiá už od začiatku štúdia . V štátnom
systéme vzdelávania majú možnosť poberať podnikové štipendiá na základe stabilizačných zmlúv už od 3. ročníka.
Okrem finančnej podpory majú istú perspektívu zamestnania sa po ukončení štúdia. Zároveň sú všetci žiaci vykonávajúci odborný výcvik u zamestnávateľov finančne odmeňovaní za produktívnu prácu. Žiaci učebných odborov získajú po ukončení štúdia výučný list a žiaci študijných odborov získavajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola neposkytuje ubytovanie. Školská jedáleň s kapacitou 120 miest
priamo v priestoroch školy ponúka 1 teplé, kvalitné jedlo (obed).

Na škole sa vyučuje anglický a ruský jazyk. Žiaci majú možnosť získať zváračské oprávnenie, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Absolventi získajú osvedčenie vydané SOPK o odbornej spôsobilosti v dvoch cudzích
jazykoch. Škola je členom Autodesk Academia Programu.
Medzinárodné aktivity školy: Od roku 2021 škola začala spolupracovať na projekte eTwining. S podporou
programu Erasmus+ žiaci absolvovali už niekoľko odborných stáži v Českej republike. Pravidelne sa zúčastňujú
medzinárodných odborných súťaží vo Frýdku Místku o Zlatý pohár Linde a v Žďári nad Sázavou Řemeslo Vysočiny.
Projekty: V roku 2019 boli ukončené stavebné úpravy priestorov školy pre praktické vyučovanie v rámci projektu
IROP „Technici budúcnosti z Tlmáč“. Momentálne prebieha obstarávanie strojov a zariadení pre praktické vyučovanie. V rámci projektu „Terminus technicus v praxi“ škola zabezpečuje pre žiakov odborné exkurzie a vzdelávanie
pedagogických zamestnancov.
Krúžková činnosť: V škole aktívne funguje krúžková činnosť, ktorú žiaci využívajú pre svoje športové, umelecké
ale hlavne odborné záujmy a pri príprave na maturitné skúšky.
Športové a iné aktivity školy: K priestorom školy patrí telocvičňa a posilňovňa. Škola organizuje celoslovenskú
súťaž Mladý zvárač a spoluorganizuje súťaž Zenit v strojárstve.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Žiakom so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami je umožnené vzdelávať sa tak, aby to bolo v záujme ich osobného rozvoja
a v takom rozsahu, ako to umožňujú ich schopnosti.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi učebných odborov sa uplatňujú v podnikoch FO a PO (elektroinšta-

Možnosti ubytovania a stravovania: Školský internát má kapacitu 30 miest s možnosťou celodennej stravy vo

Projekty: Erasmus+ (vzdelávacie mobility jednotlivcov) pre žiakov aj pedagógov (Estónsko, Turecko, Cyprus,

Lotyšsko), ESF „Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu“.

Krúžková činnosť: V rôznorodých krúžkoch žiaci získavajú technické zručnosti, športové vyžitie a rozvíjajú svoju

čitateľskú, finančnú gramotnosť, digitálne a projektové zručnosti.

Športové a iné aktivity školy: Škola sa zapája do športových aktivít, literárnych, matematických, IT vedomost-

ných súťaží a jazykových olympiád. Bohaté aktivity sa realizujú v enviro oblasti cestovného ruchu, v rámci spolupráce s územným spolkom SČK, záujmovými združeniami v meste a regióne. Zapájame sa do dobrovoľníckych
aktivít – Biela pastelka, Deň narcisov, Hodina deťom. Škola získala certifikát Ambasádorskej školy Európskeho
parlamentu, certifikát e-Twinning, certifikát Kvalita mobility.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
čiastočne zabezpečený bezbariérový prístup. V škole aktívne pôsobí školský podporný tím v zložení špeciálny
pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg.

lácie, zabezpečovacie systémy, autoservisy, pneuservisy, výroba automobilových komponentov). Študijné odbory sa
uplatnia v oblasti marketingu, turizmu, mobilných sietí, logistiky a špedície v doprave, informačných a telekomunikačných technológií, prevádzky strojov a zariadení, resp. pokračujú v štúdiu na VŠ.
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a služieb

vlastnej školskej jedálni.

Uplatnenie absolventov v praxi: O absolventov odborov zo SOŠ technickej v Tlmačoch je na trhu práce veľký

záujem, o čom svedčí aj štatistika nezamestnanosti.
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Stredná odborná škola techniky
a služieb - Műszaki
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
okres LEVICE

Ul. SNP 41 • 936 01 Šahy
tel.: 036/741 10 98
sekretariat@sossahy.sk
www.sossahy.edupage.sk
Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2464 H strojný mechanik VJS / VJM
6445 H kuchár VJS / VJM
6456 H kaderník VJS
6403 L podnikanie v remeslách a službách VJS / VJM

Charakteristika školy: Stredná odborná škola má vyše 65 ročnú tradíciu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov.

Teoretické vyučovanie, okrem klasických učební, je zabezpečené aj v troch učebniach informatiky, v tabletovej
strojárskej učebni a multimediálnej jazykovej učebni a odborný výcvik v dobre vybavených strojárskych dielňach,
v cvičnej kuchyni a v kaderníckom salóne. Žiakom umožňujeme získať vodičské oprávnenie skupín B a T vo vlastnej
autoškole a zváračský preukaz vo vlastnej zváračskej škole. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych,
športových i odborných aktivít, reprezentujú školu na slovenských i medzinárodných súťažiach: Mladý tvorca, Mladý
zvárač, Interbeauty a ďalšie. O ich úspechoch pravidelne informujeme v regionálnych médiách.

okres NOVÉ ZÁMKY
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Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Škola ponúka v rámci vyučovania a záujmového vzdelávania vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, získanie
vodičského a zváračského preukazu.
Medzinárodné aktivity školy: SOŠ techniky a služieb Šahy má dlhoročnú dobrú spoluprácu a organizuje vzájomné medzinárodné športové stretnutia so strednými školami v Szécsényi (Maďarsko) a Bystřice nad Pernštejnem
(ČR).
Projekty: V rámci aktivít Erasmus+ naši žiaci viackrát absolvovali odbornú prax v Nemecku, Anglicku a v Portugal-

sku a plánujeme ďalšie stáže v Španielsku, Taliansku a Českej republike. Škola je zapojená do projektu INTERREG,
v rámci ktorého prebieha vybudovanie moderných dielní na CNC obrábanie a zváranie.
Krúžková činnosť: Záujmové krúžky ponúkame podľa záujmu žiakov, kde žiaci realizujú svoje nadanie a zručnosti. Krúžky sú zamerané hlavne na športové aktivity, informačnú technológiu, gastronómiu a odborné zručnosti.
Športové a iné aktivity školy: Škola má dobré podmienky na športové aktivity, má vlastnú telocvičňu, miniihrisko

s umelým trávnikom a fitnes klub. Každoročne v júni usporadúvame medzinárodné športové stretnutie stredoškolákov, ktorého sa zúčastnia žiaci družobných škôl z ČR a z Maďarska a zo šahanských stredných a základných škôl.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
vybudovaný bezbariérový vstup do školy a zabezpečuje inkluzívne stredoškolské vzdelávanie podľa potreby žiakov.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má vlastnú jedáleň, kde ponúka možnosť stravovania pre žiakov

a pre zamestnancov.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v oblasti podnikania, spoločného stravovania, kaderníctva a strojárstva, doma i v zahraničí. Absolventi študijných odborov majú možnosť
pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
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Gymnázium
okres NOVÉ ZÁMKY

M. R. Štefánika 16 • 940 61 Nové Zámky
tel.: 035/640 00 60
skola@gymnz.sk
www.gymnz.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium v Nových Zámkoch je všeobecnovzdelávacia škola so 179-ročnou tradíciou,

poskytujúca úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne). Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie o maturitnej skúške. Vnútorne je škola diferencovaná na 4 a 8-ročný vzdelávací program. Na škole
študuje 572 žiakov v 20 triedach. Prednosťou školy je alternatívny študijný plán, ktorý umožňuje možnosť voľby
predmetov v maturitnom ročníku. Škola umožňuje v prípade nadaných jedincov možnosť individuálneho študijného
plánu. V rámci predmetových súťaží a olympiád sa dlhodobo zaraďuje medzi 3 najlepšie školy v NSK. Pravidelne
dosahuje výborné výsledky z jazykovej a matematickej časti EČ maturít. Najúspešnejší absolventi sú každoročne
ocenení Cenou Milana Jamricha, cenou Globsec-u za mimoriadne výsledky v humanitných predmetoch a cenami riaditeľa školy. Výhodou je poloha školy v centre mesta a jej blízkosť k železničnej a autobusovej stanici, ako
aj prebiehajúca rekonštrukcia a modernizácia vyučovacích priestorov.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Široká pestrosť cudzích jazykov

- anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk. V rámci nemeckého jazyka ponúkame možnosť
získania medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu DSD (Deutsches Sprachdiplom).
Medzinárodné aktivity školy: ANJ - spolupráca so strednou školou Yana Secondary Schol v Japonsku, poznávacie zájazdy do Veľkej Británie (Bath, Londýn, Stonehenge, Cardiff). FRJ - spolupráca s Francúzskym inštitútom,
poznávacie zájazdy do Francúzska (Paríž, Verdun, Strasburg, Remes a Versailles, Fontaineblau), odborné exkurzie
Švajčiarsko – Cern. NEJ - výučba v nemeckom jazyku s lektorkou z Nemecka. Možnosť získania DSD, možnosť
získania 5 – ročného štipendia DAAD (Nemecká akademická služba) na štúdium v Nemecku. Študijný pobyt mimoriadne nadaných žiakov v Nemecku, spolupráca s veľvyslanectvom NSR. RUJ - príprava žiakov na študijné pobyty
pre nadaných žiakov v Rusku - ,,Kalužská škola“. ŠPJ - spolupráca s centrom Španielskeho veľvyslanectva ,,Aula
Cervantes“, spolupráca so španielskym vydavateľstvom Edelsa. INF – pravidelná účasť na celosvetových súťažiach
v robotike (Nagoya, Montreal, Sydney). Účasť na celosvetových súťažiach v prírodných vedách.

Gymnázium Petra Pázmáňa
s vyučovacím jazykom maďarským Pázmány Péter Gimnázium

Letomostie 3 • 940 61 Nové Zámky - Érsekújvár
tel.: 035/642 08 59
gimnaziumnz@gmail.com
www.pazmangymnz.edupage.sk
Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium má 179 storočnú históriu, keďže vyučovanie sa začalo už v októbri 1842.

Počas histórie škola sídlila v rôznych budovách. V škole prevláda rodinná atmosféra, výchova a vzdelávanie sú
založené na troch základných princípoch, ktoré predurčujú aj celkové zameranie gymnázia: jazyky, výchova k multikulturalizmu a tolerancii a snaha naučiť žiakov cítiť a konať ekologicky voči svojmu prostrediu. V posledných rokoch
sa škola orientuje aj na medzinárodné aktivity a projekty.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Škola ponúka na výber tri cu-

dzie jazyky: anglický, nemecký a španielsky. Z nemeckého jazyka je možné získať medzinárodne platný diplom
z nemeckého jazyka DSD I.

Medzinárodné aktivity školy: Škola sa úspešne zapája do rôznych medzinárodných programov: v súčasnosti

má dvojročný projekt Erasmus+ pre študentov s piatimi partnerskými krajinami po celej Európe, pre učiteľov dva
dvojročné projekty na zahraničné vzdelávacie kurzy. Pravidelne organizujeme výmenné študijné pobyty s partnerskými školami v Maďarsku. Každý druhý rok máme naplánované tematické exkurzie do Serede a koncentračného
tábora Osvienčim v Poľsku.
Projekty: Škola bola ocenená v súťaži Európska značka pre jazyky 2019 s projektom Nature Detectives. Väčšina

učiteľov sa zapája do projektovej činnosti aj na platforme eTwinning, kde viacero projektov získalo certifikát národnej
kvality, v roku 2020 aj Európsky certifikát kvality za projekt Money Matters. Za roky 2021-2022 škola už druhýkrát
prestížny titul Škola eTwinnning. Dlhodobé projekty školy: Zelená škola, Recyklohry, Do práce na bicykli – Do školy
na bicykli, Deň narcisov a pod.
Krúžková činnosť: Podľa záujmu žiakov sa otvárajú rôzne krúžky, napr. športové, jazykové (ruský), prírodovedné, tanečný, mediálny (na tvorbu filmu a časopisu), debatný krúžok, programovanie, robotika a pod.

Projekty: Deutsche sprachdiplom, New Castles of the World, Dorotka a jej priatelia, Medzinárodné humanitárne
právo, Hodina o Červenom kríži, HIV/AIDS, ADP, Projekt ,,Vybudovanie informačno-komunikačnej siete“, NATURA
2000, EKOSTOPA, GEOCACHING, RECYKLOHRY, ,,Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, Separovaný
zber odpadu, ,,Poznávame históriu nášho mesta, obce“, projekt ,,ČISTÉ DETI“.

Športové a iné aktivity školy: Okrem športových krúžkov sa ročne 2-krát organizujú športové dni pre študentov

Krúžková činnosť: Na škole aktívne pôsobí množstvo krúžkov širokospektrálneho zamerania (chemické, fyzikálne, biologické, matematický, jazykové, konverzačné, ekonomický, tvorivý, žurnalistický, astronomický, biblický,
programovací, športové krúžky, Červený kríž).

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola zatiaľ

Športové a iné aktivity školy: Škola disponuje vlastnou novovybudovanou halou, telocvičňou a multifunkčným

Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie je možné v školskom internáte SOŠ Nitrianska 61. Stravovanie je zabezpečené v budove Gymnázia M. R. Štefánika a formou bufetu v budove školy.

ihriskom. Ponúka širokú variabilitu športových činností : futbal, futsal, florbal, atletika, volejbal, hádzaná, cezpoľný
beh, biliard, stolný tenis, bedminton, šach, lyžiarsko výchovno–výcvikové kurzy, plávanie, individualizované cvičebné programy.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Areál pozo-

stáva zo 6 budov, do 3 je čiastočný bezbariérový prístup. Inkluzívne vzdelávanie je možné, ak žiak splní podmienky
prijímacieho konania.

okres NOVÉ ZÁMKY

zriaďovateľ

pri príležitosti Dňa študentov a Dňa detí. Škola realizuje Program milosrdenstva. Cieľom programu je podporiť toleranciu žiakov voči inakosti, ukázať im rôzne sociálne situácie. Žiaci druhého ročníka školy v mesiaci december strávia 1 deň v inštitúcii, ktorá zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre zdravotne a duševne postihnuté deti a starých ľudí.

nemá bezbariérový prístup. Žiakov s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia) začleňujeme
do bežného vyučovania s úpravou učebných osnov.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi gymnázia získajú nielen všeobecné vzdelanie a kvalitnú prípravu

na hociktorú univerzitu na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku a inde, ale naučia sa aj základným hodnotám, kompetenciám a schopnostiam, aby sa mohli čo najlepšie uplatniť na trhu práce a aby sa stali plnohodnotnými občanmi Európskej Únie. Všetci absolventi z roku 2020/21 pokračujú vo svojom štúdiu na univerzitách alebo vysokých školách.

Možnosti ubytovania a stravovania: Možnosť stravovania je v školskej jedálni v budove školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Umiestnenosť absolventov školy na vysokých školách a univerzitách pravidel-

ne presahuje hranicu 95%, pričom veľká časť študentov vďaka kvalitnej jazykovej príprave pôsobí na zahraničných
vysokých školách.
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Adyho 7 • 943 01 Štúrovo
tel.: 036/751 13 52 • 0915 707 529
riaditelgymn@centrum.cz
www.gymn-sturovo.edupage.org

Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium VJS / VJM

Charakteristika školy: Škola má 70 ročnú históriu. Je typickou školou so všeobecným zameraním, ktorá pripravuje študentov na ďalšie univerzitné štúdium. Vybavenie školy je na štandardnej úrovni. Všetky učebne, ako aj
kmeňové triedy, sú vybavené modernou IK technikou. V rámci vyučovania telesnej výchovy sú využívané okrem
vlastných priestorov telocvične, posilňovne a športového areálu aj krytá plaváreň a v letných mesiacoch otvorené
bazény štúrovského kúpaliska. Všetky predmety sú vyučované kvalifikovanými pedagógmi požadovanej kvalifikácie.
Žiaci reprezentujú školu na mnohých súťažiach – predmetové hlavne jazykové olympiády, SOČ, športové súťaže.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sa vyučujú anglický

a nemecký jazyk v nadviazaní na štúdium jazykov na ZŠ. V prípade záujmu je možné rozšíriť škálu jazykov o ruský
jazyk, španielsky jazyk. Výučba týchto jazykov je posilnená v jednotlivých ročníkoch o ďalšie hodiny jazykových
konverzácii s rôznou hodinovou dotáciou.

Medzinárodné aktivity školy: Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu je účasť našich žiakov v medzinárodných projektoch.. Sú medzi nimi niekoľko mesačné až trojročné projekty s medzinárodnou účasťou iných škôl
podobného typu – E-Twinning, Erasmus+... Tieto projekty majú pozitívny dopad na kvalitu vyučovacieho procesu,
na rozvoj poznatkov našich študentov. Nesmieme zabudnúť vyzdvihnúť vynikajúcu úroveň znalostí cudzích jazykov
našich študentov pri samotnej realizácii projektov, kde vo väčšine prípadov jazykom komunikácie je anglický resp.
nemecký jazyk.
Projekty: Škola sa zapojila grantu Čitateľská gramotnosť. Každoročne organizujeme historicko-geografické exkurzie v štátoch Európy, jazykové exkurzie do Viedne, či študijno-poznávacie pobyty v Anglicku. Zaraďovanie projektov
rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom
učive.
Krúžková činnosť: Škola ponúka každoročne žiakom výber z krúžkov rôzneho zamerania. Mimoškolská činnosť

Bernolákova 37 • 942 01 Šurany
tel.: 035/650 08 24
skola@gymsu.sk
www.gymsu.edu.sk

Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Cieľom Gymnázia v Šuranoch je byť dôležitou súčasťou gymnaziálneho vzdelávacieho
systému na Slovensku, napĺňať strategické zámery rozvoja vzdelanej spoločnosti v rámci požitavského regiónu
a poskytnúť absolventom školy kompetencie, ktoré im umožnia, aby úspešný absolvent školy bol schopný zvládnuť
akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia a zapojiť sa do aktívneho života spoločnosti. V šk. roku 2022/2023 prijímame
do 1. ročníka 56 žiakov. Učebný plán jednej triedy je zameraný na rozšírené vyučovanie prírodných vied, matematiky
a cudzích jazykov s využitím digitálnych technológií a druhá trieda je so všeobecným gymnaziálnym zameraním
vrátane výuky environmentálnej výchovy zameranej na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klimatických
podmienok.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sa kvalifikovane vyučujú nasledovné cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský a španielsky. V rámci disponibilných hodín je učebný plán
výrazne posilnený zvýšeným počtom hodín cudzích jazykov. Pravidelne organizujeme v škole Anglický projektový
týždeň, ktorý vedie anglický lektor. Podporujeme i iné formy vzdelávania cudzích jazykov, vydávame elektronický
školský cudzojazyčný časopis Mag4zine.
Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme so školami v Anglicku, v Nemecku, v Španielsku a v Rusku.

V rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja organizujeme Krajské kolo medzinárodnej dejepisnej súťaže českých
a slovenských gymnázií pod záštitou vlád Českej a Slovenskej republiky. Každoročne organizujeme jednu zahraničnú odbornú exkurziu vždy do inej krajiny. Žiaci 3. ročníka absolvujú odbornú exkurziu do Prahy a žiaci 2. ročníka
do Viedne.
Projekty: Národný projekt: „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, Projekt ClimaEdu- zvyšovanie povedomia
žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy, Planet Lover – zachráňme planétu,
Európsky deň jazykov, Projekt „Neberiem drogy, som šťastný“, Medzinárodný deň školských knižníc, Európa v škole.

sa uplatňuje v oblasti športu (basketbal, plávanie...), jazykov (ruský, španielsky, taliansky..), zručností (modelársky),
literárny...

Krúžková činnosť: Na škole pracuje 12 záujmových krúžkov. Vydávame školský časopis, žiaci aktívne pracujú
v žiackom školskom parlamente a na vysokej úrovni pracuje v škole skupina Mládeže Slovenského Červeného kríža.

Športové a iné aktivity školy: V oblasti športu naši žiaci rozvíjajú svoj talent hlavne v basketbale, vo futbale
a v stolnom tenise. Každoročne sme organizátormi regionálnej súťaže streetbalového turnaja a nonstop basketbalového turnaja. Veľmi úspešná je reprezentácia školy v Kalokagatii.

Športové a iné aktivity školy: Škola každoročne organizuje školské turnaje vo futbale, volejbale, basketbale

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola je

otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu a podľa potreby zabezpečuje bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nedisponuje vlastným školským internátom, ale ubytovanie je mož-
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Gymnázium - Gimnázium

a florbale. Zúčastňuje sa takmer všetkých športových súťaží organizovaných OÚ Nitra. Organizujeme celoslovenský
beh mestom Šurany „Šurianska desiatka“. Škola má k dispozícii multifunkčné ihrisko a telocvičňu. Zapájame sa do
všetkých predmetových olympiád, olympiády ľudských práv, olympiády o EÚ a podporujeme i neformálne vzdelávanie. Na škole je zdravá, študijná a pokojná atmosféra. Každoročne organizujeme školský ples.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá

bezbariérový prístup.

né zabezpečiť v stredoškolskom internáte s celodenným stravným (raňajky, desiata, obed, večera). Stravovanie
počas dňa je zabezpečené v moderne vybavenej jedálni oproti budovy školy a v rámci dňa je možné si zakúpiť
pestrú stravu v automate.

jedálni pri Obchodnej akadémii v Šuranoch.

Uplatnenie absolventov v praxi: Cieľom školy je pripraviť absolventov školy na vysokoškolské štúdium. Úspešnosť prijatia na VŠ ako aj jeho ukončenia je každoročne vynikajúca. Naši študenti sa uplatňujú na univerzitách nielen
na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko).

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu
pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 /vysoká škola/, prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 alebo uplatniť sa so získanou kvalifikáciou na trhu práce.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá možnosti ubytovania žiakov, žiaci sa stravujú v školskej
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Obchodná akadémia
okres NOVÉ ZÁMKY

Nám. hrdinov 7 • 942 01 Šurany
tel.: 035/650 08 59
sekretariat@oasurany.sk
www.oasurany.sk

Študijné odbory:

5-ročné
4-ročné

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium - anglický jazyk
6317 M obchodná akadémia

Charakteristika školy: Škola s viac ako sedemdesiatročnou históriou ponúka žiakom kvalitné ekonomické vzde-

lanie. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený plne kvalifikovanými učiteľmi. Dobré materiálne a priestorové
vybavenie školy vytvárajú predpoklady plniť hlavné poslanie: „Odovzdávať žiakom teoretické a praktické vedomosti
a zručnosti, pripraviť ich na povolanie a získanie odbornej kvalifikácie, čo je predpokladom pre pracovné zaradenie
absolventov zodpovedajúce požiadavkám trhu práce a predpokladom pre ďalšie štúdium.“
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Vyučujeme dva cudzie jazyky: anglický a nemecký. Žiak v bilingválnom štúdiu absolvuje v 1. ročníku 20 hodín
anglického jazyka týždenne ako základnú jazykovú prípravu. Žiaci majú možnosť získať certifikát od firmy Kros
na vedenie podvojného účtovníctva v programe Omega a certifikáty vzdelávacích programov JA Slovensko. Škola
ponúka žiakom 3. - 5. ročníka možnosť vykonať štátnu skúšku v písaní na počítači a korešpondencie, možnosť
získať medzinárodný certifikát ECDL-„Európsky vodičský preukaz na počítače“ a dokument o absolvovaní praxe
v zahraničí Europass mobilita.
Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme v projektoch: Euroscola a eTwinning. Zapájame sa do medzinárodných súťaží: Juvenes Translatores. Zrealizovali sme odbornú prax žiakov v zahraničí (Londýn) prostredníctvom
projektu Erasmus+.
Projekty: Zapájame sa do projektov Európsky týždeň odborných zručností, Európsky deň jazykov, Európska znač-

ka pre jazyky, Záložka do knihy spája slovenské školy, Digitálne zručnosti pre život na stredných školách. Žiaci
pracujú v programoch spoločnosti JA Slovensko. Zúčastňujeme sa kreatívnych projektov na získanie odborných
zručností - Innovation Camp, Career Day.

Krúžková činnosť: Krúžky na škole: žurnalisticko-fotografický, enviro, Nemčina pre začiatočníkov, Angličtina pre
pokročilých, Angličtina je zábava, dramatický krúžok ANJ, Wordprocessing, Ekonómia v kocke, Skrášlime si našu
školu.
Športové a iné aktivity školy: Žiaci školy sa aktívne zapájajú do súťaží: Mladý účtovník, Olympiáda ľudských

práv, Expert geniality show, Matematický klokan, Mladý Európan. Každoročne organizujeme krajskú súťaž Spracovanie informácií na počítači, odborné exkurzie, poznávacie exkurzie do zahraničia a verejné zbierky. Žiaci sa
pravidelne zúčastňujú športových súťaží stredných škôl v basketbale, futsale, bedmintone a hádzanej.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola je

otvorená inkluzívnemu vzdelaniu a podľa potreby zabezpečí bezbariérový prístup do školy.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola poskytuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi študijných odborov získajú úplné stredné odborné vzdelanie ISCED
3A. Uplatnia sa na domácom a medzinárodnom trhu práce v skupine zamestnaní zameraných na vykonávanie
ekonomických, manažérskych, marketingových, obchodno-podnikateľských, administratívnych činností. Absolvent
je pripravený aj pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole a zároveň má predpoklady na rozvíjanie vlastných
podnikateľských aktivít.
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Spojená škola s org. zložkami
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai
Szakközépiskola a Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia
Komárňanská 28 • 940 75 Nové Zámky
tel.: 035/641 82 56
skola@spsenz.sk
www.spojenaskola.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

2675 M elektrotechnika VJS / VJM
2561 M informačné a sieťové technológie VJS / VJM
6317 M obchodná akadémia VJM

Charakteristika školy: Naša škola s 50-ročnou tradíciou patrí k pilierom odborného vzdelávania v regióne v oblasti elektrotechniky a vyučovania IT predmetov. Je jednou z najväčších stredných škôl vychovávajúcich absolventov
s technickým a ekonomickým vzdelaním, ktorí sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločenského života. Čestný
názov SPŠE S. A. Jedlika sme dostali pri príležitosti 30. výročia založenia školy po S.A.Jedlikovi, rodákovi zo Zemného. Bol vytrvalý a cieľavedomý, a to sú vlastnosti, ktoré chceme rozvíjať aj u našich žiakov.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: V študijnom odbore obchodná
akadémia sa vyučujú dva cudzie jazyky, v študijnom odbore elektrotechnika a informačné a sieťové technológie jeden cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk si žiak môže zvoliť ako nepovinný. Žiak si môže vybrať z dvoch jazykov: anglický,
nemecký. V odbore informačné a sieťové technológie sa hlavný odborný predmet sieťové a informačné technológie
vyučuje v anglickom jazyku. Žiaci našej školy môžu získať certifikáty CISCO – CCNA, IOT, ECDL a absolvovať
štátnice z administratívy a korešpondencie.
Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme s družobnými odbornými školami v Győri (Maďarsko) a v Jihlave (ČR).
Projekty: Škola je IT Akadémia partnerom v rámci celonárodného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Je členom Digitálnej koalície Slovenska. Má schválený projekt IROP zameraný na modernizáciu technického
vybavenia s výškou investície cca 2,29 milióny €. V súčasnosti prebieha výstavba multifunkčného ihriska s výškou
investície cca 260 948 €.
Krúžková činnosť: Škola ponúka niekoľko desiatok záujmových krúžkov, v ktorých sa venujeme rozvoju odborných zručností, slabo prospievajúcim žiakom, príprave žiakov na štúdium na VŠ, rozvoji umeleckého talentu
a športovým aktivitám.
Športové a iné aktivity školy: Škola má pre športové aktivity dobré podmienky - 2 telocvične a športové ihriská.
Naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na súťažiach v atletike, florbale, futbale, stolnom tenise, cezpoľnom behu,
volejbale, bedmintone. Každoročne naša škola získava popredné umiestnenia v krajských i celoštátnych kolách
súťaží SOČ, CISCO-NAG a IOT NAG a NetRiders, Robocup, Festival vedy a techniky, Infoprog, ZENIT, Enersol,
PALMA, PALMA Junior, Kybernetická bezpečnosť, Poznaj slovenskú reč, olympiád z cudzích jazykov, SJL, EÚ, ľudských práv a z informatiky, v matematickej olympiáde ako aj v matematických súťažiach PANGEA, Genius Logicus,
KLOKAN a v recitačných súťažiach.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Toho času
nie je možnosť bezbariérového prístupu, ale po realizácii plánovaných projektov tento prístup bude zabezpečený.
Škola umožňuje štúdium aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Možnosti ubytovania a stravovania: Naši žiaci sa môžu stravovať v školskej jedálni s možnosťou výberu
z dvoch hlavných jedál. Záujemci sa môžu ubytovať v školskom internáte pri SOŠ stavebnej, Nitrianska cesta 61,
Nové Zámky alebo pri SZŠ, Björsonova 4, Nové Zámky s možnosťou raňajok a večere.
Uplatnenie absolventov v praxi: Väčšina absolventov našej školy sa hlási a následne úspešne študuje na VŠ,
ostatní pracujú v súkromných resp. štátnych firmách, ktoré prejavujú veľký záujem o našich absolventov. Všetci naši
absolventi si nájdu uplatnenie v praxi.

okres NOVÉ ZÁMKY

zriaďovateľ

47

zriaďovateľ

okres NOVÉ ZÁMKY

Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola

Pod kalváriou 1 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 08 79
skola@szsnz.sk
www.szsnz.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebný odbor:
1-ročný
Pomaturitné štúdium: 2-ročné

5356 M zdravotnícky asistent  VJS / VJM
5370 M masér  VJS
5371 H sanitár VJS
5356 N zdravotnícky asistent  VJS
5370 N masér  VJS
5349 N podológ  VJS

Charakteristika školy: Škola má dlhoročnú tradíciu, jej hlavným poslaním je pripravovať do života a praxe zdravotníckych pracovníkov s možnosťou pokračovať v štúdiu na VŠ. Odborná príprava žiakov sa uskutočňuje v špecializovaných odborných učebniach, no taktiež aj v zdravotníckych, sociálnych a iných zariadeniach a umožňuje
optimálne prepojenie teórie a praxe.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Vyučovanie cudzích jazykov sa realizuje v anglickom a nemeckom jazyku podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Škola organizuje Kurz prvej pomoci akreditovaný MZ SR, taktiež realizuje pravidelné preškolovanie zamestnancov organizácií v regióne z oblasti poskytovania prvej pomoci a v spolupráci so SČK sa podieľa
na organizácii kurzov opatrovania.
Medzinárodné aktivity školy: Partnerská spolupráca so SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod (ČR), projektová činnosť:

eTwinning, DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Adopcia na blízko - projekt zameraný na globálne
vzdelávanie.

Projekty: Škola realizuje projekty medzinárodného charakteru (viď. vyššie), taktiež projekty na národnej úrovni
(NAPPO - Národný program prevencie obezity, projekty v spolupráci s Mládežou SČK, enviroprojekty) a školské
projekty (CLIL, “Čisté ručičky”, peer programy).
Krúžková činnosť: Vytvárame podmienky pre kvalitnú záujmovú činnosť žiakov ponukou voľnočasových aktivít

a rozmanitých záujmových krúžkov (odborné, športové, jazykové).

Športové a iné aktivity školy: Vytvárame príležitosti pre zapojenie žiakov do športových súťaží, do jazykových
a iných olympiád, do súťaží prvej pomoci (Kalokagatia – Mladý záchranár a iné), žiaci sú riešiteľmi Matematického
klokana a Stredoškolskej odbornej činnosti. Na škole aktívne pracuje Žiacka školská rada, žiaci vydávajú vlastný
časopis Zdravoťáčik, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí, participujú na viacerých kampaniach, charitatívnych zbierkach a dobrovoľníckych aktivitách.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: SZŠ-EK
Nové Zámky nemá bezbariérový prístup, pri prijímaní žiakov so ŠVVP sú dodržiavané požiadavky formulované
v ŠVP pre jednotlivé odbory a v zmysle nich škola poskytuje inkluzívne vzdelávanie žiakom.

Zdravotnícka 3 • 940 51 Nové Zámky
tel.: 035/642 86 23
skola@hosnz.sk
www.hosnz.sk
Študijné odbory:

5-ročné
4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Pomaturitné štúdium: 3-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6323 K hotelová akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6352 M obchod a podnikanie
6405 K pracovník marketingu
6442 K obchodný pracovník
6489 H hostinský, hostinská
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
2964 H cukrár
6310 Q financie
6314 Q cestovný ruch
6421 L spoločné stravovanie

Charakteristika školy: Škola je vyprofilovaná na hotelierstvo, gastronómiu, obchod a služby a pôsobí v tejto oblasti ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb
a obchodu. V rámci celoživotného vzdelávania škola ponúka možnosť vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích
programoch a získať plnú kvalifikáciu v povolaniach: kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská, a čiastočnú
kvalifikáciu v povolaniach: somelier, barista a barman. Škola patrí k najväčším stredným odborným školám v Nitrianskom samosprávnom kraji a má bohaté medzinárodné skúsenosti. Garantom odbornosti praktickej prípravy je
profesijná organizácia Republiková únia zamestnávateľov.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V rámci vzdelávacieho procesu sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. Škola je zapojená do systému duálneho
vzdelávania v študijných odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu, v učebných odboroch čašník, servírka, kuchár, hostinský, hostinská a rozširuje svoju ponuku i o ostatné odbory štúdia. Škola ponúka žiakom kurzy
barmanský, baristický, someliersky s možnosťou získania osvedčenia a žiaci môžu v učebných odboroch kuchár,
čašník, servírka, hostinský získať certifikát SOPK s medzinárodnou platnosťou.
Medzinárodné aktivity školy: Odbornú prax absolvujú žiaci aj v zahraničí: Slovinsko, Grécko, Česko, Maďarsko,
Rakúsko. Žiaci získali mnohé ocenenia aj na medzinárodných súťažiach.
Projekty: Škola je zapojená do medzinárodných projektov zameraných na získavanie odborných zručností, skúseností a jazykových kompetencií žiakov.
Krúžková činnosť: Na škole pracuje 20 krúžkov: športové, barmanský, someliersky, baristický, čajový, carwingo-

vý a krúžky ekonomického a obchodného zamerania.

Športové a iné aktivity školy: Škola má novú telocvičňu, viacúčelové ihriská a posilňovňu, ktoré vytvárajú žia-

kom ideálne podmienky na rozvoj športových aktivít – futbal, florbal, stolný tenis, basketbal, volejbal, tenis, badminton. Žiaci v športových súťažiach už dlhodobo dosahujú veľmi dobré úspechy na národnej i medzinárodnej úrovni.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola je

Možnosti ubytovania a stravovania: Súčasťou školy je školský internát a školská jedáleň, ktoré poskytujú

otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov na škole - do budovy školy je vybudovaný bezbariérový prístup. Medzi
jednotlivými poschodiami je možnosť pohybu osobným výťahom. Škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sú dlhodobo žiadaní na trhu práce, majú uplatnenie v zariade-

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola ponúka stravovacie služby v žiackom centre Mladosť a v školských
bufetoch. Ubytovanie zabezpečujeme v stredoškolskom internáte SOŠ stavebnej v Nových Zámkoch.

ubytovanie a stravovanie pre žiakov školy.

niach zdravotníckej starostlivosti (ambulancie, nemocnice, polikliniky) a v zariadeniach sociálnych služieb (domovy
dôchodcov, domovy sociálnych služieb), príp. v iných zariadeniach (liečebné kúpele, špecializované zariadenia –
maséri; zariadenia odbornej, resp. medicinálnej pedikúry – podológ).
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Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sú pripravení uplatniť sa na trhu práce, kde sú žiadaní zamestnávateľmi nielen v regióne ale i v zahraničí a tiež môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.
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Stredná odborná škola
dopravy a služieb

Stredná odborná škola
gastronómie a služieb

3447 K grafik digitálnych médií
2495 K autotronik
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
6446 K kozmetik
Učebné odbory:
3-ročné
3473 H 06 polygraf grafik
		
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
6445 H kuchár
2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6456 H kaderník
Nadstavbové štúdium: 2-ročné
6426 L vlasová kozmetika
6421 L spoločné stravovanie
3757 L dopravná prevádzka
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Učebné odbory:

Jesenského 1 • 940 62 Nové Zámky
tel.: 035/642 86 42
sos@sosdsnz.sk
www.sosdsnz.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Charakteristika školy: Vzniku Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky predchá-

dzala viac ako 130-ročná tradícia učňovského školstva v Nových Zámkoch. Škola pripravuje žiakov v študijných
a učebných odboroch zameraných na dopravu a autoopravárenstvo, spoločné stravovanie, kozmetické, kadernícke
a grafické služby. Výhodou školy sú vlastné cvičné dielne praktického vyučovania, poskytujúce služby širokej verejnosti. O kvalite vzdelávania svedčia mnohé úspechy žiakov na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Hviezdoslavova 55 • 942 01 Šurany
tel.: 035/650 08 70 • 035/650 08 71
zss-surany@mail.t-com.sk
www.zss-surany.edupage.org
3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
2964 H cukrár
6421 L spoločné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika školy: V terajšej podobe pôsobí škola od 1.9.2007. Škola má potravinársky charakter s doplnením na podnikateľské aktivity. Veľkou výhodou školy sú vlastné pracoviská odborného výcviku. Škola zdarma
poskytuje pre žiakov 1. ročníka pracovné oblečenie a štartovací balík školských potrieb.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Na škole sa aktívne vyučuje anglický a nemecký jazyk. Žiaci majú možnosť získať certifikát Slovenskej barmanskej
asociácie - Slovak bartenders association, Carvingovej akadémie L.Procházku – Carving academy Fruit vegetable
carving IES Londyn, Slovenskej baristickej asociácie, ktoré majú platnosť v celej EÚ. Duálne vzdelávanie vykonávame v špecifickej podobe formou zmluvných pracovísk.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Medzinárodné aktivity školy: Družobná škola – Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel vo Velkom Meziřičí v ČR,
OA a Hotelová škola Třebíč ČR, spolupráca s Czech carving studio L.Procházka ČR, spolupráca s baristickou firmou
Academy of coffee, spolupráca s firmou PROFI PRESS Praha, študentská prax prostredníctvom pracovnej agentúry
v Bonne v Nemecku, internetové partnerstvá.

Medzinárodné aktivity školy: Škola aktívne spolupracuje so strednými školami v zahraničí. Organizujeme me-

Projekty: Recyklohry, Malé baterky, Červené stužky, eTwinning, Európsky týždeň športu, Vy rozhodujete, my pomáhame – Zlaté časy našich starých mám, Vy rozhodujete, my pomáhame – Živá kniha o gastronómii, Bicyklom
po Nitrianskom kraji, Projekt mesta Šurany – vianočný medovník, Letná škola, EKO ALARM, Rozvoj informatizácie
regionálneho školstva, Záložka do knihy spája slovenské školy, Spolu úspešnejší, Projekt Orange Slovakia.

V škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. Žiaci môžu získať k výučnému listu certifikáty SOPK, certifikáty
Slovenskej barmanskej asociácie a Slovenskej asociácie baristov. Na našej škole je možnosť štúdia v systéme
duálneho vzdelávania v odboroch autotronik a autoopravár.
dzinárodné súťaže odborných vedomostí a praktických zručností, výmenné pobyty žiakov, odborné exkurzie.

Projekty: Škola je zapojená do projektov Erasmus+, Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – vzdelávacia

mobilita jednotlivcov ,,Odbornosť zo zahraničia“, s dôrazom na získavanie odborných zručností, skúseností a skvalitňovanie jazykových znalostí našich žiakov.
Krúžková činnosť: Škola ponúka možnosti mimoškolských aktivít v záujmových krúžkoch umeleckého, prírodovedného, športového a najmä odborného zamerania (vizážistický, barmanský, fotografický krúžok, jazykové krúžky
a iné).
Športové a iné aktivity školy: V oblasti športu naši žiaci rozvíjajú svoj talent v basketbale, floorballe a stolnom
tenise. Exkurzie, spoločenské, kultúrne a výchovné podujatia sú súčasťou vzdelávacej činnosti školy. Deň otvorených dverí, Červené stužky, Deň narcisov, dobrovoľné darcovstvo krvi, spolupráca so ZŠ v regióne sú ďalšími
aktivitami našich žiakov.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola pod-

poruje a je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov. Bezbariérový prístup je možné zabezpečiť len v prízemných
učebniach budovy školy.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola ponúka stravovanie vo vlastnom stredisku PV Koliba, v školskom
bufete ako i stravovanie a ubytovanie na internáte v spolupráci s inými strednými školami v Nových Zámkoch.
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Krúžková činnosť: Na škole pracujú krúžky : jazykový krúžok, krúžok zdravého životného štýlu, cukrárskej tvori-

vosti, carvingový krúžok, krúžok gastronomických zručností, krúžok ľudovej tvorivosti, včelársky krúžok

Športové a iné aktivity školy: Športové vyžitie študentom poskytuje vonkajší komplex tvorený trávnatým ih-

riskom, basketbalovými košmi s asfaltovou plochou, telocvičňou a posilňovňou. Pravidelne sa zúčastňujeme športových súťaží a podujatí organizovaných v rámci stredných škôl, kde dosahujeme dobré výsledky. Organizujeme
a zabezpečujeme spoločenské podujatia, plesy, výročia, rodinné oslavy, svadby, promócie, recepcie a prezentácie;
ponúkame cateringové služby, výrobu, distribúciu a predaj cukrárskych výrobkov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Vybudovanie
bezbariérového prístupu je v štádiu riešenia. Inkluzívne vzdelávanie vieme zabezpečiť podľa špecifických požiadaviek žiakov.
Možnosti ubytovania a stravovania: Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni priamo v areáli školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Snahou našej školy je vychovávať odborníkov v gastronómii, reštauračných

službách, cukrárskej a pekárskej výrobe, ako aj v podnikaní v týchto oblastiach. Len kvalitne pripravení absolventi
majú predpoklady uplatniť sa v tvrdej konkurencii na trhu práce v Európskej únii a v zahraničí.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v oblasti služieb,

alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
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Nitrianska cesta 61 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 10 77
sosstavnz@mail.t-com.sk
www.sosstavnz.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

2-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

3650 M staviteľstvo
2447 K mechanik hasičskej techniky
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn
3348 M tvorba nábytku a interiéru   
3661 H murár
3675 H maliar                                     
3684 H strechár
3678 H inštalatér
3355 H stolár
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
3686 F stavebná výroba
3659 L stavebníctvo
2675 L 02 elektrotechnika

Charakteristika školy: História školy siaha do roku 1966, keď vznikla Učňovská škola, ktorá zabezpečovala
prípravu v odbore murár a tesár. Postupne sa škola dotvárala aj o ďalšie odbory. Škola má vlastné dielne, čo umožňuje študentom získavať praktické zručnosti. Jej súčasťou je internát, kuchyňa a krásny športový areál. Významné
úspechy zaznamenávame na odborných súťažiach, športových súťažiach a olympiádach. Škola je členom Cechu
strechárov, Cechu maliarov a SOPK. Za najväčšie úspechy považujeme uplatnenie absolventov na trhu práce
a úspešné štúdium našich absolventov na VŠ.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Škola poskytuje vyučovanie anglického a nemeckého jazyka. Absolventi študijných odborov získavajú po ukončení
štúdia maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. Absolventi študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej techniky získavajú k maturitnému vysvedčeniu aj výučný list a osvedčenie SOPK. Škola úzko spolupracuje s firmami, čo skvalitňuje
prepojenie teórie s praxou formou duálneho vzdelávania a zmluvou o zabezpečení odborného výcviku.
Medzinárodné aktivity školy: Družobné styky s partnerskými školami v MR – v Ostrihome, Göde, Székesfehérvári, v ČR – Jihlave. Vzájomné aktivity sú zamerané na súťaže odborného a športového charakteru.
Projekty: Škola sa naďalej zapája do medzinárodných výziev Erasmus+ a projektov v meste Nové Zámky.

Nitrianska 61 • 942 01 Šurany
tel.: 035/650 08 65
sostsurany@sostsurany.sk
www.sostsurany.edupage.org

4-ročné 2411 K mechanik nastavovač
2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik
Nadstavbové štúdium: 2-ročné 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov

Študijné odbory:

Charakteristika školy: Škola bola založená v roku 1983. V roku 2012 prešla komplexnou modernizáciou financovanou z prostriedkov EÚ a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pripravuje absolventov pre potreby domácich
a zahraničných firiem so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku a mechatroniku. Sídli v komplexne vybudovanom areáli, ktorý zahŕňa teoretické učebne, dielne odborného výcviku a telocvičňu. Odborné strojárske a elektrotechnické predmety sa vyučujú pomocou modernej techniky, získanej v rámci projektov podporených Európskou
úniou. Škola vlastní vyše 100 počítačov, ktoré využívajú žiaci pri vyučovaní a nové technológie pre vyučovanie elektrotechniky a strojárstva. Má zriadené CNC centrum /stroje riadené počítačmi/. Škola sa stala Centrom odborného
vzdelávania a prípravy v strojárstve a elektrotechnike. Spolupracujeme pri príprave s firmami OSRAM Nové
Zámky, Muehlbauer Nitra, Lindenmaier Šurany, Wöhrle Šurany a ŽSR v rámci systému duálneho vzdelávania i pri
príprave žiakov bez duálneho vzdelávania. Všetkým absolventom dokážeme zabezpečiť prácu doma i v zahraničí.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučuje anglický jazyk. Duálne vzdelávanie realizujeme v odboroch mechanik nastavovač a mechanik
elektrotechnik s firmami OSRAM Nové Zámky, Wöhrle Šurany, Muehlbauer Nitra a ŽSR. Žiaci majú možnosť získať
po maturitnej skúške osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

Medzinárodné aktivity školy: Škola spolupracuje so Strednou školou priemyselnou, technickou a automobilovou v Jihlave (ČR). Odbornú spoluprácu v zahraničí rozvíjame cez firmy OSRAM Nové Zámky a Muehlbauer Nitra.
Projekty: Škola má schválený projekt celkovej modernizácie techniky a učebných pomôcok v hodnote 1,4 milióna

Eur z prostriedkov EÚ a VÚC. V súčasnosti prebieha realizácia tohto projektu, ktorá zvýši kvalitu výučby vo všetkých
odboroch vyučovaných na škole.

Krúžková činnosť: Záujmové krúžky ponúkame podľa záujmu žiakov-športového, odborného, umeleckého, lite-

Krúžková činnosť: V škole môžu žiaci pracovať v záujmových krúžkoch v oblasti športu, kultúry, techniky

Športové a iné aktivity školy: Škola má veľmi dobré podmienky na športové vyžitie žiakov - veľké trávnaté futbalové ihrisko, atletickú dráhu, tartanové multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, golfové ihrisko, veľkú telocvičňu, posilňovňu a strelnicu. Pravidelne sa žiaci školy zapájajú do športových aktivít na úrovni školy, okresu, kraja
a celoslovenských súťaží.

Športové a iné aktivity školy: Žiaci sa zúčastňujú športových súťaží na okresnej aj krajskej úrovni. Škola sa
pravidelne zúčastňuje súťaží SOČ a ZENIT a zapája sa do rôznych projektov.

rárneho a filmového charakteru.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Do vestibulu
školy máme zabezpečený bezbariérový prístup. Škola spolupracuje s CPPP v Nových Zámkoch a zabezpečujeme
vzdelávanie aj pre žiakov so ŠVVP.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola disponuje novozrekonštruovaným školským internátom. K školské-

mu internátu je zriadená kuchyňa i jedáleň, kde majú žiaci školy zabezpečené celodenné stravovanie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sú veľmi dobre pripravení na výkon odborných technických

pracovníkov v oblasti stavebníctva, elektrotechniky a dizajnu. Škola má veľmi dobrú spoluprácu s firmami a živnostníkmi v meste Nové Zámky a okolí čo prispieva absolventom, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Mnohí absolventi
študijných odborov študujú na vysokých školách technického a umeleckého zamerania.
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Stredná odborná škola technická
okres NOVÉ ZÁMKY

okres NOVÉ ZÁMKY

Stredná odborná škola stavebná Építészeti Szakközépiskola

a v multimediálnej oblasti.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
bezbariérový prístup do školy na prízemí a v rámci schváleného projektu budujeme zdvíhaciu plošinu na centrálnom
schodisku školy.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola má možnosť poskytnúť žiakom hmotné a finančné zabezpečenie

v rámci duálneho vzdelávania (mesačné odmeny).

Uplatnenie absolventov v praxi: Prednosťou našich absolventov je získanie odborného vzdelania s maturitou

a výučným listom. Žiaci majú široké uplatnenie jednak v regióne, v rámci Slovenska a v zahraničí. Zárobky absolventov v podnikoch po roku praxe dosahujú 1.000,- až 1200,- € mesačne. Záujem firiem o absolventov školy je stály
a má rastúcu tendenciu. Taktiež môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo si založiť živnosť.
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okres NOVÉ ZÁMKY

Stredná odborná škola techniky,
služieb a obchodu Műszaki, Szolgáltatások és
Kereskedelmi Szakközépiskola
Sv. Štefana 81 • 943 03 Štúrovo
tel.: 036/751 13 68
sossturovo@gmail.com
www.soupst.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

2413 K mechanik strojov a zariadení  VJS / VJM,
2697 K mechanik elektrotechnik VJS / VJM
2679 K mechanik - mechatronik VJS / VJM
6460 H predavač VJS / VJM
3678 H inštalatér VJS / VJM
2487 H 01 autoopravár - mechanik VJS / VJM

okres KOMÁRNO

zriaďovateľ

Charakteristika školy: Škola má 54 ročnú tradíciu v odbornom vzdelávaní, ktoré je zamerané na strojárske, elek-

trotechnické a obchodné odbory. V súčasnosti máme 7 tried s vyučovacím jazykom maďarským. Školu navštevuje
spolu 137 žiakov. Teoretické vyučovanie je zabezpečené v klasických a odborných učebniach. Praktické vyučovanie
vo vlastných dielňach a na pracoviskách firiem. Súčasťou školy je školský internát, jedáleň, telocvičňa a športový
areál. Škola leží na 6 hektárovom pozemku neďaleko rieky Dunaj.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Žiaci sa učia anglický jazyk. Absolventi môžu získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti, Europass mobilita,
Medzinárodné aktivity školy:

- odborná prax v zahraničných firmách. Spolupracujeme so strednou školou v Ostrihome

Projekty: Erasmus+ pod názvom „Europská odborná prax IV- kvalita duálneho vzdelávania“, Rozvoj stredného

odborného vzdelávania.

Krúžková činnosť: Škola ponúka žiakom nasledovné krúžky: internetový, futbalový, turistický, športový, plavec-

ký, Mikrotik Network Academy, strelecký, hudobný a pod.

Športové a iné aktivity školy: Škola má vlastnú telocvičňu, posilňovňu a veľký športový areál. Zabezpečujeme

rôzne športové súťaže vo futbale, volejbale, basketbale, a pod. Pre našich študentov organizujeme exkurzie, školské
výlety, študentský ples a iné mimoškolské akcie.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má

zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. Škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov.

Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy
za 20,€ mesačne. Stravovanie zabezpečujeme vo vlastnej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi študijných odborov môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

alebo v pomaturitnom štúdiu. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu. O našich
absolventov majú zamestnávatelia veľký záujem.
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okres ŠAĽA

Školská 3 • 927 01 Šaľa
tel.: 031/770 34 92
gymnaziumsala@gymsala.sk
www.gymsala.edupage.org

Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

Nivy 2 • 927 05 Šaľa
tel.: 031/770 87 68
sps@salamon.sk
www.spojenaskolasala.sk
7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium Juraja Fándlyho poskytuje žiakom stredné všeobecné vzdelávanie v dvoch

druhoch denného štúdia: 4-ročný vzdelávací program a gymnázium s 8-ročným štúdiom. Priestory školy sú zrekonštruované a nadštandardne vybavené. Žiaci majú k dispozícii 25 učební, z toho 8 špeciálnych. Máme kvalitne
vybavené učebne biológie, chémie, fyziky, 2 posilňovne, 2 multifunkčné ihriská, 2 jazykové učebne, 2 IKT učebne,
1 špeciálnu učebňu na čitateľskú gramotnosť. Naše gymnázium sa môže hrdiť výborným postavením medzi gymnáziami v Nitrianskom kraji, kde sa dlhodobo v rámci rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (www.ineko.
sk) umiestňuje na popredných miestach.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Vyučujeme angličtinu, nemčinu,
francúzštinu a v prípade záujmu aj ruštinu a latinčinu (máme 2 špeciálne učebne pre výučbu cudzích jazykov vybavené odposluchom). Škola je satelitným strediskom City & Guilds a vykonáva prípravu aj samotnú skúšku priamo
v škole, aj pre Cambridge English. Kvalitu výučby anglického jazyka zvyšuje aj anglický lektor. Škola ponúka aj
skúšku DELF (francúzsky jazyk). Máme francúzsku knižnicu s 3000 ks francúzskej beletrie. V 8-ročnom študijnom
odbore gymnázium sú posilnené hodiny vyučovania cudzích jazykov a matematiky.
Medzinárodné aktivity školy: Študijno-poznávacie pobyty v Čechách, Anglicku, Francúzsku, Belgicku, Nemec-

ku, Poľsku, Sprachdiplom-projekt SchulBrücke v rámci Európskej únie, atď.

Študijné odbory:

4-ročné

6317 M obchodná akadémia

Charakteristika školy: Škola pripravuje absolventov v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Aktivity,

ktoré realizujeme, sú výsledkom kvality a motivačným prvkom vzdelávania, konkretizovaný každoročne v pláne práce jednotlivých predmetových komisií. Medzi pravidelné akcie patria: predmetové olympiády, SOČ, Veľtrh cvičných
firiem, kontraktačné dni cvičných firiem, športové súťaže, exkurzie, spoločenské a kultúrne podujatia, mediálna
prezentácia, besedy a pracovné stretnutia.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: V škole sa vyučuje anglický
a nemecký jazyk. Žiaci majú možnosť výberu z voliteľných predmetov, a to personalistika, marketing, cvičná firma
či bankovníctvo. Úspešní absolventi praktickej časti maturitnej skúšky získajú certifikát firmy KROS, a. s. o práci
v programe OMEGA – podvojné účtovníctvo. V rámci IT akadémie žiaci majú možnosť získať certifikát ECDL.
Medzinárodné aktivity školy: Škola sa naďalej zapája do medzinárodných výziev projektov a naďalej úzko

spolupracuje so Strednou školou živnostenskou zo Sokolova.

Krúžková činnosť: Z našej bohatej ponuky krúžkov vyberáme – seminár z ekonomiky a z účtovníctva, cvičná
firma, krúžok výpočtoej techniky, literárny krúžok, krúžok anglického jazyka a športové krúžky. Podporujeme kultúrne
vyžitie žiakov návštevami divadiel v Bratislave, Trnave a Nitre.
Športové a iné aktivity školy: Škola má vlastnú športovú halu, futbalové ihrisko s bežeckou dráhou, posilňov-

Projekty: „Záložka do knihy spája školy“, „Čitateľská gramotnosť“, „Esej J. Johanidesa“, „Plagát roka“, „Erasmus+

ňu, stolnotenisovú halu a multifunkčné ihrisko. Žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží – volejbal, hádzaná,
atletika, stolný tenis.

Krúžková činnosť: Krúžky sa otvárajú na základe záujmu žiakov. V súčasnosti na škole pracujú tieto krúžky:

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
bezbariérový prístup a vytvára podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci môžu
využiť pomoc školského psychológa.

Športové a iné aktivity školy: V športovej oblasti je ponuka pestrá pre všetky vekové kategórie. Škola organizu-

bufete.

– 2 skupiny“, „Juvenes Translatores“, „Best in English“.

biologický, chemický, čítankomil, dejepisný, krúžok fyziky, ľudské práva, matematický, mix volejbal, pohybové hry,
krúžok programovania, skills trainer, krúžok šikovných rúk, žiacka školská rada, žiacke rádio a školská kapela.
je kurz pohybových aktivít v prírode, ako aj lyžiarsko-výchovno-vzdelávací kurz.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Budova ško-

ly nemá zabezpečený bezbariérový prístup. Škola podporuje inkluzívny prístup v školskom vzdelávaní. Poskytuje
všetkým deťom bez rozdielu adekvátnu a čo najlepšiu úroveň vzdelávania s ohľadom na ich individuálne možnosti
a potreby.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola neposkytuje ubytovanie. Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej

školskej jedálni.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi nachádzajú uplatnenie na univerzitách na Slovensku i v zahraničí,

úspešnosť prijatých je okolo 98%. Výhodou našich žiakov je, že ovládajú 2 cudzie jazyky.
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Spojená škola - organizačná zložka
Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia
okres ŠAĽA

Gymnázium Juraja Fándlyho

Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej školskej jedálni a v školskom
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent štúdia je stredoškolsky vzdelaný, odborný, ekonomický pracovník

so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie rôznorodých ekonomických činností od získavania a spracúvania informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch v tuzemskom
a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, v cestovnom ruchu a zároveň aj v ďalších službách štátnej a verejnej
správy. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov
(súkromných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch. Typickými
činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí.
Absolvent je schopný zabezpečiť finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo v programoch OMEGA, OLYMP
aj ALFA, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).
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okres ŠAĽA

Nivy 2 • 927 05 Šaľa
tel.: 031/770 87 68
sps@salamon.sk
www.spojenaskolasala.sk
Študijné odbory:

4-ročné

2675 M elektrotechnika

Nivy 2 • 927 05 Šaľa
tel.: 031/770 87 68
sps@salamon.sk
www.spojenaskolasala.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Charakteristika školy: Stredná priemyselná škola elektrotechnická pripravuje absolventov v študijnom odbore

elektrotechnika. Pre absolventov organizujeme aj preskúšanie zo znalosti vyhlášky o elektrotechnickej spôsobilosti.
Za najväčšie úspechy považujeme uplatnenie absolventov na trhu práce a úspešné štúdium našich absolventov na
vysokých školách technického smeru, ale aj ekonómie, cudzích jazykov, či učiteľských smerov. Škola má úspešných
reprezentantov v súťažiach z odborných predmetov – ZENIT v elektronike, 3D modelovanie Solidworks, Siemens
Young Generation Award (SYGA), AMAVET, v stredoškolskej odbornej činnosti, matematických súťažiach, ako aj
v jazykových, či rôznych športových súťažiach.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Žiaci majú možnosť výberu

výučby z dvoch svetových jazykov, a to anglického a nemeckého. Každoročne sa žiaci môžu zdokonaľovať v anglickom jazyku počas týždenného pobytu v Anglicku, a to priamo v Londýne a na krátkych jazykových exkurziách
v Rakúsku. V rámci spolupráce so ZSE sa každoročne zúčastňujeme súťaže 4E.ON – tvorba učebných pomôcok.
Žiaci našej školy sa zapájajú do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) - rozvojového programu, ktorý
dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť
v živote. V rámci IT akadémie žiaci majú možnosť získať certifikát ECDL.
Medzinárodné aktivity školy: Škola sa pravidelne zapája do projektov, realizovali sme projekty Erasmus+,
Comenius, Premena tradičnej školy na modernú a pod. Pokračuje aj spolupráca so strednými školami v Prahe:
Střední škola - Centrum odborné přípravy technicko-hospodářské, Poděbradská, Praha - Vysočany a Střední
průmyslová škola na Proseku, Novoborská, Praha 9.

Krúžková činnosť: Krúžková činnosť na našej škole je zameraná na telovýchovné aktivity a športové súťaže,

Nadstavbové štúdium:2-ročné

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
2413 K mechanik strojov a zariadení
2860 K chemik operátor
2464 H strojný mechanik
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2861 H prevádzkový chemik
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov,
                 strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

Charakteristika školy: Škola nadviazala na tradíciu Stredného odborného učilišťa chemického pri najväčšom

podniku Duslo Šaľa, takže viac ako 50-ročná tradícia vo výchove odborníkov pre elektrotechnickú, strojársku
a chemickú výrobu a údržbu pokračuje. Zapájame žiakov do rôznych projektov a súťaží. Pravidelne sa zúčastňujeme súťaže Zenit v strojárstve a v elektronike. Duslo a. s. Šaľa ponúka aj v šk. roku 2022/2023 vybraným žiakom,
ktorí s Duslom podpíšu pracovnú zmluvu: štipendium, bezplatné stravovanie v škole aj na odbornom výcviku pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie, platené letné brigády od 16 r. veku, odmeny za najlepšie koncoročné
vysvedčenie, istotu zamestnania po skončení štúdia v blízkosti domova, bez nutnosti cestovania.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Žiaci majú možnosť vzdelávať

sa vo výučbe cudzích jazykov. Žiaci všetkých študijných a učebných odborov organizačnej zložky majú možnosť
zúčastniť sa zváračského kurzu a získať zváračský preukaz.

Medzinárodné aktivity školy: Škola sa v rámci medzinárodnej spolupráce zapája do rôznych výziev vyhláse-

cudzie jazyky, prírodovedné predmety, predmetové olympiády, prácu v stredoškolskej odbornej činnosti, Zenite,
prácu s výpočtovou technikou, informačnými a komunikačnými technológiami. Pekné úspechy sme dosiahli v rámci
aktivít „Najlepší nápad“, v rámci spolupráce s firmou SIEMENS sa zúčastňujeme súťaže SYGA – projekty s použitím
PLC komponentov. Súťaž v 3D modelovaní v SOLIDWORKS-e je jednou z ďalších obľúbených súťaží našich žiakov.
Podporujeme kultúrne vyžitie žiakov návštevami divadiel v Bratislave, Trnave a Nitre.

Krúžková činnosť: Žiaci sa môžu zapojiť do krúžkovej činnosti, ktorá je zameraná na športové aktivity – futbal,
florbal, futsal, volejbal, kulturistika, krúžky cudzieho jazyka, technicky a odborne zamerané krúžky, či šachový krúžok. Podporujeme kultúrne vyžitie žiakov návštevami divadiel v Bratislave, Trnave a Nitre.

Športové a iné aktivity školy: Škola má vlastnú športovú halu, stolnotenisovú halu, futbalové ihrisko s bežeckou

Športové a iné aktivity školy: Škola disponuje v areáli futbalovým a atletickým štadiónom, telocvičňou, stol-

dráhou. Žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží, školských, okresných a krajských.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
bezbariérový prístup a vytvára podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci môžu
využiť pomoc školského psychológa.
Možnosti ubytovania a stravovania: Žiaci sa stravujú v priestrannej školskej jedálni, ktorá sa nachádza priamo
v budove školy. K dispozícii je aj školský bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: Po úspešnom ukončení štúdia sa absolventi našej školy uplatnia na trhu
práce s prevahou nasledovných činností: programovanie, návrh elektronických obvodov a tvorba technickej dokumentácie v oblasti CAD systémov, projektovanie a montáž počítačových sietí, základné práce s počítačom podľa
projektu ECDL, samostatná podnikateľská činnosť v oblasti tvorby web stránok, reklamných materiálov, spracovania
účtovníctva, počítačovej grafiky, asistent v technických, hospodárskych i priemyselných odvetviach, či v podnikoch
elektrotechnického, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Absolvent má dobré predpoklady
zvládnuť vysokoškolské štúdium na univerzitách technického, elektrotechnického smeru a štúdium zamerané na
výpočtovú techniku.
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Spojená škola - organizačná zložka
Stredná odborná škola technická
okres ŠAĽA

Spojená škola - organizačná zložka
Stredná priemyselná
škola elektrotechnická

ných agentúrami napr. Erasmus+, ale aj výziev vyhlásených MŠVVaŠ SR.

notenisovou halou a posilňovňou. Realizujeme množstvo športových súťaží, predmetových olympiád. Návšteva
strojárskych veľtrhov v Nitre a v Brne.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
bezbariérový prístup a vytvára podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci môžu
využiť pomoc školského psychológa.
Možnosti ubytovania a stravovania: Žiakom poskytujeme stravovanie v priestrannej školskej jedálni, ktorá sídli
priamo v budove školy. K dispozícii je školský bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy majú možnosť uplatniť sa vo výrobnej oblasti strojárskej

a elektrotechnickej výroby, údržby a opravy strojov a zariadení, v chemickom priemysle, ale aj študovať na vysokej
škole, či uplatniť sa v súkromnom podnikaní. Žiaci ovládajú prácu s manuálnymi obrábacími zariadeniami – sústruh,
fréza, brúska, vŕtačka. Absolventi odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ovládajú aj prácu
na CNC strojoch. Absolventi učebných odborov získajú po ukončení štúdia výučný list a žiaci študijných odborov
získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list. Žiaci majú široké uplatnenie jednak v regióne, v rámci Slovenska
a v zahraničí.
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Stredná odborná škola chovu koní
a služieb - Lótenyésztési
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
okres ŠAĽA

Štúrova 74 • 927 01 Šaľa
tel.: 031/770 29 82 • 031/ 771 29 83
soupsala@gmail.com
www.soupsala.edu.sk

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
		
6456 H kaderník
Učebné odbory:
2-ročné
4572 F poľnohospodárska výroba
Nadstavbové štúdium: 2-ročné
4512 L poľnohospodárstvo
6403 L podnikanie v remeslách a službách
Študijné odbory:
Učebné odbory:

4-ročné
3-ročné

okres TOPOĽČANY

zriaďovateľ

Charakteristika školy: Dominantnými odbormi našej školy sú odbory zamerané na chov koní a jazdectvo. Ško-

la má k dispozícii vlastný chov koní, krytú halu, otvorenú jazdiareň. Žiaci majú možnosť ustajnenia si vlastného
koňa. Ponuku vzdelávania dopĺňajú odbory služieb: kuchár, čašník, servírka, kaderník a nadstavbové štúdium poľnohospodárstvo a podnikanie v remeslách a službách. Žiaci vyšších ročníkov absolvujú časť odbornej prípravy
v reštauráciách, resp. v kaderníckych salónoch. Pre regionálny, národný i medzinárodný trh práce je prínosom našej
školy výchova odborníkov v takých v súčasnosti žiadaných oblastiach ako sú profesionáli v chove koní, gastronómii
či kaderníctve.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Vyučujeme dva cudzie jazyky - anglický a nemecký. Žiaci gastronomických učebných odborov môžu absolvovať
barmanský a baristický kurz. V rámci celoživotného vzdelávania organizujeme preškolovania i kvalifikačné kurzy Inštruktor jazdectva I. a II. kvalifikačného stupňa.

Medzinárodné aktivity školy: Naša škola spolupracuje so zahraničnými partnermi v rámci programu celoži-

votného vzdelávania Erasmus+. V rámci uvedeného programu sa uskutočňujú mobilitné študijné pobyty žiakov
v rámci Európskej únie zamerané predovšetkým na odborné vzdelávanie a praktickú prípravu. Pravidelne spolupracujeme s partnermi v Portugalsku, Írsku, Taliansku, Českej republike, Španielsku, Maďarsku a Nemecku.

Projekty: Erasmus+, Budúcnosť je v kvalitnom vzdelaní – inovácia a modernizácia výučby na SOŠ Šaľa, Digiškola,

projekt celoživotného vzdelávania –NedisKVALIFIKUJ SA!

Krúžková činnosť: V škole pracuje jazdecký, parkúrový, voltížny krúžok, krúžok SOČ, nemeckého, anglického

jazyka, literárny krúžok, gastronomický krúžok, Ekofarmár, Mladý živočichár, krúžok odborného kreslenia.

Športové a iné aktivity školy: V spolupráci so Závodiskom, š. p. Bratislava organizujeme Medzinárodné žiacke

dostihy o pohár predsedu NSK, 1. májové parkúrové preteky a preteky všestrannej spôsobilosti – Military. Zúčastňujeme sa medzinárodných žiackych dostihov v Prahe a Budapešti, ako aj celoslovenských jazdeckých súťaží.
V Národnom žrebčíne Topoľčianky môžu žiaci absolvovať aj časť individuálnej odbornej praxe.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Bezbariérové prístupy škola nemá. Pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pri edukácii
uplatňujú prvky inklúzie – začlenenia do kolektívneho vzdelávania.
Možnosti ubytovania a stravovania: Školský internát poskytuje ubytovanie pre 65 žiakov. Jeho súčasťou je te-

locvičňa, posilňovňou a má bezdrôtové internetové pripojenie. V školskej jedálni je zabezpečená celodenná strava.

Uplatnenie absolventov v praxi: Naši žiaci sa dobre uplatňujú v zahraničí, ale aj na domácej pôde, zamestná-

vatelia majú o nich trvalý záujem. Po získaní výučného listu žiaci majú možnosť pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.
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Obchodná akadémia

okres TOPOĽČANY

Ul. 17. novembra 1180/16 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 47 47 • 0911 195 626
sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
www.gymtop.edupage.sk

Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

Inovecká 2041 • 955 94 Topoľčany
tel.: 038/536 22 11
mail@oato.edu.sk
www.oato.edupage.org

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia

Charakteristika školy: Škola s 50-ročnou tradíciou v ekonomickom vzdelávaní reaguje na zmeny v spoločen-

skom dopyte na trhu práce a zameriava sa na prípravu samostatných, flexibilných absolventov schopných prispôsobovať sa podmienkam trhu práce, ako aj zakladať a riadiť vlastné firmy. Má vynikajúce materiálno-technické
podmienky na vyučovanie – 6 učební vybavených výpočtovou technikou, jazykové laboratórium, učebňu cvičnej
firmy, multimediálnu učebňu. Vysokokvalifikovaný pedagogický zbor pripravuje žiakov na súťaže v rôznych oblastiach – SOČ, Mladý účtovník, Písanie na PC, Veľtrh cvičných firiem, predmetové olympiády.

Charakteristika školy: Gymnázium v Topoľčanoch bolo založené v roku 1936. V súčasnosti umožňuje kapacita

školy vychovávať a vzdelávať do šesťsto žiakov. Naša škola ponúka kvalitné vzdelanie so širokou ponukou voliteľných predmetov. Spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Organizujeme
odborné exkurzie a stretnutia s významnými osobnosťami. Žiaci sa zapájajú pod vedením pedagógov do rôznych
olympiád a získavajú ocenenia v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. V interiéri školy sú vytvorené
4 náučno-relaxačné zóny: prírodovedná s akváriom a vertikálnou záhradou, spoločenskovedná, športová a historická. Priestory žiaci využívajú na oddych, vzdelávanie a relax. V škole máme laboratóriá, v ktorých sa vyučuje biológia,
chémia a fyzika. Vytvorené sú odborné učebne informatiky, matematiky, slovenského jazyka, geografie a cudzích
jazykov. Inovovaná školská knižnica slúži na ďalšie vzdelávanie našich žiakov. V školskej záhrade sú vybudované
2 učebne.

Vyučovanie cudzích jazykov: Na škole vyučujeme 2 cudzie jazyky z ponuky: anglický, nemecký a ruský jazyk.

Vyučovanie prebieha v učebniach vybavených audiovizuálnou technikou, v jazykovom laboratóriu.

Medzinárodné aktivity školy: Každoročne organizujeme priateľské stretnutia študentov a učiteľov s Obchodnou
akadémiou v Přerove v Českej republike.
Projekty: Zapojenie do medzinárodných projektov Erasmus+ nám umožňuje realizovať výmenné pobyty študentov
s partnerskými školami z krajín EU /Taliansko, Španielsko, Turecko/. Prostredníctvom projektu Erasmus+ taktiež
zabezpečujeme odborné stáže študentov v zahraničí /Londýn, Dublin, Barcelona/. Aktivity v rámci projektov Zdravie
na tanieri a Enviroprojekt využívame na implementáciu prierezových tém /environmentálna výchova, zdravý životný
štýl, prevencia proti obezite/. E-twinning je obľúbenou projektovou aktivitou vo výučbe cudzích jazykov.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sa vyučuje anglický,

nemecký, ruský a francúzsky jazyk.

Medzinárodné aktivity školy: V rámci realizácie projektu financovaného z Nórskych fondov spolupracujeme

s partnerskou školou Råholt ungdomsskole v Nórsku. Máme dlhoročnú spoluprácu s Gymnáziom v Otrokoviciach,
ktorá je zameraná na výmenu skúseností a organizáciu kultúrnych a športových aktivít.

Krúžková činnosť: Žiakom ponúkame krúžky zamerané na ich profesionálny rozvoj /využitie aplikačných softvérov v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, informatiky, písania na PC, cudzích jazykov/, na podporu kultúrno-spoločenských aktivít /literárny, novinársky, psychologický, dejiny regiónu/ a tiež rôzne športové krúžky.

Projekty: Medzi realizované projekty s finančnou podporou donorských organizácií patria: Kvalitné vzdelávanie –

cestovný lístok do lepšej budúcnosti (s podporou ESF), Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Roots and
Shoots (s podporou GREEN FOUNDATION), Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti (s podporou MS SR),
Enviroprojekt a Náš zákazník – náš pán (MŠVVaŠ SR). Škola realizuje: Žiacke vedecké sympózium, EkoAlarm,
Vzdelávací projekt o holokauste, Záložka do knihy spája školy a Projekt sebadôvery CHIPS.

Športové a iné aktivity školy: Škola má k dispozícii dve telocvične, jednu posilňovňu a ihrisko, ktoré využíva na

športové aktivity nielen počas vyučovania. Každoročne organizujeme lyžiarsky kurz. Exkurzie ako iné organizačné
formy vyučovania sú zamerané na prehĺbenie poznatkov z odborných predmetov a tiež na spoznávanie geografických, kultúrnych a historických pamiatok regiónu. Tradične sa zapájame aj do humanitárnych akcií organizovaných
Ligou proti rakovine, Ligou za duševné zdravie, Slobodou zvierat, Slovenským červeným krížom a pod.

Krúžková činnosť: Ponuka záujmových útvarov je zameraná na: prírodovedné aktivity, publicistickú činnosť,
na výučbu cudzích jazykov a športové aktivity. Záujmová činnosť je rozšírená aj na podporu talentov a zlepšenie
študijných výsledkov žiakov v rámci realizácie projektu Kvalitné vzdelávanie – cestovný lístok do lepšej budúcnosti.
Cieľom je skvalitniť čitateľskú, prírodovednú, matematickú a finančnú gramotnosť. Organizujeme aj doplnkové vzdelávanie a príležitostnú záujmovú činnosť ako školské, okresné či krajské predmetové súťaže a olympiády, stužkovú
slávnosť, projektové dni, imatrikulácie a kultúrne programy pre verejnosť s podporou 3 pedagogických asistentov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Možnosť

vzdelávať sa majú aj žiaci so ŠVVP, škola má zabezpečený bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie žiakov zabezpečujeme vo vlastnej školskej jedálni. K dis-

pozícii je bufet, automaty na teplé, studené nápoje a cukrovinky. Ubytovanie je možné zabezpečiť v internátoch
susedných stredných odborných škôl.

Športové a iné aktivity školy: Športové aktivity je možné realizovať v 2 telocvičniach, posilňovni, na viacúčelo-

vom ihrisku s umelým povrchom a v školskej záhrade. Organizujeme lyžiarsky kurz a plavecký výcvik.

Uplatnenie absolventov v praxi, možnosť získania certifikátov: Absolventi získajú kvalitné vzdelanie na
vykonávanie ekonomických profesií vo výrobných, obchodných, finančných subjektoch, zariadeniach cestovného
ruchu, v štátnej a verejnej správe. Certifikáty, ktoré môžu počas štúdia získať – certifikát firmy KROS o úspešnom
zvládnutí účtovania v programe Omega, certifikát o absolvovaní štátnej skúšky z písania na počítači, EUROPASS
MOBILITY o absolvovaní praxe v zahraničí. Absolventi obchodnej akadémie majú predpoklady rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: V škole je

vybudovaný bezbariérový prístup aj sociálne zariadenie pre žiakov so ŠVVP. Zároveň je pre týchto žiakov vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, zabezpečená je interná pomoc školského psychológa, sociálneho
pedagóga a externá pomoc prostredníctvom špeciálnopedagogického poradenstva.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá možnosť ubytovania a stravovania.
Uplatnenie absolventov v praxi: Väčšina našich žiakov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku
a v zahraničí na univerzitách, ktoré poskytujú kvalitné vzdelávanie.
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Tovarnícka 1632 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 25 60
sekretariat@sosagro.sk
www.sosagro.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Učebné odbor:
2-ročný
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
4210 M 16 agropodnikanie - pestovateľstvo
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena
                 - hygienická a laboratórna služba
4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba
4524 H agromechanizátor, opravár
2423 H nástrojár
4571 H záhradník
4572 F poľnohospodárska výroba
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Charakteristika školy: Škola má dlhoročnú tradíciu, poskytuje komplexné vzdelávanie žiakov v oblasti teórie

a praxe, reaguje na požiadavky praxe inovovaním študijných a učebných odborov, spolupracuje s SPU v Nitre,
s SPPK, s podnikmi v meste a v jeho okolí. Pedagogickí zamestnanci sú odborne pripravení a pokračujú vo vzdelávaní sa.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučuje nemecký a anglický jazyk. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny T a B, zváračský preukaz s platnosťou v EU. V odboroch 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2423 H
nástrojár, 4524 H agromechanizátor, opravár sa žiaci vzdelávajú v duálnom systéme.
Medzinárodné aktivity školy: Poľnohospodárska akadémia v Humpolci – Erasmus+.
Projekty: Škola sa pravidelne zapája do projektov, realizovali sme projekty Premena tradičnej školy na modernú,
Pripravme sa do života, Moderné vzdelávanie – brána poznania.

Stredná odborná škola
techniky a služieb

Tovarnícka 1609 • 955 82 Topoľčany
tel.: 038/532 12 56
souto@nextra.sk
www.sostovar.edupage.org
4-ročné 2411 K mechanik nastavovač
2697 K mechanik elektrotechnik
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6446 K kozmetik
Učebné odbory:
3-ročné 2439 H lakovník, 2487 H 01 autoopravár  - mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3678 H inštalatér             
6456 H kaderník         
6489 H hostinský, hostinská
Nadstavbové štúdium: 2-ročné 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení            
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie
Študijné odbory:

Charakteristika školy: Škola s tradíciou od r.1884, ktorá pripravuje kvalifikovaných remeselníkov oblasti techniky

a služieb. Praktické vyučovanie zabezpečuje na vlastných pracoviskách: Autoservis, Salón krásy, Strojstav, denný
bar Lúč a jedáleň Slniečko a aj na pracoviskách viac ako 20 zamestnávateľov regiónu. Teoretické vyučovanie prebieha v budove školy, ktorá disponuje 5 počítačovými učebňami, 2 multimediálnymi učebňami, veľkou telocvičňou
s posilňovňou, vlastným bufetom a 6 odbornými učebňami.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa učia 3 cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský. Žiaci učebných odborov môžu získať certifikát SOPK,
uznávaný hlavne v zahraničí. Duálne vzdelávanie realizujeme vo firmách ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce, BeShape
Tech, k.s., Krušovce, Volvo Group Slovakia, s.r.o., Senec – pobočka Topoľčany, Villa Karla, Topoľčany a Rybárska
bašta – Dobys, Solčany.

Krúžková činnosť: V škole a v školskom internáte pracuje 20 krúžkov, ktoré sú zamerané na športové aktivity,
rozvoj jazykových zručností, odborných a technických zručností. Škola vydáva školský časopis s príspevkami žiakov
a informuje o aktivitách mimo vyučovania.

Medzinárodné aktivity školy: Žiaci odboru kaderník majú možnosť absolvovať zahraničnú stáž v salónoch

Športové a iné aktivity školy: Žiaci sa zúčastňujú športových súťaží v rámci mesta, okresu a kraja. Zapájame
sa do hnutia Červené stužky, v škole pracuje Žiacka školská rada, máme zástupcov žiakov v mestskom parlamente.
Zúčastňujeme sa odborných súťaží v programovaní CNC strojov, SOČ, Mladý ekofarmár, Mladý zvárač.

Projekty: Škola realizuje projekt z OP ĽZ: „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ techniky

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá

bezbariérový prístup, vytvárame rovnaké podmienky na vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Možnosti ubytovania a stravovania: Žiaci a zamestnanci školy sa môžu stravovať v školskej jedálni, poskytu-

jeme ubytovanie žiakov v školskom internáte a zabezpečujeme im celodennú stravu.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy pokračujú v štúdiu na VŠ alebo v nadstavbovom štúdiu, väč-

šina absolventov sa zamestná v podnikoch, v ktorých absolvovali praktické vyučovanie resp. sami podnikajú. Malá
časť absolventov je evidovaná na úrade práce.

okres TOPOĽČANY

Stredná odborná škola
agrotechnická

v ČR, žiaci autoopravárenských odborov v Nemecku a žiaci odboru hostinský, hostinská v Grécku alebo na Cypre.
Škola spolupracuje s firmou NOVOL, pričom žiaci odboru lakovník v 3. ročníku absolvujú stáž v tejto firme v Poľsku.
a služieb“ financovaný z eurofondov vo výške cca 190 000,- eur a je zapojená do národných projektov – Duálne
vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, Digipédia. Zapájame sa do výzvy IROP s novým projektom „Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov“ vo výške 240 000,- eur.

Krúžková činnosť: Na škole pracuje viac ako 15 krúžkov napr. bedmintonový, šachový, barmanský, Auto–CAD,

Krúžok programovania, Finančná gramotnosť, Mladý strojár a pod.

Športové a iné aktivity školy: Škola má modernú veľkú telocvičňu a dobre vybavenú posilňovňu. Žiaci sa

zapájajú do všetkých športových súťaží organizovaných OÚ OŠ Nitra. Iné aktivity školy: Študentská kvapka krvi,
Kampaň– Do školy na bicykli, Deň zdravej výživy, Dni poľovníckej kuchyne a pod.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: V škole

prebieha inkluzívne vzdelávanie – žiaci so ŠVVP sú začlenení do bežných tried.

Možnosti ubytovania a stravovania: Možnosť ubytovania žiakov v internátoch susedných SOŠ. Stravovanie je

vo vlastnej jedálni Slniečko, príp. v ŠJ susedných SOŠ.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi remeselných profesií sa uplatňujú ako živnostníci alebo zamestnan-

ci firiem. Zamestnávajú ich najmä firmy, v ktorých žiaci vykonávajú prax už počas štúdia.
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Pílska 7 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 32 11
sekretariat@sosdrevarska.sk
www.sosdrevarska.sk

Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:
3-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

Stredná odborná škola
obchodu a služieb

T. Vansovej 2 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/762 95 35
sosoasto@sosoasto.sk
www.sosoasto.sk
3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení
v nábytkárskej výrobe - experimentálne overovanie (duálne vzdelávanie)
3348 M tvorba nábytku a interiéru  
2682 K mechanik počítačových sietí  
3349 K technik drevostavieb (duálne vzdelávanie)                                           
3355 H stolár (duálne vzdelávanie)
3370 H čalúnnik
3347 L drevárska a nábytkárska výroba  
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika školy: Sme špecializovanou školou NSK zameranou na výchovu žiakov v drevárskych a nábyt-

kárskych odboroch. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva. Máme vlastné
budovy pre teoretické aj praktické vyučovanie žiakov. Dielne v roku 2021 prechádzajú rekonštrukciou a svojou vybavenosťou patria medzi najmodernejšie na Slovensku. Športové aktivity žiaci realizujú v zrekonštruovanej telocvični
a na novom multifunkčnom ihrisku. Žiaci majú vedomosti a zručnosti z oblasti obsluhy moderných CNC strojov,
navrhovania, výroby a montáže nábytku, z oblasti informačných technológií, z oblasti podnikania, manažmentu
a marketingu.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Vyučujeme anglický jazyk.

Prax žiakov prebieha v školských dielňach alebo vo firmách, ktoré sú zapojené v systéme duálneho vzdelávania Decodom s.r.o., Europlac s.r.o., Pavel Koran - Drevo a nábytok, SOFATREND s.r.o., GKT - s.r.o., TRACHEA s.r.o.
- Topoľčany, Kočiš - výroba nábytku, Idona s.r.o. - Bánovce nad Bebravou, Krošlák s.r.o. - Nitrianska Blatnica,
Mobilier Desing - Piešťany a FINIT WOOD s.r.o. - Čeľadince, Medop Strešné centrum s.r.o. Nitra

Študijné odbory:

5-ročné
4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6323 K hotelová akadémia
6405 K pracovník marketingu
6445 K kuchár
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika školy: Naša škola má svoje pevné miesto a jasnú profiláciu v systéme stredných škôl v okrese

Topoľčany i v rámci širšieho regiónu. Pripravuje žiakov na riadenie firiem malého a stredného podnikania, na podnikanie v hotelierstve, v gastronómii, v reštauráciách, v spoločnom stravovaní a v cestovnom ruchu. Praktické vyučovanie zabezpečujeme v 5 vlastných prevádzkach, prevádzkach SPV COOP Jednota a 90 zmluvne prepožičaných
pracoviskách obchodných spoločnosti a živnostníkov. Materiálne a priestorové vybavenie vlastných prevádzok  je
nadštandardné.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, možnosť získania certifikátov: Certifikát SkBA barman, Certifikát SOPK,
Certifikát Cvičná firma.
Medzinárodné aktivity školy: Naši žiaci dosahujú úspechy v medzinárodných, národných a krajských odborných

i športových súťažiach. Organizujeme vzdelávacie pobyty žiakov v Grécku, na Cypre, v Rakúsku, vo Švajčiarsku.

Projekty: Sme zapojení do niekoľkých medzinárodných projektov, ktoré nám pomáhajú modernizovať a skvalitňo-

Medzinárodné aktivity školy: Súťaž Klokan, Génius Logicus, Génius Matematicus, Master of Sudoku, IBobor,

vať odbornú prípravu našich žiakov.

Projekty: Realizujeme projekt IROP Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Odborné vzdelávanie

Nemecká a anglická konverzácia, volejbalový, futbalový, basketbalový a hádzanársky krúžok, Krúžok účtovníctva
a podnikania, Mladý redaktor, gastronomický krúžok, someliersky krúžok, Krúžok zdravej výživy, Príprava na maturitu zo SJL, Krúžok strojopisu, Krúžok zdravej výživy, Krúžok prestierania a stolovania v modernom štýle a iné.

Krúžková činnosť: Slovenský jazyk a literatúra, programovanie CNC strojov, TurboCAD, počítačový, športový,

Športové a iné aktivity školy: Žiaci dosahujú dobré umiestnenia v medzinárodných a celoslovenských odborných súťažiach, ako: Euro Cup, Gastro Junior NOWAKO CUP, Nicolaus Cup, Mladý tvorca, Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem, športové súťaže najmä v hádzanej a vo futbale a pod.

výstava Mladý tvorca v Nitre – ocenenie MH SR – 3. miesto medzi školami SR za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou v rámci duálneho vzdelávania.

SOŠ drevárskej – úspech v praxi, s cieľom vytvoriť lepšie podmienky na rozvoj kompetencií v odboroch, prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
enviro, redakčný, rezbársky.

Krúžková činnosť: Žiaci si môžu vybrať z nasledovných krúžkov: Priatelíme sa s internetom, Matematický krúžok,

Športové a iné aktivity školy: Organizujeme súťaže pre žiakov stredných škôl NSK a technickú  olympiádu
pre žiakov základných škôl. Zúčastňujeme sa zbierok Biela pastelka, Deň nezábudiek, Červené stužky, Deň narcisov, Deň Zeme. Realizujeme projekt Nadácie Orange, EPH a Tesco. Máme svoje výrobky umiestnené na námestí
v Topoľčanoch, v ZŠ Rybany, ZŠ Krušovce, ZŠ Bánovce nad Bebravou a Hmyzí hotel v ZOO Bojnice. Každoročne
organizujeme celoškolskú akciu „DREVÁRSKE DOSKY“ formou dňa otvorených dverí pre širokú verejnosť.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Vstup do
školy aj budovy školského internátu je bezbariérový. Naša škola poskytuje možnosť inkluzívneho vzdelávania žiakov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov:   Proces

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi našej školy môžu získať zamestnanie ako kvalifikovaní pracovníci,

vyučovania sa riadi rozličnými typmi kompetencií, schopností a rytmov žiakov. Vyučovanie je založené na aktivite
žiakov, kreativite a kooperácii. Máme bezbariérový prístup.
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Možnosti ubytovania a stravovania: Škola prevádzkuje školský internát, školskú jedáleň, žiacku reštauráciu

a bufet, kde majú žiaci možnosť celodenného stravovania aj ubytovania.

schopní samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v prevádzkach a manažérskych funkciách. Môžu pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, resp. v nadstavbovom štúdiu.

Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie žiakov je zabezpečené na internátoch partnerských škôl v

Topoľčanoch. Stravovanie je vo vlastnej jedálni, žiaci majú k dispozícii bufet.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci môžu pracovať vo firmách, na živnosť alebo pokračovať v štúdiu na

vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.
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Stredná odborná škola
potravinárska
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Krušovská 2091 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 38 63
skola@sospoto.sk
www.sospoto.edupage.org
Učebné odbory:

4-ročné

2-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2956 H mäsiar kuchár
2982 F potravinárska výroba
2952 L výroba potravín

Charakteristika školy: Škola poskytuje žiakom kvalitné odborné vzdelávanie v učebných a študijných odboroch
s profiláciou na potravinárske odbory a s dôrazom na komplexnosť odbornosti a uplatniteľnosť na trhu práce. Rozsiahly areál školy tvorí pavilón školy pre teoretické vyučovanie, pekárska dielňa, telocvičňa a pavilón praktického vyučovania s dvomi cukrárskymi a dvomi kuchárskymi dielňami. Odborný výcvik v učebných odboroch žiaci absolvujú
nielen v školských dielňach ale aj v mnohých zmluvných podnikoch potravinárskej výroby. Študijný odbor realizuje
odbornú prax v laboratóriách školy, odborných učebniach a v potravinárskych podnikoch.
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Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Anglický a nemecký jazyk vyučujú kvalifikovaní učitelia s využitím jazykového laboratória, multimediálnej učebne
a interaktívnych technológií. Osobitnú pozornosť venujeme rozvoju odbornej komunikácie a používaniu potravinárskej terminológie. Žiaci majú možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania v učebných odboroch cukrár
pekár a potravinárska výroba.
Medzinárodné aktivity školy: Zapájame sa do medzinárodných potravinárskych súťaží a prehliadok tvorivosti

a zručnosti žiakov s výborným umiestnením žiakov.

Krúžková činnosť: Žiaci školy môžu svoje záujmy rozvíjať v týchto krúžkoch: internetový klub, Konverzácia

v anglickom jazyku, športové hry, zábavné modelovanie, Inovatívne pekárske techniky, Kreatívny exteriér, literárny
– čítame spolu.

Projekty: Vzdelávací program „Viac ako peniaze“ zameraný na získanie finančnej gramotnosti, projekty - Moderné

vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Kvalitný v škole, úspešný v živote, Premena tradičnej školy na modernú,
Škola priateľská k deťom.

Športové a iné aktivity školy: Škola má zrekonštruovanú telocvičňu, posilňovňu, športový areál. Žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych športových súťaží, výstav, prezentácii školy na verejnosti, exkurzií. Aktívne sa zapájame
do súťaží a projektov. Žiaci našej školy dosahujú popredné umiestnenia na prehliadkach odbornej tvorivosti stredoškolskej mládeže „Mladý tvorca“ a v medzinárodných potravinárskych súťažiach.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Prijímame žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rešpektujeme výchovno-vzdelávacie potreby žiakov
s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie. Škola nie je vybavená bezbariérovým
prístupom.
Možnosti ubytovania a stravovania: Pre žiakov zo vzdialenejších častí regiónu zabezpečujeme ubytovanie

v Školskom internáte pri SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch. Stravovanie v škole je zabezpečené prostredníctvom školského bufetu, ktorý je zásobovaný čerstvými pekárskymi, cukrárskymi a kuchárskymi výrobkami z vlastných výrobných dielní.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi našej školy nájdu široké uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce. Veľké podniky ako aj menšie potravinárske výroby neustále prejavujú záujem o kvalifikovaných
pracovníkov v potravinárskom priemysle, ktorý je v našom regióne pomerne rozvinutý. Absolventi nadstavbového
štúdia majú tiež možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
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Ul. SNP 3 • 953 42 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 30 15 • 0903 531 412
gjkzm@gjkzm.sk
www.gjkzm.sk

Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Naša škola je pre žiaka základným pilierom osobného rastu, pre rodiča partnerom pri
výchove detí, pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie, pre región je centrom celoživotného vzdelávania,
športu, kultúry. Gymnázium sídli v historickej budove, postavenej v rokoch 1922-1924, ktorá patrí medzi najkrajšie
stavby v meste. V budove sa nachádza 18 klasických tried, dve počítačové učebne, odborné učebne pre cudzie
jazyky, biológiu, chémiu, fyziku, geografiu a 2 multimediálne učebne. V rámci disponibilných hodín si žiaci volia
v 3. a 4. ročníku semináre (z informatiky, matematiky, chémie, biológie, fyziky, dejepisu, geografie, občianskej náuky
a konverzácie z cudzích jazykov), ktoré sú potrebné pre ich budúci profesijný rozvoj.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Gymnázium ponúka výučbu

štyroch cudzích jazykov: anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského. Vyučovanie prebieha v jazykových učebniach s využitím modernej vyučovacej techniky. Rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku realizujeme
prostredníctvom medzinárodného programu Erasmus+, eTwinning a organizáciou jazykových pobytov v zahraničí.
Medzinárodné aktivity školy: Od roku 1956 škola rozvíja partnerské kontakty s Gymnáziom V. Nováka v Jindři-

chovom Hradci. V rámci spolupráce realizujeme návštevy žiakov a pedagógov oboch škôl. Spoluprácu so zahraničnými školami rozvíjame aj celoslovenskom projekte eTwinning, Erasmus+.

Projekty:

Obchodná akadémia

Bernolákova 26 • 953 20 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 19 04
oa.zmoravce@gmail.com
www.oazm.edupage.org

Študijné odbory:

5-ročné
4-ročné

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium - anglický jazyk
6317 M obchodná akadémia

Charakteristika školy: Škola má viac ako dvadsaťsedemročnú tradíciu v ekonomickom vzdelávaní a má plne
kvalifikovaný učiteľský zbor. Materiálne a priestorové vybavenie je na veľmi dobrej úrovni a zodpovedá požiadavkám
vzdelávania v súčasnej dobe. Školský vzdelávací program v plnej miere akceptuje požiadavky trhu práce. Pri výučbe
odborných ekonomických predmetov využívame ekonomický softvér OMEGA, OLYMP a ALFA. Deviaty rok máme
otvorený odbor obchodná akadémia – bilingválne slovensko-anglické štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.
Uvedený študijný obor je zameraný na odborné jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku. Okrem všeobecno-vzdelávacieho odborného základu v slovenskom jazyku, ponúka rozsiahle štúdium cudzieho jazyka a bilingválne (dvojjazyčné) vzdelávanie v odborných predmetoch. Úspechy školy - podľa rebríčka inštitútu pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO, ktorý hodnotil kvalitu stredných odborných škôl, sme sa v šk. roku 2019/20 v rámci Nitrianskeho
kraja umiestnili na 2. mieste.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučujú v dvoch kvalitne vybavených jazykových odborných učebniach tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. V bilingválnom štúdiu absolvuje žiak v 1. ročníku 20 hodín anglického jazyka týždenne. V 2. až
5. ročníku študuje tri odborné predmety v anglickom jazyku. Od 2. ročníka sa vzdeláva aj v druhom cudzom jazyku
podľa vlastného výberu – v nemeckom alebo ruskom. V 5. ročníku môže žiak získať štátnu odbornú jazykovú skúšku
z anglického jazyka. Zapojili sme sa aj do Fulbrightovho programu a našej škole bol pridelený asistent výučby
angličtiny na šk. rok 2021/22.

• Počas školského roka škola realizuje dva veľké školské projekty Brána jazykov otvorená
k Európskemu dňu jazykov a škola trochu inak, odborné prednášky k Týždňu vedy a techniky,
• Spolupracujeme s nadáciou Ekopolis v projektoch Eko-alarm
• Začali sme pracovať v medzinárodnom programe GLOBE,
• Spolupráca s NSK – získali sme dva granty v oblasti rozvoja športu a kultúry

Medzinárodné aktivity školy: V súčasnosti sme zapojení do súťaže EUROSKOLA, ktorú organizuje Informačná
kancelária Európskeho parlamentu. V tomto projekte sme už boli dvakrát ocenení a naši žiaci navštívili Európsky
parlament v Štrasburgu.

Krúžková činnosť: Súčasťou školského života je aj záujmová činnosť žiakov. Na škole pracujú krúžky športové - volejbalový, basketbalový a šachový, ale aj vzdelávacie – matematický, zdravotnícky, prírodovedecký, PEER
aktivisti, krúžok finančnej gramotnosti a iné.

Projekty: Na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe sme získali viaceré popredné ocenenia a nadviazali
sme spoluprácu medzi cvičnými firmami s ČR, Rakúskom a Maďarskom. Na spoločných projektoch pracujeme aj
naďalej. V roku 2019 nám bol schválený projekt Erasmus+.

Športové a iné aktivity školy: Škola disponuje malou telocvičňou, ktorá je prepojená s novovybudovanou špor-

Krúžková činnosť: Žiakom ponúkame 10 krúžkov, v ktorých sa môžu zdokonaliť v oblasti cudzích jazykov, odborných premetov, ale aj športu.

tovou halou s nadštandardnými podmienkami pre športové aktivity žiakov. Bohatú tradíciu má predovšetkým volejbal, ale snažíme sa rozvíjať aj iné športy – florbal, basketbal, stolný tenis a iné.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Poskytujeme

možnosti inkluzívneho vzdelávania žiakom s vývinovými poruchami učenia.

Možnosti ubytovania a stravovania: V areáli je školská jedáleň, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2016,
v roku 2018 boli zakúpené nové stoly a stoličky, zeleninový pult. Priestory jedálne ponúkajú možnosť stravovania pre
150 stravníkov súčasne. Žiaci využívajú na komunikáciu stravovací online systém využívajúci čipové karty. Počas
vyučovania je v prevádzke školský bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: O kvalite práce pedagogického zboru svedčí vysoké percento prijatia našich

absolventov na vysoké školy. Naši absolventi úspešne študujú na renomovaných univerzitách v zahraničí i na Slovensku.
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Športové a iné aktivity školy: Škola má vlastnú priestrannú telocvičňu. Každoročne organizuje množstvo športových súťaží, napr. volejbalové, basketbalové, atletické a pod., v ktorých žiaci získavajú umiestnenia do prvých
miest na okresnej i krajskej úrovni. Žiaci prvého ročníka absolvujú lyžiarsky výcvik a žiaci tretieho ročníka kurz
ochrany života a zdravia.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
bezbariérový prístup do budovy a jednotlivých učební, v budove je výťah. Škola je otvorená pre žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami, avšak je potrebné zvládnuť profilové predmety školy.
Možnosti ubytovania a stravovania: Stravovanie žiakov je zabezpečené vo vlastnej školskej jedálni v areáli
školy, v ktorom sa nachádza aj školský bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi obchodnej akadémie môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vyso-

kých školách. Svoje vedomosti a nadobudnuté zručnosti môžu využiť v rôznych podnikateľských subjektoch, v štátnej a verejnej správe, ale majú možnosť aj samostatne podnikať. Absolventi bilingválneho štúdia sa môžu uplatniť
vo firmách so zahraničnou účasťou resp. pracovať v krajinách EÚ a študovať na VŠ v anglicky hovoriacich krajinách.
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Stredná odborná škola
polytechnická

Ul. SNP 2 • 953 30 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 27 17
soszm@soszm.sk
www.soszm.sk
Študijné odbory:

Učebné odbory:

4-ročné

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2675 M elektrotechnika
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2561 M informačné a sieťové technológie
2697 K mechanik elektrotechnik
3447 K grafik digitálnych médií
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
2487 H 01 autoopravár – mechanik
3355 H stolár
2683 H 15 – elektromechanik – úžitková technika
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3757 L dopravná prevádzka

Charakteristika školy: Škola má viac ako 60 ročnú históriu. Významným úspechom školy je jej medzinárodná
spolupráca s 11 strednými školami z krajín EÚ, výmena žiakov a pedagógov. (Belgicko, Nórsko, ČR, Bulharsko,
Turecko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko). Naša škola je pilotným centrom pre Združenie automobilového priemyslu
pre učebný odbor autoopravár a Centrom odborného vzdelávania pre elektrotechniku a IKT. Naši žiaci získavajú
významné ocenenia v odborných súťažiach napr. ZENIT, Autoopravár Junior Castrol, Murár.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: V škole sa vyučujú cudzie ja-

zyky: anglický, nemecký a ruský. Škola spolupracuje s jazykovou školou, kde naši žiaci môžu získať certifikáty zo
znalostí cudzích jazykov.
Medzinárodné aktivity školy: Škola má dlhoročnú tradíciu v účasti v medzinárodných projektoch, ako sú Erasmus+ KA1, Erasmus+ KA2, Leonardo da Vinci, Nadácia Bosch. V súčasnom období škola uskutočňuje v spolupráci
so SAAIC výmenné projekty žiakov a pedagógov v rámci programu Erasmus+ KA1, Erasmus+ KA2, so školami
v Belgicku, Nemecku, Nórsku, v Českej republike a Poľsku. V rámci týchto programov realizujú naši žiaci a pedagógovia stáže v zahraničných školách, ktoré sú hradené z prostriedkov EÚ. Škola medzinárodné aktivity neustále
rozširuje a v súčasnosti prebieha projekt na nové aktivity v Erasmus+ zamerané pre mobility našich žiakov na
zahraničných školách v Rakúsku, Taliansku, Bulharsku, Turecku.
Projekty: Škola získala projekt IROP - pre modernizáciu COVP pre automatizáciu, elektrotechniku a IKT na nákup
technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií a obstaranie a modernizáciu materiálno-technického
vybavenia odborných pracovísk. Škola má autoškolu, kde môžu získať žiaci vodičské oprávnenie a v zváračskej
škole oprávnenie zvárača.
Krúžková činnosť: Na škole pracuje 18 krúžkov podľa záujmu žiakov.

Športové a iné aktivity školy: Škola má pre športové využitie žiakov k dispozícií modernú telocvičňu, ktorá má

olympijské rozmery. V nej sa uskutočňujú predovšetkým súťaže v loptových hrách, ako je futbal, florbal basketbal,
volejbal, ale aj cvičenia sebaobrany a gymnastiky. Škola každoročne organizuje lyžiarsky výcvik na Donovaloch.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Študenti

majú k dispozícií výťah a škola má rozpracovaný systém inkluzívného vzdelávania.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola poskytuje stravovanie v školskej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú dobré uplatnenie v praxi, alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách či v 2- ročnom nadstavbovom štúdiu, kde získajú maturitné vysvedčenie.
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Stredná odborná škola
obchodu a služieb

Ul. SNP 5 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 30 70
skola@sosoas.sk
www.doszm.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6352 M obchod a podnikanie
6405 K pracovník marketingu
6446 K kozmetik
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6403 L podnikanie v remeslách a službách
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Charakteristika školy: Škola je dlhodobo profilovaná na obchod a služby s posilneným vyučovaním odborných
ekonomických predmetov, podnikania, cudzích jazykov a IKT. K silným stránkam školy patrí priestorové vybavenie
a vlastné prevádzky praktického vyučovania. Škola je zapojená do viacerých projektov z ESF, vďaka ktorým modernizuje vyučovanie. Tradičné úspechy dosahujú žiaci na medzinárodných súťažiach (absolútne víťazstvo na
Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, reprezentácia školy a Slovenska na celosvetovom veľtrhu
v nemeckom Essene), jazykových, športových súťažiach a súťažiach zručnosti.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V škole sa vyučuje nemecký a anglický jazyk. Duálne vzdelávanie pre odbor Financie – podpísané zmluvy s firmami
UNIQA GSC a OVB Allfinanz Slovensko, a. s.
Medzinárodné aktivity školy: Škola dlhodobo spolupracuje so školami v zahraničí (Nemecko, Anglicko) v rám-

ci výmenných pobytov žiakov a cvičných firiem. Nadviazala novú spoluprácu s francúzskou školou Lycée Sainte
Marthe-Chavagnes v Angoulême a realizuje profesionálnu stáž žiakov v hoteloch a obchodných firmách v rámci
programu Erasmus+ v Taliansku a na Malte.

Krúžková činnosť: V čase mimo vyučovania škola ponúka množstvo krúžkov rôzneho zamerania (praktická

ekonomika, cudzie jazyky, odborné zručnosti, svet financií, fitness, florbal). Obľúbená je redaktorská práca žiakov
v školskom rádiu a v školskom časopise.

Športové a iné aktivity školy: Škola má vhodné podmienky pre rozvoj športu (nová telocvičňa, posilňovňa,
multifunkčné ihrisko, bežecký ovál). Na podporu mladých športovcov má podpísanú zmluvu s Požitavskou futbalovou akadémiou ViOn a s Klubom pozemného hokeja Zlaté Moravce. Najvýznamnejšie výsledky dosahujú žiaci
v atletických súťažiach a futbale. Praktické vyučovanie je zabezpečované vo vlastných školských prevádzkach,
ktoré poskytujú služby žiakom i širokej verejnosti (kadernícke salóny, kozmetika, bufet a školské reštaurácie, ktoré
sú vybavené novou technológiou). Škola aktívne spolupracuje s firmami, s obchodnými reťazcami a zabezpečuje
prázdninovú prax v Grécku, na Cypre, v Nemecku a v Portugalsku.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá
bezbariérový prístup, je možnosť inkluzívneho vzdelávania v závislosti od zvoleného učebného alebo študijného
odboru a možnosti uplatnenia v budúcom profesijnom živote.
Možnosti ubytovania a stravovania: Reštaurácie poskytujú stravovanie žiakom, zamestnancom a verejnosti,

k dispozícii je i školský bufet.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa úspešne zamestnávajú doma i v zahraničí v rôznych pozíciách

v oblasti obchodu a služieb, cestovného ruchu a verejnej správy ako dobrí odborníci s praktickými zručnosťami
a majú možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ.
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Stredná odborná škola
technická

Ul. 1. mája 22 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/640 35 12 • 037/640 35 22
soustrzm@nextra.sk
www.sostzm.edu.sk
4-ročné 2411 K mechanik nastavovač (SDV)
2679 K mechanik mechatronik (SDV)
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik (SDV)
3968 M logistika (SDV)
Nadstavbové štúdium: 2-ročné 6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
Pomaturitné štúdium: 2-ročné 2697 N mechanik elektrotechnik

Študijné odbory:

Charakteristika školy: Škola pripravuje žiakov v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odboroch.
Je školiacim strediskom pre Slovenský zväz chladiacej a klimatizačnej techniky v Šamoríne a od roku 2016 je
zároveň Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Vzdelávanie, ktoré ponúkame, sa realizuje v zrekonštruovaných priestoroch a učebniach, vybavených najmodernejšou didaktickou
technikou. Na komplexnú rekonštrukciu dielní sme získali z projektu IROP finančné prostriedky na stavebné úpravy,
elektroinštalácie, podlahy, sociálne zariadenia a na nákup najmodernejších strojov, zariadení a technológií pre všetky odbory. Od šk. roku 2021/2022 realizujeme so spoločnosťou APPLiA (združuje výrobcov domácich elektrospotrebičov) pilotný projekt zameraný na výchovu nových servisných technikov pre najmodernejšie prístroje spotrebnej
techniky. Pre odbor mechanik elektrotechnik spoločnosť APPLiA zariadila na našej škole 2 nové učebne vybavené
špičkovými spotrebičmi, určenými na výuku žiakov. Sme jednou z piatich vybraných škôl v rámci Slovenska, kde sa
tento projekt realizuje.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Škola poskytuje výučbu nemeckého, anglického a ruského jazyka, ako i možnosť získania osvedčenia elektrotechnickej spôsobilosti. Od roku 2014 vzdelávame žiakov v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v siedmich študijných
a učebných odboroch.
Medzinárodné aktivity školy: Škola zabezpečuje výmenné študijné pobyty žiakov v partnerskej SŠ COPT
Kroměříž v ČR a nadväzujeme spoluprácu so SŠ vo Viedni.
Projekty: Škola má dlhoročnú úspešnosť v medzinárodných projektoch, ako je Leonardo da Vinci a v súčasnosti
Erasmus+. Žiaci rôznych odborov absolvovali stáže v Českej republike.
Krúžková činnosť: Na škole aktívne pracuje 17 krúžkov rôzneho zamerania.
Športové a iné aktivity školy: Škola podporuje všetky mimoškolské aktivity žiakov zapájaním sa do športových

či vedomostných súťaží. Žiaci dlhodobo dosahujú výborné výsledky v súťažiach: Enersol SK, SOČ, ZENIT na krajských a celoslovenských kolách.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola vždy

bola a je otvorená aj pre žiakov s rôznym zdravotným postihnutím. Bezbariérovosť na teoretickom vyučovaní je
realizovaná stoličkovým výťahom a na praktickom vyučovaní šikmou schodiskovou plošinou.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola poskytuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni.
Uplatnenie absolventov v praxi: Náš výchovno-vzdelávací proces je zameraný na prepojenie teórie s praxou,
o čom svedčí spolupráca s viac ako 30-timi firmami z blízkeho i širšieho okolia, kde naši žiaci počas štúdia vykonávajú odborný výcvik, za čo poberajú štipendium a získavajú aj iné benefity. Absolventi všetkých našich odborov
nezapĺňajú úrady práce pretože firmy, s ktorými škola spolupracuje ich zamestnajú hneď po skončení štúdia.
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zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra
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Cirkevná spojená škola Marianum
- organizačná zložka Cirkevné gymnázium MARIANUM
s vyučovacím jazykom maďarským - MARIANUM Egyházi Gimnázium,
Ul. bisk. Királya 30, 945 01 Komárno - Komárom

Párovská 1 • 950 50 Nitra
tel.: 037/693 30 31
school@gpnr.sk
www.gpnr.sk
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Študijné odbory:

Spojená katolícka škola v Nitre - organizačná zložka
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra
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Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského - organizačná zložka
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra

80

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul - organizačná zložka
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05 Levice
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Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra

CIRKEV

Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – organizačná zložka
Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium, SNP 4, 936 01 Šahy

82

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul,
Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
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4-ročné
5-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - španielsky jazyk
7902 J gymnázium (s rozšíreným vyučovaním matematiky)

Charakteristika školy: Naše gymnázium patrí medzi najväčšie v Slovenskej republike, v súčasnosti máme 825

žiakov. V rámci Slovenska dosahujeme vynikajúce výsledky v externej časti maturitných skúšok. Štúdium sa zameriava v osemročnej forme na matematiku a vo všeobecnom štvorročnom štúdiu otvárame aj triedu s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka a matematiky. 5-ročné bilingválne štúdium sa realizuje v sekcii Ramón y Cajala, ktorá
je najstaršou španielskou bilingválnou sekciou na Slovensku a bola zriadená na základe medzivládnej dohody SR
a Španielska.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sa vyučuje anglický,

FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

nemecký, španielsky, francúzsky a ruský jazyk, vo voliteľnej podobe od 1. ročníka aj latinský, arabský, japonský
a čínsky jazyk. Z japončiny žiaci môžu priamo na škole vykonať medzinárodnú skúšku JLPT. Na škole pôsobia
2 anglickí a 5 španielski lektori. Absolventi bilingválnej sekcie môžu súčasne s maturitnou skúškou získať aj odbornú
štátnicu zo španielskeho jazyka a súčasne získať aj certifikát maturanta o absolvovaní maturitnej skúšky platnej
a obsahovo rovnakej ako v Španielskom kráľovstve.
Medzinárodné aktivity školy: Škola udržuje partnerské styky s bavorským gymnáziom v Garmischpartenkir-

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
s vyučovacím jazykom maďarským
- Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Hlavné námestie 35, 946 34 Bátorové Kosihy - Bátorkeszi
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Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, 946 03 Kolárovo
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Súkromná škola umeleckého priemyslu s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Iparművészeti Magániskola, Slovenská ulica 52, 946 03 Kolárovo 86

chene a s Gymnáziom Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku. Žiaci chodia každoročne na výmenné pobyty do
rodín žiakov týchto gymnázií. Od školského roku 2017/2018 začala družba so strednou školou Neuqua Valley v USA
v štáte Illinois, výmenné pobyty približne 30 žiakov sa uskutočňujú každý školský rok. Máme aj družbu s gymnáziom
El Espinar a v Monasteriu v Španielsku. Výmenných pobytov do Španielska sa každý rok zúčastní 60 žiakov bilingválnej sekcie Ramón y Cajala.
Projekty: Škola sa pravidelne zapája do projektov a je tiež zapojená do projektu Mini Erazmus+, v rámci ktorého

časť žiakov absolvuje stáž na slovenských univerzitách. V rámci výskumu holokaustu žiaci pracujú v projekte Convoi
77.

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
Novozámocká 220, 949 05 Nitra
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Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, 949 01 Nitra
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Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, 949 01 Nitra
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Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta 40, 949 01 Nitra
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Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, 951 02 Dolné Obdokovce, č. 71
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Športové a iné aktivity školy: Škola disponuje 2 telocvičňami, krytým bazénom a v roku 2019 vybudovaným
športovým areálom so štadiónmi, krytou tribúnou, atletickou dráhou, workoutovým a pétangovým ihriskom. Súčasťou športového života školy je futbalová liga a založili sme metlobalový tím. Obľúbené sú Športové dni, Párovský
Sparťan, Volejbalový apríles, Jógamaratón a Vianočný futbalový turnaj. V škole vydávame 2 časopisy (Nezmar
a španielsky A ver), pôsobí tu Párovský rozhlas, Párovská televízia a Hudobný zbor.

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
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Súkromná škola umeleckého priemyslu, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
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Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola sa

Súkromná stredná odborná škola
pedagogická, Gagarinova 2490/13 • 955 01 Topoľčany
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Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami: Súkromná obchodná akadémia Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím
jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola,
Ul. svätého Štefana 36, 943 01 Štúrovo
95
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Gymnázium

zriaďovateľ: OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ZOZNAM ŠKÔL V INEJ ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
OKRESNÝ ÚRAD NITRA

Krúžková činnosť: Na škole pôsobí 40 krúžkov, žiakom sú ponúkané vzdelávacie aj športové krúžky a je o ne
veľký záujem ( jóga, volejbal, plávanie, posilňovanie, fitness, basketbal, crossfit, gymnastika, aerobik, trénovanie
boxu, doskové hry, taliančina a pod.).

vie prispôsobiť individuálnym potrebám žiaka, k dispozícii je pedagogický asistent, sociálny pedagóg a školský
psychológ.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola pomôže nájsť ubytovanie .Gymnázium má školskú kuchyňu s vynikajúcou stravou, v súčasnosti máme 650 stravníkov.
Uplatnenie absolventov v praxi: Naši absolventi pokračujú v štúdiu na našich aj zahraničných univerzitách,

v tomto školskom roku študuje na vysokých školách v zahraničí viac než 50 % našich minuloročných absolventov.
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zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

zriaďovateľ: CIRKEV

Ul. biskupa Királya 30
945 01 Komárno – Komárom
tel.: 0903 982 826
info@marianum.eu
www.marianum.eu
Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Základným mravným a etickým cieľom výchovy našej školy je sprostredkovanie nábožen-

ských hodnôt. Naša škola je všeobecne vzdelávacou inštitúciou bez zamerania. Je jednou z organizačných zložiek
cirkevnej spojenej školy. Pripravujeme nadaných žiakov pre vysokoškolské štúdium v SR a zahraničí. Štúdium na
gymnáziu je realizované dennou formou. Gymnázium má celoštátny charakter, nakoľko disponuje vlastným internátom.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Prvý cudzí jazyk anglický, druhý

Spojená katolícka škola v Nitre organizačná zložka
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 19 • 949 01 Nitra
tel.: 037/652 66 21
skola.nr.gcm@nrb.sk • gcm@gcm.sk
www.gcm.sk
Študijné odbory:

4-ročné
5-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - nemecký jazyk
7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium zriadil nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec v roku 1991 ako
jedno z prvých katolíckych gymnázií na Slovensku. Výučba prebieha podľa ŠkVP „Scientia et Bonum“, ktorý má
3 hlavné priority - duchovnú a mravnú formáciu, cudzie jazyky a maximálnu diferenciáciu podľa záujmu vo vyšších
ročníkoch. Na škole pôsobí kňaz a sestry zasväteného života. Gymnázium je umiestnené v biskupskom areáli v centre mesta, v súčasnosti má 499 študentov. Škola dosahuje významné úspechy v rôznych súťažiach, predmetových
olympiádach a SOČ na úrovni kraja, diecézy, Slovenska i na medzinárodných súťažiach.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na gymnáziu si žiaci volia

Medzinárodné aktivity školy: Družobné školy: Tata, Szekszárd, Mezőörs, Piliscsaba – Maďarsko, Melk – Ra-

2 cudzie jazyky, v ponuke je anglický, nemecký a taliansky jazyk. Bilingválne štúdium má druhý vyučovací jazyk
nemecký, ako cudzí jazyk sa vyučuje angličtina. V spolupráci s jazykovou školou EKU majú naši žiaci možnosť
absolvovať skúšky Goetheho inštitútu nemeckého jazyka na zvolenej úrovni. Príprava na skúšky sa realizuje v rámci
vyučovania na našom gymnáziu.

Projekty: Naša škola sa zapája do projektov adekvátnych charakteru školy. Pravidelne sa zapájame do projektu

liansku.

cudzí jazyk nemecký, francúzsky jazyk formou záujmového krúžku.

kúsko, Déva – Rumunsko; Jazykový týždeň v anglickom jazyku, stála účasť na medzinárodných zjazdoch mládeže
aj na medzinárodných súťažiach.
Erasmus+.

Krúžková činnosť:

• divadelný krúžok,
• rozličné športové aktivity,
• krúžok šikovných rúk,
• matematické, chemické atď. krúžky, mladý fyzik,
• krúžok nemčiny, angličtiny, francúzštiny
• spevácky zbor Schola Mariana a mnoho iných.
Športové a iné aktivity školy: Basketbal, stolný tenis, futsal, volejbal, gymnastika, turistika, lyžiarsky výcvyk,
letný tábor atď. Študentská rada Cirkevného gymnázia-organizuje rôzne programy a podujatia pre žiakov.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nedis-

ponuje bezbariérovým prístupom.

Možnosti ubytovania a stravovania: Školský internát sv. Imricha – kapacita 25 osôb, školská jedáleň v priesto-

roch školy

Uplatnenie absolventov v praxi: Uplatnenie našich absolventov na pracovnom trhu, resp. umiestnenie na uni-

verzitách a na vysokých školách, je mimoriadne vysoké (90-95%).

zriaďovateľ: CIRKEV

Cirkevná spojená škola Marianum organizačná zložka
Cirkevné gymnázium MARIANUM
s vyučovacím jazykom maďarským
MARIANUM Egyházi Gimnázium

zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Medzinárodné aktivity školy: Gymnázium má živé kontakty so školami v Rakúsku, Nemecku, Anglicku a TaProjekty: Škola sa aktívne zapája do projektov v rámci Slovenska, dvakrát sme boli zapojení do medzinárodných

projektov Comenius – partnerstvá škôl a Erasmus+. V súčasnosti prebieha na škole realizácia aktivít v rámci projektu na podporu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

Krúžková činnosť: Škola ponúka každoročne viac než 20 krúžkov – športové, umelecké, na gymnáziu je spevokol, školský časopis získal viaceré celoslovenské ocenenia.
Športové a iné aktivity školy: Gymnázium má veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu a kondičnú miestnosť. Každoročne organizujeme lyžiarsky a plavecký kurz. Žiaci sa zúčastňujú takmer všetkých športových súťaží stredných
škôl, kde získali viaceré ocenenia na úrovni kraja i Slovenska. Gymnázium je známe svojimi veľkými divadelnými
projektmi, ktoré sa konajú každé 2-3 roky. Zapojených je vždy 120-150 žiakov a na profesionálnych nitrianskych
scénach vzhliadli tieto hry tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Dve naše hry zaradila do programu i TV Lux. Na gymnáziu sa každoročne konajú študentské sympóziá z oblasti etiky, anglického, nemeckého
a slovenského jazyka, organizujeme imatrikulácie, stužkové slávnosti, plesy a diskotéky.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má

vybudovaný bezbariérový vstup pre imobilných študentov. Na škole pôsobí špeciálny pedagóg.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola disponuje vlastným internátom, ktorý má celkovú kapacitu 130

žiakov. Okrem ubytovania a stravovania poskytujeme i bohatý duchovný, spoločenský, kultúrny a športový program.
Na gymnáziu funguje i školský bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: Priemerná úspešnosť prijatia našich absolventov na univerzity doma i v za-

hraničí za posledných 10 rokov je 96 %. Na škole pôsobí vo funkcii pedagógov 25 absolventov nášho gymnázia. Od založenia gymnázia evidujeme 80 duchovných povolaní našich absolventov. Dlhodobo patríme ku školám
s najnižším podielom nezamestnanosti absolventov v regióne.
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zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku

zriaďovateľ: CIRKEV

Piaristická 6 • 949 01 Nitra
tel.: 037/230 02 00 • 0905 480 585
skola@pgjknr.sk
www.pgjknr.sk
Študijné odbory:

4-ročné
8-ročné

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Saratovská 87 • 934 05 Levice
tel.: 036/ 631 20 83 • 036/631 22 17 • 0917 484 461
gymnazium@gsv.sk
www.gsv.sk

Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Škola nadväzuje na bohatú tradíciu spred 300 rokov a zachováva si kredit klasického

Charakteristika školy:

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Každý žiak školy sa učí dva
cudzie jazyky: anglický jazyk a jeden z jazykov - nemecký, francúzsky, taliansky a ruský. Žiaci sa zapájajú do
jazykových olympiád a súťaží - písanie esejí, spev, prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, jazykovo-umelecká
súťaž Jazykový kvet. Každoročne organizujeme krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Pedagógovia školy
spolupracujú s francúzskym a talianskym inštitútom, s jazykovou školou, ktorá zabezpečuje lektorov pre intenzívne
používanie jazyka – English Week. Škola je prípravným centrom pre získanie Cambridgeského certifikátu a certifikátu DELF.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

gymnázia, ktoré ponúka žiakom kvalitné všeobecné vzdelávanie ako prípravu na vysokoškolské štúdium. V školskom vzdelávacom programe je zvýšený počet voliteľných disponibilných hodín v predmaturitnom a maturitnom
ročníku. Výchovno-vzdelávací proces realizujú 100 % kvalifikovaní pedagógovia a kňazi - piaristi, využívajúci inovatívne metódy a formy. Žiaci ich pôsobením rastú rozumovo, intelektuálne. Prechádzajú správnou hodnotovou
a duchovnou formáciou. V rodinnej atmosfére vzdelávame a sprevádzame mladého človeka, aby spoznal kým je,
tvoril zdravé vzťahy, pripravil sa na život a získal duchovné bohatstvo.

Medzinárodné aktivity školy: Spolupráca s cirkevným gymnáziom vo Würselene v Nemecku - každoročné
výmenné pobyty žiakov. Organizácia poznávacích zájazdov Londýn, Paríž, Praha, Oswiencim, Viedeň.
Projekty: Zapojenie do projektov Erasmus+, projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, program Zelená

škola.

Krúžková činnosť: V škole pracujú záujmové krúžky zamerané na jazyky, dejiny, umenie, šport, žurnalistiku, prvú

pomoc a prípravu na VŠ.

Športové a iné aktivity školy: Škola má veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu, vlastné multifunkčné ihrisko,

školský dvor. Každoročne organizuje lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz. V škole pracuje žiacka školská rada, ktorá
organi¬zuje imatrikulácie, študentský ples, karneval, charitatívne zbierky, besedy. Žiaci sa zúčastňujú na prírodovedných, technických, umeleckých a športových súťažiach. V priestoroch školy sa nachádza galéria výtvarného umenia,
školská knižnica. Dlhoročnou tradíciou je vydávanie úspešného študentského časopisu Kalazancio, ktorý získava
ocenenia na celoslovenskej úrovni.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
aj bezbariérový prístup. Disponuje aj zdvíhacou plošinou pre vozíčkarov. V rámci projektu Pomáhajúce profesie
v edukácii II. v škole pracuje školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a pedagogickí asistenti. Vzdelávanie
a výchova sa prispôsobuje individuálnym potrebám žiakov.
Možnosti ubytovania a stravovania: Ubytovanie škola neposkytuje. Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej
školskej jedálni, v priestoroch školy je aj školský bufet.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sú pripravení na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí a disponujú kompetenciami realizovať sa v rôznych odboroch. Vďaka všeobecnému vzdelanostnému základu a projektu
IT Akadémia majú širšie uplatnenie na trhu práce. V Akadémii veľkých diel Antona Neurwitha analyzujú kvalitné
umelecké diela, rozvíjajú kľúčové kompetencie pre 21. storočie.
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Gymnázium sv. Vincenta de Paul

- modernizujeme vyučovací proces prostredníctvom najmodernejšej IKT techniky,
- pripravujeme vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na všetkých typoch vysokých škôl a nájdu
uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce,
- ponúkame alternatívny učebný plán,
- vo vzťahu učiteľ – žiak v duchu vízie školy pestujeme vyvážený vzťah priateľa i odborníka,
- víziou školy je úspešný absolvent postavený na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy,
- venujeme pozornosť fyzickému a duševnému rastu našich žiakov, o čom svedčí dlhoročné líderstvo v športových
súťažiach doma i vo svete,
- vysoká úroveň kvalifikovanosti pedagogického zboru.

zriaďovateľ: CIRKEV

Piaristická spojená škola sv. Jozefa
Kalazanského - organizačná zložka
Piaristické gymnázium
sv. Jozefa Kalazanského

zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

- ponúkame výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka,
- spolupracujeme s jazykovými školami,
- organizujeme exkurzie do zahraničia (Paríž, Londýn, Viedeň...).

Medzinárodné aktivity školy: Projekt Erasmus+, projekt Euroscola - pridelený grant na všetky náklady spojené
s rokovaním v Európskom parlamente v Štrasburgu, v športovej oblasti – zisk 1. miesta na Majstrovstvách sveta
v basketbale dievčat 3x3
Projekty: Modernizácia vyučovacieho procesu - vybavenie školy didaktickou technikou, vybavenie tried a odborných učební IKT, využívanie iPadov na vyučovaní, zdigitalizovanie 32 učebníc, zakúpenie mobilného laboratória
pre prírodovedné predmety, LMS Moodle testy – interaktívne testy k zdigitalizovaným učebniciam, kvalitná technika
LabQuestov v podobe PC, interaktívne a keramické tabule vo všetkých triedach.
Krúžková činnosť: Outdoorové aktivity, Základy žurnalistiky, krúžky zamerané na zdokonalenie jazykových
kompetencii - konverzácie v cudzích jazykoch (ANJ, FRJ, TAL, NEJ), informatika, dejepisno-geografický, chemický
a biologický krúžok.
Športové a iné aktivity školy: Škola má k dispozícii 2 telocvične, pohybové štúdio, lezeckú stenu, multifunkčné
ihrisko, florbalové ihrisko, zapája sa do všetkých športových súťaží, o čom svedčia aj športové úspechy školy: pravidelné besedy, exkurzie, výlety do Paríža, Prahy, Viedne, Ríma... Duchovné a spoločenské aktivity, dobrovoľníctvo,
vzdelávacie projekty, príprava na predmetové olympiády , študentské konferencie, kurzy.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola disponuje bezbariérovým prístupom a možnosťou presunu medzi poschodiami výťahom, poskytuje pomoc školského
špeciálneho pedagóga a školského psychológa. Možnosti ubytovania a stravovania: vlastná školská jedáleň s online
systémom výberu z dvoch jedál, šalátový pult, voľba nápojov, mliečny automat, školský bufet, možnosti ubytovania
v školských internátoch v meste Levice.
Uplatnenie absolventov v praxi: Vysokoškolské štúdium na Slovensku aj v zahraničí.
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zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Študijné odbory:

4-ročné

7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium bolo založené v roku 1995 ako osmeročné gymnázium, od roku 2012 otvárame len triedy štvorročného gymnázia. Od septembra 2013 sme zaviedli vyučovanie pomocou iPadov. V súčasnosti
každý žiak má k dispozícii iPad, ktorý využíva, okrem vyučovacích hodín, aj na prípravu prezentácií a prácu s modernými softvérmi. Naše gymnázium je súčasťou katolíckej spojenej školy, ktorá má materskú školu, základnú školu
a gymnázium. Našich žiakov vychovávame v kresťanskom duchu od 3 do 19 rokov.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na našej škole vyučujeme

anglický jazyk ako prvý a nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk, pričom využívame najmodernejšie softvéry na
vyučovanie cudzích jazykov. V 3. a 4. ročníku je zvýšený počet hodín anglického jazyka a žiakov pripravujeme na
maturitnú skúšku aj v rámci krúžkovej činnosti. Každý rok organizujeme „Anglický týždeň“, keď si žiaci rozvíjajú svoje
komunikačné schopnosti v rámci 15-hodinového kurzu s anglickým lektorom.
Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme s družobnými školami z Maďarska. Pred štyrmi rokmi sme podpí-

sali partnerskú zmluvu so školou Evangélikus Gimnázium v Aszóde, s ktorou v každom roku organizujeme spoločné
športové a kultúrne programy.

Projekty: Naša škola sa zúčastnila projektu v rámci operačného programu „Vzdelávanie“ na projekte s názvom

Stredná zdravotnícka škola
sv. Vincenta de Paul

Ul. 17. novembra 1056 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 32 50 • 038/532 21 80
skola.to.szs@nrb.sk
www.szsto.edupage.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

2-ročné
1-ročné

5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér
5356 N zdravotnícky asistent
5371 H sanitár

Charakteristika školy: Stredná zdravotnícka škola v Topoľčanoch začala písať svoju históriu školským rokom
1951/1952 trojročným štúdiom odboru zdravotná sestra a detská sestra. V súčasnosti je jej hlavným poslaním pripravovať do praxe zdravotníckych pracovníkov v dennej forme štúdia v študijných odboroch zdravotnícky asistent,
praktická sestra a masér, v externej forme štúdia v študijnom odbore praktická sestra a v učebnom odbore sanitár.
Odborná príprava prebieha v odborných učebniach, nemocniciach, ambulanciách, DSS a v prírodných liečebných
kúpeľoch. Škola je veľmi dobre vybavená pomôckami pre všetky odbory. Sme školou rodinného typu, preto pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Absolventi našej školy sú dlhoročne žiadaní na trhu práce a majú výborné
výsledky v ďalšom štúdiu.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk. Ponúkame akreditovaný kurz a vzdelávanie v oblasti prvej
pomoci pre autoškoly, ale aj zamestnávateľov v rámci BOZP.
Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme s partnerskou školou SZŠ v Turnove (Česko).
Projekty: Projektová činnosť školy sa zameriava na skvalitňovanie vzdelávania a projekty na formovanie osobného
a profesijného rastu. Účasť žiakov v dobrovoľníckom projekte Krajší deň v rámci Nemocnice Svet zdravia Topoľčany a. s.

„Modernizácia vyučovacieho procesu na KSS“. Cieľom projektu bolo modernizáciou vzdelávacieho procesu
a odbornou prípravou pedagógov získať kompetencie na prípravu absolventa pre aktuálne a prespektívne potreby
spoločnosti. Dôležitým cieľom projektu bolo nadobudnutie a osvojenie si zručností pedagógov vo využívaní IKT,
inovácia a aplikovanie nových foriem a metód vo vyučovacom procese. V rámci projektu sme vybudovali počítačom
podporované moderné laboratórium pre prírodovedné predmety.

Krúžková činnosť: Škola ponúka rôzne možnosti mimoškolských aktivít formou záujmovej činnosti jazykového,

Krúžková činnosť: Žiaci si môžu vybrať z 9 krúžkov, ktoré sú zamerané na šport (3), prípravu na vedomostné

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá
bezbariérový prístup, nakoľko zdravotná spôsobilosť je podmienkou prijatia na štúdium v zdravotníckych študijných
odboroch.

súťaže (4), prípravu na maturitné skúšky (2), iné záujmové činnosti (filmový klub).

Športové a iné aktivity školy: Medzi športové aktivity patria športové krúžky: krúžok basketbalu, volejbalu,
futbalu, stolný tenis pre chlapcov aj pre dievčatá, šach, každoročne sa organizuje pútnická cesta, v rámci ktorej
žiaci absolvujú 10-16 km trasu buď peši alebo na bicykli, každý rok sa organizuje športový deň FF-Cup vo futbale
a v stolnom tenise, na ktorom sa zúčastňujú okolité stredné školy, najobľúbenejšou aktivitou školy je celodenná
aktivita v júni, tzv. Juniála, v rámci ktorej sa usporiada medzi triedami súťaž vo varení a pečení, škola sa každoročne
zapája do rôznych športových súťaží – atletika, futbal, volejbal, stolný tenis, basketbal...
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá
zabezpečený bezbariérový prístup. Škola zamestnáva špeciálneho pedagóga ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

zriaďovateľ: CIRKEV

zriaďovateľ: CIRKEV

Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho
s vyučovacím jazykom maďarským Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású
Katolikus Iskola - organizačná zložka
Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho
s vyučovacím jazykom maďarským Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
SNP 4 • 936 01 Šahy
tel.: 036/741 10 32
fegyverneki.iskola@gmail.com
www.cogff.edupage.org

zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

umeleckého, športového, prírodovedného a odborného zamerania.

Športové a iné aktivity školy: Žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových, recitačných a odborných súťaží.

Lyžiarskeho a plaveckého výcviku, SOČ, divadelných predstavení, odborných exkurzií na Slovensku i v zahraničí.
Žiaci môžu pracovať na príprave a vydávaní školského časopisu ZAMAS.

Možnosti ubytovania a stravovania: Poskytujeme stravovanie v školskej jedálni v budove školy, ubytovanie

v internáte v blízkosti školy.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sú žiadaní zamestnávateľmi na trhu práce nielen v regióne,
ale i v zahraničí. Zdravotnícky asistent a praktická sestra nájde uplatnenie najmä v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach starostlivosti o deti. Masér v ústavných
a ambulantných zdravotníckych zariadeniach, v prírodných liečebných kúpeľoch, v športovo-relaxačných zariadeniach. V oboch odboroch je možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá vlastný internát. Prevádzkujeme školskú jedáleň, ktorá je
samostatná budova v areáli školy, kde majú naši žiaci možnosť stravovať sa.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne sa

zamestnať.
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zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

Súkromná stredná odborná škola
obchodu a služieb
s vyučovacím jazykom maďarským
Magán Kereskedelmi
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Hlavné námestie 35
946 34 Bátorove Kosihy - Bátorkeszi
tel.: 0905 745 356
ssos.bk@gmail.com
www.ssosbk.edupage.org
Študijné odbory:
5-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6323 K hotelová akadémia
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov,
                 strojov a zariadení
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika

Charakteristika školy: Poskytujeme teoretické a odborné vzdelávanie pre žiakov maďarskej národnostnej menšiny v súlade s požiadavkami ministerstva školstva a spoločnosti 21. storočia. Neustále smerujeme k vyššej spokojnosti žiakov, rodičov, súkromníkov a spoločnosti. Naši absolventi sú schopní uplatniť sa na trhu práce a poskytovať
služby v oblasti svojich vyučených odborov alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola
Slovenská ulica 52 • 946 03 Kolárovo
tel.: 035/777 50 82
scholaprivata1991@gmail.com
www.scholaprivata.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2682 K  mechanik počítačových sietí
6446 K kozmetik
8523K tvorba vitrážneho skla a smaltu
6352 M obchod a podnikanie
9245 M ochrana osôb a majetku
2487 H 01 autoopravár-mechanik
3673 H kachliar
6445 H kuchár
6456 H kaderník     
6489 H hostinský, hostinská
8564 H umelecký smaltér
6403 L podnikanie v remeslách a službách
8501 L umelecko - remeselné práce

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Charakteristika školy: Od založenia v roku 1991 patríme medzi najväčšie stredné odborné školy s vyučovacím
jazykom maďarským. Ako súkromná škola sa usilujeme o kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti digitálnych technológií, obchodu a služieb. Našim záujemcom ponúkame aj nadstavbové štúdium. Areál školy sa nachádza v krásnom a príjemnom prostredí, naše vyučovacie a cvičné priestory sú vkusne, moderne a účelne vybavené.
Profesionálny prístup našich učiteľov a ich dlhoročné skúsenosti vo viacerých odboroch podporujú širokospektrálne
zameranie našej inštitúcie.

Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme s dvomi odbornými školami v Maďarsku. Zúčastňujeme sa mno-

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Dva cudzie jazyky: anglický a nemecký jazyk. Možnosť získania osvedčení: Bartender, Barista, Somelier, osvedčenie o zváračskom kurze. Autoškola. Certifikát EBCL. Všeobecné vzdelávanie a teoretické odborné vzdelávanie sa
realizuje v priestoroch školy a odborný výcvik z praktickej prípravy sa realizuje na zazmluvnených pracoviskách.

hých odborných súťaží ako na Slovensku tak aj v Maďarsku, napr.: Danubius Gastro; Interbeauty Trophy; Súťaž
Dobos, Budapešť; „Farsang kupa“, Tata.
Projekty: Medzinárodný projekt CERTIFIKATE spoločnosti International Education Society. Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu; Határtalanul - Szakképzési, utaztatási program /Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt/; Nyilas
Misi – na podporu nadaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia; projekt „Circle of Circular Economy“
– Kruh cirkulárnej ekonomiky; English GO; projekt finančnej gramotnosti – Finančná Sloboda OVB; projekt e-ŠKOLY
pre budúcnosť; projekt Rákóczi Szövetség
Krúžková činnosť: Krúžok maturantov, literárny krúžok, turistický krúžok.
Športové a iné aktivity školy: Futbal, softbal mužský a ženský, stolný tenis, atletika. Medzi iné aktivity školy
zaraďujeme súťaže nie len odborného a športového charakteru, ale i súťaže zamerané na všeobecnovzdelávacie
predmety. Realizujeme rôzne prednášky, exkurzie a iné.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Bezbariérový
prístup pre žiakov s telesným postihnutím nie je vytvorený. Avšak čo sa týka inkluzívneho vzdelávania dávame
priestor pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, čím dostávajú príležitosť nájsť si priateľov
aj v bežnom kolektíve.
Možnosti ubytovania a stravovania: Z obcí okresu Komárno je dobré autobusové spojenie, avšak dostupnosť

našej školy z obcí a miest okresov Nové Zámky a Levice je zložitá, preto prenajímame súkromnú autobusovú dopravu (Želiezovce - Štúrovo - Bátorove Kosihy a späť). V prípade záujmu vieme zabezpečiť ubytovanie privátneho
charakteru. Stravovanie v školskej jedálni pri miestnych ZŠ, bufet prevádzkovaný súkromníkom v priestoroch školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Naši maturanti pokračujú v štúdiu na vysokej škole alebo pracujú vo svojom

odbore, absolventi učebných odborov buď pokračujú v študovaní na dvojročnom nadstavbovom štúdiu alebo pracujú.
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zriaďovateľ: Ing. Dezider Szokol

anglický, nemecký jazyk, osvedčeenie o barmanskom kurze, osvedčenie o zváračskom kurze, certifikát ECDL, autoškola.
Medzinárodné aktivity školy: Naša škola má vybudované dlhoročné priateľské a profesijné vzťahy so zahraničnými družobnými školami (Budapešť, Tapolca, Győr, Kluž). Každoročne spoločne s nimi organizujeme medzinárodné súťaže a stáže.
Projekty: Erasmus+ – naši žiaci a učitelia sú zapojení do medzinárodného projektu EÚ, ktorý je zameraný na
odbornú prípravu mládeže pomocou medzinárodnej spolupráce.
Krúžková činnosť: Ponúkame širokospektrálne záujmové vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, športové krúžky,
literárny, dramatický, divadelný krúžok, záhradníctvo.
Športové a iné aktivity školy: Naši žiaci majú k dispozícii moderné multifunkčné športové ihrisko s umelým
trávnikom a bežeckou dráhou, plážové volejbalové ihrisko, vonkajšie fitness stroje. Prenajímame športovú a kondičnú halu.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Prízemné
časti našich budov disponujú bezbariérovým prístupom. Naša škola vytvára podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie
integrovaných žiakov.
Možnosti ubytovania a stravovania: Disponujeme vlastnou výdajnou školskou jedálňou. Väčšina našich žiakov, ktorá cestuje z väčšej vzdialenosti, je ubytovaná v školou ponúkaných a kontrolovaných rodinných domoch
a ubytovacích priestoroch.
Uplatnenie absolventov v praxi: Väčšina našich absolventov štvorročných maturitných odborov pokračuje vo
vysokoškolskom a univerzitnom štúdiu (cestovný ruch, odbory digitálnych technológií). Absolventi trojročného štúdia
pokračujú ako pracovníci v odborných odvetviach (kachliar) i v oblasti služieb (kaderník, hostinský, autoopravár...
a pod.), Naši žiaci môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a môžu získať maturitné vysvedčenie s úplným odborným vzdelaním.

zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

zriaďovateľ: Tasce - Inštitút vzdelávania, s. r. o.
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zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

Súkromná škola umeleckého priemyslu
s vyučovacím jazykom maďarským Iparművészeti Magániskola
Slovenská ulica 52, 946 03 Kolárovo
tel.: 035/777 50 80
ssupkolarovo@gmail.com
www.ssupkolarovo.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8614 M dizajn interiéru
8641 M propagačné výtvarníctvo

Charakteristika školy: Sme prvá stredná škola umeleckého priemyslu s vyučovacím jazykom maďarským na
Slovensku. Škola vznikla v školskom roku 2020/2021. Našim cieľom je, aby absolventi študijného odboru sa stali
kreatívnymi odborníkmi v umeleckej a umelecko-remeselnej tvorbe. Vybudujeme v nich vzťah k jednotlivým formám
umenia, aby sa vedeli orientovať vo svete umenia a vedeli sa riadiť estetickými pravidlami. Rozvíjame samostatné
umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzujeme nové netradičné myšlienky a metódy v umeleckom odbore. Profesionálny prístup našich učiteľov a ich dlhoročné skúsenosti a zručnosti aj v oblasti umenia
podporujú širokospektrálne zameranie novovzniknutej školy umeleckého priemyslu.
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: anglický jazyk, nemecký jazyk,
certifikát ECDL, autoškola.
Medzinárodné aktivity školy: Škola plánuje nadviazať odborné profesijné vzťahy so zahraničnými umeleckými
spolkami, organizáciami a školami umeleckého priemyslu. Plánujeme s nimi organizovať výstavy a expozície.
Projekty: Žiaci a učitelia sú zapojení do medzinárodných projektov, ktoré sa zameriavajú na odbornú a najmä
umeleckú prípravu mládeže pomocou medzinárodnej spolupráce.
Krúžková činnosť: Ponúkame širokospektrálne záujmové vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, športové krúžky,
literárny, dramatický, divadelný krúžok.
Športové a iné aktivity školy: Naši žiaci majú k dispozícii moderné multifunkčné športové ihrisko s umelým trávnikom a bežeckou dráhou, plážové volejbalové ihrisko, vonkajšie fitness stroje. Prenajímame športovú a kondičnú
halu. Vybudujeme ateliér pre výučbu umeleckých predmetov.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Prízemné
časti našich budov disponujú bezbariérovým prístupom. Naša škola vytvára podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie
integrovaných žiakov.
Možnosti ubytovania a stravovania: Disponujeme vlastnou výdajnou školskou jedálňou. Väčšina našich žiakov, ktorá cestuje z väčšej vzdialenosti, je ubytovaná školou ponúkaných a kontrolovaných v rodinných domoch
a ubytovacích priestoroch.
Uplatnenie absolventov v praxi: Umelecko-odborné vzdelávanie umeleckého charakteru umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s vizuálnym umením,
kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou aj remeselného prevedenia. Cieľom umeleckého štvorročného vzdelávania je, aby absolventi mohli pokračovať štúdium na univerzitách a vysokých školách umelecko-výtvarného smeru
a mohli sa uplatňovať vo sfére umelecko-remeselných odvetviach. Absolventi, ktorí sa neuchádzajú o štúdium na
vysokých školách a univerzitách, pomocou svojich portfólií a vlastných webových stránok sa môžu uplatniť v grafických a dizajnových štúdiách, resp. môžu začať podnikať vo vlastných firmách a podnikoch.

zriaďovateľ: Deutsch - Slowakische Akademien, a.s.

Súkromná stredná odborná
škola polytechnická DSA
Novozámocká 220 • 949 05 Nitra
tel.: 037/655 04 55 • 0911 345 218
dsa.nr@dsakademien.sk
www.sospnitra.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Učebné odbory:

3-ročné

Nadstavbové štúdium: 2-ročné

2411 K mechanik nastavovač
2495 K autotronik
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik
2423 H nástrojár
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
6475 H technicko - administratívny pracovník
2414 L strojárstvo
2675 L elektrotechnika
6476 L technicko-ekonomický pracovník

Charakteristika školy: Naším zriaďovateľom je spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá patrí do
portfólia medzinárodnej siete škôl EBG. Ponúkame bezplatné štúdium v perspektívnych technických odboroch
s mnohými výhodami a finančnými benefitmi. Pôsobíme ako COVP pre oblasť CNC technológií. Štúdium prebieha formou klasického vzdelávania, aj v systéme duálneho vzdelávania s firmou Jaguar Land Rover a s ďalšími
významnými firmami. Disponujeme najmodernejším tréningovým centrom pre odborné vzdelávanie, v ktorom žiaci
využívajú až 32 moderných učební vybavených špičkovou technológiou, ako sú robotizované pracoviská značiek
KUKA, FANUC a ABB, pracoviská na CNC programovanie strojov a zariadení vrátane automatizačnej linky, odborné
učebne zamerané na priemyselnú automatizáciu, pneumatiku, hydrauliku a zváranie. Našou prioritou je všestranný
rozvoj osobnosti žiakov pre ich život v budúcnosti.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Ponúkame anglický, nemecký a ruský jazyk. V rámci úspešného partnerstva s firmou JLR pripravujeme žiakov
na pozície technických lídrov tejto prestížnej automobilky. Dlhodobo spolupracujeme so širokým okruhom firiem
a spoločností, v rámci ktorých žiaci pôsobia a zároveň tu nachádzajú uplatnenie po skončení štúdia. Zabezpečujeme
aj akreditačné vzdelávacie programy ďalšieho a celoživotného vzdelávania v oblasti strojárstva a programovania
obrábacích CNC strojov a zariadení.

zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

zriaďovateľ: Ing. Dezider Szokol

Medzinárodné aktivity školy: Škola má vybudované HTEC centrum firmy HAAS a spolupracujeme so zahranič-

nými školami. Žiaci majú možnosť absolvovať zahraničné pobyty, exkurzie, stáže a brigády v odbore štúdia.

Projekty: Úspešne prepájame teóriu s praxou v rámci projektu „Vzdelávanie 4.0“ a sme zapojení do množstva

projektov, ako sú medzinárodné a národné projekty, projekty na podporu budovania COVP, rozvojové projekty
a projekty na podporu kultúry a športu.
Krúžková činnosť: V rámci projektu „Vzdelávanie 4.0“ pracujeme v 33 krúžkoch zameraných na komplexné

zvyšovanie kompetencií žiakov pre budúcnosť. Zároveň ponúkame 17 krúžkov rôznorodého zamerania.

Športové a iné aktivity školy: Uskutočňujeme pestrú škálu aktivít ako sú vedomostné a športové súťaže, ex-

kurzie, školské výlety, lyžiarsky a snowboardový výcvik, imatrikulácie, stužkové slávnosti, program DofE a veľa mimoškolských akcií. Máme modernú telocvičňu, posilňovňu, vonkajšie školské ihriská a vlastné rekreačné stredisko
v Závadke nad Hronom.

Možnosti ubytovania a stravovania: Súčasťou školy je vlastný školský internát bunkového typu. Ubytovanie

v modernom internáte je bezplatné.

Uplatnenie absolventov v praxi: Uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce presahuje 90 % a približne 35 %

našich žiakov pokračuje v štúdiu na vysokých školách.
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zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

Súkromné konzervatórium

Krčméryho 2 • 949 01 Nitra
tel.: 037/652 35 18
konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
www.konzervatoriumnitra.sk

Študijné odbory:

6-ročné

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

Charakteristika školy: Štúdium na Súkromnom konzervatóriu v Nitre je určené talentovaným žiakom, ktorí ukon-

čili deviaty ročník ZŠ. Štúdium je 6 ročné denné. Štvrtý ročník končí maturitnou skúškou a štúdium pokračuje piatym
a šiestym ročníkom. Šiesty ročník žiak ukončí absolventskou skúškou a získava titul Dis. art.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: anglický, nemecký, francúzsky

a taliansky jazyk

Medzinárodné aktivity školy: Každoročná účasť na Divadelnom festivale Pidifest – Praha, účasť na medziná-

rodných umeleckých súťažiach a workshopoch.

Projekty: Spoluorganizácia festivalu – Nitrianska hudobná jeseň
Prezentácia študentov na festivale Divadelná Nitra
Stretnutie tanečníkov – Priestor pre tanec
Divadelné utorky v priestoroch 4D
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Naša škola

zriaďovateľ: Škola dizajnu, s. r. o.

Súkromná škola umeleckého
priemyslu
Samova 14, 949 01 Nitra
tel.: 037/642 29 03
info@ssusnitra.sk
www.ssusnitra.sk
Študijné odbory:

Pomaturitné štúdium: 2-ročné
3-ročné

gógov. Vyučovanie odborných predmetov prebieha v skupinách s maximálne deviatimi žiakmi, čím je zabezpečený
úzky kontakt žiaka a pedagóga a aj dostatočný priestor na samostatnú a tvorivú prácu. Vyučovací proces je postavený nie len na formálnom odovzdaní informácií, vedomostí a ich opakovaní, ale v prvom rade na aktivite žiaka, ktorý
sa učí samostatnosti, nezávislosti, sebarealizácií aj spolupráci.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Anglický jazyk na úrovni B1 a B2

Medzinárodné aktivity školy: Spolupráca so strednou školou v Plzni, medzinárodné umelecké súťaže a exkur-

zie.

Možnosti ubytovania a stravovania: Možnosť ubytovania a stravovania pre žiakov je na internáte Strednej

školský časopis.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci konzervatória pokračujú vo vysokoškolskom umeleckom štúdiu doma
(VŠMU, AMU, HUAJA) ale i v zahraničí (prevažne v ČR, Anglicku, USA). Prijímacie skúšky môžu robiť zo 4. 5. aj
6. ročníka. Ak ukončia 6. ročník, získavajú úplné odborné vzdelanie a majú plnú kvalifikáciu k vyučovaniu na ZUŠ.
Mnohí naši absolventi sa uplatnili v rôznych tanečných súboroch, v divadlách, ale tiež odchádzajú študovať do
zahraničia. Naši študenti majú veľmi široké uplatnene v praxi.

8604 M grafický dizajn
8414 M dizajn interiéru
8641 M propagačné výtvarníctvo
8606 M fotografický dizajn
8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
8623 Q produktová tvorba
8625 Q fotografia
8639 Q grafika vizuálnych komunikácií

Charakteristika školy: Stredná škola rodinného typu s príjemným prostredím a profesionálnym prístupom peda-

nedisponuje bezbariérovým prístupom, ale vie vytvoriť také prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé
vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Podporujeme žiakov so špecifickými potrebami a podporujeme
ich plnohodnotnú účasť na vzdelávaní.

odbornej škole potravinárskej v Nitre. Majú tam zabezpečenú celodennú stravu. Kto nie je ubytovaný na internáte,
môže využiť na stravu jedáleň Základnej školy, Krčméryho 2, Nitra.

4-ročné

Projekty: ESF Podpora ľudských zdrojov - Zrkadlo k praxi.
Krúžková činnosť: Motion design, podpora maturitných predmetov, kamera, divadlo, spev, umelecké ateliéry,

zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

zriaďovateľ: Spoločnosť Heleny Madariovej

Športové a iné aktivity školy: tanečný, lyžiarsky, korčuliarsky kurz, vianočný turnaj, rodinný deň, deň hore
nohami – 1. apríl, vodičský preukaz v spolupráci s autoškolou...
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Nedispo-

nujeme bezbariérovým vstupom, škola poskytuje vzdelávanie aj pre žiakov so špeciálnymi potrebami v súlade
s podmienkami ŠkVP.

Možnosti ubytovania a stravovania: Nemáme vlastné ubytovacie zariadenie, možnosť ubytovania na stredoškolskom internáte Strednej odbornej školy – potravinárskej. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni
v budove školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Naši absolventi sa osvedčili ako zamestnanci grafických a reklamných štú-

dií. Zvládajú prácu v postprodukčných filmových a fotografických ateliéroch, tlačiarňach, IT sektore so zameraním
na dizajn a vizuálnu stránku aplikácii a vo voľnej tvorbe v tradičných umeleckých remeslách.
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zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

Súkromná stredná odborná
škola Animus
Akademická 4 • 949 01 Nitra
tel.: 0903 702 930
riaditelka@animus.sk
www.ssosanimus.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

7237 M informačné systémy a služby
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Charakteristika školy: Súkromná stredná odborná škola Animus poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s

maturitou. Štúdium sa realizuje v trvaní štyroch rokov.

Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola
951 02 Dolné Obdokovce 71
tel.: 0908 132 086
patay.peter@gmail.com
www.sssp.sk
Študijné odbory:

4-ročné

6352 M obchod a podnikanie

Charakteristika školy: Škola zabezpečuje vzdelanie v maďarskom jazyku pre veľmi široké okolie jednak z Nit-

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

rianskeho kraja, ako aj z celého Slovenska. Profil študijného odboru školy je zameraný na oblasť cestovného ruchu.
Zároveň vyučované predmety ako napr. ekonomika, podnikanie, marketing, právo, služby v cestovnom ruchu tiež
zodpovedajú možnostiam ďalšieho rozvíjania svojich vedomostí aj na univerzitách u nás aj v zahraničí.

Medzinárodné aktivity školy: Škola zapája žiakov do súťaží na domácej i medzinárodnej úrovni – ide najmä

Škola preferuje výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký, taliansky).

Žiaci školy absolvujú dva cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk. Počas štúdia majú žiaci možnosť získať certifikáty v oblasti účtovníctva a preukaz spôsobilosti vykonávať profesiu sprievodcu cestovného ruchu.
o stredoškolskú odbornú činnosť, predmetové olympiády, matematické súťaže (napr. medzinárodná súťaž Matematický klokan), literárne a športové súťaže. Žiaci sa zúčastňujú exkurzií s cieľovým miestom doma i v zahraničí.
Projekty: V rámci svojho štúdia sa žiaci zapájajú do inovatívnych programov ako napr. „aplikovaná ekonómia“ či

„Viac ako peniaze – JA Slovensko“. Samozrejmosťou je „cvičná firma“, ktorú si žiaci zakladajú a následne riadia
jej procesy. Žiaci každoročne usporadúvajú dni otvorených dverí, besiedky a (žiaci študujúci v odbore informačné
systémy a služby) výstavy svojej tvorby.

Krúžková činnosť: Žiaci si môžu vybrať záujmový útvar z ponuky zameranej na cestovný ruch, podnikový manažment, informačné technológie, cudzie jazyky, matematiku a šport.
Športové a iné aktivity školy: Žiaci školy sa zúčastňujú spektra športových podujatí organizovaných spriazne-

nými školami v regióne. Majú tak možnosť zužitkovať talenty na poli atletiky či kolektívnych športov.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola sa
profiluje ako škola s rodinne ladenou atmosférou. Pedagógovia zohľadňujú individuálne osobitosti každého žiaka.
Škola umožňuje vzdelávať sa i žiakom so špecifickými potrebami. Tí sa tak stávajú integrálnou súčasťou žiackeho
kolektívu.
Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá vlastné ubytovacie a stravovacie zariadenie – žiaci majú

možnosť sa stravovať v priestoroch Agroinštitútu, štátny podnik (lokalizovaného na sídlisku Chrenová). V týchto
priestoroch Súkromná stredná odborná škola Animus sídli počnúc šk. rokom 2021/2022.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci majú možnosť vyprofilovať sa v oblasti informačných systémov alebo na

poli cestovného ruchu. Po úspešnom ukončení štúdia sú spôsobilí študovať na vysokých školách alebo sa venovať
profesii korešpondujúcej s absolvovaným študijným odborom alebo sa uplatniť v podnikateľskej činnosti.
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zriaďovateľ: Marián Paulisz - PM GLOBAL

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Medzinárodné aktivity školy: V rámci cezhraničnej spolupráce pravidelne organizujeme výmenné aktivity
s partnerskou ELTE Bolyai Gimnázium v maďarskom meste Szombathely.
Projekty: Pravidelne sa zapájame do projektu Erasmus+ a do cezhraničných projektov pre národnostné školstvo.

Každoročne sa zapájame aj do rôznych projektových výziev pre stredné školy.

Krúžková činnosť: Na škole pracuje krúžok podnikania v cestovnom ruchu, krúžok kreatívnej literárnej hodiny,
krúžok klub angličtiny, krúžok informatiky, krúžok administratívy a korešpondencie, krúžok športových hier, turistický
krúžok, krúžok varenia.
Športové a iné aktivity školy: Športové aktivity žiakov sa prejavujú v mimoškolských záujmových krúžkoch
v škole ale aj v regióne školy /možnosť rekreačného plávania, turistika v Zoborských vrchoch/. Každoročne v rámci
kultúrnych aktivít žiaci absolvujú recitačné súťaže, „Poznaj slovenskú reč“, „Szép magyar beszéd“. Súčasťou výchovy sú aj návštevy divadelných predstavení v Nitre, v Komárne, v Budapešti.

zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

zriaďovateľ: Centrum vzdelávania ANIMUS, s. r. o.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola nemá

bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Žiaci majú k dispozícii dvojposchodový internát so zabezpečením stra-

vovania.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatňujú pri vykonávaní ekonomických činností, obchodno-pod-

nikateľských funkcií v cestovnom ruchu, v štátnej a verejnej správe. 70% absolventov pokračuje v štúdiu, zvyšná
časť sa úspešne zamestná.
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zriaďovateľ: DOREMI, s.r.o.

zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

Súkromné konzervatórium
Dezidera Kradoša

Gagarinova 2490/13 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 00 24 • 0914 320 025
skdk@skdk.sk
www.skdk.sk
Študijné odbory:

6-ročné

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

Charakteristika školy: Naša škola je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pe-

dagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom
vzdelávacom programe, v odbore spev a hudba poskytujeme štúdium špecializácie populárna hudba. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa
právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk, latinský

Medzinárodné aktivity školy: Spolupracujeme s umelecky zameranými organizáciami a školami v Čechách.

napr. Mestské divadlo Zlín, Konzervatórium Ostrava, AMU Praha, JAMU Brno, Konzervatórium Egressy Béni Budapešť, zúčastňujeme sa medzinárodných súťaží: Festival di Sanremo (1.miesto), Festival Tjumen, Mezinárodní
interpretační soutež dychových nástrojú Brno (3. miesto), Dancestar Chorvátsko – Poreč (2. miesto), Showtime
Budapešť (1., 2., 3. miesto).

Projekty: Každoročne žiaci SKDK vystupujú na Topoľčianskej hudobnej jari a Topoľčianskej hudobnej jeseni, Noci

divadiel v Topoľčanoch, Prievidzi, organizujeme školské projekty (pôvodné i prevzaté muzikály, operety, spoluorganizujeme festivaly, orchestrálne koncerty).
Súčasťou školy je multimediálny priestor na prezentáciu všetkých odborov - Štúdio SKDK - www.studioskdk.sk
a dabingové a nahrávacie štúdio.

Krúžková činnosť: Krúžok dramatickej tvorby a réžie, Krúžok muzikálovej tvorby, Krúžok hry v orchestri, Krúžok

zborového spevu, Krúžok anglického jazyka, Krúžok baletnej tvorby, SKDK Band.

Športové a iné aktivity školy: Organizujeme jazdecký a lyžiarsky kurz, workshopy vo všetkých odboroch.
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: V našej

škole sa snažíme vytvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.

Možnosti ubytovania a stravovania: Žiakom, ktorí potrebujú ubytovanie v Topoľčanoch odporúčame dve internátne zariadenia. S ich kvalitou máme dlhoročné skúsenosti. Poskytujú výchovu, vzdelávanie, stravovanie a ubytovanie: školský internát pri SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany a školský internát pri SOŠ agrotechnickej Tovarnícka 1632, Topoľčany. Stravovanie je možné si zabezpečiť v danom zariadení alebo individuálnou formou.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi našich odborov sa uplatnia ako profesionálni herci v činohernom

alebo muzikálovom divadelnom súbore, tanečníci/tanečnice v profesionálnych umeleckých telesách alebo samostatne ako umelci sólisti či členovia umeleckých telies alebo pedagógovia na základnej umeleckej škole. Takisto
môžu pokračovať vo svojom rozvoji na vysokej škole.
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Súkromná škola umeleckého
priemyslu

Gagarinova 2490/13 • 955 01 Topoľčany
tel.: 0914 320 025
ssuv@ssuv.sk
www.ssup.sk
Študijné odbory:

4-ročné

Pomaturitné štúdium: 2-ročné

8644 M úžitková maľba
8641 M propagačné výtvarníctvo
8606 M fotografický dizajn  
8619 M keramický dizajn
8609 Q textilný dizajn
8610 Q odevný dizajn

Charakteristika školy: SŠUP poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Škola je materiálne a personálne vybavená na kvalitné štúdium stredného odborného vzdelania so zameraním na výtvarné umenie. Pripravuje stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov vo vyššie uvedených odboroch. Žiaci sú vedomostne a manuálne pripravení
vo vyštudovanom odbore podnikať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Po skončení 4-ročného štúdia SŠUP
umožňuje absolventom pokračovať v 2-ročnom špecializovanom pomaturitnom štúdiu, ktoré ich oprávňuje vyučovať
na ZUŠ.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Anglický, nemecký jazyk, Certifikát z e-learningového programu Poznaj svoje peniaze.

Medzinárodné aktivity školy: Svetový deň vody-Bratislava, Úsvit –Prešov, Olympiáda ľudských práv, Rozhoduj
o Európe, AMFO, Výtvarné spektrum: ide o národné súťaže, Umelecké črevo-medzinárodná súťaž. V rámci umeleckej praxi sa žiaci z odboru Fotografický dizajn zúčastňujú umeleckej odbornej praxe: Divadelná Nitra
Projekty: Naša škola pracuje na dlhodobom projekte prezentáciou výtvarných prác žiakov pod názvom Tvorivosťou k umenie: hlavnou formou je tvorba prezentačných výstav v galériách miest Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

zriaďovateľ: FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA

zriaďovateľ: DOREMI, s.r.o.

Krúžková činnosť: Konverzácie v anglickom jazyku, Manažment osobných financií, 3D grafiky a animácie, Krú-

žok voľnej grafiky.

Športové a iné aktivity školy: lyžiarsky výcvik, krajinársky kurz, organizujeme a zúčastňujeme sa výtvarných

workshopov, Exkurzií: Paríž, Praha, Oswiecim.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Na našej
škole študujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia, žiaci chorí a zdravotne oslabení. Sme v pravidelnom kontakte
s CPPaP a všetku dokumentáciu, poradenstvo vybavuje a rieši naša výchovná poradkyňa. Zatiaľ naši žiaci nepotrebovali bezbariérový prístup, čiže nemáme túto problematiku vyriešenú, no téme a problematike sa venujeme.
Možnosti ubytovania a stravovania: Spolupracujeme s internátmi pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb a Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch.
Uplatnenie absolventov v praxi:

• možnosť pôsobiť na trhu v podnikateľskej sfére – otvorenie živnosti s umeleckým zameraním (v SŠUP žiaci získajú
informácie z ekonomickej oblasti),
• veľa žiakov úspešne ukončí vysokoškolské vzdelanie, možnosť pokračovať v 2-ročnom pomaturitnom štúdiu,
v ktorom získajú vedomosti z psychológie a pedagogiky, ktoré využijú v práci s deťmi na ZUŠ.
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Súkromná stredná odborná
škola pedagogická

Gagarinova 2490/13 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 04 40
ssosto@gmail.com
www.ssosto.edupage.org
Študijné odbory:

4-ročné

Pomaturitné štúdium: 2-ročné

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7670 M pedagogický asistent
7661 M sociálno-výchovný pracovník
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7518 Q špeciálna pedagogika

Charakteristika školy: Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Topoľčanoch vzdeláva budúcich pedagogických a sociálnych pracovníkov. Pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škola v rámci
projektu „Premena tradičnej školy na modernú“ cez ESF získala kompletnú digitalizáciu a vybavenie IKT. Praktickú
prípravu škola realizuje u zazmluvnených potenciálnych zamestnávateľov. Škola bola zaradená NUCEM-om medzi
20 najlepších škôl Slovenska v pridanej hodnote zo slovenského jazyka a literarúry. V celoštátnej prehliadke SOČ
sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

Na škole sa kvalifikovane vyučujú dva cudzie jazyky: anglický jazyk a nemecký jazyk v komplet vybavených jazykových učebniach . K vybaveniu týchto učební patria aj interaktívne tabule V rámci krúžku sa vyučuje Francúzsky
jazyk.
Medzinárodné aktivity školy: Škola nadviazala spoluprácu s MŠ a sociálnym zariadením Dolného Rakúska
-Niederösterreich, za účelom vykonávania odbornej praxe v nemecky hovoriacich krajinách. Spolupracuje so strednou školou pedagogickou v meste Krems a so Střední školou pedagogickou a sociálni v Zlíne.
Projekty: Škola zrealizovala tieto projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, Systém elektronického
testovania, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Premena tradičnej školy na modernú.
Krúžková činnosť: Fitness-Zumba,krúžok anglického jazyka, francúzského jazyka, nemeckého jazyka, Mladý

záchranár, Paideia naša alma mater, Precvičme si pravopis, Slovenčinou k maturite, Slovná zásoba z nemeckého
jazyka, Šachový krúžok, Výchova prostredníctvom umenia a kultúry.

Športové a iné aktivity školy: Škola vydala knihu, ktorú napísalo 100 žiakov. Aktívne sa zapája do spoločen-

Súkromná spojená škola
s organizačnými zložkami
Súkromná obchodná akadémia Kereskedelmi Magánakadémia
Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
Ul. Sv. Štefana 36 • 943 01 Štúrovo
tel.:036/751 12 90 • 0907 177 218 • 0905 542 816
Elokované pracovisko - Súkromná obchodná akadémia
Štúrova 22, 949 01 Nitra
tel.:037/642 50 64 • 0905 581 990 •
soa@1soa-sturovo.sk • mokos@1soa-sturovo.sk • www.sss-sturovo.edupage.org
Študijné odbory:
5-ročné
Učebné odbory:
3-ročné
Nadstavbové štúdium: 2-ročné

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium - anglický jazyk
6489 H hostinský, hostinská VJM
6456 H kaderník VJM
6403 L podnikanie v remeslách a službách VJM

Charakteristika školy: Našou prioritou je spájanie teórie s praxou a cieľom výchova mladého človeka schopného
prispôsobovať sa zmenám v profesionálnom i osobnom živote.
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

V študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium je vyučovací jazyk slovenský a anglický. Voliteľné
cudzie jazyky: ruský, španielsky a nemecký. Žiaci sa v tomto študijnom odbore zapájajú do systému duálneho
vzdelávania ktoré môžu absolvovať v rôznych firmách, organizáciách verejnej správy alebo vo finančných inštitúciách. Žiaci sú vedení k tomu, aby boli schopní získať štátnu skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 Spoločného
európskeho referenčného rámca. Majú možnosť získať aj certifikát spoločnosti KROS, ktorým úspešne preukazujú
znalosť práce s účtovným programom Omega. V učebných odboroch sa vyučuje ako cudzí jazyk anglický jazyk.
Medzinárodné aktivity školy: Medzinárodné súťaže, projekty a vytváranie družobných vzťahov (Maďarsko,

Rumunsko).

Projekty: Škola sa v minulosti zapájala do projektov Comenius, v súčasnosti do projektov Erasmus+. Aj v budúc-

nosti plánuje čerpať finančné prostriedky z európskych fondov a aj takto prispievať ku skvalitňovaniu vzdelávania.

Krúžková činnosť: Škola ponúka svojim žiakom pestrú paletu záujmových krúžkov, najmä jazykových, resp.

zameraných na obsah jednotlivých vzdelávacích odborov.

ských a kultúrnych podujatí nielen v rámci mesta Topoľčany,ale aj v rámci celého regiónu. Žiaci pod vedením pedagógov pripravujú športové a kultúrne vystúpenia v domovoch sociálnych služieb, v materských školách, školských
kluboch, detských domovoch, v rôznych občianskych združeniach.

Športové a iné aktivity školy: Škola sa zapája aj do športových súťaží (futsal, futbal). Zúčastňujeme sa jazykových olympiád, Festivalu študentského remesla, medzinárodných súťaží vo varení a prestieraní (Maďarsko),
kaderníckych súťaží (Zlaté nožnice, InterBeauty, Koruna kreativity), ale aj iných vedomostných či literárnych súťaží.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má
vytvorené podmienky pre bezbariérový prístup. V ŠkVP ma zakotvené poskytnúť všetkým deťom bez rozdielu adekvátnu a čo najlepšiu úroveň vzdelávania s ohľadom na ich individuálne možnosti a potreby.

je vytvorený bezbariérový prístup. Vedenie školy sa snaží vytvárať podmienky inkluzívneho vzdelávania žiakov
v jednotlivých učebných a študijných odboroch.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: V škole

Možnosti ubytovania a stravovania: Študenti školy sú ubytovaní na internátoch SOŠ agrotechnickej v Topoľ-

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nedisponuje vlastným internátom. Priestory pre stravovanie sú
vytvorené – donášková služba a školský bufet.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sa môžu uplatniť ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka v ŠKD,

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium sa
uplatnia ako odborníci vo sfére riadenia malých a stredných podnikov, v medzinárodných inštitúciách a podnikoch,
finančných inštitúciách, resp. ako samostatní podnikatelia. Absolventi sú pripravení na vysokoškolské štúdium, predovšetkým ekonomického zamerania, aj v AJ. Absolventi 3-ročných učebných odborov sa uplatnia vo sfére spoločného stravovania (kuchár, čašník), kaderníckych služieb, resp. ako samostatní podnikatelia vo svojich odboroch
(nadstavbové štúdium).

čanoch a SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch. Obe školy poskytujú aj stravovanie žiakov vo svojich jedálňach.

asistent učiteľa v materských školách, základných školách a na stredných školách.v detských domovoch, sociálnych
službách a zariadeniach sociálnej starostlivosti , v krízových centrách rodiny, v sociálnych poradenských inštitúciách
.
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ZOZNAM ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

AB – STAV, s. r. o., 951 07 Malý Cetín, 157.............................................................................. 99
Agrocoop Imeľ, a. s. Hlavná 54, 946 52 Imeľ ........................................................................ 99
AGROCONTRACT Mikuláš, Dvor Mikuláš 631, 946 55 Dubník ........................................... 100
AGRO - SEMEG S 3 s. r. o., 935 84 Horné Semerovce, 156 ................................................. 100
AGROSERVIS – Západ, s. r. o., Hadovská 6, 945 01 Komárno ........................................... 101
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o.., Štefánikova 124, 048 01 Rožňava ............................ 101
Arriva Service, s. r. o., Považská 2, 940 01 Nové Zámky

Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno ................................................................................. 102
Autocentrum, Ing. František Blažek, Nová 368/34, 941 44 Hul .......................................... 103
Autocentrum CYDA, s. r. o., Kalnická cesta 1/C, 934 01 Levice ........................................... 104
Autocentrum, spol. s r. o., Chrenovská 22/1659, 949 01 Nitra ............................................. 104
Autoline, Mochovská 15, 934 01 Levice ................................................................................... 105
Autodielňa Melicher, Kusá Hora 41, 934 01 Levice ................................................................ 105
AUTOPIA, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble ...................................................................... 106
AUTO - RÁCZ, s. r. o., Kalnická cesta 16, 934 01 Levice ........................................................ 107
AUTOSERVIS B&B, s. r. o., Krátka 8, 940 67 Nové Zámky ................................................... 107
Auto-pneu-servis Dodo s. r. o, Dlhá 89, Mikov dvor, 949 01 Nitra ...................................... 108
Bauer Gear Motor Slovakia, s. r. o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce ...................... 108
BEREK, s. r. o., Mederská 37, 940 01 Nové Zámky
Prevádzka Reštaurácia BEREK, Tatranská 177, 940 01 Nové Zámky ...................................... 109
BeShapeTech k. s., Námestie SNP 15, 811 01 Bratislava,
pracovisko Bedzianska cesta 731/380, 956 31 Krušovce .......................................................... 110
BILLA, s. r. o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava ................................................................... 111
Bonul, s. r. o., Novozámocká 224, 949 01 Nitra ...................................................................... 112
BUONA s. r. o., Dolnopeterská 8, 947 01 Hurbanovo .............................................................. 112
Camfil, s. r. o., Priemyselný park Géňa , Ul. E. Sachsa 8, 934 01 Levice ............................... 113
D&D Richard Dučaj, Kalnická 48, 935 38 Lok ....................................................................... 113
Cech zváračských odborníkov, Komenského 1, 917 01 Trnava ........................................ 114
COLOR DECOR, spol s. r. o., 941 51 Pozba, 209 ................................................................ 114
ContiTrade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov ................................. 115
Dobra Plus Mikula s. r. o., Hlavná 97/13, 943 54 Svodín ...................................................... 115

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo,

Hlavné námestie 6, 940 02 Nové Zámky .................................................................................... 116
DAMI – TZB, spol. s r. o., Žerotínová bašta 9A, 940 01 Nové Zámky .................................... 117
DC PLUS, a. s., Cabajská 28, 949 01 Nitra .............................................................................. 117
DECODOM, spol. s r. o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany ............................................................ 118
DEICHMANN-OBUV SK s. r. o., Ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda ...... 119
Delfingen SK - Nitra s. r. o., Továrenská 58, 953 01 Zlaté Moravce .................................... 119
dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava .............................................. 120
Eagle Irish Castle Pub, s. r. o., Majzonovo námestie 1, 940 01 Nové Zámky ...................... 121
ELMONT PLUS, spol. s r. o., M. M. Hodžu 23, 936 01 Šahy ................................................ 121
Elektro Pollák, s. r. o., J. Stampayho 248/34, 943 42 Gbelce ................................................ 122
Elektroinštalácie, s. r. o., Gy. Szécsényiho 4, 940 01 Nové Zámky....................................... 122
Elis elektro - Roman Petró, Poľná 54, 940 01 Nové Zámky ................................................ 122
ELLIO, s. r. o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra ...................................................................... 123
Erik Lačný – Maliarstvo Lačný,s. r. o., Gúgska 49, 940 01 Nové Zámky ........................... 123
ERJO, s. r. o., Budovateľská 4, 946 51 Nesvady ...................................................................... 124
Estamp Slovakia, s. r. o., Továrenská 52, 953 01 Zlaté Moravce .......................................... 124
Europlac, s. r. o., Pod Kalváriou 2020, 955 01 Topoľčany ....................................................... 125
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Karol Farkas, 946 19 Trávnik, 24 ............................................................................................ 125
FEAG SLK Elektro, s. r. o., Elektrárenská 10, 945 01 Komárno ........................................... 126
Fiesta Restaurant, s. r. o., Novozámocká cesta 3964, 945 01 Komárno .............................. 127
FORA-STAV, s. r. o. – stavebná firma, Hledíková 3, 942 01 Šurany .................................. 127
Fine Bakery, s. r. o., Michalská 6, 811 01 Bratislava, prevádzka Dolná 101, 900 01 Modra .. 128
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Henamotor, s. r. o., Jesenského 81/A, 943 01 Štúrovo .......................................................... 131
Hozlár, s. r. o. – stavebná firma, Výpalisko 9, 940 01 Nové Zámky .................................... 131
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MASAM, s. r. o., Parková 75, 952 01 Vráble časť Dyčka ........................................................ 147
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Miba Steeltec, s. r. o., Hlavná 48, 952 01 Vráble .................................................................... 151
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NAY, a. s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava ............................................................................... 156
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Hlavná 5, 941 31 Dvory nad Žitavou .......................................................................................... 164

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Rybany, 956 36 Rybany ................................. 164
Pneuservis Ivan Genský, Kalnická 15, 934 01 Levice ......................................................... 165
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Ul. Mjr. Gondu 74, 935 02 Žemberovce

................................................................................... 165
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RMdoor, s. r. o., Bizetova 12, 949 11 Nitra .............................................................................. 170
ROBBELCO, s. r. o., 941 22 Zemné 644 ................................................................................ 171
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STABO, s. r. o., Nitrianska 47, 942 01 Šurany ......................................................................... 174
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ŠVEC a SPOL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble ............................................................... 175
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava ..................................................... 176
TEKOVIA, spol., s. r. o., F. Engelsa 396/15, 934 01 Levice ................................................. 176
TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble ........................................................................ 177
TGA, s. r. o., Jurská cesta 6, 934 01 Levice ............................................................................. 178

AB – STAV, s. r. o.

951 07 Malý Cetín, 157
tel.: 037/ 658 12 43
ab-stav@ab-stav.sk
www.ab-stav.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Stavebná výrobno-obchodná firma so 100 zamest-

nancami. Hlavnou činnosťou je realizácia stavieb pozemného a inžinierskeho staviteľstva. Okrem toho je firma
výrobcom transportbetónu, debniacich tvárnic a niektorých prefabrikátov. Firma potrebuje zabezpečiť odborné kapacity, ktorých je na trhu nedostatok a to hlavne murárov a tesárov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Odbor: Učebný odbor: 3-ročný 3661 H murár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- náradie potrebné výkon práce,
- poskytovanie ochranných osobných
pracovných pomôcok, ktorý zodpovedá
rozsahu zamestnancov potrebných pre výkon práce,
- zabezpečenie stravy,
- odmena za produktívnu prácu.

Uplatnenie absolventov v praxi: Rôzne pozície v oblasti stavebného priemyslu.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Imrich Struhár, 037/658 12 43

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Penzión & Reštaurácia Terra Jasová
AgroContract mliečna farma, a. s., Jasová 739, 941 34 Jasová ........................................ 162
PENAM SLOVAKIA, a. s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra ........................................................ 163
PENZIÓN ŽITAVA, s. r. o., Prevádzka Penzión a reštaurácia ŽITAVA,

Topoľčianske pekárne a cukrárne, a. s. / TOPEC, a. s./,

Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany ............................................................................................ 179
UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r. o., Palárikova 3, 949 01 Nitra ............. 180
VADAŠ, s. r. o., Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo ........................................................................ 181
Viale, s. r. o., SNP 56, 934 01 Levice ....................................................................................... 182
Villa Karla, Pílska 3, 955 01 Topoľčany .................................................................................... 182
V.I.Trade, s. r. o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra .................................................................. 183
Volvo Group Slovakia, s. r. o., Vinohrady 17, 940 01 Nové Zámky ...................................... 184
VÚMZ SK, s. r. o., Párovská 28, 949 01 Nitra, 941 05 Černík č. 468 ...................................... 185
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany . 186
Záhrada TROPICANA, SHR, 935 64 Kuraľany, 174 ............................................................... 186
Wöhrle, k. s., Továrenská 1A, 942 01 Šurany .......................................................................... 187
ZF Slovakia, a. s., Ul. Zeppelina 1, 934 01 Levice .................................................................. 188
ZKW Slovakia, s. r. o., Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce .................................... 189
ZUMIGRUNT, s. r. o., Liesek 736, 027 12 Liesek .................................................................... 190
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava ..................................... 191

Agrocoop Imeľ, a. s.
Hlavná 54 • 946 52 Imeľ
tel.: 0907 711 988

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma sa venuje poľnohospodárskej prvovýrobe,

výrobe a predaju poľnohospodárskych výrobkov, poskytovaniu služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a mechanizácie – Műszaki és Gépesítési

                         Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo                                                                               

Odbor: Učebný odbor: 3-ročný 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

pracovný odev, stravovanie, hmotné a finančné zabezpečenie podľa zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a  príprave
Uplatnenie absolventov v praxi: Odborný pracovník v poľnohospodárstve, užívateľ poľnohospodárskej tech-

niky, strojov a zariadení.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Alexander Pastorek, 0907 711 988   
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Dvor Mikuláš 631 • 946 55 Dubník
tel.: 0907 890 414

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Predmet činnosti: poľnohospodárska prvovýroba,

výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov, poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.                                                          

AGROSERVIS – Západ, s. r. o.
Hadovská 6 • 945 01 Komárno
tel.: 0903 996 989
info@agroservis.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma zaoberajúca sa predajom, servisom a opra-

vou poľnohospodárskej techniky.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a mechanizácie – Műszaki és Gépesítési

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

                         Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo                                                                               

                                                        4524 H 01 agromechanizátor, opravár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

pracovný odev, stravovanie, hmotné a finančné zabezpečenie podľa zákona 61/2015 Z .z. o odbornom vzdelávaní
a príprave
Uplatnenie absolventov v praxi: Odborný pracovník v poľnohospodárstve, užívateľ poľnohospodárskej tech-

niky, strojov a zariadení.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Marian Záhumenský, 0907 890 414

AGRO - SEMEG S 3 s. r. o.
935 84 Horné Semerovce, 156
tel.: 0918 936 384
agrosemeg@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma zaoberajúca sa poľnohospodárskou prvový-

robou, rastlinnou výrobou, živočíšnou výrobou. Podnik je vybavený moderným mechanizačným strediskom.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice                                                                               
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné: 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo

4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
                                                       4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
Učebné odbory: 3-ročné: 4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo
                                                        4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Učebný odbor: 3-ročný 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Firma žiakom ponúka okrem hmotného zabezpečenia ( osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie ) aj finančné zabezpečenie.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú uplatnenie ako obchodní zástupcovia,  predajcovia poľno-

hospodárskej techniky, servisní technici a opravári poľnohospodárskej techniky. Sú pripravení aj pre podnikateľské
aktivity v oblasti poskytovania poľnohospodárskych služieb.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Roman Tóth,  0903 996 989

AGROTRADE GROUP, spol. s r. o.
Štefánikova 124 • 048 01 Rožňava
tel.: 058/788 08 03
k.cseh@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť AGROTRADE GROUP, spol. s r. o.

v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť zahŕňa
prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Takáto
rozsiahla kombinácia činností je na Slovensku ojedinelá. Spoločnosť má sídlo v Rožňave, patria k nej dve strediská
poľnohospodárskej prvovýroby v Gemerskej Vsi a v Malom Čepčíne. Okrem týchto stredísk pozostáva firma aj
z deviatich dcérskych spoločností. Za 21 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, spoločnosť AGROTRADE GROUP
výrazným spôsobom prispieva k rozvoju poľnohospodárskej mechanizácie. V súčasnej dobe má v portfóliu techniku
najkvalitnejších poľnohospodárskych výrobcov svetového formátu.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                                                                                                          
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik

Firma žiakom ponúka okrem hmotného zabezpečenia (osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie) aj finančné zabezpečenie vo forme podnikového štipendia a odmeny za vykonanú produktívnu prácu.

                                                        2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

Žiakom bude poskytnuté pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam,
ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Stravovanie poskytne zamestnávateľ
v cene, rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov. Podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu podľa podmienok stanovených vo vnútornom predpise organizácie a podľa
dohodnutých podmienok v učebnej zmluve so žiakom. Ponúkame školenia v zahraničí a možnosť zamestnať sa
hneď po štúdiu.

kom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby. Sú pripravení aj pre podnikateľské
aktivity.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Anna Vereš, 0918 936 384

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

AGROCONTRACT Mikuláš

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Uplatnenie absolventov v praxi: V systéme duálneho vzdelávania žiaci získajú kvalifikáciu v učebnom odbore

autoopravár - mechanik alebo autoopravár - elektrikár.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Karin Cseh, 058/788 08 03
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Považská 2 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/774 00 04
arriva@arriva.sk
www.arrivanz.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Arriva Service, s. r. o.

Bratislavská cesta 1804 • 945 01 Komárno
tel.: 0903 284 940 • 0915 308 308
iveta.jedlickova@arriva.sk
http://www.sadtrnava.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov

osobnej dopravy v Európe. Pôsobí na Slovensku už viac ako 10 rokov a je najsilnejším súkromným poskytovateľom
služieb v autobusovej doprave v Slovenskej republike. ARRIVA má na Slovensku takmer 2400 zamestnancov a
prevádzkuje 1350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála. Naša servisná
spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s opravami a servisom autobusov. Vykonávame autorizovaný servis vozidiel
SOR, Solaris a IVECO. Starostlivosť o vozidlový park s 1350-timi autobusmi je pre nás všetkých veľká zodpovednosť. Naši kolegovia sa na 19-tich servisných pracoviskách zodpovedne starajú o prevádzkyschopnosť vozidiel.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky                                                                               
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik

                                                        2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                          
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik

                                                        2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Názov školy: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno                                                                                  
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik

Autocentrum, Ing. František Blažek
Nová 368/34 • 941 44 Hul
blazekf@acblazek.sk
www.acblazek.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma Autocentrum Blažek má dlhoročné skúse-

nosti v oblasti servisu a opráv motorových vozidiel. Naša práca je založená na individuálnom prístupe autoservisu
k zákazníkovi. Snažíme sa nájsť optimálne finančné riešenie pre jednotlivcov aj organizácie. Diagnostiku, zisťovanie
porúch - inšpekcia a drobné opravy robíme na počkanie, aj bez objednania. Využívame najmodernejšie technológie
ak napr. Výmena oleja a preplach automatickej prevodovky najmodernejším strojom od firmy SPIN
Služby:
- poradenstvo: kúpa predaj vozidla, dovoz vozidla zo zahraničia, likvidácia poistných udalostí  
- údržba vozidla: olejservis, filtre, náplne, pneuservis, autoklimatizácie, brzdy, rozvody, servisné prehliadky, čistenie
a ochrana vozidla
- opravy: mechanické opravy, opravy elektrických systémov, karosárske práce, lakovacie práce
Doplnkové služby: montáž ťažných zariadení, príprava a prevedenie vozidla cez STK.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 500, Vráble
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie:
Žiakom poskytujeme pracovné oblečenie a  osobné ochranné pomôcky potrebné k prácam vykonávaných v rámci
duálneho vzdelávania.
Finančné zabezpečenie: Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:
1. ročník – 40 €, 2. ročník – 60 €, 3. ročník – 80 €.
Benefity:  Ponúkame individuálny prístup získavania skúseností od nášho odborného zamestnanca certifikovaného
na rolu inštruktora. Poskytujeme možnosť brigádnickej práce počas prázdnin.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Arriva Service, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: automobilový a strojárenský priemysel
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. František Blažek, 0905 321 954

                                                        2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice                                                                            
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
poskytnutie stravovania u zamestnávateľa a poskytnutie cestovných náhrad na dopravu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v oblasti autoopraváren-

stva.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Vladislav Hajdák, 035/774 00 04

Iveta Jedličková, 0903 284 940
Jana Süttöová, 0915 308 308
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Autocentrum CYDA, s. r. o.

Autoline

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Autocentrum CYDA, s. r. o. je poskytovateľom pre-

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: AUTOLINE je spoločnosť, ktorá ponúka širokej

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

dajných a servisných služieb značky ŠKODA už od roku 1991. Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii
služieb v oblasti predaja a servisu vozidiel ŠKODA je spokojnosť našich zákazníkov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce,
- nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa,
- výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa,
- finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom,
- vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom,
- začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.

Uplatnenie absolventov v praxi: Uplatnenie v obore servisný technik, autotronik.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Vladimir Galffy, 036/631 20 05, vgalffy@cyda.sk

                                                                    Peter Jantošík, 0905 605 728

Autocentrum, spol. s r. o.

Chrenovská 22/1659 • 949 01 Nitra
tel.: 0908 744 744
andrej.rusko@hyundainitra.sk
www.toyotanitra.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Predaj a servis motorových vozidiel.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                          
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár – mechanik

Mochovská 15 • 934 01 Levice
tel.: 036 630 54 50 • 0918 373 846
autoline@stonline.sk
www.autolinelv.sk
motoristickej verejnosti kvalitné a rýchle služby v oblasti opráv a údržby automobilov. Spoločnosť ponúka zákazníkom i služby v samoobslužnej autoumyvárke, kde si zákazník jednoducho a ľahko umyje svoje auto a vyčistí jeho
interiér. V predajni je široká ponuka kvalitnej autokozmetiky, náhradných dielov, olejov, autodoplnkov a značkové
pneumatiky. Pneuservisné služby spoločnosť Autoline vykonáva na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne
kalibrované. Odbornú výmenu kolies (pneu, diskov, duší, ventilov) vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík spoločnosť ponúka pre osobné, VAN a offroad automobily.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Zlepšenie finančného statusu prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu, bezplatné pracovné oblečenie, obed,
zdravotné prehliadky, zlepšenie finančného statusu, motivačné štipendium za dosiahnuté výsledky v škole a na praxi
počas 10-tich mesiacov, možnosť zamestnať sa (kmeňový stav).
Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovaniu praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Radoslav Illés, 0905 969 355, 0918 373 846

Autodielňa Melicher

Kusá Hora 41 • 934 01 Levice
tel.: 0911 065 848 • 0908 065 848,
melicher.jan@centrum
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Autodielňa Melicher ponúka širokej motoristickej

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

verejnosti kvalitné a rýchle služby v oblasti opráv a údržby automobilov.  Pneuservisné služby spoločnosť vykonáva
na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odbornú výmenu kolies (pneu, diskov, duší, ventilov)
vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík spoločnosť ponúka pre osobné, VAN
a offroad automobily.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent sa uplatní v oblasti údržby, servisu a opráv automobilov, výroby

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

                                                        2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického
vyučovania u zamestnávateľa. Benefity budú dohodnuté v zmluve.
automobilov a ako živnostník v oblasti autoopravárenských služieb. Poskytujeme žiakom v duálnom systéme vzdelávania počas celej doby štúdia podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac počas školského roka podľa
podmienok určených vnútornými predpismi.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Andrej Rusko, 0908 744 744
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Kalnická cesta 1/C • 934 01 Levice
tel.: 0905 605 728 • 036/631 20 05
predaj@cyda.sk • servis@cyda.sk
www.cyda.sk

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Zlepšenie finančného statusu prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu, bezplatné pracovné oblečenie, obed,
zdravotné prehliadky, zlepšenie finančného statusu, motivačné štipendium za dosiahnuté výsledky v škole a na praxi
počas 10-tich mesiacov, možnosť zamestnať sa (kmeňový stav).
Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovaniu praxe v uvedenej spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým
ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ján Melicher, tel.: 0911 065 848, 0908 065 848, melicher.jan@centrum
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Staničná 502 • 952 01 Vráble
tel.: 0918 418 474
info@autopia.sk
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Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Autopia poskytuje výučbu pre bežné služby na udr-

žanie chodu vozidiel, od štandardných údržbárskych prác po úplné opravy havarovaných automobilov a zadretých
motorov. Ponúka profesionálne zaškolenie služby ChipTuningu pre všetky vozidlá s rôznymi úrovňami zvýšenia
výkonu. Sme oficiálnym predajcom mnohých svetovo známych a obdivovaných automobilových výrobkov a dielov
od spoločností ako napr. NISMO, ÖHLINS, ETS, MOTUL, HKS i mnohých ďalších. Pokrývame takmer celé spektrum produktov od diskov, cez špičkové časti motorov, podvozkov, brzdových systémov, chladiacich systémov a
aerodynamických doplnkov. Prevádzkujeme dokonca aj vlastné oddelenie výskumu a vývoja pre aerodynamické a
stylingové diely, vyrobené prevažne z uhlíkových vlákien. Žiaci majú možnosť sa naučiť ich použitie, tvar, funkciu...
Venujeme sa aj reštaurovaniu klasických automobilov rôznych značiek a modelov. Špecializujeme sa na výrobu,
nátery a karosérie, výmenu plechov, návrhu a montáže. Náš tím vysoko kvalifikovaných odborníkov žiakov duálneho
vzdelávania zaškolí aj na tieto práce                                                                          

AUTO - RÁCZ, s. r. o.

Kalnická cesta 16 • 934 01 Levice
tel.: 0905 403 916
predaj@peugeotlevice.sk
www.peugeotlevice.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť AUTO - RÁCZ, s. r. o. je jedným

z prvých oficiálnych autorizovaných koncesionárov značky PEUGEOT na Slovensku. Spoločnosť patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v okrese Levice. Svoje služby v oblasti predaja a odborného servisu vozidiel zákazníkom
poskytuje viac ako 20 rokov. Niekoľkokrát v histórii sa stala najlepším predajcom vozidiel značky Peugeot. Okrem
nových vozidiel má v ponuke aj certifikované jazdené, či predvádzacie vozidlá. Poskytuje značkový aj multibrandový servis vozidiel a je zároveň najväčším strediskom poistných udalostí v regióne. Spoločnosť podporuje mládež
a šport v našom meste. Je generálnym partnerom levického hokejového klubu HK Levice.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 500, Vráble                                                                                 
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik

Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik

Názov školy: Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice                                                                           
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6317  M obchodná akadémia

- zlepšenie finančného statusu prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu,
- bezplatné pracovné oblečenie, obed,
- zdravotné prehliadky,
- možnosť zamestnať sa (kmeňový stav).

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Firma Autopia ponúka žiakom duálneho vzdelávania finančné ohodnotenie každý mesiac v školskom roku aj na
základe jeho výsledkov, záujmov a šikovnosti. Okrem toho má zabezpečené stravovanie, pitný režim a pracovné
oblečenie s náradím, podnikové štipendium a pod. Benefitom pre žiakov je účasť na celosvetových výstavách automobilov, pretekov a podobne.

Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovaniu praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci sa môžu uplatniť nielen v oblasti autoservisu, ale aj v oblasti motošportu.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Róbert Bagócsi, telefón: 036/635 03 51

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Holečková Gabriela, 0918 418 474

AUTOSERVIS B&B, s. r. o.

Uplatnenie absolventov obchodnej akadémie ako: všeobecný administratívny pracovník, odborný pracovník v oblasti účtovníctva, odborný pracovník pre oblasť nákupu a predaja,odborný pracovník pre oblasť personalistiky a miezd.
                      Thomas David Hessel, 0905 723 289
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AUTOPIA, s. r. o.

Krátka 8 • 940 67 Nové Zámky
tel.: 0908 411 121
autosklo@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma sa venuje údržbe motorových vozidiel bez

zásahu do motorickej časti vozidla.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola,

                         Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

Odbor: Študijný odbor: 4-ročný 2447 K mechanik hasičskej techniky
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Vojtech Gyurics, 0908 411 121
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Dlhá 89, Mikov dvor • 949 01 Nitra
tel.: 0918 985 327 • dodo.bakos@centrum.sk
apsdodo.mojanitra.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Špičkový autoservis pre každý druh automobilu.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Náš autoservis ponúka širokú škálu servisných služieb pre váš automobil. Ako jeden z mála univerzálnych autoservisov vám ponúkame profesionálnu starostlivosť o každé auto bez rozdielu roku výroby alebo značky. Tak isto u nás
nájdete aj náhradné alebo tuningové diely pre všetky druhy vozidiel. V našom autoservise vám pomôžeme s každým
problémom: brzdy, kompletné nápravy, výfuky, motor, ale aj diagnostiku alebo plnenie auto klimatizácie. Okrem toho
realizujeme predaj a montáž autoalarmov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                          
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár – mechanik

                                                        2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Poskytujeme osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v
rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Finančné zabezpečenie bude nastavené podľa dohody v učebnej
zmluve. Benefity budú nastavené  v učebnej zmluve.
Uplatnenie absolventov v praxi: V systéme duálneho vzdelávania žiaci získajú kvalifikáciu v učebnom odbore

BEREK, s. r. o.

Mederská 37 • 940 01 Nové Zámky
prevádzka Reštaurácia BEREK
Tatranská 177 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/644 61 21 • 0940 446 121
bilisicova@bereknz.sk
www.bereknz.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Možnosti využitia reštaurácie sú veľmi pestré, počnúc od rôznych firemných podujatí, cez rodinné oslavy, obedy až po romantické svadby. Naši žiaci sa naučia kuchárskemu umeniu pod vedením odborníkov z praxe v kuchyni s domácimi, ako aj zahraničnými špecialitami, s použitím
čerstvých a kvalitných surovín. Výborné jedlá, profesionálna obsluha a príjemné prostredie sú zárukou tej najlepšej
praktickej prípravy v oblasti gastronómie.  
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník, servírka

                                                        6445 H kuchár
                                                        6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Jozef Bakoš, 0918 985 327, dodo.bakos@centrum.sk

- stravovanie v čase praktického vyučovania,
- pracovné oblečenie,
- podnikové štipendium,
- odmena za produktívnu prácu.

Bauer Gear Motor Slovakia, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – pracovný pomer v reštaurácii.

autoopravár - mechanik alebo autoopravár – elektrikár.

Továrenská 49 • 953 01 Zlaté Moravce
e.radvanova@bauergears.com
zdenko.durcek@bauergears.com
www.bauergears.com
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Auto-pneu-servis Dodo s. r. o

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Alžbeta Bilišičová, konateľka spoločnosti, 0910 667 047

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Bauer Gear Motor poskytuje riešenia

v oblasti prevodových motorov už viac ako trištvrte storočia. Dodávame výrobky najvyššej kvality so zameraním na
flexibilné riešenia, spoľahlivosť a porozumenie našim zákazníkom. Spoločnosť Bauer Gear Motor má silnú pozíciu
najmä v oblasti potravín a nápojov, alternatívnych energií, odpadovej vody, oceliarskeho priemyslu a spracovania
materiálov. Spoločnosť Bauer Gear Motor má výrobné prevádzky v Nemecku, na Slovensku v USA a v Číne a predajné oddelenia a montážne priestory na celom svete.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce                                                                        
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2679 K mechanik - mechatronik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Poskytujeme osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v
rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského
vyučovania vo výške: 1. ročník - 40 EUR • 2. ročník - 60 EUR • 3. ročník - 80 EUR • 4.ročník - 100 EUR
Podnikové štipendium sa priznáva za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve. Odmena za produktívnu prácu
je vyplácaná študentom podľa ročníka Stravovanie je bezplatné. Žiaci   majú možnosť počas leta pracovať ako
brigádnici.
Uplatnenie absolventov v praxi: Po skončení štúdia sa u nás môžu žiaci zamestnať.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Elena Radvaňová, 037/692 61 03

                       Zdenko Ďurček, 037/692 61 41
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Námestie SNP 15 • 811 01 Bratislava
pracovisko Bedzianska cesta 731/380
956 31 Krušovce
tel.: 038/536 85 30
www.bernecker-gmbh.de
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Okrem iných činnosti sa firma venuje kovoobrába-

niu, nástrojárstvu, výrobe a montáži výrobkov z plastu, výrobe a montáži kovových konštrukčných skupín v spojení
s plastmi.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač  
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium, odmeňovanie produktívnej práce od 2. ročníka, po ukončení vzdelania garantované stále
zamestnanie.
Uplatnenie absolventov v praxi: Strojárske, výrobné spoločnosti zamerané pre automotive segment na pracov-

ných pozíciách: programátor CNC strojov, obsluha CNC strojov, nastavovač CNC strojov.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Daniela Hintze, personálne odd., 038/536 85 30

BILLA, s. r. o.

Bajkalská 19/A • 821 02 Bratislava
tel.: 02/482 422 22
dual@billa.sk
www.billa.sk/dualnevzdelavanie
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť BILLA pôsobí na Slovensku už od roku
1993. V súčasnosti prevádzkuje 150 supermarketov a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V supermarketoch
priemernej rozlohy 900 m² ponúka BILLA široký sortiment značiek, vrátane svojich vlastných. Za úspechom BILLA
stoja v prvom rade jej zamestnanci, ktorí robia BILLA jedinečným supermarketom a prinášajú zákazníkom príjemný
zážitok z nakupovania. Každoročný nárast počtu predajní a rozvoj spoločnosti otvára v BILLA nové pracovné príležitosti a zároveň možnosti profesionálneho kariérneho rastu.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra                                                                               
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník  
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- finančná podpora až do výšky 2 000 € / rok,
- podnikové a prospechové štipendium,
- odmena za produktívnu prácu vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy,
- stravovanie formou stravovacej karty,
- pracovné oblečenie, obuv a pracovné pomôcky,
- vzdelávanie prostredníctvom certifikovaných inštruktorov,
- individuálny prístup,
- možnosť kariérneho rastu,
- garancia pracovného miesta po skončení štúdia,
- široká sieť predajní po celom Slovensku.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

BeShapeTech k. s.

Uplatnenie absolventov v praxi: vedenie predajne
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Viera Gibaľová, 02/482 422 22, dual@billa.sk
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Novozámocká 224 • 949 01 Nitra
tel.: 037/651 74 23
miriam@bonul.sk
www.bonul.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Súkromná bezpečnostná služba BONUL, s. r. o.
bola založená v roku 1998 ako slovenská spoločnosť so zameraním na komplexné a profesionálne poskytovanie
strážnej služby. Po počiatočných aktivitách v oblasti strážnej služby sa spoločnosť postupne rozširovala, skvalitňovala a v roku 2006 získala aj licenciu na výkon technickej služby.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                         
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 9245 M ochrana osôb a majetku
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Poskytujeme žiakom v duálnom vzdelávaní počas celej doby štúdia podnikové
štipendium za každý kalendárny mesiac počas školského roka podľa podmienok určených vnútornými predpismi.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi v študijnom odbore ochrana osôb a majetku sa uplatnia ako bezpeč-

nostní pracovníci v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách, v organizáciách, ktoré realizujú špecializované
bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku,  riadiaci pracovníci v systéme polície a bezpečnostných
služieb. Absolventi sú vhodní pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné
služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR, vojenská polícia a pod.). Absolventi  spĺňajú všeobecné, ale aj
odborné kritéria na prijatie a službu v týchto zložkách.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Miriam Gombíková, 037/651 74 23

BUONA s. r. o.

Dolnopeterská 8 • 947 01 Hurbanovo
tel.: 0907 747 263
autosklo@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Predmet činnosti: poľnohospodárska prvovýroba,

výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov, poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a mechanizácie – Műszaki és Gépesítési

                         Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo                                                                               

Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

                                                        4524 H 01 agromechanizátor, opravár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Pracovný odev, stravovanie, hmotné a finančné zabezpečenie podľa zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave
Uplatnenie absolventov v praxi: Odborný pracovník v poľnohospodárstve, užívateľ poľnohospodárskej tech-

niky, strojov a zariadení.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Attila Basternák, 0907 747 263   

Camfil, s. r. o.

Priemyselný park Géňa
Ul. E. Sachsa 8 • 934 01 Levice
tel.: 036/635 73 55
recepcia@camfil.com
www.camfil.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Už viac ako pol storočia pomáha Camfil ľuďom dýchať čistejší vzduch. Ako popredný výrobca prémiových riešení pre čistý vzduch poskytujeme komerčné
a priemyselné systémy na filtráciu vzduchu a kontrolu znečistenia ovzdušia, ktoré zvyšujú produktivitu pracovníkov
a zariadení, minimalizujú spotrebu energie a sú prínosom pre ľudské zdravie a životné prostredie. Pevne veríme,
že najlepšie riešenia pre našich zákazníkov sú najlepšie riešenia pre našu planétu. Skupina Camfil Group má sídlo
v švédskom Štokholme a má 30 výrobných závodov, šesť výskumných a vývojových centier, lokálne obchodné
pobočky v 26 krajinách a 4 500 zamestnancov s rastúcou tendenciou. S hrdosťou obsluhujeme a podporujeme
zákazníkov v rôznych odvetviach a komunitách po celom svete. Ak chcete zistiť, ako Vám Camfil pomôže chrániť
ľudí, procesy a životné prostredie, navštívte nás na www.camfil.com.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6317 M obchodná akadémia
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie žiaka: - stravovanie v čase praktického vyučovania.
Finančné zabezpečenie žiaka: - podnikové štipendium • - odmena za produktívnu prácu.

Uplatnenie absolventov v praxi: Účtovník, finančný kontrolór, asistentka/recepčná, pracovník zákazníckeho
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Bonul, s. r. o.

centra /logistiky, asistentka/recepčná.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Liana Kožíková, 036/635 73 56

D&D Richard Dučaj

Kalnická 48 • 935 38 Lok
tel.: 0903 458 362
pneuducaj@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Autoservis D&D Richard Dučaj ponúka širokej motoristickej verejnosti kvalitné a rýchle služby v oblasti opráv a údržby automobilov. Pneuservisné služby spoločnosť
vykonáva na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odbornú výmenu kolies (pneu, diskov, duší,
ventilov) vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík spoločnosť ponúka pre osobné,
VAN a offroad automobily.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice                                                                             
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Zlepšenie

finančného statusu prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu, bezplatné pracovné oblečenie, teplý obed, zdravotné prehliadky, zlepšenie finančného statusu - motivačné štipendium za dosiahnuté výsledky v škole a na praxi
počas 10-tich mesiacov, možnosť zamestnať sa – kmeňový stav
Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovania praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Richard Dučaj, 0903 458 362
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Komenského 1 • 917 01 Trnava
tel.: 033/552 13 59
zvar@zvar.eu

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Cech zváračských odborníkov vznikol v r. 1996 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb., s vlastným štatútom. Cech je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako: záujmové profesijné združenie zváračských odborníkov – živnostníkov. Svoju činnosť
vykonáva na území Slovenskej republiky a pritom spolupracuje so zahraničím. Združuje na základe dobrovoľnosti
fyzické osoby, ktoré majú živnostenský list na činnosti týkajúce sa odboru zvárania a spĺňajú podmienky pre členstvo v zmysle stanov Cechu. Cech zváračských odborníkov zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore
zvárania a v príbuzných odboroch, zabezpečuje schvaľovanie odbornej spôsobilosti v odbore zvárania. Je uznanou
autoritou, ako nezávislá tretia strana registrovaná vo všetkých relevantných orgánoch na Slovensku a v Bruseli. Pre
výkon svojich činností využíva jedine akreditované inštitúcie a certifikované osoby, čo deklaruje každoročne kontrolným a skúšobným orgánom v rámci auditov. Poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby
členskej základni. Účinne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní a aplikácii živnostenského zákona
v praxi.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Praktické

vyučovanie s najmodernejšími technológiami, podpora zamestnávateľa počas celého štúdia, bezplatné stravovanie
počas praxe priamo u zamestnávateľa, bezplatné pracovné oblečenie a obuv, odmena za produktívnu prácu, certifikáty v oblasti zvárania, podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - príprava, obsluha

a programovanie zváracích robotov; testovanie aplikácií robotov a ich uvedenie do prevádzky; Úprava existujúcich
programov pre zváracie roboty a CNC stroje; samostatný zvárač.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Jozef Jasenák, 0907 741 516

COLOR DECOR, spol s. r. o.
941 51 Pozba, 209
tel.: 0905 238 564
info@colordecor.sk
www.colordecor.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma Color Decor má dlhodobé uplatnenie na trhu
práce a to od roku 1992. Je členom organizácie „Cech maliarov Slovenska“, s ktorou naša škola úzko spolupracuje.
Charakter práce: maliarske a natieračské práce, prípravné práce k realizácií stavieb, dokončovacie stavebné práce
pri realizácií interiérov a exteriérov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                               
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3675 H maliar

Terézie Vansovej 1054 • 020 01 Púchov
tel.: 042 /461 36 58
janka.kvasnicova@bestdrive.sk
www.pneubox.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami

spojenými s diagnostikou a opravou cestných motorových vozidiel. Spoločnosť ponúka služby pre autoservis (diagnostiku, geometriu, test bŕzd a tlmičov, opravu brzdovej sústavy, tlmičov a pružín, opravu výfukových častí, kontrolu a plnenie klimatizácie, výmenu auto skla, kontrolu a výmenu chladiacej kvapaliny, nastavenie svetiel a pod.)
a pneuservis pre všetky značky motorových vozidiel pomocou modernej technológie a diagnostických testovacích
prístrojov, ktoré sú podrobované pravidelným kontrolám a sú pravidelne kalibrované.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik

           2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Zamestnávateľ poskytne žiakom stravovanie v cene, rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov. Osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak
vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac
školského vyučovania vo výške max.: 1. ročník – 40 €, 2. ročník – 60 €, 3. ročník – 80 €. Podnikové štipendium
sa priznáva za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve. Odmena za produktívnu prácu, ktorú žiak vyprodukuje
počas praktického vyučovania u zamestnávateľa v 2. a 3. ročníku – od 50 – do 80 % z minimálnej hodinovej mzdy.
Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania
jeho zamestnancov - t.j. 55% z ceny stravného v škole v zmysle Interného predpisu zamestnávateľa.
Uplatnenie absolventov v praxi: V systéme duálneho vzdelávania žiaci získajú kvalifikáciu v učebnom odbore

autoopravár - mechanik alebo autoopravár - elektrikár na svojich pracoviskách v Bratislave, Trnave, Nitre, Zvolene,
Púchove a Žiline.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Jana Kvasnicová, 042/461 36 58, janka.kvasnicova@bestdrive.sk

Dobra Plus Mikula s. r. o.
Hlavná 97/13 • 943 54 Svodín
tel.: 0905 427 071
dobraplus@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Prípravné práce k realizácii stavby. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100% možnosť uplatnenia na trhu práce.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Norbert Konkoly, 0905 238 564
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ContiTrade Slovakia, s. r. o.
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Cech zváračských odborníkov

pracovné prostriedky pracovný odev strava odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Martin Mikula, 0905 427 071
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Hlavné námestie 6 • 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/692 14 00
jednota@jednota-nz.sk
www.jednota-nz.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

úspešne prevádzkuje sieť moderných maloobchodných predajní a pôsobí na slovenskom maloobchodnom trhu
už takmer 70 rokov. Svoju obchodnú činnosť zabezpečuje v  troch okresoch a to Nové Zámky, Komárno a Levice.
Dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie spotrebné družstvá na Slovensku a najväčších zamestnávateľov v regióne.
Ako slovenský podnikateľský subjekt zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo je ocenená niekoľkými oceneniami za inovatívny prístup v maloobchode s potravinami. V spolupráci
so školami zabezpečuje na svojich pracoviskách pod vedením odborných pedagógov praktickú prípravu žiakov pre
profesie predavač, obchodný pracovník a pracovník marketingu. V súčasnosti máme v systéme duálneho vzdelávania 13 žiakov s učebnou zmluvou a prvých zamestnaných absolventov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ulica 3, Nové Zámky
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 6442 K obchodný pracovník

                                                         6405 K pracovník marketingu
Učebný odbor: 3-ročný  6460 H predavač

Praktickú prípravu žiaci vykonávajú na pracovisku praktického vyučovania v prevádzkach: JUNIOR, Námestie
P. O. Hviezdoslava 3, Nové   Zámky a Obchodný dom, Hlavné námestie č.6, Nové Zámky. Po skončení štúdia
poskytne COOP Jednota Nové Zámky, svojim absolventom pracovné miesto vo veľkej a úspešnej spoločnosti, ako
i možnosť ďalšieho kariérneho postupu.
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Ak sa rozhodnete pre niektorý z uvedených odborov a v prípade uzatvorenia učebnej zmluvy, COOP Jednota SD
Nové Zámky poskytne svojim žiakom počas celého štúdia: pracovné ošatenie, pracovnú obuv, pracovné pomôcky,
stravu a podnikové štipendium, po ukončení štúdia prácu v stabilnej slovenskej firme s dlhodobou tradíciou a počas
štúdia aj možnosť brigádnickej práce.
Uplatnenie absolventov v praxi: Práca v maloobchodných predajniach v mieste bydliska alebo v blízkom okolí.   
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Iveta Goldschmidtová, 035/692 14 07

DAMI – TZB, spol. s r. o.

Žerotínová bašta 9A • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/642 61 83 • 0905 633 040
dami.tzb1@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Poskytovanie vodárenských, kúrenárskych a ply-

nárenských služieb.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3678 H inštalatér   
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- ochranné pracovné prostriedky,
- pracovný odev,
- strava,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Boris Peczár, 0905 633 040

DC PLUS, a. s.

Cabajská 28 • 949 01 Nitra
tel.: 037/692 19 10
michal.kozicky@primaclima.sk
www.dcplus.sk
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COOP Jednota Nové Zámky
spotrebné družstvo

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: DC PLUS, a. s. je na našom trhu už od roku 1994.
Posledné roky sa špecializujeme na montáž a servis chladiarenských zariadení používaných v automobiloch
a návesoch prepravujúcich nielen potraviny podliehajúce skaze ale aj liečivá, kvety a iné tovary, ktoré potrebujú kontrolovanú teplotu počas prepravy. Naša firma je členom  SZ CHKT. Je nositeľom Certifikátu o odbornej spôsobilosti
na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č.286/2009 Z. z. § 6 (3) pre kategóriu I. Robíme
servis, ako aj montáže chladiarenských agregátov značky Carrier Transicold Europe v záruke, ako aj po záruke. Iné
značky, len ak sú po záručnej dobe. Oficiálnym importérom značky CARRIER TRANSICOLD v Slovenskej republike
a Maďarskej republike je spoločnosť PRIMACLIMA, a. s.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 22, Zlaté Moravce
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2697 K mechanik elektrotechnik

2-ročný 2697 N mechanik elektrotechnik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Žiakom je poskytnuté podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského roka vo výške 40 €. Ako hmotné
zabezpečenie sú žiakom poskytnuté zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku zamestnanca
na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Následne je poskytnuté  stravovanie v cene a rozsahu, ktoré zodpovedá cene
a rozsahu stravovania poskytovaného jeho zamestnancom. Stravovanie poskytne zamestnávateľ žiakovi v dňoch,
v ktorých sa žiak zúčastňuje u zamestnávateľa praktického vyučovania a v plnej výške ho hradí zamestnávateľ.
Uplatnenie absolventov v praxi: Na konci praxe budú môcť absolventi plnohodnotne využívať svoje poznatky
z reálnom živote. Budú môcť pracovať ako mechanici chladiarenských zariadení.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Michal Kozický, 0907 813 064
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DECODOM, spol. s r. o.

DEICHMANN-OBUV SK s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: S duálnym vzdelávaním sme začali v školskom roku
2015/2016. Na základe získania certifikátu sme uzatvorili „Zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou
školou drevárskou, Pílska 7, Topoľčany. Žiaci v duálnom vzdelávaní v 1. ročníku praktické vyučovanie vykonávajú
v školských dielňach strednej odbornej školy pod vedením majstra odbornej výchovy. Od 2. ročníka žiaci praktické
vyučovanie vykonávajú vo výrobných závodoch spoločnosti pod vedením našich inštruktorov. V súčasnosti máme
jedného hlavného inštruktora, ktorý zodpovedá za 8 inštruktorov, ktorí majú max. 3 žiakov. Žiaci 2. až 4. ročníka
na praktickom vyučovaní preberajú postupne tematické plány podľa odborov, ktoré si po prebratí témy precvičujú
formou cvičnej alebo produktívnej práce. Za produktívnu prácu sú žiaci odmeňovaní.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Skupina Deichmann je úspešnou rodinnou firmou –
a to už viac než 100 rokov. S približne viac než 75 predajňami na Slovensku a 4200 predajňami vo svete sme jednotkou na európskom trhu. Bez našich dobre vyškolených spolupracovníkov by sme to však nezvládli. Základom každej
zdravej a fungujúcej firmy sú kvalitní zamestnanci. Ako teda začať lepšie než spoluprácou s mladou generáciou
a venovaním sa jej naplno už od štúdia? Z tohto dôvodu sme nadviazali spoluprácu s niektorými strednými odbornými školami, aby sme ich budúcim študentom ponúkli možnosť odborného výcviku v našich predajniach.
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Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

Učebný odbor: 3-ročný 3355 H stolár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Duálne vzdelávanie ponúka žiakom mnoho významných benefitov pre budúcnosť:
- príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,
- získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia,
- odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
- zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu až do výšky 200 €,
- začlenenie žiaka do pracovného kolektívu zamestnávateľa,
- vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie na trhu práce.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného štúdia získava stredné odborné

vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie,
vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. Po úspešnom ukončení štúdia žiak má zabezpečené pracovné miesto
v spoločnosti DECODOM, spol. s r. o. Topoľčany, kde získa pri podpísaní pracovnej zmluvy náborový bonus 100 €.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Miroslav Bago, 0910 870 438

                                                                    Andrea Kačinová 038/535 24 85, 0911 068 405

Ulica Logistického parku 1 • 929 01 Dunajská Streda
tel.: 0910 714 559
hr-dsk@deichmann.com
www.deichmann-kariera.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Odmenu za

produktívnu prácu podľa výkonu, produktové zľavy a bonusy, pracovné oblečenie a obuv zdarma, príjemné pracovné
prostredie, zázemie silnej a stabilnej spoločnosti., interné školenie, výlety a exkurzie

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení odborného výcviku možnosť pracovnej pozície predavač/ka,
zástupca/kyňa vedúcej/eho predajne alebo cestujúci/a asistent/ka predaja
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Adriana Mocsiová, 0917 983 028
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Pílska 7 • 955 13 Topoľčany
tel.: 038/535 24 85
osobne@decodom.sk
www.decodom.sk

Delfingen SK - Nitra s. r. o.

Továrenská 58 • 953 01 Zlaté Moravce
mgregan@delfingen.com
www.delfingen.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Zahraničná rodinná firma, pôsobiaca v automobilovom priemysle, zameraná na výrobu plastových palivových hadíc a hadíc na ochranu káblových zväzkov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 22, Zlaté Moravce
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2697 K mechanik elektrotechnik

                                                         2679 K mechanik - mechatronik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Podnikové šti-

pendium sa poskytuje vždy za predchádzajúci mesiac vo výške za každý kalendárny mesiac školského vyučovania:
1. ročník - 40 € • 2. ročník - 60 € • 3. ročník - 90 €• 4. ročník - 100 €
Odmenu za produktívnu prácu poskytne zamestnávateľ vo výške 60% minimálnej mzdy. Hmotné zabezpečenie poskytne zamestnávateľ v rozsahu: -osobné ochranné pracovné pomôcky, travovanie zamestnávateľ poskytne žiakovi
na praktickom vyučovaní v cene a rozsahu, ktoré zodpovedá cene a rozsahu stravovania poskytovaného jeho zamestnancom. Stravovanie poskytne zamestnávateľ žiakovi v dňoch, v ktorých sa žiak zúčastňuje u zamestnávateľa
praktického vyučovania.

Uplatnenie absolventov v praxi: údržbár, nastavovač, montážny pracovník, technik
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Milan Gregáň, 0905 662 604
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dm drogerie markt, s. r. o.

Eagle Irish Castle Pub, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: dm drogerie markt je významná medzinárodná

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia v štýle írskeho pubu je určená pre
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maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia
a wellnessu, s 3 566 filiálkami v 13 krajinách Európy. Na Slovensku otvorila prvú filiálku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 461 pracovníkov v 140 filiálkach. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti,
ktorá stavia zákazníka na prvé miesto svojich záujmov. Od roku 2012 sa spoločnosť venuje vzdelávaniu vlastných
žiakov. Záujem o štúdium pre dm pozitívne rastie, o čom vypovedá medziročný nárast prvákov o 55 %.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- štipendium,
- odborné a kreatívne vzdelávacie a rozvojové aktivity,
- odmena za prospech,
- náhrada nákladov za stravné, internát a dopravu,
- pracovné oblečenie,
- prax v predajni od 1. ročníka,
- pracovná ponuka po maturite.

Majzonovo námestie 1 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/645 05 35 • 0905 911 951
eagle@irishcastlepub.sk
www.irishcastlepub.sk
milovníkov dobrého jedla v útulnom prostredí a s príjemným personálom. Ponúka nielen obedové menu, ale tiež slovenskú a medzinárodnú kuchyňu, skvelé pivo a cez víkendy správnu atmosféru na s hudobným programom. Svojou
vynikajúcou kuchyňou, novovybudovaným čarovným prostredím reštaurácie, terasy a baru je ideálnym prostredím
pre vzdelávanie mladých ľudí v oblasti gastronómie pod vedením skúsených inštruktorov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník, servírka

                                                        6445 H kuchár
                                                        6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravovanie

v čase praktického vyučovania, pracovné oblečenie, podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v reštaurácii.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: kancelária: 035/6 411 725, prevádzkar: 0902 919 531
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Na pántoch 18 • 831 06 Bratislava
tel.: 02/492 042 72
ziak@dm-drogeriemarkt.sk
www.dm-vzdelavanie.sk

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi duálneho vzdelávania s dm sa vedia uplatniť na všetkých pozíciách

na prevádzkach pri poradenstve zákazníkovi v oblasti krásy, zdravia, výživy a starostlivosti o domácnosť. Absolventi
poznajú interné procesy na prevádzke a sú schopní byť po všetkých stránkach plnohodnotnou súčasťou tímu. Rovnako sa v rámci kariérneho rastu môžu uplatniť i v iných rezortoch spoločnosti.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:

Ing. Marcel Blaščák, špecialista rozvoja organizácie a odborného vzdelávania
Mgr. Jana Hornáková, manažér rozvoja organizácie a odborného vzdelávania

ELMONT PLUS, spol. s r. o.
M. M. Hodžu 23 • 936 01 Šahy
tel.: 0905 287 035
elmontplus.sahy@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma sa zaoberá montážou, opravou a údržbou.

Vykonáva odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, elektronických zabezpečovacích systémov objektov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2675 M elektrotechnika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Zamestnáva-

teľ poskytuje žiakom osobné ochranné pracovné pomôcky nevyhnutné na ochranu zdravia pri práci a žiakom, ktorí
na praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, odmenu.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent môže vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Pavol Ľachký, konateľ, elmontplus.sahy@gmail.com
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J. Stampayho 248/34 • 943 42 Gbelce
tel.: 0905 237 376
info@elektropollak.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Elektroinštalácie Polák sa venujú komplexným zho-
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toveniam v oblasti elektroinštalácií.

Novozámocká 242 • 949 01 Nitra
tel.: 037/652 63 69
ellio@ellio.sk
www.ellio.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Naša spoločnosť pôsobí na stavebnom trhu od roku

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Pollák Štefan, 0905 237 376

1991. Prezentujeme sa serióznymi dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi na stavebnom trhu v Slovenskej a Českej
republike. Realizujeme novostavby i rekonštrukcie bytových a občianskych budov, rodinných domov, priemyselných
hál, ale aj inžinierskych stavieb. Disponujeme taktiež oprávnením na likvidáciu a odvoz azbestu a azbestových materiálov. Máme vybudovaný vlastný park osobných i nákladných automobilov, strojov a malej mechanizácie. Kvalita
a dodržiavanie termínov výstavby sú pre nás zaväzujúce. Neustálym kontaktom so zákazníkom prispôsobujeme
stavebné dielo jeho požiadavkám. Kvalitu práce preukazujeme získanými certifikátmi podľa ISO 9001:2008 (Systém
manažmentu kvality), OHSAS 18001:2007 (Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce) a ISO 14001:2004
(Systémy environmentálneho manažmentu).

Elektroinštalácie, s. r. o.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 3661 H murár

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.

Gy. Szécsényiho 4 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 0905 796 733
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Montáž a rekonštrukcia elektrických zariadení

a bleskozvodov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ferdinand Molnár, 0905 796 733

Elis elektro - Roman Petró
Poľná 54 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 0905 257 339
eliselektronz1@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Elektroinštalačné práce – montáž a zapojenie roz-

vodných skríň, elektromotorov, transformátorov, silnoprúdová elektrotechnika, vonkajšie vedenia - montáž bleskozvodov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Roman Petró, 0905 257 339

122

ELLIO, spol. s r. o.

          3663 H tesár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Ako hmotné zabezpečenie sú žiakom poskytnuté zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku
zamestnanca na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať v rámci
praktického vyučovania u zamestnávateľa. Následne je poskytnuté  stravovanie formou stravných lístkov v cene a
rozsahu, ktoré zodpovedá cene a rozsahu stravovania poskytovaného jeho zamestnancom. Stravný lístok poskytne
zamestnávateľ žiakovi v dňoch, v ktorých sa žiak zúčastňuje u zamestnávateľa praktického vyučovania.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Elektro Pollák, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení odbornej praxe budú môcť absolventi plnohodnotne využívať

svoje poznatky v reálnom živote. Budú môcť pracovať v stavebníctve ako murári a tesári, ako zamestnanci stavebných firiem alebo kvalifikovaní živnostníci.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Roman Prostredný, 0905 298 183

Erik Lačný – Maliarstvo Lačný,s. r. o.
Gúgska 49 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035 /640 19 21 • 0902 919 539
maliarstvolacny@gmail.com
www.maliarstvolacny.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Maliarske a natieračské práce písmomaliarske práce, práce so sadrokartónom, štrukturálne nástreky stierkou, stierkovanie, strhávanie tapiet, murárske a fasádne práce, miešanie farieb všetkých druhov miešacích systémom podľa vzorkovníka NCS a HET, miešanie fasádnych omietok podľa vzorkovníka  POLI-FARBE a HARMONY SYNTHESIES, zatepľovací systém rodinných domov a budov
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3675 H maliar
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Erik Lačný, 0902 919 539
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Budovateľská 4 • 946 51 Nesvady
tel.: 0907 262 685
bazsomont@gmail.com

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elek-

trických zariadení, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Bazsó Erik, 0907 262 685

Estamp Slovakia, s. r. o.

Továrenská 52 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/692 83 10
www.estamp.es
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Estamp pôsobí na medzinárodnom trhu

Europlac, s. r. o.

Pod Kalváriou 2020 • 955 01 Topoľčany
m.stolicna@europlac.com
www.europlac.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť sa už viac ako 25 rokov zaoberá eko-

logickou výrobou drevených dýh, ktoré sú súčasťou nábytkových komponentov. Má okolo 230 zamestnancov. Žiaci
v systéme duálneho vzdelávania v 1.ročníku praktické vyučovanie vykonávajú v školských dielňach. Od 2.ročníka
žiaci praktické vyučovanie vykonávajú v priestoroch výrobných dielní firmy pod vedením našich inštruktorov. Za
produktívnu prácu sú odmeňovaní.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

                                                         3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Učebný odbor: 3-ročný 3355 H stolár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Od 2. ročníka
ponúkame podnikové štipendium: 2. ročník – 60 €/mesiac, 3. ročník – 80 €/mesiac, 4. ročník – 100 €/mesiac.
Od 2. ročníka ponúkame tiež odmenu za produktívnu prácu: 2. ročník – 100 % z min. mzdy, 3. ročník – 100 % z min.
mzdy, 4. ročník – 100 % z min. mzdy. Ochranné pomôcky, pracovný odev a obuv sú samozrejmosťou.
Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci sa uplatnia hlavne v rámci drevospracujúceho a nábytkárskeho prie-

myslu, ale skúsenosť z výroby im dáva reálny predpoklad uplatniť sa aj v iných segmentoch hospodárstva a hlavne
výroby.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Monika Stoličná, 038/536 93 85, m.stolicna@europlac.com

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

ERJO, s. r. o.

už vyše 35 rokov. V roku 2006 bola založená na Slovensku jej dcérska spoločnosť pod menom Estamp Slovakia. Jej
programom je výroba tepelnoizolačných krytov pre automobilový priemysel, pričom väčšina produkcie je vyvážaná
do zahraničia. V roku 2015 sa firma zapojila do systému duálneho vzdelávania v odbore mechanik nastavovač,
neskôr svoju certifikáciu rozšírila aj o odbor nástrojár.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22,  Zlaté Moravce
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411K mechanik nastavovač
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Firma poskytuje žiakovi štipendium za každý odpracovaný mesiac. Výška mesačného štipendia je v danom školskom roku fixná a každým rokom sa zvyšuje. Za každý odpracovaný deň má žiak nárok na stravný lístok. Firma tiež
zabezpečuje všetky potrebné školenia, lekárske prehliadky a pracovné pomôcky v rozsahu nároku zamestnanca na
tieto prostriedky.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Veronika Janáková, 037/692 83 12

Karol Farkas

946 19 Trávnik, 24
tel.: 0907 720 785
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Predmet činnosti: poľnohospodárska prvovýroba,

výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov, poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a mechanizácie – Műszaki és Gépesítési

                         Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo                                                                               

Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

                                                        4524 H 01 agromechanizátor, opravár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Pracovný
odev, stravovanie, hmotné a finančné zabezpečenie podľa zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.
Uplatnenie absolventov v praxi: Odborný pracovník v poľnohospodárstve, užívateľ poľnohospodárskej tech-

niky, strojov a zariadení.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Karol Farkas, 0907 720 785

124

125

Elektrárenská 10 • 945 01 Komárno
tel.: 035 771 35 57
slkelektro@slkelektro.sk
www.slkelektro.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Ponúkame výrobu širokého sortimentu výrobkov:
- rozvodných zariadení určených pre výrobu,  rozvody a distribúciu elektrickej energie, ako aj ovládacie skrine a pulty
pre technologické linky,
- rozvádzačov a rozvodných skríň - s možnosťou vykonania napäťových skúšok do 5 kV, u lodných prevedení
s možnosťou simulácie lodnej elektrárne na špeciálnom skúšobnom zariadení,
- riadiacich skríň a ovládacích pultov,
- rozvodných zariadení SIVACON,
- výroba náročnejších zváraných konštrukcií z uhlíkových ocelí, nehrdzavejúcich oceli a z  AL zliatin pre koľajovú
techniku a energetiku,
- výroba náročnejších nitovano – lepených konštrukcií z nehrdzavejúcich oceli a z  AL zliatin podľa DIN 6701.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno                                                                        
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2697 K mechanik elektrotechnik

                                                        2413 K mechanik strojov a zariadení
                  Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 15 elektromechanik -  úžitková technika

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium bude zamestnávateľ poskytovať žiakom mesačne v jednotlivých ročníkoch v základnej výške:
1. ročník 50 €, 2. ročník 100 €, 3. ročník 100 €, 4. ročník 150 €.
Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu:
- poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
- poskytnutie stravovania u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,
- zamestnávateľ bude vyplácať odmenu za produktívnu prácu od r. 2021 najmenej vo výške 50 % min. mzdy/hod.
Každý rok od januára bude aktualizovaná odmena za produktívnu prácu podľa hodinovej minimálnej mzdy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Výrobný robotník - mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení,

zvárač, po zapracovaní a získaní potrebnej praxe sa môže uplatniť ako majster.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Mária Halmová, 0918 748 194

Fiesta Restaurant, s. r. o.

Novozámocká cesta 3964 • 945 01 Komárno
tel.: 0903 288 006
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma vykonáva svoju činnosť od roku 2015. Predmetom činnosti je: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, administratívne služby, pohostinská činnosť, výroba hotových jedál pre výdajne
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia

                         – Kereskedelmi Magánakadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo                                                                                                                                                                    

Odbory: Študijný odbor 5-ročný 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium - ANJ

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Praktické

vzdelávanie je zabezpečené v moderných dielňach priamo vo firme  duálneho vzdelávania, žiaci môžu pracovať
priamo vo výrobe, spoznať pracovné prostredie, firemnú kultúru a požiadavky BOZP, vlastné priestory, pracovné
oblečenie, strava, motivačné štipendium

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi školy sa uplatnia v povolaniach zameraných na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Tibor Horváth, 0903 288 006

FORA-STAV, s. r. o. – stavebná firma

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

FEAG SLK Elektro, s. r. o.

Hledíková 3 • 942 01 Šurany
tel.: 0918 990 089, 0905 312 547, 035/ 650 77 77
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma poskytuje komplexné služby v segmente stavebníctva.Rekonštrukcie a prestavby budov, stavby na kľúč, hrubé stavby, stavba rodinných domov, polyfunkčných
objektov, zatepľovanie budov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 3661 H murár

                                                        3684 H strechár                 

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100% možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Igor Foltín, Ing. Ľubica Brestovská 0905 312 547
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FIRSTIN, spol. s r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Fine Bakery, s. r. o. patrí medzi dlho-

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia Mc Donald´s  sa zaoberá prípravou

Michalská 6 • 811 01 Bratislava
prevádzka Dolná 101 • 900 01 Modra
tel.: 0910 907 449
karol.kirschner@a1.net
www.pekarenharmonia.sk
ročné firmy pôsobiace v potravinárskom priemysle. Jej hlavná činnosť je zameraná na cukrárenskú a pekársku
výrobu a v poslednom období rozširuje aj svoju výrobu čokoládových praliniek. Pekárska výroba je predovšetkým
bezlepková s dlhoročnou tradíciou. Fine Bakery s. r. o. distribuuje svoje produkty do maloobchodu, veľkoobchodu
a kaviarenských reťazcov doma a v zahraničí, a preto dôkladne pozná súčasné požiadavky trhu, na ktoré vie reagovať svojimi produktami.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra                                                                                    
Odbory: Učebný odbor: 4-ročný 2978 H cukrár pekár

3-ročné 2964 H cukrár
        2962 H pekár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník 1,80 €/hod., 2. ročník 2,00 €/hod., 3. ročník 2,20 €/hod., 4. ročník 2,40 €/hod.
Podnikové štipendium bude zamestnávateľ poskytovať žiakom vo výške 40 € za každý kalendárny mesiac školskej dochádzky. Podnikové motivačné štipendium bude zamestnávateľ poskytovať žiakom vo výške 20 € za každý
kalendárny mesiac školskej dochádzky. Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu:
poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, poskytnutie stravných lístkov v hodnote 3,40 €, úhrada
nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte, poskytnutie cestovných náhrad, posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent nájde uplatnenie v cukrárskej a pekárskej výrobe ako kvalifikovaný

pracovník. Získa základné vedomosti a zručnosti vo výrobe praliniek. Absolvent má možnosť po ukončení vzdelania
ďalej pracovať v spoločnosti Fine Bakery, s. r. o. na pozícii cukrár/pekár.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Karol Kirschner, 0910 907 449

Krajná 115 • 940 02 Nové Zámky
Reštaurácia McDonald´s Nitra
tel.: 0903 443 291 • 0908 605 811
zoltan.vida@sk.med.com
www.firstin.sk
rýchleho občerstvenia s licenciou Mc Donald´s. Súčasťou našej prevádzky je aj Mc Café, v ktorej si žiaci nacvičujú
prípravu a podávanie kvalitnej kávy pre hostí, prípravu a ponuku rôznych druhov koláčov a zákuskov. Kvalita, obsluha, čistota a pridaná hodnota sú zásady, ktoré tvoria jadro našej firemnej filozofie aj v oblasti vzdelávania.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu  Levická 40, Nitra                                                                                     
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 6444 H čašník, servírka
Názov školy: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky                                                                                     
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6489 H hostinský, hostinská

                                                        6444 H čašník, servírka

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- hmotné zabezpečenie žiaka,
- zamestnanie sa po skončení školy,
- flexibilná príprava počas štúdia podľa požiadaviek trhu,
- znalosť surovín a prípravy jedál a nápojov pre streed food a fast food.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Fine Bakery, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi:

- v gastronomických zariadeniach rýchleho občerstvenia a reštauráciách,  
- doma aj v zahraničí,
- uplatnenie sa v systéme franchising.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Zoltán Vida, 0903 443 291, 0908 605 811

                      Červenová, 0908 605 811

HEKA-STAV, s.r.o. – stavebná firma
Nádražná 43/290 • 941 06 Komjatice
tel.: 0902 347 777
hekastavsro@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Stavebná spoločnosť , ktorá pôsobí na Slovensku

od roku 1997 - stavby na kľúč, rekonštrukcia budov, oprava striech, pokrývačské práce, zatepľovacie systémy a
izolačné práce.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3661 H murár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100% možnosť uplatnenia na trhu práce
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Jozef Heka, 0902 347 777
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Ul. E. Sachsa 4 - 6 • 934 01 Levice
tel.: 0915 944 997
mariana.x.ferusova@gsk.com
www.gsk.com

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť GSK Consumer Healthcare Levice, s.

r. o. je súčasťou skupiny GSK (GlaxoSmithKline). GSK je globálna vedecko-zdravotnícka spoločnosť so sídlom v
Londýne, ktorá zamestnáva takmer 100 000 ľudí v 150 krajinách sveta. Zameriava sa na vývoj a výrobu produktov,
ktoré zlepšujú kvalitu života a zdravie ľudí. GSK poskytuje širokú škálu inovatívnych výrobkov zdravotnej a osobnej
starostlivosti. Spoločnosť GSK ponúka svojim zamestnancom mnoho príležitostí kariérneho rozvoja s cieľom umožniť im pracovať čo najlepšie, rozvíjať svoj vlastný potenciál a napĺňať pracovné ambície. GSK Consumer Healthcare
Levice, s. r. o. je stabilný, dynamicky sa rozvíjajúci výrobný závod v Leviciach s vyše 500 zamestnancami, ktorý sa
môže pochváliť úspešnou tradíciou už od roku 1965. Zameriava sa na výrobu produktov v oblasti starostlivosti o
ústnu hygienu. Vo svojom výrobnom portfóliu má mnohé celosvetovo najvyhľadávanejšie značky zubných pást, ako
napríklad Sensodyne, parodontax či Aquafresh.

Henamotor, s. r. o.

Jesenského 81/A • 943 01 Štúrovo
tel.: 0903 400 903
info@henamotor.sk
www.henamotor.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Henamotor je súkromná rodinná firma, ktorá sa

zaoberá so všetkým čo je potrebné pre vodný šport. Firma je oficiálnym predajcom a servisným strediskom lodných
motorov značky Mercury, Mariner, MerCruiser a Cummins Diesel. Predmet činnosti: predaj príslušenstva, servis,
hala na uskladnenie lodí, vonkajšie priestory na uskladnenie lodí, administratíva

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia

                         – Kereskedelmi Magánakadémia, Sv. Štefana 36,  Štúrovo                

Odbory: Študijný odbor: 5-ročný 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – ANJ
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Praktická

výučba je zabezpečená v modernej dielni (štúdiu), strava, zlepšenie finančného štatusu – motivačné štipendium,
možnosť zamestnať sa

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače                                                                       
Odbory: : Študijné odbory: 4-ročné 2697 K mechanik elektrotechnik

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent je pripravený pohybovať sa v trhovom prostredí a v podnikateľskej

Názov školy: Stredná odborná škola technická Vráble, Ul. 1. mája 500, Vráble                                                                       
Odbory: : Študijné odbory: 4-ročné 2697 K mechanik elektrotechnik

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Žaneta Kováčová, 0903 400 903

                                                           2413 K mechanik strojov a zariadení

                                                          2679 K mechanik - mechatronik
                                                          3968 M logistika

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- bezplatné stravovanie a pitný režim počas praxe priamo u zamestnávateľa,
- bezplatné pracovné oblečenie a obuv,
- príspevok na cestovné výdavky na praktické vyučovanie,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium: 1. ročník 50 €, 2. ročník 100 €, 3. ročník: 150 €, 4. ročník: 200 €.
Uplatnenie absolventov v praxi:

Mechanik elektrotechnik - Diagnostika a opravy elektrických zariadení. Odstraňovanie chýb a nedostatkov na výrobných zariadeniach. Vykonávanie plánovanej údržby podľa stanovených plánov.
Mechanik strojov a zariadení - Oprava a údržba mechanických častí výrobných zariadení. Úpravy a optimalizácia
mechanických častí existujúcich výrobných zariadení. Výmena náhradných dielov v rámci preventívnej a prediktívnej
údržby.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Mariana Olšiaková, 0915 944 997

sfére, prípadne pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu odbor ekonomika, manažment a cudzie jazyky na Slovensku
i v zahraničí.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Hozlár, s. r. o. – stavebná firma
Výpalisko 9 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/643 06 19
hozlar@stonline.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Stavby na kľúč, rekonštrukcia budov, oprava striech,

pokrývačské práce, zatepľovacie systémy a izolačné práce.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 3661 H murár

                                                      3478 H maliar
                                                     3678 H inštalatér
                                                      3684 H strechár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- ochranné pracovné prostriedky,
- pracovný odev,
- strava,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ľubomír  Hozlár, 0905 533 310
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941 41 Bešeňov 441
tel.: 0905 776 517
hevizfamily@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: murárstvo

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3661 H murár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- ochranné pracovné prostriedky,
- pracovný odev,
- strava,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Jozef Hévíz, 0905 776 517

HSH, s. r. o

Majer 236 • 951 35 Veľké Zálužie
tel.: 0903 245 993
hsh@hsh.sk
www.kurakralovske.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť HSH bola založená v roku 1992 vo
Veľkom Záluží. Od začiatku sa špecializuje na výrobu čerstvej, vzduchom chladenej a hlboko zmrazenej hydiny
a na výrobu hydinových výrobkov. Pri svojej práci využíva najmodernejšie postupy a technológie, ktoré spĺňajú
všetky hygienické, veterinárne i exportné kritériá nielen európskeho trhu. Výrobky majú vysokú nutričnú hodnotu,
sú biologicky plnohodnotné a obsahujú ľahko stráviteľné bielkoviny a minerálne látky. Predmet činnosti: porážka,
spracovanie a rozrábka hydiny, výroba čerstvého vzduchom chladeného a mrazeného hydinového mäsa, výroba
hydinových mäsových výrobkov
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra                                                                                                                                
Odbory: Učebný odbor: 4-ročný 2955 H mäsiar lahôdkar

3-ročný 2954 H mäsiar

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

HLM International, s. r. o.
Jakuba Haška 3 • 950 47 Nitra
tel.: 0917 498 697
skutilova@hlm.sk
www.hlm.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Výroba izotermických nadstavieb na prívesy, návesy a motorové vozidlá, výroba valníkov, izolácie furgonov. Servis chladiarenských a mraziarenských nadstavieb
a návesov všetkých značiek.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                                         
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Príprava na

povolanie v reálnych výrobných podmienkach, prístup k najnovším technológiám, istota práce po absolvovaní strednej školy. Hmotné a finančné  zabezpečenie bude dohodnuté v učebnej zmluve so žiakom.

- raňajky zdarma pred nástupom na prevádzku zamestnávateľa počas praktického vyučovania,
- obedy zdarma počas praktického vyučovania na prevádzke zamestnávateľa,
- odmena za produktívnu prácu žiaka počas praxe,
- mesačná odmena vo forme hydinového mäsa v prípade 100 % účasti na praktickom vyučovaní,
- podnikové štipendium v 1. ročníku počas praktického vyučovania v škole vo výške 40 €/mesiac
- podnikové motivačné štipendium v 2. a 3. ročníku vo výške 40 €/mesiac,
- úhrada nákladov na cestovné z miesta sídla strednej odbornej školy do prevádzky zamestnávateľa,
- pracovné oblečenie, obuv a náradie pre praktické vyučovanie v prevádzke zamestnávateľa,
- úhrada nákladov na posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka,
- brigádnická práca počas prázdnin,
- garancia pracovného miesta po úspešnom ukončení štúdia,
- možnosť ďalšieho rozvoja a vzdelávania,
- možnosť pridelenia zamestnaneckého nájomného bytu po nástupe do trvalého pracovného pomeru.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Jozef Hévíz

Uplatnenie absolventov v praxi: Oblasti: hydinársky priemysel, mäsiarsky priemysel, lahôdkársky priemysel.

Činnosti: porážanie zvierat, rozrábka mäsa, výroba mäsových výrobkov, výroba lahôdkárskych výrobkov.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Katarína Hrnková, 0903 245 993, hsh@hsh.sk

Uplatnenie absolventov v praxi: V systéme duálneho vzdelávania žiaci získajú kvalifikáciu v odbore autoopra-

vár - mechanik alebo autoopravár - elektrikár na svojich pracoviskách v Nitre.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Martina Škutilová, 0917 498 697  
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Školská 1604 • 952 01 Vráble
tel.: 037/776 86 11
info.huhn@huhn.sk
www.heinrich-huhn.de

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť HUHN PressTech je dcérskou firmou

spoločnosti Heinrich Huhn GmbH+Co, ktorá bola ako rodinný podnik založená v roku 1912 so sídlom v Drolshagen Hutzemert, SRN.  Ako podnik strednej veľkosti sa zaoberá lisovaním kovových výliskov pre automobilový priemysel.
Hlavnou komoditou spoločnosti sú komponenty pre brzdový systém automobilov. Vo svojich závodoch v Drolshagene a vo Vrábľoch zamestnáva v súčasnosti spolu 500 zamestnancov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble                
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač

Učebný odbor: 3-ročný 2423 H nástrojár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Podnikové šti-

pendium, odmena za produktívnu prácu, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, stravovanie.

Uplatnenie absolventov v praxi: automobilový priemysel, strojársky priemysel
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Daniela Tináková, 037/776 86 14, d.tinakova@heinrich-huhn.de

ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r. o.
Dolné hony 25 • 949 01 Nitra
tel.: 037/696 96 11
office@ics-cables.sk
www.ics-cables.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Vyrábame širokú škálu vysoko flexibilných káblov.
Sme vybavení jednými z najpokrokovejších zariadení v Európe, vyhovieme aj tým najkomplexnejším požiadavkám
našich zákazníkov. Náš interný vývoj produktov nám dovoľuje reagovať veľmi osobitým spôsobom a zabezpečuje
rýchle zavádzanie nových produktov. Navyše, keď príde na kvalitu a precíznosť, nepoznáme obmedzenia. Naše
vlastné testovacie laboratórium a oddelenie výskumu a vývoja sú toho príkladom.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2697 K mechanik elektrotechnik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- podnikové štipendium,
- odmena za produktívnu prácu,
- poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- stravovanie,
- účasť na podnikových spoločenských akciách, využitie časti sociálneho programu kmeňových zamestnancov.
Uplatnenie absolventov v praxi: automobilový priemysel, strojársky priemysel, elektrotechnický priemysel, prie-

mysel s využitím polo a plnoautomatizovaných technologických zariadení

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

HUHN PressTech, spol. s r. o.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Dipl. Ing. Daniela Piatnicová, 037/696 96 41
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INTERIÉRY LUŽICA - Karol Lužica

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma sa zameriava na výrobu nábytku a zariaďo-

vaných skríň a interiérového nábytku na mieru.

Trenčianska cesta 31
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 22 51
idona@idona.sk
www.idona.sk
vanie interiérov so zameraním na krajiny EÚ. Žiakom poskytuje možnosť odborného vzdelávania a prípravy žiakov
v systéme duálneho vzdelávania.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany         
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

           3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení  
Učebný odbor: 3-ročný 3355 H stolár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- osobné ochranné pracovné prostriedky (odev aj obuv),
- stravovanie vo forme teplého jedla,
- finančné zabezpečenie – odmena za produktívnu prácu,
- finančné zabezpečenie – podnikové štipendium,
- odborné vzdelávanie a prípravu žiakov na budúce povolanie,
- možnosť naučiť sa stolárskym zručnostiam a nadobudnúť praktické skúsenosti v kolektíve odborníkov v stolárskej
a nábytkárskej oblasti
- možnosť zamestnať sa v spoločnosti po úspešnom ukončení štúdia.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa môžu uplatniť v nábytkárskom a stolárskom priemysle ako

operátor drevárskej a stolárskej výroby alebo ako stolár. Po nadobudnutí praktických skúseností sa môžu stať vyhľadávanými odborníkmi v danej oblasti s možnosťou montáže vlastných výrobkov po celej EÚ.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Marián Jakal, 038/760 22 51, 0918 482 700

Považská 18 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 0908 716 944
interiery.luzica@gmail.com
www.interiery.luzica.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: V súčasnosti sa sústreďuje na výrobu kuchýň, vstaŠkola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3355 H stolár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- ochranné pracovné prostriedky,
- pracovný odev,
- strava,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Karol Lužica, 0908 716 944

Ján Gubáni – GUBO, SHR

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL
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IDONA, spol. s r. o.

Čankov č. 106 • 934 01 Levice
tel.: 0907 715 923
gubojan@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Podnik zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvovýrobou -  rastlinnou výrobou a poskytovaním mechanizačných služieb v poľnohospodárstve.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola  poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné: 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma žiakom

ponúka okrem hmotného zabezpečenia (osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie) aj finančné zabezpečenie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

kom, technologickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby. Sú pripravení aj pre podnikateľské aktivity v oblasti
poskytovania služieb v poľnohospodárstve.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ján Gubáni, 0907 715 923
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Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.

JARES Therm, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Jaguar Land Rover je najväčším automobilovým

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Výroba chladiacich zariadení.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

výrobcom vo Veľkej Británii, vyrába dve ikonické britské značky vozidiel, Jaguar a Land Rover. V októbri 2018 otvoril
v Nitre svoj výrobný závod, v ktorom vyrába dva modely Land Rover Discovery a Defender. Nová vysokomoderná  
prevádzka sa rozkladá na ploche 300 000 m² s ročnou kapacitou výroby 150 000 vozidiel ročne. Do systému duálneho vzdelávania sa spoločnosť zapojila v roku 2018. Na svojich pracoviskách poskytuje možnosť získať kvalifikáciu
v odbore mechanik/mechatronik.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2679 K mechanik - mechatronik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- poskytnutie stravného kreditu, za každý deň strávený na praktickom vyučovaní,
- pracovné skúsenosti v závode Jaguar Land Rover,
- garancia pracovného miesta po úspešnom ukončení školy.
Hmotné zabezpečenie:
- poskytnutie osobných ochranných pracovných pomôcok.
Finančné zabezpečenie:
- podnikové štipendium,
- produktívna práca.

Uplatnenie absolventov v praxi: Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky žiak získava okrem kvalifikácie
potvrdenej výučným listom, ďalší kvalifikačný stupeň podľa klasifikácie zamestnaní. Absolvent sa uplatní v praxi ako
mechanik elektrotechnik, ale aj ako mechanik nastavovač.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Janka Tromans, jlrnitra@jaguarlandrover.com, 0945 430 016

Továrenská 49 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 12 37
jarestherm@jarestherm.sk
www.jarestherm.sk
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce                                                                                                                                                  
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2697  K mechanik elektrotechnik

                                                         2411  K mechanik nastavovač          

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravné lístky,

osobné ochranné pracovné prostriedky, motivačné štipendium, odmena za produktívnu prácu.

Uplatnenie absolventov v praxi: chladiarenský mechanik
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Ján Adamec, 037/642 12 37

Kaufland Slovenská republika, v. o. s.

Trnavská cesta 41/A • 831 04 Bratislava
tel.: 02/495 904 71 • 02/495 903 36 • 0904 889 588
dual@kaufland.sk
www.kaufland.sk/zamestnavatel

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Vysoká 2/B • 811 06 Bratislava
tel.: 0945 430 016
office@ics-cables.sk
www.ics-cables.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Kaufland je úspešná medzinárodná

obchodná spoločnosť s unikátnym obchodným konceptom. Je výnimočná svojou výkonnosťou, dynamickosťou
a férovým prístupom.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky                                                                                     
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 6405 K pracovník marketingu

           6442 K obchodný pracovník

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- praktickú časť duálneho vzdelávania na vysokej úrovni vďaka certifikovaným inštruktorom priamo v našich obchodných domoch,
- exkurzie,
- vlastný zárobok už počas školy (odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium, ktoré sa každým rokom
zvyšuje, prospechové odmeny),
- bezplatné pracovné oblečenie, strava a cestovné náhrady,
- príspevok na ubytovanie v školskom internáte,
- garancia pracovného miesta a možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia.
Uplatnenie absolventov v praxi: Široká miera uplatnenia sa na rôznych pozíciách v oblasti prevádzky, logistiky
alebo na centrále s cieleným ďalším vzdelávaním.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Dominika Šišuláková, 02/495 904 71

Daniela Laluhová, 02/495 903 36
Mgr. Henrieta Hunčíková, 0904 889 588,
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KLOTTON GABRIEL - KOMINÁRSTVO

Kúpele Dudince, a. s.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma KLOTTON GABRIEL – KOMINÁRSTVO sa
zaoberá nasledovnými činnosťami: revízia komínov, čistenie a kontrola dymovodov, čistenie  a kontrola komínov,
návrh a realizácia komínov, čistenie dymových kanálov, komínov a dymovodov, čistenie kachlí a pecí, čistenie kotlov,
doprava materiálov a pracovných pomôcok v neprístupných miestach a na výškových objektoch, kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov, odborné poradenstvo v oblasti kominárstva,
vložkovanie a oprava komínov

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Kúpele Dudince, a. s. – hlavným predmetom podni-
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Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra   
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3688 H kominár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Žiakom sú
poskytnuté zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku zamestnanca na tieto prostriedky pri
výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Odmena za produktívnu prácu. Podnikové štipendium. Iné bonusy v závislosti od práce žiaka.
Uplatnenie absolventov v praxi: Žiak po skončení odbornej praxe vie samostatne vykonávať základné odborné

technologické  činnosti pri realizácii kominárskych prác, žiak bude vedieť čítať projektovú dokumentáciu, uplatnenie
absolventa v rôznych iných kominárskych spoločnostiach alebo ako samostatný živnostník
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Gabriel Klotton, 0905 761 081, 0915 777 966, gklotton@ gmail.com

KTL ZM a. s.

Továrenská 49 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 0917 102 122
s.marcekova@tesgal.sk
www.ktlzm.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: KTL Zlaté Moravce je slovenská firma, ktorá sa za-

oberá  povrchovou úpravou kovov - pozínkovanie, odmasťovanie, fosfátovanie, kataforetické lakovanie, pokovenie,
pasivácia hliníka. Neustále rastie a rozvíja sa, prispôsobuje sa najnovším  technologickým  požiadavkám trhu. V roku
2021 bola spustená do prevádzky nová linka. Väčšina našej činnosti je zameraná  pre automobilový priemysel,  pracujeme pre značky ako sú BMW, Mercedes, Audi, Jaguára iné. V spoločnostiach sa uplatňuje zodpovedný prístup a
inovácie. Hľadáme kreatívne riešenia ako čo najlepšie splniť všetky predstavy našich klientov a zároveň dbáme na
pohodlné pracovné prostredie pre našich zamestnancov. Do duálneho vzdelávania sme sa zapojili v šk. roku 2016.    
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2679 K mechanik-mechatronik

                                                       2411 K mechanik nastavovač
                                                        3968 M logistika

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravovanie,  

pracovné oblečenie a ochranné pomôcky, podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, žiak s najlepším
prospechom je odmenený peňažnou odmenou, vianočné posedenie, koncoročný guláš, firemné akcie, bezplatné
testovanie na COVID 19

Uplatnenie absolventov v praxi: Team leader, manažér, údržbár, pracovník expedície, administratívny pracov-

ník, pracovník zaoberajúci sa technológiou, plánovač.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Silvia Marčeková, 0917 102 122
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Kúpeľná 106/3 • 962 71 Dudince
tel.: 045/550 49 30
rezervacie@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk
kania je prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov, ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť. Svoje služby
poskytuje v liečebnom dome Rubín s balneoterapiou Krištáľ a v liečebnom dome Smaragd. Klientom je zároveň k
dispozícií kúpeľný hotel Minerál. Poskytujú nielen liečebné pobyty cez zdravotnú poisťovňu, ale aj širokú paletu
relaxačných, oddychových a víkendových pobytov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice                                                                                   
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník, servírka   

                                                        6445 H kuchár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie: - osobné ochranné pracovné prostriedky,
- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, - stravovanie, - cestovné náhrady.
Finančné zabezpečenie: - podnikové štipendium,
- odmena za produktívnu prácu vo výške 50 % hodinovej min. mzdy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Zamestnávateľ ponúka možnosť uplatnenia sa absolventovi po úspešnom

ukončení štúdia v jeho prevádzkach.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Jankovič MPH., 045/550 49 30

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Školská 17 • 947 03 Hurbanovo
tel.: 0905 761 081, 0915 777 966 • gklotton@ gmail.com

LOMAN, s. r. o.

Družstevnícka 30 • 934 01 Levice
Kpt. Nálepku 43 • 934 05 Levice
tel.: 036/635 20 11
loman@loman.sk
www.loman.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma Loman, s. r. o. je moderný strojársky rodinný
podnik so sídlom v Leviciach. Je producentom vysokokvalitných sériových i kusových komponentov pre potreby
priemyslu a špecializuje sa najmä na dodávky komplexných a presných dielov. Firma dlhodobo spolupracuje so
Strednou priemyselnou školou strojníckou a elektrotechnickou Levice. V rámci spolupráce, sponzorskej podpory sa
venuje žiakom školy na odbornej praxi a od roku 2020 aj v duálnom systéme vzdelávania.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2387 M mechatronika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Zamestnávateľ poskytuje žiakom osobné ochranné pracovné pomôcky nevyhnutné na ochranu zdravia pri práci a
žiakom, ktorí na praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, odmenu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent môže vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Erik Novák, 0908 959 209
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LAHER • Erik Sedlák LAHER

LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma Erik Sedlák LAHER pôsobí v oblasti vody-ply-

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Popredná mliekarenská spoločnosť LEVICKÉ

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

nu-kúrenia už od roku 1990. Prevádzka firmy je na Mierovej ulici 24 v Želiezovciach, kde sa nachádza aj predajňa
vodoinštalačného materiálu. Firma sa okrem obchodnej činnosti zaoberá montážou plynoinštalácie, realizáciou STL
distribučných a pripojovacích plynovodov, montážou ústredného kúrenia, vykonávaním servisných prehliadok a
opráv plynospotrebičov. V systéme duálneho vzdelávania sa venuje žiakom od roku 2020. Po odbornej stránke sa
žiaci venujú elektroinštaláciám a regulácii zariadení inštalovaných firmou.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2675 M elektrotechnika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Zamestnávateľ poskytuje žiakom osobné ochranné pracovné pomôcky nevyhnutné na ochranu zdravia pri práci
a žiakom, ktorí na praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, odmenu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent môže vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Erik Sedlák, 036/771 14 06, 0918 723 742

Júrska cesta 2 • 934 01 Levice
tel.: 036/637 72 11
sekretariat@levmilk.sk
www.levmilk.sk

MLIEKÁRNE, a. s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1953. Produktové portfólio predstavujú syry s ušľachtilou
modrou plesňou, prírodné syry eidamského typu, tavené syry z vlastných surovín, čerstvé a sušené mlieko, tvarohy, maslo, kefír, detské dezerty a celý rad delaktózovaných produktov, vhodných pre ľudí s intoleranciou laktózy.
Od roku 2002 je spoločnosť registrovaná pod značkou a ochrannou známkou LEVMILK, čo vystihuje príslušnosť
k regiónu Levice a mliekarenskému zameraniu výroby. Spoločnosť je držiteľkou mnohých ocenení, napr. Značka
kvality SK, Slovak Gold atď. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva v priemere 170 zamestnancov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice                                                                              
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6317 M obchodná akadémia
Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2988 mliekar a syrár
Názov školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ul. Františka Hečku 25, Levice
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2387 M mechatronika

                                                        2675 M elektrotechnika

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Lipták, s. r. o.

Vajka nad Žitavou 250 • 951 88 Lúčnica nad Žitavou
tel.: 0908 545 602
martina.liptakservis@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:  Spoločnosť  bola založená v r.1992 ako spoločné

podnikanie v oblasti servisu motorových vozidiel. Počas nasledujúcich rokov sme intenzívne rozvíjali podnikanie
investíciami do materiálneho zabezpečenia a ľudských zdrojov. Postupne sa spoločnosť rozrástla o ďalších zamestnancov. V roku 2006 sme sa transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom obchodný názov
spoločnosti sme vzhľadom na tradíciu zachovali. Týmto sa naštartoval najdynamickejší rozvoj v oblasti investícií.
Začiatkom roku 2009 sme slávnostne otvorili novovybudované priestory autoservisu spolu s kompletným zabezpečením. Predmetom činnosti sú mechanické a karosárske opravy motorových vozidiel, diagnostika motorov a elektrických systémov vozidiel, nastavenie geometrie, pneuservis, Opravy a údržba auto klimatizácií, montáž ťažných
zariadení, servisné prehliadky pred STK a EK
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Adyho 9 • 937 01 Želiezovce
tel.: 036/771 14 06
laher@mail.telekom.sk
www.laher.sk

Hmotné zabezpečenie žiaka:
- stravovanie v čase praktického vyučovania.
Finančné zabezpečenie žiaka:
- podnikové štipendium,
- odmena za produktívnu prácu.

Uplatnenie absolventov v praxi: všeobecný administratívny pracovník, odborný pracovník v oblasti účtovníc-

tva, odborný pracovník pre oblasť nákupu a predaja, odborný pracovník pre oblasť personalistiky a miezd

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Monika Kaločaiová, PhD., 0910 400 164

Mgr. Milena Krenčanová, 036/637 73 93, 0902 962 123

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 500, Vráble                                                                                
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma po-

skytne: - zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať
v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa, - stravovanie v dňoch, v ktorých sa žiak zúčastňuje praktického
vyučovania. Podnikové štipendium: 1. ročník 40 €, 2. ročník 60 €, 3. ročník 80 €
Odmena za produktívnu prácu: 1. ročník - 50 % z minimálnej mzdy, 2. ročník - 60 % z minimálnej mzdy,
3. ročník - 80 % z minimálnej mzdy, 4. ročník - 90 % z minimálnej mzdy

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci sa uplatnia v automobilovom priemysle a podnikateľskej sfére.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Marián Lipták, konateľ; Ing. Erik Lipták, konateľ
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Ľubomír Kočiš

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Lidl je nemecká spoločnosť pôsobiaca na Sloven-

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma Kočiš výroba nábytku, vznikla v roku 1988.

Ružinovská 1/E • 821 02 Bratislava
studujdualne@lidl.sk
www.kariera.lidl.sk – sekcia Študenti&Abvolventi
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skom trhu od roku 2004. So svojím silným zázemím 145 predajní je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú
stabilitu, no zároveň príležitosť pre rozvoj. Záleží nám i na budúcnosti našej mladej generácie, preto sme sa už pri
zrode duálneho vzdelávania rozhodli stať jeho partnerom a podporovať rozvoj žiakov. Pomáhame im vybudovať
pracovné návyky a zorientovať sa v pracovnom svete, ktorí ich po skončení školy čaká. Následne im ponúkame stabilné pracovné miesto, či absolventské programy, vďaka ktorým sa môžu vypracovať na manažérsku pozíciu. Okrem
vedomostí si so sebou odnesú i cenné skúsenosti a referenciu od Naj zamestnávateľa 2019 v oblasti maloobchodu
a služieb a certifikovaného TOP Employera.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Žiaci, ktorí sa rozhodnú študovať duálne s Lidl si majú možnosť zarobiť až do výšky 3500 € ročne. Samozrejmosťou
sú stravné lístky vo výške 4 €/lístok a referencie od Naj zamestnávateľa 2019 a TOP Employera 2019.
Na čo sa môžu ešte tešiť?
- nástupný balíček pre prvákov pre úspešný začiatok duálneho štúdia,
- motivačné štipendium,
- narodeninové prekvapenie,
- vianočný darček,
- vitamínový balíček.
Ponuku čoskoro rozšíria i rôzne vzdelávacie a zábavné workhopy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventom ponúkame po skončení štúdia možnosť zamestnať sa u nás

na plný pracovný úväzok. Po odbornej stránke sú hneď po ukončení duálneho štúdia pripravení prevziať pozíciu
predavač/pokladník. Tí ambicióznejší sa môžu uchádzať i o pozíciu asistenta manažéra predajne alebo sa stať súčasťou niektorého z našich talentových programov, ktoré v Lidl ponúkame. Ich cieľom je podporiť budovanie kariéry
čerstvých absolventov a prispieť k ich rozvoju.

K cintorínu 1511/13
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 45 26 • 0905 404 200
kocis@kocis.sk
www.kocis.sk
Sídlo firmy a zároveň výroba sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou vo vlastných priestoroch. Naša firma je
schopná uspokojiť požiadavky nielen domácností, ale aj zákazkovej výroby, ako sú internátne, školské, hotelové,
reprezentačné priestory. Špičkový strojový park je prispôsobený priamo našim potrebám, ako aj potrebám našich
zákazníkov. Špecializujeme sa na výrobu nábytku z laminovanej drevotrieskovej dosky a vákuovo lisovanej fólie.
Návrhy nábytku do jednotlivých interiérov robíme 3D. Vzhľadom na vlastný vozový park zabezpečujeme dovoz
a taktiež montáž nábytku jednotlivým zákazníkom.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7,  Topoľčany                
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

Učebný odbor: 3-ročný 3355 H stolár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Ako firma zapojená do duálneho vzdelávania poskytujeme žiakom:
- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý
vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
- stravovanie priamo u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa.
Finančné zabezpečenie:
- štipendium  podľa ročníkov: 1. ročník 30 €, 2. ročník 60 €, 3. – 4.  ročník 80 €
- odmena za produktívnu prácu – pre všetky ročníky denného štúdia v rovnakej výške a to 2,184 €/1hodinu.
- v prípade dosiahnutých dobrých výsledkov, nielen v oblasti produktivity práce, ale aj v pravidelnej dochádzke je
možnosť získania  jednorazovej motivačnej odmeny.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Lidl Slovenská republika, v. o. s

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci počas duálneho systému vzdelávania si osvoja celkový výrobný proces.
Po ukončení duálneho vzdelávania sú pripravení zaradiť sa do tohto výrobného procesu firmy Ľubomír Kočiš, ale aj
do iného obdobného výrobného procesu.  
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ľubomír Kočiš, 0905 404 200

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Lucia Levická, 031/32 21 230
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Dyčka 228 • 952 01 Vráble
tel.: 0907 155 483
info@classicchrome.eu
www.classicchrome.eu

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť M&G Classic Chrome & Cars, s. r. o.

bola založená v roku 2005. Ponúkame jedny z najkvalitnejších služieb v oblasti renovácie chrómových dielov a veteránov. Zameriavame sa  na opravu veteránov so špecializáciou na povrchovú úpravu kovových dielov chrómovaním,
ktorú vedie dynamický tím pracovníkov s bohatými a dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Do systému duálneho vzdelávania sme sa v roku 2017 zapojili ako prví na Slovensku v oblasti renovácie veteránov a chrómových dielov
so zámerom pomôcť žiakom/absolventom začleniť sa do pracovného prostredia. Žiaci na svojom pracovisku získajú
kvalifikáciu a mnoho skúseností v odboroch autoopravár - mechanik a nástrojár.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble              
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 3968 M logistika

Učebné odbory: 3-ročné 2423 H nástrojár                                                      
                                                     2487 H 01 autoopravár - mechanik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie:
Žiakom poskytujeme pracovné oblečenie a  osobné ochranné pomôcky potrebné k prácam vykonávaných v rámci
duálneho vzdelávania.
Finančné zabezpečenie: Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:
1. ročník 40 €, 2. ročník 60 € 3. ročník 80 €.
Benefity:  
Ponúkame individuálny prístup získavania skúseností od nášho odborného zamestnanca certifikovaného na inštruktora. Poskytujeme možnosť brigádnickej práce počas prázdnin. Po úspešnom ukončení štúdia garantujeme
pracovné miesto. Ponúkame tiež možnosť účasti na firemných podujatiach a pravidelné zdravotné prehliadky ako
právoplatnému členovi nášho tímu. Najúspešnejším absolventom chceme po uzatvorení pracovnej zmluvy finančne
pomôcť so získaním vodičského alebo zváračského preukazu.
Uplatnenie absolventov v praxi:

automobilový a strojárenský priemysel
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:

Ing. Dominika Takáchová, 0907 155 483

MASAM, s. r. o.

Parková 75 • 952 01 Vráble - časť Dyčka
tel.: 037/321 41 11
masam@masam.sk
www.masam.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: MASAM, s. r. o. je jedinou slovenskou firmou, ktorá
našla svoje miesto medzi zahraničnými spoločnosťami v priemyselnom parku vo Vrábľoch. Je zameraná na servis
rezného náradia, ale aj produkčnú výrobu rezného náradia. V priebehu rokov 2012 – 2013 sa MASAM, s. r. o.
rozšírila na dve divízie: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň.
Je certifikovaná podľa normy EN 9100:2009 a registrovaná do zoznamu dodávateľov IAQG pre letecký priemysel
a vesmírny program. Spolupracuje so spoločnosťami Airbus a Latecoere v oblasti leteckého priemyslu a s ďalšími
partnermi v tejto oblasti. Disponuje najmodernejším strojovým vybavením, ktoré je potrebné v konkrétnom odvetví
podnikania. Zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov na všetkých úrovniach. Firma Masam, s. r. o. sa medzi
prvými zapojila do podpory a rozvoja školstva v regióne v systéme duálneho vzdelávania.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble            
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 3968 M logistika      

           2411 K mechanik nastavovač
Učebný odbor: 3-ročný 2423 H nástrojár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške 40 €, 60 €, 80 €, 100 €.
Odmena za produktívnu prácu v jednotlivých ročníkoch štúdia minimálne vo výške:
1. ročník - 50 % z minimálnej mzdy
2. ročník - 60 % z minimálnej mzdy
3. ročník - 80 % z minimálnej mzdy
4. ročník - 90 % z minimálnej mzdy
Hmotné zabezpečenie žiaka:
- osobné ochranné pracovné prostriedky,
- príspevok na stravovanie,
- spôsobilosť žiaka – posúdenie zmyslovej, zdravotnej a psychologickej spôsobilosti.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

M&G Classic Chrome & Cars, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: Systém duálneho vzdelávania zabezpečuje vysokokvalifikovaných odborníkov s pracovnými návykmi, zručnosťami a skúsenosťami v oblasti strojárskeho zamerania nielen pre potreby firmy
Masam, s. r. o., ale aj pre iné firmy na slovenskom a zahraničnom trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Jozef Szabó, 037/321 41 18
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Staničná 1045 • 952 12 Vráble
tel.: 0918 610 884
info@matador-group.eu
www.matador-group.eu

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť poskytuje odbornú prax v rámci du-

álneho vzdelávania od roku 2015. Pre prípravu žiakov má 2 moderne vybavené odborné učebne – strojársku
a elektrotechnickú. O  rozvoj žiakov na odbornej praxi sa stará tím inštruktorov zložený z 2 hlavných inštruktorov
a 42 inštruktorov vo výrobe. Absolventi duálneho vzdelávania našli po skončení štúdia uplatnenie ako nástrojári
v nástrojárni, zoraďovači na zvarovni a pracovníci údržby strojov a zariadení.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce        
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 3968 M logistika
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač

Učebný odbor: 3-ročný 2423 H nástrojár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- podnikové štipendium,
- odmena za produktívnu prácu,
- osobné ochranné pracovné prostriedky zdarma,
- závodné stravovanie,
- účasť na podnikových športových a spoločenských akciách ako všetci ostatní zamestnanci.

Uplatnenie absolventov v praxi: V MATADOR Automotive Vráble, a. s. v prevádzkach nástrojáreň, lisovňa

a zvarovňa.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Peter Havetta, HR Specialist, 0915 842 523

MEDOP STRECHY s. r. o.

Novozámocká 128 • 949 05 Nitra
tel.: 0917 653 889
medopstrechy@ medopstrechy.sk
www.medop.bigmat.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

Firma Medop strechy s. r. o sa zaoberá nasledovnými činnosťami:
- montáž nových striech
- rekonštrukcia striech
- obhliadky striech
- pokládka strešnej krytiny
- osádzanie strešných okien, izolácií a strešných fólií
- montáž solárnych panelov
- montáž komínových systémov
- montáž odkvapových systémov
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra  
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3663 H tesár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- žiakom sú poskytnuté zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku zamestnanca na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať v rámci praktického vyučovania
u zamestnávateľa,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium,
- iné bonusy v závislosti od práce žiaka.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

MATADOR Automotive Vráble, a. s.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiak po skončení odbornej praxe vie samostatne vykonávať základné odborné
technologické   činnosti pri realizácii tesárskych prác, strešných konštrukcií, drevodomov, žiak bude vedieť čítať
projektovú dokumentáciu, absolvent sa uplatní v rôznych iných stavebných spoločnostiach alebo ako samostatný
živnostník
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Juraj Opálený, 0917 653 889, medopstrechy@ medopstrechy.sk
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ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Senecká cesta 1881 • 900 28 Ivanka pri Dunaji
prevádzka: Hlohovecká cesta 11/332 • 949 01 Nitra
tel.: 0904 781 411
dual@metro.sk
www.metro.sk/kariera
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: METRO je nadnárodná obchodná spoločnosť

s viac ako 50-ročnou tradíciou, ktorá prevádzkuje veľkoobchodný predaj potravinárskeho, nepotravinárskeho a spotrebného tovaru, výlučne svojim  registrovaným zákazníkom, podnikateľom všetkých profesií, predovšetkým však
obchodníkom a firmám  podnikajúcim  v oblasti hoteliérstva a gastronómie. Okrem veľkoobchodného predaja je
METRO súčasne najväčším poskytovateľom služieb pre svojich zákazníkov. Pracuje s bežnými, ale aj prémiovými
zákazníkmi, a teda je samozrejmosťou i individuálna starostlivosť  špičkovým reštauráciám a hotelom. V tejto oblasti
patrí METRO medzi vedúcich hráčov na medzinárodnom trhu. Na Slovensku prevádzkuje spolu 6 veľkoobchodných
prevádzok, ktoré sa nachádzajú v Bratislave (2), Nitre, Zvolene, Žiline a v Košiciach.  
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra           
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie:
- štartovací balíček na začiatku školského roku,
- osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovný odev,
- posúdenie zdravotnej spôsobilosti,
- zabezpečenie stravovania a ďalšie zaujímavé benefity,
- garancia pracovného miesta.
Finančné zabezpečenie žiaka:
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Najširší výber pozícií v oblasti obchodu: cez asistentov predaja, recepčných,
zákazníckych poradcov, pokladníkov, koordinátorov, administrátorov distribúcie, konsolidátorov, obchodných zástupcov, pracovníkov call centier, vodičov,...
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Darina Lužová, 0904 781 411

Miba Steeltec, s. r. o.
Hlavná 48 • 952 01 Vráble
tel.: 037/230 15 57
milan.durc@miba.com
www.miba-at.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Miba Steeltec, s. r. o. Vráble je vedúcim výrobným

podnikom v rámci divízie Miba Friction Group. Zameriava sa na výrobné technológie v oblasti trecích obložení pre
prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky, vysekávanie oceľových lamiel, strojné obrábanie, laserové vypaľovanie, výrobu nástrojov. Dodáva vysokokvalitné oceľové disky pre stavebné stroje,
automobilový a letecký priemysel. Miba Steeltec, s. r. o. Vráble patrí k prvým firmám, ktoré sa v regióne Nitra zapojili
do pilotného projektu duálneho vzdelávania „YOUNG STAR“. Má praktické skúsenosti s duálnym systémom vzdelávania s jasne definovanými cieľmi a výstupmi.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce   
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač

           2679 K mechanik - mechatronik

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač

           2679 K mechanik - mechatronik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške: 40 €, 60 €, 80 €,100 €,
- odmena za produktívnu prácu v jednotlivých ročníkoch štúdia minimálne vo výške: 3 €/produktívna hodina.
Hmotné zabezpečenie žiaka:
- osobné ochranné pracovné prostriedky,
- bezplatné stravovanie,
- zdravotný program,
- sociálny program pre žiakov a rodinných príslušníkov,
- športové aktivity,
- mikulášske darčeky,
- vianočný večierok,
- spoločenskovedné exkurzie,
- sociálno-psychologický výcvik pre rozvoj osobnosti,
- možnosť jazykového vzdelávania,
- výmenné študijné pobyty v zahraničí (Rakúsko).

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

METRO Cash & Carry SR, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: Miba Steeltec, s. r. o. Vráble

pripravuje absolventov duálneho vzdelávania a ponúka im stabilnú a dlhodobú spoluprácu na zaujímavých pracovných pozíciách.
Absolventi sa majú možnosť uplatniť aj v ostatných závodoch spoločnosti a budovať kariéru v niektorom z 23 závodov na celom svete. Úspešní absolventi majú garantované pracovné miesto a nie sú
nijako viazaní pre zotrvanie v rámci spoločnosti Miba.
Absolventi sú vysokokvalifikovaní odborníci so širokým uplatnením
na trhu práce v strojárskej oblasti.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Milan Ďurč, 0902 972 414
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Jarná 3 • 949 01 Nitra
tel.: 0903 412 072
guldan@monstavguldan.sk
www.monstavguldan.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

Firma Monstav Guldan, s. r. o. sa zaoberá nasledovnými činnosťami:
- montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie technologických plynových zariadení v rozsahu NTL, STL, VTL plynovodov, prípojok a regulačných staníc plynu,
- výstavba a rekonštrukcia parovodov, horúcovodov, teplovodov aj s bezkanálovým systémom,
- výstavba a rekonštrukcia kotolní a výmenníkových staníc,
- výstavba a rekonštrukcia vodovodov, vodojemov, čerpacích staníc a kanalizácií,
- ústredné vykurovanie – podlahové, klasické radiátorové,
- dodávka kotlov Viessmann, Buderus, Protherm, Therm atd.,
- obchodná činnosť – predaj, dodávka a montáž kotlov BAXI.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra                                                                                                                                               
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3678 H inštalatér
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Žiakom sú po-

skytnuté zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku  zamestnanca na prostriedky pri výkone
prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak  bude vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa,
odmena za produktívnu prácu,  podnikové štipendium, iné bonusy v závislosti od práce žiaka.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiak po skončení odbornej praxe vie samostatne vykonávať základné odborné
technologické činnosti pri realizácii technického zariadenia budov, údržbe a rekonštrukciách inštalatérskych rozvodov vody, plynu, kanalizácie, žiak bude vedieť čítať projektovú dokumentáciu, uplatnenie absolventa v rôznych iných
inštalatérskych spoločnostiach alebo ako samostatný živnostník.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Juraj Guldan, 0903 412 072

Muehlbauer Technologies, s. r. o.

Novozámocká 233 • 949 05 Nitra
tel.: 0917 400 315
michal.stancel@muehlbauer.sk • dual@muehlbauer.sk
www.muehlbauer.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Nemecký koncern Mühlbauer je celosvetovo pôsobiacim systémovým partnerom pre kompletný technologický a know-how transfer na výrobu elektronických ID-dokumentov. Ponúka systémové a softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového
a vládneho sektora.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra                                                                                 
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce        
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač

                                                        2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
                                                        2697 K mechanik elektrotechnik
                                                        2679 K mechanik - mechatronik
Učebný odbor: 3-ročný 2423H nástrojár
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MONSTAV GULDAN, s. r. o.

Názov školy: Súkromná stredná  odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač

                                                        2679 K mechanik - mechatronik
                                                        2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Pracovný odev (tričká, montérky), osobné ochranné pracovné pomôcky (ochranné okuliare, rukavice,...), podnikové
štipendium v odporúčanom rámci:
študijné odbory 1. ročník 40 €/mesiac, 2. ročník 60 €/mesiac, 3. ročník 80 €/mesiac, 4. ročník 100 €/mesiac;
učebné odbory 1. ročník 60 €/mesiac, 2. ročník 80 €/mesiac, 3. ročník 100 €/mesiac.
Žiaci majú možnosť sa zúčastňovať firemných kultúrno-spoločenských a športových akcií usporadúvaných spoločnosťou, možnosť brigády aj počas prázdnin, obedy zdarma.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent bude kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky. Bude mať ucelené
základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektronickými zariadeniami, kde môže
využiť štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Žiaci po skončení školy majú
možnosť ihneď nastúpiť do pracovného pomeru.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Michal Štancel, 0917 400 315
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Ul. Jakuba Haška 3 • 949 01 Nitra
tel.: 0918 508 074
personálne@nadnitra.sk
www.nadnitra.sk

NANOGATE Slovakia, s. r. o.
Staničná 502 • 952 01 Vráble
tel.: 0911 955 924
daniela.godova@nanogate.com
www.nanogate.com
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prava Nitra pôsobí v oblasti dopravy a logistiky už od roku 1991. Viac ako 26 rokov pôsobenia na slovenskom trhu
v oblasti prepravy a zasielateľstva nás radí medzi spoločnosti so silným zázemím, stabilnou štruktúrou, kvalitným
personálom a rozhodným vedením. Spoločnosť je členom združenia ČESMAD. Špecializujeme sa na medzinárodnú, ale aj vnútroštátnu dopravu v rámci Európy, s vlastným vozovým parkom. Spoločnosť NAD NITRA myslí aj na
životné prostredie. Náš vozový park je vybavený vozidlami najvyššej euronormy EURO 6, vrátane vybavenia vozidiel
najmodernejšími technológiami pre pohodlie vodičov.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Nanogate Slovakia, s. r. o. poskytuje kompletný balík služieb v oblasti vstrekovania plastov, od analýzy vyrobiteľnosti, predizajnu komponentov, návrhu alternatívnych
materiálov a technológií, produkciu foriem, PPAP dokumentáciu, až po návrh logistických riešení. Samozrejmosťou
sú stabilné dodávky v sérii, operatívny reklamačný manažment a zavedenie systému manažmentu kvality podľa
najvyšších štandardov IATF. Certifikáty: IATF 16949:2016.
Sortiment/Služby: plastové diely pre automobilový priemysel, elektronický priemysel, balenie, spoľahlivý partner
pre vývoj a výrobu. Výroba foriem na vstrekovanie plastov, plastových výliskov, tovaru z plastov pre automobilový
priemysel. Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 500, Vráble     
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 3968 M logistika

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Akciová spoločnosť Nákladná automobilová do-

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 22, Zlaté Moravce                                                                                                                                                                                                                                
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 3968 M logistika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Hmotné zabezpečenie žiaka: osobné ochranné pracovné prostriedky, stravovanie v čase praktického vyučovania, cestovné
náhrady. Finančné zabezpečenie žiaka: podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Možnosť uplatnenia absolventov v praxi ako pracovníci výrobných, doprav-

ných, zasielateľských, obchodných organizácií na oddeleniach logistiky pre oblasť obstarávania, prepravy, manipulácie, prepravy a skladovania. Absolventi sa uplatnia pri riadení procesov dopravy surovín ako logistici, dispečeri,
operátori, manažéri v oblasti dopravy, prevádzky dopravných systémov na úrovni vnútropodnikovej, vnútroštátnej a
medzinárodnej dopravy a distribúcie tovarov výrobných prevádzok.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mária Ácsová, 0918 508 074

3968 M logistika

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik - mechatronik
3968 M logistika
Učebný odbor: 3-ročný 2423 H nástrojár
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Nákladná automobilová doprava Nitra, a. s.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- podnikové štipendium: 1. roč. 40 €, 2. roč. 60 €, 3. roč. 80 €, 4. roč. 100 €,
- odmena za produktívnu prácu: 1.- 2. roč. 50 % z minimálne mzdy,
                                                    2. - 4. roč. 60 % z minimálnej mzdy,
- osobné ochranné pracovné prostriedky,
- každoročne poukážka do Hotela Prédium v hodnote 50 € na voľnočasové aktivity (tenis, bowling, squash, fitness,
jumping, zumba, joga...).
Uplatnenie absolventov v praxi: nástrojár, pracovník servisu foriem, údržbár, zoraďovač, skladník
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Daniela Godová, 0911 955 924
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NAY, a. s.

Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť NAY, a. s. je najväčším špecializovaným

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

maloobchodným predajcom elektroniky v Slovenskej republike s trhovým podielom približne 25 %. Na trhu pôsobí
od začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Založili ju Peter Zálešák a Ján Tomáš, ktorí sú dodnes majiteľmi
spoločnosti. Jej história je zaujímavá najmä z toho pohľadu, že vznikala bez dedičstva vyspelého trhu, z ktorého
by mohla čerpať skúsenosti. Aj vďaka tomu mala leví podiel na vytvorení dnešnej podoby maloobchodu nielen na
Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne. V roku 2014 spoločnosť NAY, a. s. oznámila, že uzavrela dohodu
so spoločnosťou Dixons Retail plc o predaji jej prevádzok Electro World v Českej republike a na Slovensku. Štyri
slovenské predajne Electro World otvorili už ako predajne NAY Elektrodom, v Českej republike pokračujú všetky
prevádzky Electro World aj naďalej pod značkou Electro World.  Momentálne má spoločnosť NAY, a. s. na Slovensku
36 predajní NAY a 18 predajní Electro World v Českej republike.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra    
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ulica 3, Nové Zámky     
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6442 K obchodný pracovník
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Počas celej

doby štúdia poskytujeme žiakom v systéme duálneho vzdelávania odmenu za každú hodinu produktívnej práce
a  podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac počas školského roka. Našim žiakom v systéme duálneho
vzdelávania zabezpečujeme počas praktického vyučovania  pracovné oblečenie a pracovnú obuv. Stravovanie poskytujeme v cene, rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania interných zamestnancov.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventom garantujeme ponuku pracovného miesta na pozícii poradca
pre predaj alebo pracovník oddelenia služieb zákazníkom. V rámci interných výberových konaní majú možnosť
kariérneho rastu.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Dvořáková Tatiana, 02/494 491 19
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Partizánska 1384/85 • 966 81 Žarnovica
eva.roskova@neuman.sk
www.neuman.at

je členom skupiny Neuman Aluminium Group v oblasti strojového obrábania hliníkových profilov pre prémiový automobilový priemysel. Hlavným výrobným programom spoločnosti je opracovávanie hliníkových profilov, lisovanie,
obrábanie kovov.  

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

-

praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami,
podpora zamestnávateľa počas celého štúdia,
bezplatné stravovanie počas praxe priamo u zamestnávateľa,
bezplatné pracovné oblečenie a obuv,
odmena za produktívnu prácu,
žiaci 1. ročníka dostanú po nástupe do školy v septembri špeciálnu prémiu,
podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa stará   o chod
stroja, odstraňuje drobné poruchy, nastavuje stroj. Upravuje parametre stroja. Vykonáva ručné manipulačné práce
pri obsluhe CNC stroja. Vykonáva kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov. Zabezpečuje plynulý chodu
výroby. Benefity zamestnancov: Firma svojim budúcim zamestnancom ponúka: stravovacie karty, zdarma 2x do
týždňa ovocný bufet, príspevok na dopravu až do výšky 100 €, V prípade potreby pre zamestnancov zo vzdialených
regiónov ubytovanie v hodnote nepeňažného príjmu, bezplatnú autobusová linku Žiar nad Hronom - Žarnovica a
späť, 13. a 14. plat ( vyplácaný pravidelne vo výške základnej mzdy za kvalitne vykonanú prácu a flexibilitu), mesačné prémie vo výške 10% z hrubej základnej mzdy už po odpracovanom prvom mesiaci, príspevok na doplnkové
dôchodkové poistenie.
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Tuhovská 15 • 830 06 Bratislava
praca@nay.sk
www.nay.sk

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Eva Rošková, 045/302 24 61
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Neuman Aluminium Services Slovakia s. r. o.

NIKIN s.r.o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Neuman Aluminium Services Slovakia

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: NIKIN s. r. o. je skúsená a úspešne rozvíjajúca sa
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s.r.o. je členom skupiny Neuman Aluminium Group v oblasti strojového obrábania hliníkových profilov pre prémiový
automobilový priemysel. Na Slovensku pôsobí už 20 rokov. Hlavným výrobným programom spoločnosti Neuman
Aluminium Services Slovakia je druhotné spracovanie hliníkových profilov, najmä mechanické – trieskové opracovanie hliníkových profilov s cieľom výroby rôznych hliníkových súčiastok a výroba hliníkových konštrukcií pre
strojársky, automobilový, elektrotechnický a stavebný priemysel. Prevádzka mala v roku 2020 300 zamestnancov
pracujúcich v nepretržitej trojzmennej prevádzke a 25 administratívnych zamestnancov. V súvislosti s rozšírením
priestorov vzniklo 12 nových pracovných pozícií, čím sa počet výrobných pracovníkov zvýši na 312.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

           2697 K mechanik elektrotechnik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

-

praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami,
podpora zamestnávateľa počas celého štúdia
bezplatné stravovanie počas praxe priamo u zamestnávateľa,
bezplatné pracovné oblečenie a obuv,
odmena za produktívnu prácu,
žiaci 1. ročníka dostanú po nástupe do školy v septembri špeciálnu prémiu
podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - Stará sa o chod

stroja, odstraňuje drobné poruchy, nastavuje stroj. Upravuje parametre stroja. Vykonáva ručné manipulačné práce
pri obsluhe CNC stroja. Vykonáva kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov. Zabezpečuje plynulý chodu výroby. Mechanik – elektrotechnik - Robí plánovanú údržbu strojov a zariadení a zabezpečuje náhradné diely.
Ukladá informácie do počítačového systému údržby. Benefity zamestnancov:Firma svojim budúcim zamestnancom
ponúka: stravovacie karty, zdarma 2x do týždňa ovocný bufet, príspevok na dopravu až do výšky 100 €, V prípade
potreby pre zamestnancov zo vzdialených regiónov ubytovanie v hodnote nepeňažného príjmu, bezplatnú autobusová linku Žiar nad Hronom - Žarnovica a späť, 13. a 14. plat (vyplácaný pravidelne vo výške základnej mzdy za
kvalitne vykonanú prácu a flexibilitu), mesačné prémie vo výške 10% z hrubej základnej mzdy
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Gabriela Dudášiková, 0910 335 061

946 54 Bajč, 78
tel.: 0905 822 828
nikin920@gmail.com
www.nikin.sk
firma s perspektívou do budúcnosti. Prioritou je kvalita dodaných materiálov a vykonanej práce za rozumnú cenu.
Spoľahlivosť a flexibilita je hlavne pre spokojnosť zákazníka. Firma poskytuje dodávku kompletných strešných systémov a doplnkov od všetkých renomovaných výrobcov a používa najmodernejšie technológie. Hlavnou činnosťou
je: výroba, montáž a predaj strešných systémov, výroba krovu, tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky    
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3684 H strechár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100%možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Norbert Mojzes, 0905 822 828

PÁNI BAKLAŽÁNI, s. r. o.
Staničná 11 • 949 01 Nitra
tel.: 0904 558 333
jan.hubinsky@panibaklazani.sk
www.panibaklazani.sk
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Bystrická 1608 • 966 81 Žarnovica
tel.: 045/681 37 42
gabriela.dudasikova@neuman.sk
www.neuman.at

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácie /bistro/ PÁNI BAKLAŹÁNI varia zdravo.

Pripravujú celistvú rastlinnú stravu, bez použitia živočíšnych produktov. Pri praktickej príprave žiakov v zručnostiach,
na ktoré reštaurácia nemá podmienky, spolupracuje s iným zamestnávateľom, ktorý spĺňa podmienky, duálneho
vzdelávania a školského vzdelávacieho programu v danom odbore.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra    
Odbory:Učebný odbor: 3-ročný 6445 H kuchár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- hmotné zabezpečenie žiaka,
- zamestnanie sa po skončení štúdia,
- flexibilná príprava počas štúdia podľa požiadaviek trhu,
- znalosť surovín a postupov pri príprave jedál pre alternatívne stravovanie.
Uplatnenie absolventov v praxi:

- v gastronomických zariadeniach otvoreného aj uzatvoreného typu,  
- doma aj v zahraničí,
- uplatnenie sa v reštauráciách alternatívneho stravovania.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ján Hubinský, 0917 916 107
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OSRAM, a. s.

Pankl Automotive Slovakia, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Naša firma OSRAM, a. s. v systéme duálneho vzde-

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou pohonných
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lávania spolupracuje so Strednou odbornou školou technickou Šurany od roku 1996, už viac ako 23 rokov si úspešne pripravujeme nových zamestnancov. Uplatnenie našich absolventov na trhu práce je viac ako 90 % v rámci EÚ.  
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- závodné stravovanie so zľavou,
- mesačné odmeňovanie žiakov (55, 65, 90, 120 €/mesiac),
- pracovný odev a ochranné pomôcky,
- účasť na firemných a spoločenských akciách,
- víkendové pobyty koncoročné, pre najlepšiu skupinu,
- tradičné žiacke rybárske preteky na konci školského roku s vyhodnotením výsledkov a vecné odmeny,
- exkurzie, veľtrhy,
- odmena za najlepší prospech na teoretickom a praktickom vyučovaní,
- odmena za dochádzku na praktickom a teoretickom vyučovaní,
- po ukončení možnosť zamestnania v spoločnosti.

Práznovská cesta 4707/10 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 98 11
highperformance@pankl.com
www.pankl.com
systémov, komponentov pre motory exkluzívnych automobilov a leteckého priemyslu.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Stravovanie, pracovné oblečenie, doprava zdarma, podnikové štipendium, odmeňovanie produktívnej práce
od 2. ročníka, účasť na sociálnom programe firmy, po ukončení vzdelania garantované stále zamestnanie.
Uplatnenie absolventov v praxi: Strojárske, výrobné spoločnosti zamerané pre automotive segment na pracovných pozíciách programátor CNC strojov, obsluha CNC strojov, 3D merací technik, technológ, nastavovač CNC
strojov.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Martina Bambásková, personálny manažér, 038/536 98 11

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Komárňanská cesta 7 • 940 93 Nové Zámky
tel.: 035/646 44 30
rastislav.brezik@osram.sk
www.osram.sk

Uplatnenie absolventov v praxi: Technické pozície - zmenový majster, plánovač, team líder, programátor CNC
strojov,  výroba súčiastok (náhradné diely).
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Rastislav Brezík; 035/646 44 30, 0902 987 245
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Jasová 739 • 941 34 Jasová
tel.: 0917 264 062
info@terrajasovava.sk
www.terrajasova.sk

PENAM SLOVAKIA, a. s.
Štúrova 74/138 • 949 35 Nitra
tel.: 0911 033 100
penam@penam.sk
www.penam.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník, servírka

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a. s. sídli v Nitre
a je to jedna z troch spoločností patriaca do skupiny PENAM. Od svojho zrodu v roku 2006 si postupne ukrajovala
čoraz väčší krajec zo slovenského pekárenského trhu a dnes patrí medzi lídrov na trhu so širokým sortimentom
pekárenských, cukrárskych a mlynských výrobkov. Do rodiny PENAM SLOVAKIA patrí 5 pekární, 3 mlyny a viac ako
1200 zamestnancov. Výhodou je, že šikovní pekári pripravujú chutné chlebíky, pečivo, sladké pečivo a cukrárske výrobky z vlastnej múky a prevažne aj z domácich slovenských surovín. Na to, aby chlieb či pečivo zákazníkovi chutili,
nestačí len dobrý recept a presné dodržiavanie pracovného postupu. Chce to kvalitnú múku, šikovné ruky pekára
a kus lásky. Aby to tak bolo aj v našich mlynoch a pekárňach, snažíme sa pre všetkých zamestnancov vytvoriť
príjemné pracovné prostredie. K hlavným princípom spoločnosti patrí aj ohľaduplné správanie sa k životnému prostrediu.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravovanie

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Odbory: Učebné odbory: 3-ročný 2962 H pekár            

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v reštaurácii a penzióne.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: TERRA je farmárska reštaurácia na juhu Slovenska

v malebnej obci Jasová. Názov reštaurácie TERRA vystihuje filozofiu spoločnosti vychádzajúcu z produktov dopestovaných na svojich poliach, v záhradách, sadoch a viniciach, zvierat odchovaných na svojej farme. Preto aj jedlo
vystihuje svoj pôvod – pôdu, podnebie, región a ľudí, ktorí ho pestujú, chovajú a pripravujú. Sú to odborníci v oblasti
regionálnej ale i medzinárodnej gastronómie, ktorí pripravujú jedlá zo surovín výhradne zo svojej farmy. Je to ideálne
prostredie pre vzdelávanie mladých ľudí v oblasti gastronómie a hotelierstva pod vedením skúsených inštruktorov.

                                                        6445 H kuchár
                                                        6489 H hostinský, hostinská

v čase praktického vyučovania, pracovné oblečenie, podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Lucia Cviková, 0945 449 061, lucia.cvikova@terrajasova.sk

4-ročný 2978 H cukrár pekár

-

mesačná odmena za každú hodinu produktívnej práce: 50 % z aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy,
mesačné motivačné štipendium: do 0,50 € za každú hodinu produktívnej práce,
sporiace štipendium: 0,50 € za každú hodinu produktívnej práce,
stravné za každý deň praktického vyučovania: 3,83 €,
ochranné oblečenie a pomôcky,
letná brigáda na privyrobenie si,
garancia práce na trvalý pracovný pomer po skončení štúdia,
možnosť kariérneho rastu a vyprofilovania sa na kľúčového zamestnanca.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Penzión & Reštaurácia Terra Jasová
AgroContract mliečna farma, a. s.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi odborov CUKRÁR PEKÁR, PEKÁR sú kvalifikovaní pracovníci,

ktorí sú schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v potravinárskom priemysle.
Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, technológie, tiež základy ekonomiky výroby a služieb. Absolvent má
všetky predpoklady na to, aby po absolvovaní  praxe vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať
nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese a vyrábať výrobky podľa technologických postupov
a receptúr.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Liliana Gutová, gutoval@penam.sk, 0911 442 261
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Hlavná 5 • 941 31 Dvory nad Žitavou
tel.: 035/645 05 35, 0905 911 951
recepcia@penzionzitava.sk
www.penzionzitava.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Penzión Žitava   je postavený v štýle sedliackej

kúrie a jeho architektúra je spomienkou na štýl kedysi typický pre južné Slovensko. Svojou vynikajúcou kuchyňou,
prekrásnym prostredím a domáckym prístupom k zákazníkovi je penzión obľúbenou zastávkou nielen pre svojich
hostí, ale je ideálnym prostredím pre vzdelávanie mladých ľudí v oblasti gastronómie a hotelierstva pod vedením
skúsených inštruktorov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník, servírka

                                                        6445 H kuchár
                                                        6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravovanie

v čase praktického vyučovania, pracovné oblečenie, podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu.

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v reštaurácii a penzióne.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Dana Becíková, konateľka spoločnosti, 0907 744 532

Pneuservis Ivan Genský
Kalnická 15 • 934 01 Levice
tel.: 0903 233 659
pdpvu@pdpvu.sk
gensky.ivan@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Pneuservis Ivan Genský ponúka širokej motoristic-

kej verejnosti kvalitné a rýchle služby v oblasti pneuservisu. Pneuservisné služby spoločnosť vykonáva na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odbornú výmenu kolies (pneu, diskov, duší, ventilov) vrátane
vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík spoločnosť ponúka pre osobné, VAN a offroad
automobily.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice                                                                        
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Zlepšenie

finančného statusu prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu, pracovné oblečenie, strava, zdravotné prehliadky, zlepšenie finančného statusu - motivačné štipendium za dosiahnuté výsledky v škole a na  praxi počas 10-tich
mesiacov, možnosť zamestnať sa – kmeňový stav.

Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovania praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ivan Genský, 0903 233 659

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

PENZIÓN ŽITAVA, s. r. o.
Prevádzka Penzión a reštaurácia ŽITAVA,

Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach

Ul. Mjr. Gondu 74 • 935 02 Žemberovce
tel.: 0903 263 812
info@pdzemberovce.sk

Podielnické poľnohospodárske
družstvo Rybany
956 36 Rybany
tel.: 038/746 37 11
sekretariat@ppdrybany.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice                                                                               
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné: 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Poľnohospodárske družstvo podielnikov je zamerané na rastlinnú, živočíšnu výrobu, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov.

4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
                                                       4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
Učebné odbory: 3-ročné: 4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo
                                                        4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany                                                                                  
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 4524 H agromechanizátor, opravár

ponúka okrem hmotného zabezpečenia ( osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie) aj finančné zabezpečenie vo forme podnikového štipendia a odmeny za vykonanú produktívnu prácu, poskytovanie cestovných náhrad.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Odmeňovanie produktívnej práce od 2. ročníka, po ukončení vzdelávania garantované stále zamestnanie.  
Uplatnenie absolventov v praxi: opravár poľnohospodárskych strojov, traktorista
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Jaroslav Jaško, 038/746 37 11
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Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma zaoberajúca sa poľnohospodárskou prvovýrobou, rastlinnou výrobou, živočíšnou výrobou, pestovaním špeciálnych kultúr: sadov a vinohradov. Podnik je
vybavený moderným mechanizačným strediskom.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma žiakom

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

kom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby.Sú pripravení aj pre podnikateľské
aktivity.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Milota Lendyelová, 0903 263 812
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Veľké Uherce 3 • 958 41 Veľké Uherce
tel.: 038/748 62 30
pdpvu@pdpvu.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Poľnohospodárske družstvo podielnikov je zamerané na rastlinnú, živočíšnu výrobu, pekárenskú činnosť, výrobu strojov a zariadení pre všeobecné účely, výrobu
obrábacích strojov, spracovanie poľnohospodárskych produktov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany                                                                                  
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 4524 H agromechanizátor, opravár

RC Nábytok, s. r. o.

Sv. Anny 31 • 942 01 Šurany
tel.: 0948 299 922
rcnabytok@rcnabytok.sk
www.rcnabytok.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: K dispozícii je povrchová úprava patinovaním, morením, široký výber materiálov, takmer bez obmedzení, dizajn na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníka
(materiálových, dizajnových i priestorových). Činnosťou spoločnosti je taktiež výroba nábytku do celého interiéru na
mieru - kuchyne, interiérové dvere, šatníky, kúpeľne, schody, predsiene, solitéry, stoly, obývačky a iné.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3355 H stolár

Uplatnenie absolventov v praxi: opravár poľnohospodárskych strojov, traktorista

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Ochranné

Odmeňovanie produktívnej práce od 2 ročníka, po ukončení vzdelávania garantované stále zamestnanie.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Vladimír Straka, podpredseda družstva a ekonóm družstva,

                      038/748 62 30

Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
922 03 Šterusy, 199
tel.: 033/778 71 23
pvodkocin199@gmail.com
www.sterusy.sk/pvod-kocin

pracovné prostriedky, pracovný odev, strava, odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100%možnosť uplatnenia na trhu práce.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Alexander Cehlárik, 0915 953 865

Reštaurácia SAS – Sukola

Novozámocká cesta 1315/23 • 946 55 Pribeta
tel.: 0903 705 444
sukola.r@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia spojená s barom pri čerpacej stanici

poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodín za účelom ich
spracovania alebo ďalšieho predaja.

v obci Pribeta na Južnom Slovensku ponúka žiakom možnosť vzdelávania v gastro odboroch, v prevádzke s tradičnou slovenskou a maďarskou kuchyňou, letnou terasou a možnosťou organizovania spoločenských akcií pod
vedením skúsených inštruktorov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany                                                                                  
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 4524 H agromechanizátor, opravár

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník servírka

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Predmet činnosti družstva tvorí okrem iného aj

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

                                                        6445 H kuchár
                                                        6489 H hostinský, hostinská

Uplatnenie absolventov v praxi: opravár poľnohospodárskych strojov, traktorista

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravovanie

Odmeňovanie produktívnej práce od 2. ročníka, po ukončení vzdelávania garantované stále zamestnanie.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Anna Hornáková, ekonómka družstva; 033/778 71 23

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Poľnohospodárske družstvo podielnikov

v čase praktického vyučovania, pracovné oblečenie, podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu.

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v reštaurácii.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Róbert Sukola, majiteľ, 0903 705 444, sukola.r@gmail.com
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Reštaurácia DAB SLOVRESTAV, s. r. o.

Rival Car, spol. s r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia DAB je určená pre náročnejších zákaz-

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: RIVAL CAR, s. r. o. prišiel na trh v  roku 1993 ako
predajca vozidiel značky Peugeot. Dnes je autorizovaný predajca zabezpečujúci servis vozidiel značky Peugeot,
Citroën, Suzuki a Kia. Pre svojich klientov zabezpečuje záručný a  pozáručný servis vozidiel a kompletnú starostlivosť o ich vozidlá.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

níkov, pripravuje nadštandardné jedlá, čomu zodpovedá aj obsluha, pravidelne zabezpečuje aj catering pri  rôznych
slávnostných príležitostiach.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra  
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 6445 H kuchár
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Hmotné zabezpečenie žiaka, zamestnanie sa po skončení štúdia,   flexibilná príprava počas štúdia podľa požiadaviek trhu
znalosti prípravy jedál v modernej gastronómii.
Uplatnenie absolventov v praxi: V gastronomických zariadeniach otvoreného typu, doma aj v zahraničí, v

prevádzkach ponúkajúcich catering.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Adriana Gutmanová, 037/772 15 84

Komárňanská cesta 88 • 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/642 63 51
z.lovasz@gmail.com
www.rivalcar.peugeot.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2495 K autotronik

Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik
                                                      2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
poskytnutie stravovania u zamestnávateľa.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v oblasti autoopraváren-

stva.

Reštaurácia Karla

Jelenecká 213/242
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
tel.: 0915 748 218
karla@restauraciakarla.sk
www.karla.sk

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Zoltán Lovász, 035/642 63 51
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Svätoplukovo námestie 4 • 949 01 Nitra
tel.: 037/772 15 84
catering nitra@gmail.com
www.cateringnitra.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia Karla je určená pre náročnejších zákazníkov, nakoľko pripravované jedlá sú nadštandardné, čomu zodpovedá obsluha a zabezpečenie rôznych slávnostných príležitostí.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra           
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6445 H kuchár

                                                        6444 H čašník, servírka

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Hmotné zabezpečenie žiaka, zamestnanie sa po skončení štúdia, flexibilná príprava počas štúdia podľa požiadaviek trhu,
znalosť najmodernejších technológií prípravy jedál.
Uplatnenie absolventov v praxi: V gastronomických zariadeniach otvoreného typu, doma aj v zahraničí, v

nadštandardných reštauráciách.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mária Michlíková, 0915 748 218

                                                                    Marek Michlík, 0917 537 496
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Bizetova 12 • 949 11 Nitra
tel.: 0903 355 085
macura@rmdoor.sk
www.kinekus.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: RMdoor, s. r. o. ako franchisový partner je ma-

jiteľom predajne KINEKUS v Nitre. KINEKUS existuje na slovenskom trhu od r. 1991 ako obchodná spoločnosť,
ktorej hlavnou aktivitou je veľkoobchod a maloobchod s rozsiahlym portfóliom obchodného tovaru: domáce potreby,
železiarstvo, ručné aj elektrické náradie, záhradné a stavebné náradie, potreby pre dom, byt, stavbu, dielňu a záhradu, elektrospotrebiče, ďalší doplnkový sortiment. Maloobchodný sortiment tvorí viac ako 15 tisíc druhov tovarov.
Veľkoobchod zásobuje viac ako 1 500 obchodných partnerov na celom území Slovenska.

ROBBELCO, s. r. o.
941 22 Zemné 644
tel.: 035/647 62 69
robbelco.sro@gmail.com

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Montáž zariadení na rozvod a spotrebu elektrickej

energie a bleskozvodov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky                                                                              
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra           
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 6442 K obchodný pracovník,

                                                         6405 K pracovník marketingu

- ochranné pracovné prostriedky,
- pracovný odev,
- strava,
- odmena za produktívnu prácu,
- podnikové štipendium.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú 100 % možnosť uplatnenia na trhu práce.

- práca pre stabilnú značku pôsobiacu na slovenskom trhu viac ako 29 rokov,
- možnosť nákupu tovaru za výhodnú cenu,
- profesionálny prístup personálu.
Hmotné zabezpečenie žiaka:
- príspevok na stravu,
- príspevok na dopravu.
Finančné zabezpečenie žiaka:
Odmena za produktívnu prácu
- poskytuje sa za každú hodinu vykonávania produktívnej práce: 1. ročník – 4.ročník 3,00 €/hod.
Podnikové štipendium
- poskytuje sa mesačne žiakom 1. - 4. ročníka v študijnom odbore obchodný pracovník a pracovník marketingu,
- zohľadňuje sa dochádzka, priemer známok – výsledky v škole, správanie.
1. ročník 50,00 €/hod.
2. ročník 60,00 €/hod.
3. ročník 70,00 €/hod.
4. ročník 80,00 €/hod.
Uplatnenie absolventov v praxi: Z odboru obchodný pracovník - pracovník v maloobchodnej predajni na pozícii

predavač, pokladník, reklamačný pracovník, zároveň vo vzájomne kumulovaných pozíciách. Z odboru pracovník
marketingu – správca reklamných kampaní predajne Kinekus v Nitre na sociálnych sieťach, administrátor kampaní
pre podporu predaja produktov (bannery, letáky, vizitky,...).

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:

Ing. Matej Macura (Majiteľ predajne Kinekus v Nitre), +421 903 355 085, macura@rmdoor.sk
Ján Vajda (Manager predajne Kinekus v Nitre), +421 902 900 598, veduci.nitra@kinekus.sk
PaedDr. Veronika Venglořová (Personalista spol. Kinekus a hlavný koordinátor pre duálne vzdelávanie),
+421 908 947 477, personal@kinekus.sk

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Tomáš Bizík, 0908 139 086

Rybárska Bašta Dobys
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RMdoor, s. r. o.

Družstevná 1057/84 • 956 17 Solčany
tel.: 0907 995 527
dobys.gastro@gmail.com
www.rybarskabastadobys.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Naším cieľom je vyškoliť absolventov duálneho

vzdelávania ako kvalifikovaných odborníkov, pripravených pracovať v závodoch spoločného stravovania, hoteloch,
penziónoch na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany                                                                                   
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 6489 H hostinský, hostinská     
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- stravovanie zdarma,
- odmeňovanie produktívnej práce.

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci vyučení v odbore hostinský sú schopní samostatne zvládnuť jednoduchú aj zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania, pri bežných prevádzkach, ako aj slávnostných
príležitostiach. Vedia pripraviť teplé a studené jedlá, minútky, múčniky, šaláty. Absolventi vedia pracovať v skupine,  
prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu. Naučia sa efektívne využívať informačné komunikačné technológie pre
svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia sa absolventi plnohodnotne zaradia do pracovné procesu.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: JUDr. Slavka Bystričanová, 0905 712 862

Hlavný inštruktor duálneho vzdelávania: Pavol Kobida, 0911 136 310, dobys.gastro@gmail.com
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Secop s. r. o.

SIHOŤ CENTRUM, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Sme strojárska firma s dlhoročnou tradíciou v oblasti

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia sa nachádza v príjemnom prostredí
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výroby hermetických kompresorov pre domáce chladenie, ľahké komerčné riešenia, kompresory pre mobilné aplikácie a špeciálne chladiace aplikácie. Súčasťou výrobného závodu sú montážne linky kompresorov, ale aj procesy,
zamerané na výrobu jednotlivých komponentov do kompresorov. Takýto výrobný záber ponúka ideálny priestor na
realizáciu praktickej časti vzdelávania potencionálnych budúcich zamestnancov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 22, Zlaté Moravce
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2697 K mechanik elektrotechnik

                                                       2679 K mechanik - mechatronik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: V rámci hmotného zabezpečenia poskytujeme osobné ochranné pomôcky, stravovanie  a ak si to výkon praktického vyučovania
vyžaduje, aj posúdenie zdravotnej spôsobilosti. V rámci finančného zabezpečenia poskytujeme podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu, ktorá môže byť pri splnení kritérií, až do výšky 100% minimálnej hodinovej
mzdy. Medzi benefity patrí aj poskytnutie hradeného priestoru na koncoročné výlety, exkurzie.
Uplatnenie absolventov v praxi: Nastavovač strojov a zariadení, skúšobný technik chladiarenskej techniky.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Dušan Husár, 0914 384 157

SK-CONT s. r. o.

Hadovce 219 • 945 01 Komárno
tel.: 0918 744 483
hr@sk-cont.sk
www.sk-cont.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:  SK-CONT sa špecializuje na výrobu vysokohod-

Zelená alej 10381/7 • 940 69 Nové Zámky
tel.: 0907 797 644
mlyn.novezamky@azet.sk
www.adventuregolfmlyn.sk
pri brehu mŕtveho ramena rieky Nitra, na mieste, kde po stáročia stál vodný mlyn. Reštaurácia je otvorená od roku
2007 a má vybudované dobré meno a stálu klientelu. Zameraná je na slovenskú a maďarskú kuchyňu, firemné,
rodinné a detské akcie s možnosťou zahrať si na adventuregolfovom ihrisku, ktoré je súčasťou reštaurácie. Našim
žiakom ponúkame možnosť absolvovať odborný výcvik a odbornú prax pod vedením skúsených inštruktorov v oblasti gastronómie.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky                                                                            
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6489 H hostinský, hostinská     

                                                        6444 H čašník, servírka
                                                        6445 H kuchár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie:
- osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa.
Finančné zabezpečenie:
- podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:
1. ročník 40 €, 2. roční 60 €, 3. ročník 80 €, podnikové štipendium sa priznáva za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve,
- odmena za produktívnu prácu,
- bezplatné stravovanie počas dní praktickej prípravy u zamestnávateľa.
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Továrenská 49 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 0914 384 157
dusan.husar@secop.com
www.secop.com

Uplatnenie absolventov v praxi: V rámci duálneho vzdelávania ponúkame možnosť vyučiť sa v odboroch
spoločného stravovania v našej prevádzke Reštaurácia, Medzimlynie 9, Nové Zámky a uplatniť sa u nás v profesii
čašník, servírka, kuchár, hostinský, hostinská.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Marián Rezníček, majiteľ spoločnosti, 0918 478 308

notných skladovacích kontajnerov a v tomto segmente má už 25 ročné skúsenosti. Sme výrobný závod s viac ako
250 zamestnancami, ktorý vyrába skladovacie kontajnery v rôznych rozmeroch, v rôznych farebných prevedeniach
a v rôznych variantoch vybavenia podľa potrieb zákazníka. Výroba skladových kontajnerov prebieha podľa prísnych
ekologických a kvalitatívnych noriem. Kontrola kvality a kontrola vplyvu na životné prostredie je prvoradá. Sme
dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti CONTAINEX patriacej do rakúskeho rodinného koncernu Walter Group
so sídlom vo Wiener Neudorf.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno  
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2413 K mechanik strojov a zariadení

                                                         2697 K mechanik - elektrotechnik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Finančné

a hmotné zabezpečenie žiaka (podnikové štipendium), osobné ochranné pracovné pomôcky, odmena za produktívnu prácu vo výške minimálne 50% minimálnej hodinovej mzdy.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnia na pozíciách: zvárač na robotickej linke, zámočník,

elektrikár

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Martin Detvaj  - HR Manager, 0918 744 483
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STABO, s. r. o.

ŠVEC a SPOL, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť STABO, s. r. o. je renomovaným autorizovaným dealerom značky DAF, TATRA, návesov KÖGEL a predajcom náhradných dielov TRP a olejov Texaco.
Servisné stredisko v Šuranoch ponúka predaj nových vozidiel, záručný a pozáručný servis, predaj náhradných
dielov. Na Slovenskom trhu pôsobíme už 25 rokov.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma ŠVEC a SPOL, s. r. o. je v systéme duálneho

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2495 K autotronik

Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár – mechanik
                                                        2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
poskytnutie stravovania u zamestnávateľa a poskytnutie cestovných náhrad na dopravu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v oblasti autoopraváren-

stva.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Rastislav Mydlár, 035/642 11 86

STINET

Hlavná 2/A • 943 01 Štúrovo
tel.: 0948 077 709
stinet@stinet.sk
www.stinet.sk

Staničná 502 • 952 01 Vráble
tel.: 037/783 23 70
mvalkovicova@svecaspol.sk
www.svecaspol.sk
vzdelávania od úplného začiatku. Od projektu “YOUNG STARS”. Tešíme sa rastúcemu záujmu žiakov vykonávať
praktické vyučovanie v našej firme. Žiaci majú jedinečnú možnosť výučby na nových strojoch. Naša firma vidí budúcnosť v automatizácii a práve preto sme sa rozhodli investovať do linky značky TRUMF, ktorá je osadená v novom
výrobnom parku v areáli firmy. Žiakov zapájame aj do športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce           
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2411 K mechanik nastavovač
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble             
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač

Učebný odbor: 3-ročný 2423 H nástrojár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Našim žiakom zabezpečíme kompletný pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky. Dostanú rysovacie
a kresliace pomôcky. Všetkým našim žiakom zabezpečíme lekársku prehliadku a školenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Žiakov zapájame do športových aktivít, turnajov a exkurzií, počas celého roku majú možnosť bezplatne využívať posilňovňu a športovú herňu v našom areáli.
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Nitrianska 47 • 942 01 Šurany
tel.: 035/642 11 86
chudy@stabo.sk
www.stabo.sk

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa v stabilnej firme
s perspektívou a pevným miestom na trhu.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Ľuboš Holub, 0902 796 651

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: STINET patrí medzi firmy, ktoré podnikajú v oblasti

IT, podpora operačného programu.  Od roku 1998 ponúkajú aj reklamné služby. Má vybudované vlastné reklamné
štúdio, ktoré je zariadené s najlepšími strojmi od vedúcich výrobcov v oblasti digitálnej tlače. Svoje služby poskytujú
na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky, Nemecka a Rakúska.
Hlavné aktivity: Inštalácia počítačových sietí, dodávka, údržba a oprava výpočtovej a kancelárskej techniky Služby
zamerané na oblasť marketingu, predaj spotrebného materiálu, plnofarebná digitálna tlač – plagáty, letáky, brožúr
potlač na textil – tričká, dresy, veľkoplošná digitálna tlač, výroba reklamných tabúľ a nápisov

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia

                         – Kereskedelmi Magánakadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo                 

Odbory: Študijný odbor 5-ročný 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium - ANJ
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Praktická

výučba je zabezpečená v modernej dielni (štúdiu), strava zadarmo, zlepšenie finančného štatusu – motivačné štipendium, možnosť zamestnať sa
Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovaniu praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mikuláš Lengyelfalusy, 0948 077 709, miki@stinet.sk
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Hodžovo námestie 3 • 811 06 Bratislava
tel.: 0901 911 218
ivana_gregova@tatrabanka.sk
www.tatrabanka.sk
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Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Tatra banka je prvá súkromná banka na Slovensku, líder v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva. Tatra banka má po celom Slovensku
takmer 4 000 zamestnancov a viac ako 200 obchodných miest, ako aj veľké call centrum, rôzne dcérske spoločnosti
a centrálu. Tatra banka je certifikovaným zamestnávateľom od 1.12.2017.  Prví žiaci v systéme duálneho vzdelávania nastúpili do Tatra banky v septembri 2018.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra                                                                            
Odbory: Študijné odbory: 4-ročný 6317 M obchodná akadémia

3-ročný 6310 Q financie (pomaturitné štúdium)

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

mesačné štipendium 30 €, prvý plat za odpracované hodiny, stravné lístky v hodnote 3,83 €, špeciálne finančné
aj nefinančné bonusy pre najlepších žiakov, pracovné miesto hneď po škole alebo brigádu popri vysokej škole,  
moderný spôsob vzdelávania.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent duálneho vzdelávania v Tatra banke získa široký prehľad o ban-

kovom trhu a bude sa vedieť uplatniť na pozíciách v retailovej sieti banky (poradca klienta), ale aj na vybraných
podporných útvaroch banky.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ivana Gregová, 0901 911 218

TESGAL, s. r. o.

Staničná 502 • 952 01 Vráble

KTL ZM, a. s.

Továrenská 49 • 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 0917 102 122
s.marcekova@tesgal.sk
www.tesgal.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma Tesgal s.r.o. Vráble a KTL ZM a.s. Zlaté
Moravce sú slovenské firmy, ktoré majú viac ako 20 ročnú históriu. Zaoberajú sa povrchovou úpravou kovových
dielov primárne pre automobilový priemysel. Značky oboch firiem sa stali synonymom kvality. Sme piaty najlepší
zamestnávateľ v Nitrianskom kraji za rok 2016.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble      
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2679K mechanik - mechatronik

                                                        2411K mechanik nastavovač
                                                       2412K mechanik číslicovo riadených strojov
                                                        3968M logistika

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Štipendiá, pracovný odev, stravovnie, odmena za produktívnu prácu, doprava, najlepšieho žiaka za daný rok navyše
odmeňujeme, športové aktivity
Uplatnenie absolventov v praxi: strojársky priemysel, automobilový priemysel
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Tatra banka, a. s.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Silvia Marčeková, 0917 102 122

TEKOVIA, spol., s. r. o.

F. Engelsa 396/15 • 934 01 Levice
tel.: 0915 102 856
tekovia.adr@gmail.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma zaoberajúca sa poľnohospodárskou prvovýrobou, rastlinnou výrobou, živočíšnou výrobou. Bažantnicou. Podnik je vybavený moderným mechanizačným
strediskom.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné: 4210 M 04 agropodnikanie- farmárstvo

                                                       4210 M 08 agropodnikanie- poĺnohospodársky manažment
                                                       4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
Učebný odbor: 3-ročný: 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma žiakom

ponúka okrem hmotného zabezpečenia (osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie) aj finančné zabezpečenie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

kom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby. Sú pripravení aj pre podnikateľské
aktivity.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Mária Dobrovoľná,  0915 102 856
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Jurská cesta 6 • 934 01 Levice
tel.: 036/630 98 80
servis@tga.sk
www.tga.sk
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Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Hlavnými činnosťami spoločnosti TGA, s. r. o. sú
predaj, servis a popredajné služby vozidiel a motocyklov. Spoločnosť sa stala autorizovaným predajcom a opravcom motorových vozidiel značky Hyundai od roku 2004. Od roku 2009 je spoločnosť TGA, s. r. o. autorizovaným
predajcom a opravcom motocyklov značky Kawasaki. V predajni motocyklov sú v ponuke skútre rôznych značiek,
jazdené motocykle, oblečenie a príslušenstvo k motocyklom. Od roku 2013 je spoločnosť autorizovaným predajcom
a opravcom aj značky Mitshubishi. Spoločnosť kladie dôraz na popredajné služby a zodpovedajúce technologické
zázemie servisu. Vďaka spolupráci s leasingovými spoločnosťami a poisťovňami poskytuje i komplexné služby pri
predaji, servise vozidiel a motocyklov. Pozáručný servis, predaj náhradných dielov a príslušenstva poskytuje nielen
pre vozidlá Hyundai, Mitshubishi a motocykle Kawasaki, aj pre vozidlá a motocykle všetkých značiek. Spoločnosť
TGA, s. r. o. vlastní certifikát ISO 9001:2008.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice                                                                             
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice                                                                             
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár – mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

-

zlepšenie finančného statusu prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu,
bezplatné pracovné oblečenie a obuv, teplý obed,
zdravotné prehliadky,
zlepšenie finančného statusu - motivačné štipendium za dosiahnuté výsledky v škole a na praxi počas 10-tich
mesiacov,
- možnosť zamestnať sa (kmeňový stav).

Topoľčianske pekárne
a cukrárne, a. s. / TOPEC, a. s./
Krušovská 1994 • 955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 92 11
topec@topec.sk
www.topec.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Firma TOPEC, a. s. sa zaoberá výrobou pekárskych
a cukrárskych výrobkov a tiež cestovín. Svojimi výrobkami zásobuje nielen okres Topoľčany, ale aj celý Nitriansky región. Má svoje vlastné predajne v Topoľčanoch, v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom. Zákazníkom ponúka
široký sortiment výrobkov vyrábaných najmodernejšou technológiou za najprísnejších pravidiel správnej hygienickej
a výrobnej praxe. Firma má svoje inovačné zámery, ako je zlepšovanie vlastností vyrábaných produktov, vyšší
podiel balených výrobkov s dlhšou trvanlivosťou a cestovín. Na túto svoju činnosť potrebuje odborníkov a zručných
pracovníkov vyučených v cukrárskom a pekárskom remesle.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany                                                                                      
Odbory: Učebné odbory: 4-ročný 2978 H cukrár pekár

2-ročný 2982 F potravinárska výroba

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Finančné zabezpečenie žiaka: odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium. Hmotné zabezpečenie žiaka:
poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, poskytnutie stravovania u zamestnávateľa, úhrada nákladov spojených so získaním platného zdravotného preukazu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia žiak získa pracovnú pozíciu pri výrobe pekárskych, cukrár-
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TGA, s. r. o.

skych výrobkov a cestovín, a tým trvalé zamestnanie vo firme TOPEC, a.s.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Branislav Maček, 0905 563 607      

Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovaniu praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Ľudovít Molnár, Mária Bogárová, 0902 919 985
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VADAŠ, s. r. o.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť UNIQA Group Service Center Slovakia
je poskytovateľom duálneho vzdelávania v rámci denného pomaturitného štúdia, pričom poskytuje praktické vyučovanie v oblasti spracovania poistnej administratívy a zároveň fungovania medzinárodnej spoločnosti. Odborná
prax je vhodná pre žiakov so záujmom o oblasť financií a poisťovníctva, resp. administratívy. Požiadavkou zo strany
spoločnosti je znalosť nemeckého jazyka na úrovni minimálne mierne pokročilý.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: VADAŠ, s.r.o. je prevádzkovateľom obľúbeného a
vyhľadávaného termálneho kúpaliska s najväčšou rozlohou na Slovensku, s celoročnou prevádzkou a s vyše 40
ročnou históriou. Nachádza sa v meste Štúrovo na ľavom brehu Dunaja na slovensko-maďarskej hranici. Ponúka
nielen široký sortiment služieb z vodného sveta a ideálne podmienky pre športovanie a oddych, ale tiež vynikajúcu
slovenskú a maďarskú kuchyňu a hotelové služby pre ubytovaných návštevníkov. Preto je to ideálne prostredie pre
vzdelávanie žiakov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu pod vedením skúsených inštruktorov.

Palárikova 3 • 949 01 Nitra
tel.: 037/776 01 00
hr-ugsc@uniqa.at
www.uniqa-gsc.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Odbory: Študijné odbory: 4-ročný 6330 K bankový pracovník

3-ročný 6310 Q financie (pomaturitné štúdium)

Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce      
Odbory: Študijný odbor: 3-ročný 6310 Q financie (pomaturitné štúdium)
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Spoločnosť UNIQA GSC poskytuje žiakom podnikové štipendium vyplácané na mesačnej báze (výška štipendia
záleží od roka štúdia, pričom v treťom ročníku je najvyššia). Zároveň spoločnosť poskytuje odmenu za produktívnu
prácu, ktorá závisí od počtu hodín odbornej praxe za daný mesiac. Za každý deň odbornej praxe majú žiaci nárok
aj na stravný lístok. Žiaci s trvalým pobytom mimo mesta Nitra získajú príspevok na pokrytie cestovných nákladov.

Pri Vadaši 2 • 943 01 Štúrovo
tel.: 0903 517 928
mzdy@vadas.sk, personalne@vadas.sk
www.vadasthermal.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky  
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6444 H čašník, servírka

                                                        6445 H kuchár
                                                        6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Stravovanie

v čase praktického vyučovania, pracovné oblečenie, podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v hotelovej reštaurácii.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Bc. Mária Leváková, 0903 517 928
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UNIQA Group Service Center
Slovakia, spol. s r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: V prípade úspešného ukončenia štúdia a praktického vyučovania majú absol-

venti možnosť zamestnať sa v spoločnosti UNIQA Group Service Center na pozícii referent pre poistnú administratívu. Zároveň získajú hodnotné skúsenosti z pôsobenia v medzinárodnej firme, ako aj znalosti z oblasti poisťovníctva.
Zlepšia si tiež úroveň znalosti nemeckého jazyka.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Simona Benčatová, 037 776 03 26, 0910 123 539
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SNP 56 • 934 01 Levice
tel.: 0918 956 783
prevadzkar@hotellev.sk
www.hotellev.sk
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Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Ubytovacie a stravovacie zariadenie v centre mesta

Levice s dlhoročnou tradíciou.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice                                   
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6489 H hostinský, hostinská

                                                        6444 H čašník, servírka
                                                        6445 H kuchár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- stravovanie v hoteli,
- podnikové štipendium,
- preplatenie pracovného oblečenia.

Uplatnenie absolventov v praxi: Obsluha v reštaurácii, kaviarni, práca v kuchyni.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ružena Hrašková, 0918 956 783

Villa Karla

Pílska 3 • 955 01 Topoľčany
tel.: 0910 609 385
villakarla.sk@gmail.com
www.villakarla.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Našou snahou je vyškoliť absolventov duálneho
vzdelávania ako kvalifikovaných odborníkov, pripravených pracovať v závodoch spoločného stravovania, hoteloch,
penziónoch na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V.I.Trade, s. r. o.

Novozámocká 102 • 949 05 Nitra
tel.: 0918 733 918
vit@vit.sk
www.vit.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Od svojho založenia v roku 1993 patrí spoločnosť

V.I.Trade, s. r. o. medzi popredných dodávateľov systémov vykurovania, chladu, vody a plynu na Slovensku. V roku
2019 sa stala dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a. s., čím získala zázemie a stabilitu jedného z najväčších dodávateľov tepla na Slovensku a v Rakúsku. Medzi popredné činnosti spoločnosti patrí dodávka a montáž technologických celkov, kotolní, výmenníkových staníc, OST, rozvodov TÚV, SV, plynu a kanalizácie, poradenstvo a projekcia
v odbore TZB, dodávka a montáž meračov tepla, chladu, vodomerov pre bytovú aj priemyselnú sféru, PRVN, rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu. Spoločnosť je autorizovaným distribútorom meracej techniky dánskej spoločnosti Kamstrup. Je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ktoré sú pre zákazníkov zárukou
kvality a odbornosti vo všetkých oblastiach ponúkaných služieb.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 3678 H inštalatér
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- odmena za prácu, podnikové štipendium,
- poskytovanie ochranných osobných pracovných pomôcok, ktorý zodpovedá rozsahu práce zamestnancov,
- zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov, ktoré zodpovedá rozsahu práce zamestnancov,
- vianočné balíčky a bonusy.
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Viale, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi: Samostatne vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácií
technického zariadenia budov, absolvent sa môže uplatniť pri realizácií, montáži, údržbe a rekonštrukciách inštalatérskych rozvodov TÚV, SV, plynu, kanalizácie. Absolvent bude vedieť čítať projektovú dokumentáciu, rozoznávať
materiály a spôsoby montáže, bude ovládať BOZP na stavenisku, používať pracovné náradie, bude ovládať základy
zvárania.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Lucia Kocmanová, 0905 321 467, lucia.kocmanova@vit.sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Odbory: Učebné odbory: 3-ročné 6489 H hostinský, hostinská
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

stravovanie zdarma, odmeňovanie produktívnej práce

Uplatnenie absolventov v praxi: Žiaci vyučení v odbore hostinský, hostinská sú schopní samostatne zvlád-

nuť jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania, pri bežných prevádzkach, ako aj
slávnostných príležitostiach. Budú vedieť pripraviť teplé a studené jedlá, minútky, múčniky, šaláty. Absolventi budú
vedieť pracovať v skupine, budú vedieť prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu. Naučia sa efektívne využívať
informačné komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia sa absolventi
plnohodnotne zaradia do pracovného procesu.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Marek Michlik, 0917 537 496

Hlavný inštruktor duálneho vzdelávania: Martin Doležaj, 0911 187 675, m.dolezaj20@gmail.com
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Vinohrady 17 • 940 01 Nové Zámky
tel.: 02/326 624 24
michaela.orovnicka@volvo.com
www.volvotruck.sk
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Volvo Group Slovakia, s. r. o.
Diaľničná cesta 9 • 903 01 Senec
tel.: 0911 037 384
michaela.orovnicka@volvo.com
www.volvotruck.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Volvo Group je jedným z popredných
svetových výrobcov kamiónov, autobusov, stavebných strojov a námorných a priemyslových motorov. Vďaka prelomovým inováciám určuje smer vývoja dopravného odvetvia už po celé desaťročie. Poskytuje kompletný predaj
a servis  svojich produktov, vrátane doplnkových služieb. Spoločnosť Volvo Group Slovakia, s. r. o. je 100 % dcérskou spoločnosťou volvo Group so sídlom v Göteborgu, Švédsko a zastupuje značky Volvo Trucks a Renault Trucks
na Slovensku. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné dopravné riešenia pod jednou strechou – nové a jazdené
nákladné vozidlá, financovanie, školenie vodičov, dopravný informačný systém, servis a údržbu a predaj náhradných
dielov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky                                                                                   
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2495 K autotronik

Učebné odbory: 3-ročné 2487 H 01 autoopravár - mechanik
                                                      2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2487 H 01 autoopravár - mechanik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
poskytnutie stravovania u zamestnávateľa, náhrada nákladov na ubytovanie a poskytnutie cestovných náhrad na
dopravu.
Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v oblasti autoopraváren-

VÚMZ SK, s. r. o.

Párovská 28 • 949 01 Nitra
prevádzka: 941 05 Černík č. 468
tel.: 035/650 64 13
vumz@vumz.sk
www.vumz.sk
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Naša spoločnosť sa zaoberá návrhom a výrobou

jednoúčelových zariadení, dopravníkov, manipulátorov, drvičov a iných špeciálnych zariadení. Špecializujeme sa na
dodávku komplexných riešení, riešení na kľúč, spolu s automatizáciou riadenia procesu. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré sa venujú svojej hlavnej podnikateľskej činnosti a nemajú priestor a čas pre realizáciu svojich potrieb
a myšlienok vedúcich k vyššej produktivite, efektivite, automatizácii. Našim zámerom je poskytnúť zákazníkovi plnú
podporu pri realizácii jeho potrieb a ponúknuť mu úplné, komplexné, progresívne riešenie, a to bez ohľadu na to,
v akom druhu priemyslu zákazník pôsobí. Máme zákazníkov z oblastí strojárenskej výroby, stavebnej výroby, výroby
izolačných hmôt, drevárskeho priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a mnohých
ďalších odvetví. Dňa 22.1.2018 sme sme získali OSVEDČENIE o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie
v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania pre odbor štúdia nástrojár s maximálnym
počtom žiakov 9.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble      
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2697 K mechanik elektrotechnik

Učebný odbor: 3-ročný 2423 nástrojár

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Volvo Group Slovakia, s. r. o.

Podnikové štipendium mesačne: 1. rok 40 €, 2. rok 60 €, 3. rok 80 €, 4. rok 100 €
Ďalšie výhody:
- odmena za produktívnu prácu 2 €/hod.,
- pracovné oblečenie, pranie a údržba,
- stravné lístky v hodnote 3,60 €,
- lekárske prehliadky.

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa v stabilnej firme
s perspektívou a pevným miestom na trhu.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Martin Procházka, 0904 696 067, e-mail: martin.prochazka@vumz.sk

stva.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Leonard Toček, Ing. Zdenko Mlynčok, 02/326 624 24  
Michaela Orovnická, 0911 037 384, michaela.orovnicka@volvo.com
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Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o.

Wöhrle, k. s.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Vysokoškolský podnik zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvovýrobou, rastlinnou výrobou, živočíšnou výrobou, pestovaním špeciálnych kultúr: sadov a vinohradov.
Podnik je vybavený moderným mechanizačným strediskom.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Wőhrle, k. s. v systéme duálneho vzdelávania je ešte nováčikom. So Strednou odbornou školou technickou Šurany spolupracujeme od šk. roka 2018/19.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice                                                                               
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné: 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo

4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
                                                       4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
Učebné odbory: 3-ročné: 4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo
                                                        4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma žiakom

ponúka okrem hmotného zabezpečenia (osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, ubytovanie) aj finančné
zabezpečenie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

kom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby. Sú pripravení aj pre podnikateľské
aktivity.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Ján Lajda, 0905 622 750

Záhrada TROPICANA, SHR
935 64 Kuraľany, 174
tel.: 0905 279 537
stefan.michlo@gmail.com

Továrenská 1A • 942 01 Šurany
tel.: 035/691 39 78
silvia.slamenkova@woehrle.de
www.woehrle.de

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany                                                                                
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Hmotné zabezpečenie:
- pracovný odev a osobné ochranné prostriedky,
- pracovné pomôcky,
- podnikové štipendium v odporúčanom rámci:
1. ročník 40 €/mes., 2. ročník 60 €/mes., 3. ročník 80 €/mes., 4. ročník 100 €/mes.
Odmena za produktívnu prácu:
Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník 2,20 € /hod., 2. ročník 2,20 € /hod., 3. ročník 2,50 € /hod., 4. ročník 3,00 € /hod.
Vstupná zdravotná prehliadka:
Pred nástupom na praktické vyučovanie zabezpečí zamestnávateľ.
Stravovanie :
Zamestnávateľ poskytne žiakovi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa stravovanie v cene, rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú cene, rozsahu a podmienkam stravovania jeho zamestnancov.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Hlavná 561 • 951 78 Kolíňany
tel.: 0905 622 750
horniakova@stonline.sk

Uplatnenie absolventov v praxi: vývoj a výroba strojov, zariadení a strojných celkov, obsluha a nastavovanie

obrábacích strojov

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Mgr. Silvia Slamenková, 035/691 39 78

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Podnik zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvový-

robou -  rastlinnou a živočíšnou výrobou, pozberovou úpravou plodín, pestovaním špeciálnych kultúr.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice                                                                               
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné: 4243 M  mechanizácia pôdohospodárstva

                                           
4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
Učebné odbory: 3-ročné: 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia
                                            
4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma žiakom

ponúka okrem hmotného zabezpečenia (osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie ) aj finančné zabezpečenie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

kom, technologickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby. Sú pripravení aj pre podnikateľské aktivity.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Štefan Michlo, 0905 279 537
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ZF Slovakia, a. s.

ZKW Slovakia, s. r. o.

ZF Slovakia, a. s.

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť ZKW prináša na trh kvalitné produkty
pre automobilový priemysel už 80 rokov. Sme spoľahlivým dodávateľov osvetľovacích systémov a elektronických
modulov pre popredné značky, ako napr. BMW, AUDI, VW, Ford, Škoda, Porsche, Opel, Volvo, Jaguar Land Rover.
Vďaka našim viac ako 1 500 druhom svetiel na cestách vidíte a ste videní. ZKW Slovakia, s. r. o., súčasť koncernu
ZKW Group, naštartovala výrobné procesy v roku 2006 v Krušovciach pri Topoľčanoch. Málokto vie, že súčasťou
jeho auta sú svetlá, ktoré sú výsledkom vývoja slovenských odborníkov v našom modernom vývojovom stredisku.
Viac ako 2 400 ľudí sa podieľa na výrobe prémiových produktov, ktoré konkurujú výrobcom z celého sveta. Automobilový priemysel je rýchlo vyvíjajúce sa odvetvie. Dennodenne stojíme pred novými výzvami. Reakciou na posledné z nich je rozširovanie našich priestorov. Nové projekty vyžadujú aj viac zamestnancov. ZKW Slovakia ponúka
miesta, kde sa môžu prejaviť kreatívni odborníci, skúsení experti, ako aj šikovní absolventi s technickým vzdelaním
a myslením. Duálne štúdium je dobrým krokom pre mladých ľudí, ktorí sa chcú vďaka svojim získaným znalostiam
a praktickým skúsenostiam zaradiť do pracovného života nielen u nás.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Ul. Zeppelina 1 • 934 01 Levice
tel.: 036/629 46 41
marek.benedik@zf.com
www.zf.com
Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: ZF Slovakia, a. s.  je výlučnou dcérskou spoločnos-

ťou podniku ZF Holding Austria GmbH. Ústredie sa nachádza v Trnave. Má výrobné lokality v Trnave,  Leviciach,
Detve a Komárne. V roku 2017 bol umiestnený prvý stavebný kameň prevádzky v Šahách, kde stojí výrobný závod
na výrobu tlmičov pre automobilový priemysel. V roku 2019 boli otvorené závody v Detve a Komárne. Postupne
nájde v závodoch uplatnenie až do 400 zamestnancov. Hlavný výrobný program závodu v Šahách tvoria zvárané
vonkajšie trubky tlmiča, ktoré sa dodávajú do závodu v Leviciach, v Detve komponenty podvozkov, guľové čapy
a stabilizátory a v Komárne komponenty hnacieho ústrojenstva.  V súčasnosti pôsobia v Leviciach tri prevádzkové
jednotky koncernu ZF: moduly hnacieho ústrojenstva, moduly tlmenia a  podvozkové komponenty. Prevádzky sa
nachádzajú v Priemyselnom parku Géňa a v priemyselnom komplexe Levitex. Dnes je spoločnosť ZF Slovakia
najväčším zamestnávateľom v meste Levice a jedným z najväčších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače        
Odbory: Študijné odbory: 4-ročné 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

           2697 K mechanik elektrotechnik
           2679 K mechanik - mechatronik
Učebný odbor: 3-ročný 2433 H obrábač kovov

Názov školy: Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice   
Odbory: Učebný odbor: 3-ročný 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Bedzianska cesta 679/375 • 956 31 Krušovce
tel.: 038/746 63 08
office@zkw.sk
www.zkw-group.com/sk

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany                                                                                            
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany                                                                                     
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2411 K mechanik nastavovač

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Strojárenská 2 • 917 02 Trnava
tel.: 036/629 47 01 • 033/595 91 11
dual@zf.com
www.zf.com

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- hmotné zabezpečenie žiaka (strava, oblečenie, pracovné pomôcky, doprava v rozsahu dohody),
- podnikové štipendium,     
- odmena za produktívnu prácu,
- účasť na firemných akciách,
- účasť na odborných výstavách,
- možnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Uplatnenie absolventov v praxi: Naši absolventi sú vysokokvalifikovaní, pripravení na pracovnú pozíciu, ktorú

Názov školy: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice    
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2387 M - mechatronika

vyštudovali. Odbory, ktoré ponúkame, sú na trhu práce žiadané a perspektívne. Absolventi majú kvalitné základy,
ktoré využijú nielen v praxi, ale aj v prípade, ak sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na niektorej z vysokých škôl.

Názov školy: Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice      
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 6317 M obchodná akadémia

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Miroslav Bielik, manažér vzdelávania,

miroslav.bielik@zkw.sk, 0945 39 70 13

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami,
- podpora zamestnávateľa počas celého štúdia,
- bezplatné stravovanie počas praxe priamo u zamestnávateľa,
- bezplatné pracovné oblečenie a obuv,
- odmena za produktívnu prácu - 1,75 €/hod.,
- žiaci 1. ročníka dostanú po nástupe do školy v septembri špeciálnu prémiu,
- podnikové štipendium: 1. ročník 100 €, 2. ročník 150 €, 3. ročník 200 €, 4. ročník 250 €

Uplatnenie absolventov v praxi: Vďaka absolvovaniu praxe v spoločnosti sa absolventovi pri nástupe do pracovného pomeru skráti adaptačná fáza a rýchlejšie dosiahne pracovné umiestnenie s lepším mzdovým ohodnotením.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Marek Benedik, marek.benedik@zf.com,

                      036/629 47 32, 0905 560 227
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Liesek 736 • 027 12 Liesek
tel.: 0908 914 349
matusiska.m@azet.sk

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Podnik zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvový-

robou, rastlinnou výrobou, živočíšnou výrobou, spracovaním poľnohosp. produktov,  vybavený modernými mechanizačnými prostriedkami.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice          
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania: Firma žiakom

ponúka okrem hmotného zabezpečenia (osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, ubytovanie) aj finančné
zabezpečenie.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v poľnohospodárskom podniku  pri technic-

kom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby. Sú pripravení aj pre podnikateľské
aktivity.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Zuzana Matušisková, 0908 914 349

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8 • 813 61 Bratislava
office@zkw.sk
www.zsr.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002:
- správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC),
- poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC,
- zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí,
- výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh,
- ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní
Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany           
Odbory: Študijný odbor: 4-ročný 2697 K mechanik elektrotechnik
Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

- odborné vzdelanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
- bezplatné získanie odborných a praktických zručností priamo na pracoviskách ŽSR,
- už počas štúdia sa začleníš do budúceho pracovného kolektívu,
- poskytneme  pracovný odev, obuv a všetky potrebné ochranné pracovné pomôcky,
- prispejeme na stravu a internát, na cestu do školy a na prax,
- finančne podporíme žiaka prospechovým štipendiom,
- po prijatí na školu so žiakom podpíšeme učebnú zmluvu, ktorá zabezpečí uvedené výhody,
- pri dovŕšení 18 rokov a splnení podmienky spôsobilostí, po úspešnom absolvovaní štúdia garantujeme pracovné
miesto,
- poskytneme príspevok na ubytovanie vo výške 50% z ceny ubytovania na internáte a štipendium pre učebný aj
študijný odbor: 1. ročník 40 €, 2. ročník 60 €, 3. ročník 80 € a 4. ročník študijného odboru 100 €.

ZAMESTNÁVATELIA – DUÁL

ZUMIGRUNT, s. r. o.

Uplatnenie absolventov v praxi:

- stane sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
- bude pracovať v dynamickom pracovnom prostredí, možnosť kariérneho rastu,
- garantujeme istotu mesačnej mzdy s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami,
- absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky, môžeš využívať sociálny program ŽSR
- získa železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom a využiť zahraničné cestovné výhody
- prispejeme na dôchodkové sporenie a životné poistenie,
- zabezpečíme kvalitnú kolektívnu zmluvou,
- ponúkame rekreačné pobyty v našich strediskách.   
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Mgr. Ivan Bednár, 0904 746 551
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