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917 01 Trnava

„Vzdelanie je spoločenský proces. 
Vzdelanie je rast.        
Vzdelanie nie je príprava na život, 

vzdelanie je sám život.“

John DEWEY 
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Kontakt

Gymnázium Ladislava Dúbravu 
Smetanov háj 285/8                                  
929 01 Dunajská Streda 

Tel. 031/5522334

031/5527527

0911 639 111

Mail: gymds@gymds.sk

Web:     gymds.sk              
gymnaziumds.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Škola bola založená 1.septembra 1948 a je

najstaršou strednou školou v Dunajskej Strede.

Gymnázium bolo v roku 1953 zmenené na

jedenásťročnú strednú školu a v roku 1969 bola

zmenená na gymnázium so štvorročnou formou

štúdia. V školskom roku 1994/95 bola

k štvorročnej zriadená ďalšia osemročná forma

štúdia. Škola sídlila dlhší čas v spoločnej budove s

gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským,

no v januári 2006 sa presťahovala do

zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej

školy. Od roku 2009 škola nesie čestný názov „

Gymnázium Ladislava Dúbravu“ po učiteľovi,

ktorý pôsobil na škole a bol uznávaným

pedagógom, fyzikom a človekom.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Webasto – Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o., Veľký 

Meder – exkurzie, prednášky, ponuka brigád

Každoročne sa na našej škole usporadúvajú

akcie ako Deň TTSK ,Deň študentov s voľbou

Študenta roka, vianočný bazár, rodičovská

akadémia, vianočné trhy, vianočný ples

študentov, rodičovský ples, deň otvorených

dverí, deň jazykov, Valentínska pošta,

Halloween pre študentov Prímy až Kvarty atď.

Žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád,

športových, literárnych a prírodovedných súťaží.

Rozvíjame v žiakoch ekologické cítenie rôznymi

environmentálnymi aktivitami, triedením

odpadu a zberom papiera, pomáhame

neziskovým organizáciám pri rôznych

dobročinných akciách (Dobrý anjel, Valentínska

kvapka krvi, UNICEF, Deň narcisov),

usporadúvame historické, literárne aj

geografické exkurzie po celom Slovensku a aj do

zahraničia, navštevujeme divadelné

predstavenia, parlament, súdne pojednávania,

každoročne organizujeme lyžiarsky kurz,

plavecký kurz a pod. Naši žiaci majú možnosť

pracovať v približne 20 krúžkoch (fotografický,

dramatický, programovania, folklórny, športový

atď). Spolupracujeme s Rotary Klubom Dunajská

Streda v rámci zahraničného výmenného

pobytu študentov, ktorý je pre našu školu a aj

pre našich žiakov veľkým prínosom. Snažíme sa

o vytvorenie školy rodinného typu s estetickým

prostredím, kde by sa žiaci aj zamestnanci cítili

príjemne.

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Ármina Vámbéryho
s vyučovacím jazykom maďarským 
Nám. sv.  Štefana 1190/4                              
929 36 Dunajská Streda 

Tel. 031/5912900

Mail: vamberygimi@nextra.sk

Web:     vagdsz.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Združená škola Fonyód - Maďarsko

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Gymnázium Ármina Vámbéryho sa dnes zaraďuje

medzi vzdelávacie inštitúcie na najvyššej úrovni

v celoštátnom meradle. Svoje brány otvorilo 1.

septembra 1951. Začiatok jeho existencie nebol

ľahký, na ceste nerušeného fungovania

a úspešnosti škôl stálo mnoho prekážok. V živote

gymnázia počas týchto rokov došlo k mnohým

zmenám. Názov školy sa viackrát zmenil:

jedenásťročná škola, dvanásťročná stredná škola,

stredná všeobecnovzdelávacia škola, gymnázium

s vyučovacím jazykom maďarským, nakoniec

v roku 2001 pri príležitosti 50. výročia svojho

vzniku prijala názov Gymnázium Ármina

Vámbéryho. Školská budova zo začiatku bola

sídlom viacerých inštitúcií, od roku 2006 sa však

zhoduje názov budovy s názvom inštitúcie

nachádzajúcej sa v nej.

Naša história

v miestnom kultúrnom dome. Pre zúčastnených

žiakov ZRPŠ organizuje jednodňovú exkurziu –

do zahraničia. Počas školského roka žiaci našej

školy sa zúčastnia na rôznych exkurziách.

Navštívili už viaceré historické

pamiatky Bratislavy, Budapešti, Viedne, ale boli

aj v Paríži, v Miláne, v Ríme. Samozrejme okrem

exkurzií ročne absolvujeme aj lyžiarske

výcvikové kurzy. So žiakmi pravidelne sa

zúčastňujeme divadelných predstavení v sídle

školy a mimo neho. Aktivita školy spočíva nielen

v organizovaní a účasti žiakov na súťažiach, ale

zapájame sa aj do zberu papiera, organizujeme

prednášky, besedy so spisovateľmi, známymi

osobnosťami, Dni otvorených dverí a usilujeme

sa o okrášľovanie školského prostredia.

Činnosť pedagógov, ako aj žiakov počas

školského roka je veľmi pestrá, rôznorodá.

Okrem vyučovacej povinnosti niektorí učitelia

vedú záujmové krúžky, iní sa venujú prípravám

žiakov na prijímacie skúšky na vysoké školy,

resp. na predmetové olympiády a súťaže. Zo

skupiny záujmových krúžkov sú obľúbené

športové hry, ako napr. basketbal, volejbal,

hádzaná, futbal, futsal, florbal, atletika, halové

veslovanie, stolný tenis, divadelný krúžok, resp.

výtvarný krúžok a decoupage.

Počas školského roka organizujeme rôzne

súťaže, ako napr. jazykovú súťaž Ármina

Vámbéryho, vianočnú vedomostnú súťaž, ktorá

sa teší veľkej popularite v živote školy.

Organizujeme ju v štyroch vekových

kategóriách a v piatich predmetoch. Sú to

predmety: maďarský jazyk a literatúra,

matematika, skupina prírodovedných

predmetov (fyzika, chémia, biológia), resp.

spoločenskovedných predmetov (dejepis,

zemepis, občianska náuka). Osobitné skupiny

tvoria súťažné kategórie: príprava plagátu

a stolný tenis. Odmeňovanie žiakov knižnou

poukážkou zabezpečuje ZRPŠ.

Z príležitosti Dňa študentov vedenie ZRPŠ

v spolupráci s vedením školy organizuje súťaž

kultúrneho charakteru, ktorá sa uskutoční

Naše aktivity
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Kontakt

Obchodná akadémia                      
Kereskedelmi Akadémia                   
Bratislavská 38                                           
932 01  Veľký Meder 

Tel. 031/5910722 

Mail: oagvm@oagvm.sk

Web:     oagvm.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Stredná škola ekonómie a informatiky
Ferenca Deáka v Győri (Maďarsko) 
Stredná bilingválna škola ekonomická v 
Budapešti 
Uzoni Péter Základná škola a 
Gymnázium zo Šalgotarjánu (Maďarsko) 

Aké odbory sa u nás učia?

• 6317 M obchodná akadémia VJS/VJM

• 6324 M manažment regionálneho 
cestovného ruchu VJS/VJM

• 6329 M obchodné a informačné služby 
VJS/VJM
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Z histórie školy je potrebné vedieť to, že i keď

v súčasnosti sú to dva samostatné právne

subjekty, ich pôvod, korene sú spoločné. Základy

položilo gymnázium, ktoré vzniklo v roku 1957,

odborná škola začala svoju činnosť v roku 1978.

Na začiatku pracovali oba typy škôl ako spoločná

inštitúcia, v roku 1991 boli ekonomicky

rozdelené. Vedenie školy, pedagogický a

vychovávateľský zbor a rozvrh hodín sú spoločné.

V každodennej práci nie je činnosť škôl oddelená.

Obchodná akadémia je nástupcom strednej

ekonomickej školy. Poskytuje stredné odborné

vzdelanie s maturitou v rámci štvorročného

štúdia. V súčasnej dobe je zriaďovateľom TTSK.

V roku 2015 sme získali 1. miesto v súťaži „Škola

roka“.

Naša história

EDUCATE SLOVAKIA, Medzinárodný deň

pamiatky obetí holokaustu, Medzinárodný deň

Rómov, slávnostná akadémia k výročiu Ústavy

Slovenskej republiky, Deň ochrany života

a zdravia

Projekty: Erasmus+ pod názvom „Odborná prax

v zahraničí – záruka profesionálneho a

odborného rastu“, Projekt „2015 - Rok

odborného vzdelávania pre stredné odborné

školy s VJM“, „Do ktorých dverí ísť?“ projekt na

podporu kariérového poradenstva, Planéta

vedomostí, Grantový program pre školské

projekty „Pomáhame vyrásť- Zodpovedné

stravovanie“

Environmentálne aktivity: škola získala

medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená

škola“ a vlajku Eco-Schools a 3. miesto v

projekte Ekočin roka 2015.

Nezištná pomoc: verejné zbierky- Úsmev ako

dar, Deň narcisov, Biela pastelka, Deň

nezábudiek, kampaň Červené stužky, Most

lásky- návštevy, programy v domove

dôchodcov, osamelých ľudí, organizovanie

zbierok pre viacdetné rodiny, darovanie krvi v

spolupráci s Nadáciou - GERIHO zázračná

lampa.

Ďalšie aktivity: skúšky ECDL – žiak získa

medzinárodne platné osvedčenie užívateľa

počítača vo vlastnom školskom testovacom

centre ECDL, medzinárodný veľtrh cvičných

firiem v Bratislave a v Győri, Týždeň Active

English Week, Aktive deutsche Woche,

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 
s VJM – Vidékfejlesztési
Szakközépiskola Dunajská Streda –
Dunaszerdahely
929 38  Dunajská Streda

Tel.: 031/590 17 09

Mail: dunagro@zupa-tt.sk

Web:     dunagro.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

4210 M – agropodnikanie
2940 M – potravinárstvo 
6324 M – manažment regionálneho cestovného 
ruchu 
6355 M – služby v cestovnom ruchu 

Odborné zamerania: 
4210 M 08 – poľnohospodársky manažment 
4210 M 04 – farmárstvo 
4210 M 17 – chov koní a jazdectvo  
2940 M 09 – potravinár – kvalitár 
6324 M 00 – manažment regionálneho 
cestovného ruchu 
6355 M 00 – služby v cestovnom ruchu 
6355 M 00 – služby v cestovnom ruchu –
športová trieda
6323 K 00 – hotelová akadémia

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Lyceé Agricole Fontaines (Francúzsko) 

Kaposvár (Maďarsko) – výmenná prax 

Pápa (Maďarsko) – odborná prax 

a športové aktivity pre žiakov
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Škola bola založená v roku 1957 ako Stredná

poľnohospodársko technická škola. Od roku

1972 bola škola premenovaná na Strednú

poľnohospodársku školu. Od roku 2002 sa zmenil

profil školy na Strednú poľnohospodársko-

potravinársku školu. Od roku 2008 sa zmenil

názov školy na Stredná odborná škola rozvoja

vidieka s VJM -Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Dunajská Streda - DunaszerdahelyPočas trvania

školy maturovalo u nás viac ako 3500 odborníkov,

poľnohospodárov, potravinárov a odborníkov pre

cestovný ruch. V súčasnej dobe je zriaďovateľom

Trnavský samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Hotel Therma Dunajská Streda

Bíró Kert Malé Dvorníky

Euromilk Veľký Meder

ThermalPark Dunajská Streda

Klember a Spol s.r.o. Dunajská Streda

Europa Bar Dunajská Streda

Plody Žitného Ostrova , Účasť na Burze

stredných škôl organizovanej Úradom práce,

sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede,

Propagácia školy na ZŠ, Deň zdravia , Dni

otvorených dverí, Vianočný predajný trh v škole,

Protidrogová prednáška, Slávnostná akadémia k

výročiu vzniku SR v spolupráci so ŽOS, Cyklus

prednášok na predchádzanie kriminalite,

Slávnostná akadémia ku Dňu Ústavy v

spolupráci so ŽOS , Lyžiarsky výcvik, Spolupráca

s Úniou slabozrakých a nevidiacich na Slovensku

- Biela ceruzka, Deň Narcisov, Turistika na

Žitnom Ostrove, Vodná turistika na mrtvých

ramenách Dunaja, Exkurzie tried so zameraním

na spoznávanie historických a kultúrnych

pamiatok Bratislavy, Viedne a Budapešti,

Finančná zbierka na pomoc žiaka 3. B triedy,

Pomoc pri organizovaní Okresného dňa

dôchodcov, Hľadáme talent školy "Kto čo vie?„,

Účasť na medzinárodnom halovom futbale v

Békési (Maďarská republika), Spolupráca s

Galériou súčasných maďarských umelcov a

Źitnoostrovným múzeom - hostesky na

vernisážach boli naše žiačky, Výmenná návšteva

žiakov SOŠ RV Dun. Strede a Lyceé Agricole

Fontaines Francúzsko

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola stavebná s vjm
Gyulu Szabóa 1                                                   
929 01  Dunajská Streda 

Tel.: 031/590 56 11

Mail: sosstavds@zupa-tt.sk

Web:     sosstavds.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

3918 M     technické lýceum

4211 M17 záhradníctvo – viazačstvo
a aranžérstvo

Učebné odbory:

3661 H     murár

3355 H     stolár

3678 H     inštalatér

3675 H     maliar

3663 H     tesár

4569 H     viazač - aranžér kvetín 

Nadstavbové štúdium:

3659 L    stavebníctvo

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Ajka – Stredná odborná škola 

Miskolc - Stredná odborná škola

Szeged - Stredná odborná škola 
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SOŠ stavebná s vjm sa nachádza v centre mesta

Dunajská Streda. Škola je vybudovaná ako

komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Vyučovací proces, odborný výcvik, školský

internát a jedáleň s kuchyňou sú v jednom areáli.

Naša škola ponúka ubytovanie pre našich

študentov ako aj pre študentov iných stredných

škôl. Škola do dnešného dňa zachovala svoj

pôvodný zámer, pripraviť odborníkov pre dolu

uvedených odborov. Absolventi ZŠ sa môžu

prihlásiť na štvorročné študijné odbory

a trojročné učebné odbory. Absolventi učebných

odborov môžu po získaní výučného listu

pokračovať dennou formou nadstavbového

štúdia, a získať maturitu v odbore stavebníctvo.

Odborný výcvik sa prevádza hlavne vo vlastných

dielňach a čiastočne u vybraných podnikateľov

a firiem.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Škola spolupracuje s množstvom súkromných 

podnikateľov stavebných profesií, predovšetkým 

v malých podnikoch. 

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých 

krúžkoch (informatika, fitnes, nemecký jazyk, 

matematika, viazačstvo, športové hry, anglický 

jazyk. Najväčší záujem zo strany žiakov bol o 

informatiku a fitnes).

Pre všetky ročníky organizujeme návštevy 

rôznych výstav a exkurzií.

Školské súťaže v študijných a učebných 

odboroch záhradníctvo – viazačstvo

a aranžérstvo, stolár, murár, inštalatér, viazač-

aranžér kvetín, maliar.

Športové súťaže v rámci školy a v okrese:

najsilnejší študent, ľahká atletika, tenis, 

basketbal, silový päťboj, floorbal

stolný tenis, malý futbal .

Žiaci našej školy pravidelne prezentujú našu 

školu pre žiakov ZŠ na rodičovských schôdzach. 

Pravidelne organizujeme prednášky pre našich 

žiakov s tematikou:  prevencia drogových 

závislostí a iných  sociálno - patologických javov, 

ľudské práva, výchova proti rasizmu a iným 

prejavom intolerancie, kriminalita, výživa, 

zdravie, mediálna oblasť,  kurz na poskytnutie 

prvej pomoci, BOZP školenie.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským-Szakközépiskola
Gyulu Szabóa 21 
929 01 Dunajská Streda 

Tel.: 031/552 28 36

Mail: info@sosds.sk

Web:      sosds.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

3917 M 02 techn. a inf. služby v strojárstve     
3917 M 03 techn. a inf. služby v elektrotechnike 
6329 M obchodné a inf. služby - medzin. 
Vzťahy 6352 M obchod a podnikanie                               
6362 M kozmetička a vizážistka                            
2561 M informačné a sieťové technológie

Učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár – mechanik                             
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová 
technika                                                                                 
6456 H kaderník

Ostatné odbory:

6426  L vlasová kozmetika                                         
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž 
a oprava strojov a zar.                                                                    
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prev. 
strojov a zariadení                                                                      
6362 N kozmetička a vizážistka                              
2682 N mechanik počítačových sietí                                
6292 N hospodárska informatika

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Maďarsko (Stredná odborná škola Eger) –

– výmenné akcie študentov a pedagógov
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Začiatky strednej odbornej školy siahajú do roku

1957 a od roku 1960 sa zmenila na samostatnú

učňovskú školu s vyučovacím jazykom

maďarským. Od septembra 1965 pokračovalo

vyučovanie v novo vybudovanej škole v Dunajskej

Strede v 14 učebných odboroch. Najväčšie zmeny

nastali od roku 1990 postupným zavádzaním 24

študijných odborov. Od roku 1990 doteraz na

škole zmaturovalo 2944 žiakov a výučný list

získalo 2671 žiakov. Naša škola sa od ostatných

škôl v regióne odlišuje v tom, že naše štvorročné

študijné odbory sú zamerané hlavne na

vzdelávanie v oblasti informatiky a prehlbovanie

znalostí žiakov v elektrotechnike, strojárstve

a ekonómii.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

DS-CAR, s.r.o., DUNAUTO s.r.o., IMPA Šamorín 

s.r.o., SUBARU, DSAD spol. s r.o., VAR 

ELEKTRO, Západoslovenská energetika, a.s., HI-

TECH ELEKTRO, s.r.o., KOVOFLEX s.r.o., 

BEAUTY CENTER kaderníctvo, Kadernícke 

štúdio ANDREA

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch. Okrem krúžku nechtového dizajnu sú

to: praktická ekonomika, krúžok ECDL, krúžok

EBC*L, kurz Cisco Network Academy, ktoré sú

vhodnou prípravou na získanie medzinárodných

certifikátov ECDL, EBC*L, ECL a Cisco, Žiaci sa

úspešne zúčastňujú na jazykových a odborných

súťažiach: celoslovenské kolo súťaže „Pekná

maďarská reč“ – 1. a 2. miesto v roku 2016,

recitačná súťaž Mihálya Tompu – celoštátne

kolo – bronzová medaila v roku 2016,

medzinárodná recitačná súťaž v Maďarsku – 1.

miesto v roku 2017, olympiáda v anglickom

jazyku - okresné kolo – 1. miesto v roku 2016 a

2017, krajské kolo – 5. miesto v roku 2016 a

2017, olympiáda v nemeckom jazyku - okresné

kolo – 1. a 3. v roku 2017, krajské kolo – 3. miesto

v roku 2017, celoštátna súťaž vizážistiek

INTERBEAUTY – 3. miesto v roku 2017, súťaž

ZENIT v elektrotechnike – krajské kolo – 2. a 3.

miesto v roku 2016, celoštátne kolo – úspešný

riešiteľ, XIX. celoštátna konštrukčná súťaž

v elektronike v Budapešti – úspešný riešiteľ

v roku 2016, slovenská kvalifikácia na

medzinárodnú súťaž žiakov odborného

vzdelávania „Hviezda odboru“ – 5 úspešných

postupujúcich riešiteľov, Škola pravidelne

uskutočňuje odborné exkurzie, návštevy

odborných výstav a divadelných predstavení.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Kračanská cesta 1240/36                        
Dunajská Streda-Dunaszerdahely

Tel.: 031/5522589

Mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk

Web:      sosds.sk

Aké odbory sa u nás učia?

študijné odbory:

2697 K mechanik elektrotechnik

2682 K mechanik počítačových sietí        

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik mechatronik

učebné odbory:

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

2433 H obrábač kovov

Ostatné odbory:

2478 F strojárska výroba

3178 F výroba konfekcie

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Maďarsko (Stredná odborná škola Eger) –

– výmenné akcie študentov a pedagógov
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SOU strojárske bolo zriadené 1.9.1989

a organizačne začlenené do kombinátu podnikov

ZŤS k.p. Bratislava a TESLA š.p. Bratislava so

študijným odborom Mechanik nastavovač -

zameranie Obrábacie stroje a linky a učebnými

odbormi Obrábač kovov, Mechanik

elektronických zariadení , 2 ročný učebný odbor –

Elektronická výroba. Od 1.1.1991 sa

zriaďovateľom školy stalo Ministerstvo

hospodárstva SR a zaviedli sa učebné odbory

Mäsiar, Technicko-administratívny pracovník, 2

ročný učebný odbor Strojárska výroba. Od roku

1995 sa rozšírili o odbory Elektrotechnika,

Strojárstvo, Odevníctvo. Od 1.júla 2001 bol

zriaďovateľom KÚ Trnava a v súčasnej dobe je

zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

Všetky odbory sa vyučujú v slovenskom aj

maďarskom jazyku.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

SOŠ technická spolupracuje v rámci odborného

výcviku so strojárskymií podnikmi, ktoré majú

záujem o absolventov študijných a učebných

odborov . Sú to Wertheim, Hydraulika, C2i,

Schindler v Dunajskej Strede, RPC Veľký Meder

a MEVIS v Šamoríne

Škola za zapája a organizuje odborné súťaže

(ZENIT v odbore strojárstvo a elektrotechnika,

matematický Klokan, Rodný môj kraj,

stolnotenisové súťaže, futbalový turnaj medzi

ročníkmi o putovný pohár školy, športový deň a

účelové cvičenia), prednášky a besedy, exkurzie.

Škola ponúka pre žiakov nasledovné výchovno-

vzdelávacie krúžky: Čitateľský, Konverzácia v

slovenskom jazyku, CNC-stroje, Nové trendy v

elektrotechnike, Komunikácia v cudzom jazyku,

Počítačová grafika, Elektrotechnika, Počítačové

siete, Podnikanie. Škola taktiež organizuje,

poznávacie výlety, Burza stredných škôl okresu

Dun.Streda odborné výstavy: Strojársky veľtrh

Brno, Strojárska výstava Nitra, návšteva múzeí

a výstav. Škola je zapojená do množstva

projektov „Výuka na vysokej úrovni“- Szülőföld

Alap, Otvorená škola – Naša škola otvára brány

modernému vzdelávaniu, Zvyšovanie úrovne

výuky na SOU, Využitie digitálnych a

interaktívnych učebných pomôcok vo výuke

odbornej praxe, Otvorená škola, Inovácia výuky

odbornej praxe, Rozvoj stredného odborného

vzdelávania, Elektronizácia vzdelávacieho

systému regionálneho školstva, Moderné

vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre

všeobecno-vzdelávacie predmety.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná zdravotnícka škola – EK 
Športová 349/34                                                
929 01 Dunajská Streda 

Tel.: 031/5522650

Mail: szsdunstreda@gmail.com

Web:      szsds.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

5356 M zdravotnícky asistent 4-ročné štúdium

Učebné odbory:

5371 H sanitár 3-ročné štúdium

Ostatné odbory:

5356 N zdravotnícky asistent – 2-ročné štúdium

5371 H sanitár 1-ročné štúdium

Kurzy:

Kurz prvej pomoci

Kurz opatrovania

S kým medzinárodne spolupracujeme?

SZŠ Frýdek Místek ČR

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és

Egészségügyi Szakközépiskola Sopron) MR

Gimnázium Dienes Gábor és Egészségügyi

Szakképzö Középiskola Debrecín) – mobilita

študentov MR
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Stredná zdravotnícka škola – EK v Dunajskej

Strede vznikla v r. 1970 ako zdravotnícka škola

s vyučovacím jazykom maďarským v regióne

južného Slovenska. Od roku 1990 aktivuje

študijné odbory paralelne s VJS a VJM. Sídlom

školy sa od roku 1971 stáva pôvodná budova

prvého gymnázia v Dunajskej Strede. Budova

školy prešla mnohými rekonštrukciami

a v súčasnosti patrí medzi moderné školy s veľmi

dobrou M-T vybavenosťou. Škola aktivuje

študijné odbory zdravotníckeho zamerania,

denné, popri zamestnaní, certifikované,

rekvalifikačné kurzy s VJS, VJM. Škola pripravuje

odborných a kvalifikovaných zdravotníckych

pracovníkov pre domáci i európsky trh práce, je

hodnotená medzinárodným vzdelávacím

ratingom IES London úrovňou B+. Popri

edukačnej činnosti škola vyvíja aktívnu

mimoškolskú činnosť, spoluprácu s odbornými

a partnerskými inštitúciami, organizuje odborné,

vzdelávacie podujatia, workshopy pre verejnosť.

V súčasnej dobe je zriaďovateľom Trnavský

samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Nemocnica Svet zdravia, Dunajská Streda, NsP

Galanta, Domov dôchodcov a penzióny

Dunajská Streda, Súkromné ambulancie - PEAN

Dunajská Streda, CHIRA, s.r.o Dunajská Streda,

Hospic Trstice

Vzdelávacie, rekvalifikačné kurzy , celoštátne

odborné súťaže SZŠ Poskytovanie prvej pomoci,

spolupráca s profesijnými inštitúciami,

organizáciami – Komora sestier a pôrodných

asistentiek, NsP Svet zdravia v Dunajskej

Strede, NsP Galanta, organizovanie

regionálnych súťaží – olympiády v CUJ, týždne

otvorených dverí, účasť, organizácia

regionálnych osvetovo-zdravotníckych

projektov (región Žitný ostrov), účasť študentov

na odborno-metodických podujatiach

Komplexného záchranného centra Gabčíkovo

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium M. R. Štefánika          
Slnečná 2                                                               
931 01 Šamorín 

Tel. 031 / 562 21 97

Mail: gmrs@zupa-tt.sk

Web:     gymmrssam.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Gymnázium Milana Rastislava Štefánika má

v súčasnosti 220 žiakov, z ktorých väčšina študuje

v 8-ročnom štúdiu . Hlavným cieľom školy je

kvalitná príprava žiakov na vysokoškolské

štúdium akéhokoľvek zamerania. Pedagogický

kolektív tvorí 22 učiteľov, na škole pôsobí školská

psychologička ,výchovný poradca a ďalší

koordinátori. Vyučovanie prebieha v kmeňových

aj odborných učebniach, s využitím 6

interaktívnych tabúľ. Všetci žiaci študujú

angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Ďalší cudzí jazyk

je možné vybrať z alternatívy nemčina / ruština.

Telesná a športová príprava sa vyučuje v dvoch

telocvičniach a na vonkajších športových

ihriskách. Stravovanie je zabezpečené v školskej

jedálni v budove školy. Každý žiak má počas

celého štúdia k dispozícii zadarmo vlastnú

uzamykateľnú šatňovú skrinku.

Naša história

Pripravujeme Olympiády v anglickom, nemeckom

jazyku a rôzne súťaže. Zabezpečujeme distribúciu

cudzojazyčných časopisov pre žiakov, divadelné

predstavenia v anglickom jazyku spojené

s workshopom a intenzívne jazykové kurzy so

zahraničnými lektormi. Činnosť predmetovej

komisie matematika, fyzika, informatika.

Organizujeme jednorazové súťaže Expert,

Matematický klokan, iBobor , IQ olympiáda,

o ktoré majú žiaci veľký záujem. Zapájame žiakov

do riešenia úloh matematických a fyzikálnych

súťaží - olympiády, Pytagoriády, korešpondenčný

seminár MAKS, kolektívna medzinárodná

súťaž Matematický náboj a Fyzikálny náboj. Žiacka

školská rada organizuje jesennú súťaž strašidelných

masiek, nocovačku v škole s premietaním filmov a

s polnočným stolnotenisovým turnajom

reprezentatívne študentské plesy s tematickým

zameraním zapája sa do charitatívnej činnosti –

Biela pastelka, Belasý motýľ ,úzko spolupracuje

s vedením školy a s pedagogickým zborom.

Pripravujeme žiakov na literárne a recitačné

súťaže na krúžkoch. Organizujeme návštevy

divadelných predstavení v bratislavských

divadlách , besedy so spisovateľmi . Tvoríme

vlastné kultúrne podujatia, realizujeme

literárne zamerané projekty. Predmetová

komisia spoločenskovedné predmety organizuje

súťaže v olympiáde dejepisnej, geografickej

a ľudských práv, školské výtvarné súťaže

s osvetovou tematikou, organizujeme zaujímavé

besedy, exkurzie, návštevy galérií a múzeí,

každoročne pripravujeme veľkolepú Vianočnú

akadémiu. Predmetová komisia biológia,

chémia, telesná a športová výchova

zabezpečuje odborné prednášky so zdravotnou

problematikou, návštevy výstav a exkurzií podľa

aktuálnej ponuky, aktivity v projektoch -

Európsky týždeň boja proti drogám, Červené

stužky – Deň boja proti AIDS, zapojenie školy do

environmentálnych akcií základný aj

zdokonaľovací kurz plávania a lyžovania,

pravidelne pohybové aktivity v prírode a účelové

cvičenia športové aktivity mimo vyučovacieho

procesu v podobe krúžkov prípravu žiakov na

biolo. Činnosť predmetovej komisie cudzie

jazyky. Organizujeme exkurzie a jazykové

pobyty v zahraničí, Európsky deň jazykov a

jazykový kvíz: „O jazyku trochu inak“.

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Imre Madácha s vjm
Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium
Slnečná 2                                                           
931 01  Šamorín 

Tel. 031/5622257

Mail: mtg@gmadsam.edu.sk

Web:     madach.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Maďarská republika (Kazinczy Ferenc

Gimnázium Győr) 

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Škola bola založená v roku 1954, ako jedenásťročná

stredná škola. Od 1. septembra 1970 fungovala pod

názvom Gymnázium s vyučovacím jazykom

maďarským v Šamoríne. Pri príležitosti 50. výročia

svojho vzniku bol gymnáziu udelený čestný názov

Gymnázium Imre Madácha. V roku 1983 škola sa

nasťahovala do novej budovy na okraji mesta, kde

sídli až dodnes. Štúdium je štvorročné

a osemročné. Absolventi dosahujú velmi dobré

výsledky na prijímacích skúškach a na vysokých

školách. Zriaďovateľom školy je Trnavský

samosprávny kraj.

Naša história

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch ( športové krúžky – volejbal, basketbal,

stolný tenis, konverzácie v cudzích jazykoch,

geografický krúžok, dejepisný krúžok,

biologický krúžok, matematický krúžok,

recitačný krúžok, krúžok mladý záchranár),

oboznámiť sa so zakladmi lyžovania a plávania.

Škola usporiadá rôzne akcie – Deň otvorených

dverí, Vianočná akadémia, Imatrikulácia

prvákov, Študentský ples, Svetový deň zdravia,

Enviromentálny deň, Športový deň, Dni klasickej

hudby. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky

v predmetových olimpiádach, najmä

z matematiky a fyziky a z cudzých jazykov.

Veľmi dobré výsledky dosahuje škola aj

v športovej činnosti, hlavne v basketbale.

Pravidelne navštevujeme kultúrne podujatia

v spolupráci s miestnymi inštitúciami.

Organizujeme pre žiakov stretnutia a besedy

s odborníkmi na rôzne témy (prevencia

drogových závislostí, ľudské práva, výchova

proti rasizmu, výživa a zdravie atď). Pre

absolventov každoročne organizujeme

infoburzu vysokých škôl.

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Mateja Korvína s 
vyučovacím jazykom maďarským -
Corvin Mátyás Gimnázium
Bratislavská 38                                           
932 01  Veľký Meder 

Tel. 031/5910722 

Mail: oagvm@oagvm.sk

Web:     oagvm.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Stredná škola ekonómie a informatiky
Ferenca Deáka v Győri (Maďarsko) 
Stredná bilingválna škola ekonomická v 
Budapešti 
Uzoni Péter Základná škola a 
Gymnázium zo Šalgotarjánu (Maďarsko) 

Aké odbory sa u nás učia?

• 7902J gymnázium 4 – ročné štúdium
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Z histórie školy je potrebné vedieť to, že i keď

v súčasnosti sú to dva samostatné právne

subjekty, ich pôvod, korene sú spoločné. Základy

položilo gymnázium, ktoré vzniklo v roku 1957,

odborná škola začala svoju činnosť v roku 1978.

Na začiatku pracovali oba typy škôl ako spoločná

inštitúcia, v roku 1991 boli ekonomicky

rozdelené. Vedenie školy, pedagogický a

vychovávateľský zbor a rozvrh hodín sú spoločné.

V každodennej práci nie je činnosť škôl oddelená.

Obchodná akadémia je nástupcom strednej

ekonomickej školy. Poskytuje stredné odborné

vzdelanie s maturitou v rámci štvorročného

štúdia. V súčasnej dobe je zriaďovateľom TTSK.

V roku 2015 sme získali 1. miesto v súťaži „Škola

roka“.

Naša história

EDUCATE SLOVAKIA, Medzinárodný deň

pamiatky obetí holokaustu, Medzinárodný deň

Rómov, slávnostná akadémia k výročiu Ústavy

Slovenskej republiky, Deň ochrany života

a zdravia

• Projekty: Erasmus+ pod názvom „Odborná

prax v zahraničí – záruka profesionálneho a

odborného rastu“, Projekt „2015 - Rok

odborného vzdelávania pre stredné odborné

školy s VJM“, „Do ktorých dverí ísť?“ projekt

na podporu kariérového poradenstva, Planéta

vedomostí, Grantový program pre školské

projekty „Pomáhame vyrásť- Zodpovedné

stravovanie“

• Environmentálne aktivity: škola získala

medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená

škola“ a vlajku Eco-Schools a 3. miesto v

projekte Ekočin roka 2015.

• Nezištná pomoc: verejné zbierky- Úsmev ako

dar, Deň narcisov, Biela pastelka, Deň

nezábudiek, kampaň Červené stužky, Most

lásky- návštevy, programy v domove

dôchodcov, osamelých ľudí, organizovanie

zbierok pre viacdetné rodiny, darovanie krvi v

spolupráci s Nadáciou - GERIHO zázračná

lampa.

• Ďalšie aktivity: skúšky ECDL – žiak získa

medzinárodne platné osvedčenie užívateľa

počítača vo vlastnom školskom testovacom

centre ECDL, medzinárodný veľtrh cvičných

firiem v Bratislave a v Győri, Týždeň Active

English Week, Aktive deutsche Woche,

Naše aktivity
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Kontakt

Športové gymnázium s VJM –
Sportgimnázium Dunajská Streda  -
Dunaszerdahely
Nám. sv. Štefana 1533/3                            
929 01  Dunajská Streda 

Tel. 031/590 17 09

Mail: sportgymds@zupa-tt.sk

Web:     sportgimi.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Pápa (Maďarsko)  – futbal, hádzaná

Veszprém (Maďarsko) - futbal

Békés (Maďarsko) - futbal

Aké odbory sa u nás učia?

7902J 77 gymnázium - šport 4 – ročné 

štúdium
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Škola bola osnovaná v roku 2005 s cieľom

vychovávať talentovaných športovcov. Je jedinou

školou s VJM tohto typu na Slovensku. Naši žiaci sa

zapájajú okrem športových súťaži i do

vedomostných súťaží organizovaných MŠSR.

Najúspešnejšie športové odvetvia sú: futbal,

karate, zápasenie, hádzaná. Športové gymnázium

s VJM sa nachádza v areáli SOŠRV s VJM Dunajská

Streda a majú spoločné riaditeľstvo.

Naša história

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch organizovaných na SOŠRV s VJM

Dunajská Streda, nakoľko obe školy sú v tej istej

budove so spoločným riaditeľstvom. Žiaci školy

sa zúčastnili na Burze stredných škôl

organizovanej Úradom práce, sociálnych vecí a

rodiny v Dunajskej Strede. Žiaci školy

zorganizovali zbierku na pomoc mentálne

postihnutým mladým. Pravidelne navštevovali

divadelné predstavenia v MsDK v Dunajskej

Strede a v Národnom divadle v Győri. Na

hodinách umenia a kultúry žiaci 1. a 2. ročníka

navštevovali výstavy aktuálne organizované v

galériách mesta. Zúčastnili sa Dňa bielych

pasteliek (pomoc nevidomým a slabozrakým).

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Janka Matúšku
Štvrť SNP 1004/34                                        
924 01 Galanta 

Tel. 031/780 2247
0911 864 562

Mail: gymslovga@zupa-tt.sk

Web:     gymslga.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika – Gymnázium Mikulov

Taliansko – Istituto Tecnico Commerciale

Cesare Battisti Fano

Rakúsko – Eisenstadt

Aké odbory sa u nás učia?

7902 J gymnázium – štvorročné štúdium 

7902 J gymnázium – osemročné štúdium 

7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium s druhým vyučovacím jazykom 

nemeckým
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Gymnázium v Galante začalo svoju činnosť

v školskom roku 1945/1946. Vzniklo elokovaním

tried z Gymnázia v Trnave pod názvom „Pobočné

triedy štátneho gymnázia trnavského v Galante.“

Od 1. januára 1949 dostala škola oficiálny názov

Gymnázium Galanta. Dňom 1. apríla 1991 Školská

správa Bratislava VII zriadila štátnu rozpočtovú

organizáciu s právnou subjektivitou a škola dostala

názov Gymnázium Galanta. S účinnosťou od 24.

júla 1996 bola Krajským úradom v Trnave zriadená

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

s názvom Gymnázium Galanta. Trnavský

samosprávny kraj vydal zriaďovaciu listinu

rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou

s názvom Gymnázium Galanta, ktorá nadobudla

účinnosť 1. júla 2002. Ministerstvo školstva

Slovenskej republiky prepožičiava našej škole

čestný názov „Gymnázium Janka Matúšku

Galanta“s platnosťou od 3. júna 2005.

Naša história

Naši študenti školu úspešne reprezentujú vo

viacerých oblastiach: v medzinárodnej

československej dejepisnej súťaži v rokoch 2015 a

2017 sa stali najúspešnejším gymnáziom zo SR. „Čo

vieš o hviezdach“ – astronomická súťaž –

pravidelné umiestnenie v celoslovenskom kole

súťaže. V oblasti športu dominuje volejbal, kde naši

študenti pravidelne reprezentujú nielen školu, ale aj

TTSK v celoslovenskom finále.

V oblasti záujmových aktivít zohrávali dôležitú

úlohu aktivity vyplývajúce zo vzdelávacích

poukazov. Na našej škole pracuje 18 krúžkov,

v ktorých je zapojených 225 žiakov. Sú to krúžky

– astronomický, dejepisný, chemický,

volejbalový, plavecký, floorbalový, krúžok

nemeckého jazyka, anglického jazyka,

talianskeho jazyka, zdravotnícky krúžok,

geografie, matematiky, technický, krúžok

prípravy odborných prác. Žiaci v rámci mesiaca

úcty k starším poriadajú vianočné vystúpenia

v domovoch dôchodcov a materských školách.

Organizujú návštevy a obdarúvanie detí

z detských domovov. Poriadajú imatrikulácie

a Deň otvorených dverí. Zúčastňujú sa

jazykových pobytov v Anglicku, Nemecku

a Taliansku a lyžiarskeho výchovno –

výcvikového kurzu pre žiakov štyroch tried –

Tercia, Kvinta a žiakov 1.ročníka 4-ročného

štúdia. Spolupracujeme s Okresnou knižnicou,

poriadame pravidelnú burzu kníh. Škola

organizuje exkurzie – dejepisné, literárne,

geografické a divadelné predstavenia. Študenti

si pripravujú študentský ples. „Retrovolej“ –

turnaj pre absolventov školy s účasťou

partnerskej školy z Mikulova z Českej republiky.

Takisto poriadame „Biologickú konferenciu“ aj

za účasti študentov z Gymnázia Mikulov z ČR.

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM  
Kodály Zoltán Gimnázium
štvrť SNP 1004/34                                          
924 01  Galanta - Galánta

Tel. 031/ 780 2266

Mail: kodaly@gymmadga.edu.sk

kolarovicova.eva@zupa-tt.sk

Web:       kzg.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Maďarsko – každoročné výmenné akcie 

študentov i pedagógov v rámci programu 

Határtalanul – Bez hraníc,

Aké odbory sa u nás učia?

7902 J gymnázium – štvorročné štúdium 

7902 J gymnázium – osemročné štúdium 

7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium s druhým vyučovacím jazykom 

nemeckým
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Naša škola je tretím najväčším gymnáziom

s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku.

Svoje brány otvorila v roku 1953. Prvým riaditeľom

školy bol Dr. István Farkas. V súčasnej dobe je jej

zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. V roku

1977 sa gymnázium presťahovalo do novej,

modernej budovy, vybudovali sa odborné učebne,

plaváreň, ihriská, telocvične, jedáleň. Škola

v súčasnosti má zabezpečené dobré podmienky na

kvalitnú pedagogicko-výchovnú činnosť. Počas

uplynulých 64 rokov na gymnáziu zmaturovalo

5041 študentov zo 183 tried. Škola v úspešnosti

prijímania absolventov gymnázia na vysokoškolské

štúdium vykazuje výborné výsledky. Na

vysokoškolské štúdium sa každoročne prihlási vyše

90 % maturantov. Okrem Slovenskej republiky

študenti pokračujú v štúdiu aj v Českej republike, v

Maďarsku, v Rakúsku, vo Veľkej Británii.

Naša história

Naši študenti školu úspešne reprezentujú vo

viacerých oblastiach: v medzinárodnej

československej dejepisnej súťaži v rokoch 2015 a

2017 sa stali najúspešnejším gymnáziom zo SR. „Čo

vieš o hviezdach“ – astronomická súťaž –

pravidelné umiestnenie v celoslovenskom kole

súťaže. V oblasti športu dominuje volejbal, kde naši

študenti pravidelne reprezentujú nielen školu, ale aj

TTSK v celoslovenskom finále.

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch rôzneho zamerania. Na škole už

dlhodobo pracuje bábkarský krúžok, ktorý bol

viackrát zaradený do zlatého pásma na súťaži

Podunajská jar. Na kultúrnych podujatiach

úspešne reprezentujú našu školu žiaci divadelnej

skupiny Tsízió a členovia krúžku folklórneho

tanca, napr. na školskom a študentskom plese,

pri zahájení školského roka, z príležitosti

rôznych sviatkov a jubilejných podujatí. Starší

žiaci sa každý rok zapájajú do darcovstva krvi a

z príležitosti Mesiaca starších pripravujú

kultúrne programy pre obyvateľov domu

dôchodcov. Bol založený elektronický časopis

študentov, v ktorom sa zverejňujú aktuálne

informácie o študentských aktivitách, ale

v časopise sa objavujú aj literárne prvotiny

nadaných žiakov. Študenti dosahujú vynikajúce

výsledky v predmetových olympiádach

v celoslovenskom kole aj v krajských kolách.

Medzi úspešné súťaže patria napr. Robotické dni

–Trenčín, matematická olympiáda, olympiáda

v anglickom jazyku, športové súťaže, Poznaj

slovenskú reč, Dni Mihálya Tompu atď. Keďže

gymnázium nesie meno významného

hudobného skladateľa Zoltána Kodálya, každý

rok sa uskutočňujú rôzne podujatia,

spomienkové slávnosti na počesť tohto velikána

hudby.

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Vojtecha Mihálika 
Kostolná 119/8, Sereď                                          
Kostolná 119/8                                                  
926 01 Sereď 

Tel. 031/7893752

Mail: gymsered@zupa-tt.sk

Web:      gymsered.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika - Gymnázium Tišnov

Nemecko  - Sociálno-pedagogické 

gymnázium Stuttgart

Aké odbory sa u nás učia?

7902 5 – gymnázium – osemročné 

štúdium

7902 J – gymnázium - osemročné štúdium

7902 J – gymnázium - štvorročné štúdium
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História gymnázia sa začala písať v roku 1953, keď

bola zriadená stredná škola s maturitou ako

Jedenásťročná stredná škola. V roku 1958 bola

premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu

školu. Škola sa pretransformovala na gymnázium

s humanitnou a prírodovednou vetvou v roku 1969.

Postupne sa z neho stalo gymnázium so

všeobecným zameraním so širokou škálou

voliteľných predmetov. Významná zmena sa

uskutočnila v roku 1997, keď bolo vytvorené

osemročné gymnázium, ktoré pôsobí dodnes popri

štvorročnom gymnáziu. V školskom roku

2008/2009 sme prešli na vzdelávanie podľa

školského vzdelávacieho programu, v rámci

ktorého si žiaci volia zameranie prostredníctvom 4

uvedených modulov: spoločensko-vedného,

ekonomického, prírodovedného a technického.

Naša história

úspešní, dosahujú výborné výsledky. Často

obsadzujú popredné miesta nielen v rámci

Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Podporujeme aj sociálne cítenie a empatiu našich

študentov. Žiaci sa každoročne zapájajú do zbierky

Hodina deťom a príležitostne aj do iných

charitatívnych zbierok - Darujme teplo, Zbierka

školských pomôcok, Biela pastelka, Modrý gombík,

atď.

Naša škola sa prezentuje na verejnosti 

tradičnými akciami: imatrikulácia, stužkové 

slávnosti, gymnaziálny ples, venčekové

slávnosti, „Vianočné zvonenie“, Deň otvorených 

dverí, slávnostné odovzdávanie maturitných 

vysvedčení. Pravidelne organizujeme Týždeň 

vedy a techniky, Jazykový deň, lyžiarsky výcvik, 

športové turnaje, exkurzie, výlety, návštevy 

divadelných predstavení, besedy a workschopy. 

Na škole pôsobí študentská firma Juvenis, JA 

Firma, ktorá sa venuje podnikateľskému 

a ekonomickému vzdelávaniu študentov. Počas 

celého školského roka žiaci participujú na tvorbe 

internetového školského časopisu pod názvom 

Mihalnica. Ďalšou aktivitou je partnerstvo a 

výmenné návštevy s Gymnáziom v Tišnove

v Českej republike a so Sociálno-pedagogickým 

gymnáziom v Stuttgarte. V rámci starostlivosti 

o našich žiakov úzko spolupracujeme s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Galante, Mestskou políciou 

v Seredi, a Súkromným centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva v Trnave. Na škole 

pracujú rozmanité záujmové krúžky: šachový, 

turistický, biologický, geografický, žurnalistický, 

počítačový, z cudzích jazykov a rôzne športové. 

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú 

predmetových olympiád a iných súťaží. Sú veľmi

Naše aktivity
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Kontakt

Obchodná akadémia, Mládežnícka 
158/5, Sereď                              
Mládežnícka 158/5                                    
926 01 Sereď

Tel. 031/7892016

Mail: oasered@oasered.sk

Web:    oasered.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Gymnázium Vasyla Symonenka Ľvov 

Obchodná akadémia BHAK/BHS 

Gänserndorf

Aké odbory sa u nás učia?

6317 M obchodná akadémia
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Stredná škola s ekonomickým zameraním vznikla

v školskom roku 1972/1973 popri vtedajšej

strednej poľnohospodárskej škole. V prvých

dvoch triedach študovalo 67 žiakov. Jej názov bol

Stredná ekonomická škola. V priebehu 40 rokov

sa rozrástol počet tried, žiakov i pedagogický

zbor. Vznikli a zanikli študijné odbory, ako

napríklad dvojročná ekonomická škola,

pomaturitné štúdium pre riadnych denných

študentov, večerné a diaľkové štúdium popri

zamestnaní. V súčasnosti je zriaďovateľom školy

Trnavský samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

PCA Peugeot Citroën Slovakia

I.D.C. Holding Sereď

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď

Daňový úrad Trnava, Galanta, Hlohovec

Snahou pedagógov OA Sereď je pripraviť žiakov

na ekonomickú realitu. Jednou z možností je aj

veľtrh cvičných firiem. Tejto akcie, sa zúčastňujú

žiaci tretieho ročníka a všetky triedy štvrtého

ročníka, ktoré sa na túto príležitosť pripravujú v

rámci predmetu ekonomické cvičenia. Úspešne

sa zúčastňujeme medzinárodného Veľtrhu CVF

Bratislava. Žiaci absolvujú exkurzie –Burza VŠ

a zamestnávateľov Bratislava, Hyundai Nošovice

na Morave, Okresný súd Galanta – účasť na

pojednávaní, Volkswagen Bratislava, literárne

exkurzie v Nitre, Trnave a Bratislave, besedy

s odborníkmi z praxe – Finančné poradenstvo,

Prima banka, Nákupný marketing – IDC holding

Sereď, EUBA – „Migračná politika a iné. Majú

možnosť pracovať vo viacerých krúžkoch

.Každoročne škola organizuje Knižné hody,

v rámci ktorých sme vytvorili v živej reťazi

spojení s knihami slovenský rekord a zápis v

Knihe rekordov Slovenska. Podporujeme

interaktívne metódy vo výučbe o holokauste,

projekt financovaný z prostriedkov mesta Sereď

- Židovská ulička v Seredi. Aktívne sa zapájame

do humanitárnych zbierok: Biela pastelka, Deň

nezábudiek, Deň narcisov, Liga proti rakovine –

Avon pochod, Deň bielej palice, Úsmev ako dar,

zbierka oblečenia a školských pomôcok, Úsmev

ako dar, návšteva v Domove dôchodcov v Seredi

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola technická 
Galanta Műszaki Szakközépiskola
Galanta Esterházyovcov 712/10                        
924 34 Galanta 

Tel. 031/7802492
0918474759

Mail: skola@sostechga.edu.sk

Web:    sostechga.edu.sk

sostechga.edupage.org

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2413 K mechanik strojov a zariadení                
2679 K mechanik mechatronik

Učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár - mechanik                       
2487 H 02 autoopravár – elektrikár                               
2487 H 03 autoopravár – karosár                                     
4524 H 00 agromechanizátor
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a 
zariadenia

Ostatné odbory:

3757 L  dopravná prevádzka 01 cestná 
a mestská doprava                                                                          
2414 L strojárstvo 04 podnikanie a služby                
4526  L 00 mechanizácia poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva                                          
2478 F strojárska výroba                                                
4572 F poľnohospodárska výroba

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Moravský Krumlov (CZ)

SOU opravárenské Jihlava (CZ),

SOU Mikulov (CZ)

Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József 

Szakképző Iskola és Kollégium v Seregélyesi

(HU)

Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola, 

Szakképző Intézet Kecskemét (HU)

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti

Szakképző Iskola és Kollégium Győr (HU)

FM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és

Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és

Kollégiuma Mátrafüred (HU)

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző

Iskola és Kollégiu Velence (HU)

Technická škola Miercurea Ciuc (RU) 

S cezhraničnými partnermi sa úspešne zapájame 

do rôznych projektov a každoročne 

organizujeme pestré výmenné akcie, stáže.
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Škola bola založená v roku 1948 s názvom

Kovovýrobné strojárske učilište na Slovensku.

V povojnovom období sa začala rozmáhať výroba

a nastal rozmach mechanizácie

poľnohospodárstva. Táto škola mala napomôcť

vychovať odborníkov pre strojárske odvetvie

a poľnohospodárstvo. V roku 1948 do

novootvorenej školy nastúpilo 237 učňov a učili sa

v profesiách strojný zámočník, nástrojár, frézar

a sústružník. V roku 1955 v rámci reorganizácie

dostala škola nový názov Poľnohospodárska

učňovská škola. V súčasnosti škola má už 6.

názov a jej zriaďovateľom je Trnavský

samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Spolupráca so strojárskymi zamestnávateľmi 

PSA Peugeot Citroën Trnava
Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď                
Brovedani Slovakia s.r.o.                                               
SAD Dunajská Streda a.s., 
DZ Galanta - spolupráca so SAD Galanta, kde 
SOŠ technická má dielňu OV                              
DHL
Maschinen und Werkzeugbau s.r.o.  Galanta  
SMP Automotive Solusions Slovakia s.r.o. 
Galanta

Spolupráca s poľnohospodárskymi 

zamestnávateľmi  

Agropek – Team s.r.o.Veľký Grob                  

Agrofrukt s.r.o. Čierna Voda                           

Agrostaar s.r.o. Kráľov Brod 

Biolife s.r.o. Galanta

V súčasnosti škola dosahuje dobré výsledky

v činnostiach, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu

štúdia vo forme zabezpečenia kurzov autoškoly

a zvárania, obsluha vysokozdvižných vozíkov.

Absolventi sa môžu uplatniť aj ako profesionálni

vodiči. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti

krúžkov každý týždeň zorganizujeme jedno

podujatie s dôrazom na harmonický rozvoj

osobnosti mladého človeka. Obľúbené sú

športové a turistické súťaže, celodenné výlety

a exkurzie, návštevy divadelných a filmových

predstavení, vedomostné súťaže. Okrem našich

podujatí sme sa stali spoluorganizátormi

okresných i krajských postupových športových

súťaží. Dlhé roky úspešne spolupracujeme

s oddelením telovýchovy a športu centra voľného

času v Galante, telovýchovnými jednotami

v Galante ako aj ostatnými spoločenskými

organizáciami v našom meste, s ÚPSVaR

a s podnikateľmi v oblasti techniky

a poľnohospodárstva. Aktívne nám pracujú

záujmové krúžky: agromechanizačný, anglický

jazyk, AutoCAD, autoelektronický, diagnostický,

elektrotechnický, environmentálny, florbal,

informatika, konštrukčný, kultúrno-technický,

literárny, mediálny, mladý opravár, motorka a ja,

modelársky, nemecký jazyk, ochrana prírody,

posilňovanie, spoločenská výchova, turistický,

strojové obrábanie, technický, vodácky, tvorba

projektov, zváranie.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb Z. Kodálya 765                                             
924 47 Galanta

Tel. 031/780 23 46

Mail: sosga@sosga.sk

Web: sosoasga.edupage.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

6323 K hotelová akadémia

6352 M obchod a podnikanie

Učebné odbory:

2487 H autoopravár

2977 H cukrár – kuchár

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6456 H kaderník

Ostatné odbory:

2414 L strojárstvo

2493 L predaj a servis vozidiel

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (SOŠ Sokolov) – odborné 

stáže žiakov

Cyprus, Grécko – odborná prax žiakov

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Škola bola založená 1.septembra 1948 a je

najstaršou strednou školou v Dunajskej Strede.

Gymnázium bolo v roku 1953 zmenené na

jedenásťročnú strednú školu a v roku 1969 bola

zmenená na gymnázium so štvorročnou formou

štúdia. V školskom roku 1994/95 bola

k štvorročnej zriadená ďalšia osemročná forma

štúdia. Škola sídlila dlhší čas v spoločnej budove s

gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským,

no v januári 2006 sa presťahovala do

zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej

školy. Od roku 2009 škola nesie čestný názov „

Gymnázium Ladislava Dúbravu“ po učiteľovi,

ktorý pôsobil na škole a bol uznávaným

pedagógom, fyzikom a človekom.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

kúpele Piešťany,  Fermo s.r.o Tešedíkovo, Petro 

cars s.r.o 29, augusta , Galanta, Autoservis A-

EK&Emil Kubovič Pavlice, Autoservis Marián 

Hrabinský Poľská 592, Pusté Úľany, Motor-Car

Bratislava, Tuhovská 5, Bratislava,Reštaurácia

Romantik, s.r.o Dolná Streda, Penzión G&G, 

Šaľa, Penzión Európa Diakovce, Hotel Galanta, 

penzión Viktória Galanta a iné gastro zariadenia 

v okolí...

Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, školské

olympiády v cudzích jazykoch, v slovenskom

jazyku a literatúre, školské kolá SOČ,

ekonomické súťaže, športové súťaže,

gastronomické súťaže, strojárske súťaže Castrol

Junior, Tvorivý cukrár, Mladý tvorca, Najkrajšia

torta Slovenska, súťaž v kórejských jedlách,

barmanské súťaže Monin cup, Cassovia cup,

Nicolaus cup, kadernícke súťaže - cena mesta

Pezinok, Juvyr, Deň podpory remesiel

v Trenčíne, žiaci majú možnosť získať

osvedčenia z barmanského, baristického,

zváračského kurzu, majú možnosť získať

vodičské oprávnenie, žiaci sa zapájajú do

charitatívnych akcií – Biela pastelka, Deň

narcisov, poskytujú služby v Domove sociálnych

služieb v Galante. Žiaci poskytujú služby i

verejnosti pri spoločenských podujatiach,

svadbách, rodinných slávnostiach, pracovných

stretnutiach.

V škole žiaci pracujú v rôznych krúžkoch -

barmanský, krúžky cudzích jazykov, slávnostné

stolovanie, maľovanie na sklo, tvoria rôzne

projekty – Červená stužka, Vráťme knihy do

škôl, Náš región, Zdravý životný štýl, Ako byť

sám sebou, Talent školy...

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Ivana Kupca           
Komenského 13                                                  
920 01 Hlohovec 

Tel. 033/73206467

Mail: gymhc@zupa-tt.sk

Web:     gymhc.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Švédsko (Djuraschool, Gagnef) –

každoročné výmenné akcie študentov 

i pedagógov

Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburghu.

Aké odbory sa u nás učia?

7902 J gymnázium – štvorročné štúdium

7902 J gymnázium – osemročné štúdium

7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium
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Štatút gymnázia schválilo obecné zastupiteľstvo

v Hlohovci 30. marca 1936. Študenti prekročili

prvýkrát prah školy 29. septembra 1936.

V septembri 1953 vznikla jedenásťročná stredná

škola, v školskom roku 1959/1960 dvanásťročná

stredná škola. Od školského roku 1960/1961 to

bola stredná všeobecnovzdelávacia škola, pričom

systém trojročného vzdelávania na SVŠ trval do

roku 1975. Súbežne od školského roku 1970/1971

začala štvorročná gymnaziálna forma štúdia. Po

revolúcii v roku 1989 bola obnovená tiež

osemročná forma štúdia na gymnáziu, vtedy so

zameraním na matematiku a fyziku. V súčasnosti

sú v škole obidve formy štúdia, osemročná forma

však už bez zamerania. Od školského roka

2017/2018 otvára škola 5-ročnú bilingválnu formu

štúdia v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9.

ročníka základnej školy.

Naša história

Hlohovec, Michalský jarmok a pod. V minulom

školskom roku prebehli školské aj krajské kolá

matematickej olympiády, olympiády

v anglickom a nemeckom jazyku, biologickej,

chemickej, fyzikálnej olympiády, olympiády

ľudských práv, súťaž Zenit v programovaní, ale aj

súťaž v Stredoškolskej odbornej činnosti.

V rámci projektov Zdravá škola sa uskutočňujú

rôzne zbierky a dni zdravej výživy. Zelená škola

napr. každoročne robí čistenie chráneného

areálu Sedliská v Hlohovci. Žiaci sa zdokonaľujú

v rámci projektov finančnej gramotnosti.

V tomto školskom roku sa zapojila naša škola do

nového projektu pod záštitou britskej kráľovskej

rodiny Medzinárodná cena vojvodu

z Edinburghu, začíname tiež s projektom

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch - Angličtina hrou, Zelená škola,

Chémia hrou, Matematický krúžok,

spoločensko-vedný krúžok Študenti v akcii,

Biblický krúžok, Výchova k manželstvu

a rodičovstvu, Literárny krúžok, školský časopis,

športové krúžky – fitnes, futbal, florbal,

hádzaná. Vo veľkom počte sa naši študenti

zapájajú do aktivít organizovaných školou – Deň

otvorených dverí, Týždeň globálneho

vzdelávania, Vianočná besiedka. Pomáhajú

spoločenským a charitatívnym organizáciám –

Deň narcisov, Červená stužka, Modrá

nezábudka, Samaria a pod. Škola spolupracuje

s MŠ a pomáhame pri akciách ako Tekvičkový

deň v MŠ, Mikuláš v materskej škôlke,

Olympiáda materských škôl. Členovia

športových krúžkov sa zúčastnili na viacerých

turnajoch v rámci okresu Hlohovec či na Župnej

olympiáde. K dispozícii majú fitness centrum

a dve telocvične. Výtvarne a literárne nadaní

študenti sa so svojimi výtvormi zúčastňujú súťaží

v spolupráci s Centrom voľného času mesta

Hlohovec, v rámci kraja i celého Slovenska. V

škole je vydávaný školský časopis Mozaika.

Hudobne a dramaticky talentovaní žiaci sa

prezentujú na akciách ako Vianočné trhy mesta

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola                     
Nerudova 13                                                  
920 01 Hlohovec 

Tel. 033/7301503 

Mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk

Web: soshlohovec.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia

6662 M kozmetička vizážistka

2860 K chemik operátor

2880 K chémia a životné prostredie

8261 M propagačná grafika

8297 M fotografický dizajn

Učebné odbory:

6456 H kaderník

Ostatné odbory:

6426 L vlasová kozmetika

2890 L chemický a farmaceutický priemysel

6362 N kozmetička a vizážstka

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (SOŠ Strážnice) –

každoročné výmenné akcie študentov i 

pedagógov

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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SOU farmaceutické v Hlohovci vzniklo v r. 1988

ako komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie

z bývalého SOU pre teoretické vyučovanie a

stredísk praktického vyučovania. Vtedajšie veľké

podniky Hlohovca a Leopoldova - Slovakofarma,

Odevné závody a Slovlik, poskytovali priestory a

finančné prostriedky. Zriaďovateľom sa stalo

Generálne riaditeľstvo Spofa Praha. Zánikom

týchto organizácií po r. 1989 patrilo SOUF

zakladajúcim podnikom. Od r. 1991 bolo

zriaďovateľom Ministerstvo priemyslu SR a od r.

1992 Ministerstvo hospodárstva SR. Od 1. júla

2001 bol zriaďovateľom KÚ Trnava. V súčasnej

dobe je zriaďovateľom Trnavský samosprávny

kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec

Bekaert, a. s. Hlohovec

Faurecia Slovakia, s. r. o. Hlohovec

Žiaci SOŠ sa počas štúdia zapájajú do olympiád

v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, do

chemických olympiád, sú úspešnými riešiteľmi

matematickej súťaže Klokan. Škola dosahuje

úspechy v krajských a celoštátnych prehliadkach

Stredoškolskej odbornej činnosti. Stredná

odborná škola je pravidelným organizátorom

absolventských výstav a tematických

umeleckých výstav. Žiaci sa zapájajú do rôznych

aktivít a súťaží, v ktorých prezentujú umelecký

charakter študijných odborov, hlavne tvorivosť,

samostatnosť a talent. Študentky odborov

kozmetička a vizážistka a kaderník prezentujú

školu na súťažných akciách, spolupracujú

s materskými školami a základnými školami pri

detskom líčení a pri reprezentatívnych akciách

školy v oblasti služieb. Žiaci majú možnosť na

SOŠ pracovať vo viacerých krúžkoch – športový,

informatický, výtvarný, chemický, krúžok

anglického jazyka, krúžok nemeckého jazyka,

kozmetický, kadernícky. Študenti pod vedením

pedagógov vydávajú školský časopis. Žiaci sa

počas štúdia zúčastňujú odborných exkurzií,

kultúrnych a divadelných predstavení. Na SOŠ

v Hlohovci je zabezpečená aktívna činnosť

výchovného poradcu, koordinátora

protidrogovej prevencie a špecialistu na

enviromentálnu výchovu a zdravý životný štýl.

Naše aktivity
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Kontakt

Obchodná akadémia                             
Tehelná 4                                                           
920 01 Hlohovec

Tel. 033/7301640

Mail: oahc@zupa-tt.sk

Web:     oahlohovec.edupage.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

2015 Zahraničná odborná prax žiakov 

v Londýne, Anglicko, projekt LEONARDO

2016 Zahraničná odborná prax žiakov 

v Londýne, Anglicko, projekt ERASMUS

Aké odbory sa u nás učia?

6317 M obchodná akadémia
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Obchodná akadémia v Hlohovci vznikla v roku

1992 za podpory MsÚ Hlohovec a Školskej správy

Bratislava VII ako reakcia na spoločensko-

politické zmeny v našej spoločnosti a vyplnila tak

veľkú medzeru v oblasti stredného školstva, ktorú

Hlohovec a jeho blízke okolie dlhodobo

pociťovali. V roku 1994 sa škola presťahovala do

súčasných priestorov na Tehelnej ulici a v plnej

miere potvrdila opodstatnenosť svojho vzniku.

Vošla do povedomia širokej verejnosti, získala si

jej dôveru a prejavila celkovú

životaschopnosť. Dôležitá úloha školy tohto typu

v Trnavskom kraji sa posilnila hlavne

v poslednom období, keď sa hlohovský región

stal dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Bekaert Hlohovec, a. s.  

Slovenská sporiteľňa, a. s.                                   

Všeobecná úverová banka, a. s.                            

Daňový úrad Hlohovec

Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie zamerané

na podnikateľské zručnosti, prepojenie

vzdelávania s praxou, ovládanie cudzích jazykov

a digitálnu gramotnosť. Súčasťou školského

vzdelávacieho programu sú moderné výučbové

metódy a aktivity ako napr. eTwinning, CLIL,

predmety ako manažment osobných financií a

cvičná firma, E-learningové programy: Globálny

etický program, Poznaj svoje peniaze, Online

ekonómia . Na hodinách administratívy

a korešpondencie sa využíva progresívny

výučbový program ZAV. Žiaci majú možnosť

zapájať sa do predmetových olympiád a súťaží

a pracovať v záujmových krúžkoch. Víťazstvo

v celoslovenskej súťaži EUROSCOLA umožnilo

žiakom a pedagógom exkurziu do Európskeho

parlamentu v Štrasburgu. Vzťah k slovenskej

kultúre posilňuje škola napr. prostredníctvom

besied so spisovateľmi a exkurziami

.Významnou je spolupráca s rôznymi

charitatívnymi organizáciami a zariadeniami

v Hlohovci (Domov dôchodcov Harmónia), ale

i so základnými školami v regióne (Deň

otvorených dverí, workshopy o finančnej

gramotnosti). Vďaka využívaniu elektronickej

triednej knihy a elektronickej žiackej knižky sa

skvalitnila spolupráca s rodičmi. Obchodná

akadémia Hlohovec je držiteľom titulu Škola

roka každoročne udeľovaného predsedom TTSK

najlepším školám.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola technická             
F. Lipku 2422/5                                               
920 01 Hlohovec 

Tel. 033/7320620

Mail: sosthc@zupa-tt.sk

Web: sosthc.edupage.org

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2413 K mechanik strojov a zariadení                
2697 K mechanik elektrotechnik

Učebné odbory:

2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia 
2487 H 01 autoopravár mechanik                       
2683 H 15 elektromechanik úžitková technika 
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová 
technika                                                                         
2433 H obrábač kovov                                                 
3355 H stolár

Nadstavbové štúdium:

2414 L 04 strojárstvo podnikanie a služby           
2675 L 02 elektrotechnika výroba a prevádzka 
strojov a zariadení

S kým medzinárodne spolupracujeme?Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Zriaďovacia listina SOU strojárskeho v Hlohovci 

je spätá s dátumom 1. 9. 1984. Prvotným 

zriaďovateľom bolo Generálne riaditeľstvo 

hutníckej druhovýroby v Prahe. Škola vznikla ako 

odozva na vtedajšie spoločensko-hospodárske 

podmienky v spoločnosti a nadviazala na 

výchovu a vzdelávanie učňovskej mládeže 

v stredisku praktického vyučovania pri n. p. 

Drôtovňa Hlohovec, ktoré malo vtedy 20 ročnú 

tradíciu. V ďalšom období prešla škola do 

zriaďovateľskej pôsobnosti: Od 1. 4. 1991 

Ministerstvo hospodárstva SR. Od 1. 7. 2001 

Krajský úrad v Trnave. V roku 1992 škola získala 

právnu subjektivitu. Od 1. júla 2002 škola začala 

písať ďalšiu kapitolu svojej histórie pod novým 

zriaďovateľom, ktorým sa stal Trnavský 

samosprávny kraj. 1. septembra 2008 v zmysle 

platnej legislatívy vznikla Stredná odborná škola 

technická premenovaním Stredného odborného 

učilišťa strojárskeho.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Bekaert a.s. Hlohovec

SDT Leopoldov

Kovex Šulekovo

Vakuumschmelce Horná Streda

Vakuumtechnik Šulekovo

Autoservis Fazika Rišňovce

BAYERN center Hlohovec

Kopax Hlohovec

MIKOS Hlohovec

AUTOCENTRUM Hlohovec

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 

Žiaci SOŠT Hlohovec sa zúčastňujú rôznych

športových súťaží, odborných súťaží, kultúrnych

akcií – divadlá, koncerty, výstavy, exkurzie,

lyžiarske a plavecké kurzy: Technická

olympiáda, Zenit v strojárstve, Mladý zvárač

Tlmače, Zlatý pohár Linde Mladý zvárač – Frídek

Místek, Župná olympiáda, Mladý tvorca Nitra,

Autosalón, Nitra, Hlohovské hry mládeže, Deň

študentstva. Žiaci majú možnosť pracovať vo

viacerých krúžkoch – umelecké drôtarstvo,

tenisový, stolnotenisový, futbalový, športový,

počítačový. Škola aktívne spolupracuje

s Pedagogicko-psychologickou poradňou

Hlohovec, ÚPSVaR Hlohovec. Súčasťou školy je

zváračská škola, ktorá zabezpečuje zváračské

kurzy pre žiakov, ale ja širokú verejnosť. Škola je

zapojená do viacerých projektov: projekt

INFOVEK, Červené stužky, Modernizácia

vzdelávania SŠ, Zvyšovanie kvality vzdelávania

na základných a stredných školách s využitím

elektronického testovania, Rozvoj stredného

odborného vzdelávania. V rámci podnikateľskej

činnosti škola ponúka výrobu jednoduchých

výrobkov z kovu, výrobkov z gumy a plastov

organizovanie a zabezpečovanie zváračských

kurzov, prenájom nehnuteľností spojený

s poskytovaním základných služieb a iných

doplnkových činností (prenájom strojov

a zariadení), poskytovanie stravovania.

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9                                        
921 01 Piešťany 

Tel. 033/7989311

Mail: gypdcpy@zupa-tt.sk

Web:     gypy.sk 

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Medzinárodný výbor Pierra de Coubertina

v Lausanne.

Gymnázium Mürzzuschlag, Rakúsko.

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium

7902 5 gymnázium 

7902 J 74 gymnázium - bilingválne

47



Škola bola zriadená ako Spolkové

československé reálne gymnázium výnosom

Ministerstva školstva a národnej osvety v roku

1936. Od r.1953 sídli v historickej budove bývalej

Ľudovej a meštianskej školy T.G. Masaryka

v centre mesta. Škola prešla mnohými

štrukturálnymi a obsahovými zmenami

v súvislosti s historicko-spoločenským vývojom

a s tým súvisiacimi reformami v školstve. V šk.r.

1975/76 sa tu začalo ako na jednej z prvých škôl

na Slovensku s inovatívnou výučbou

programovania, od šk.r. 1998/99 sa otvoril 8-

ročný študijný program a od šk.r. 2015/2016 sa

otvorilo 5-ročné bilingválne štúdium. Škola

sedemkrát zmenila svoj názov, dnes patrí do

medzinárodnej siete škôl – od r. 2003 nesie názov

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP

9 Piešťany a svojou kvalitnou výučbou úspešne

napĺňa princípy kalokagatie. Zriaďovateľom je

Trnavský samosprávny kraj.

Naša história

a zdravia. Škola sa zapája do dlhodobých

i medzinárodných projektov v oblasti

elektronizácie vzdelávania, modernizácie

výučby. Škola každoročne organizuje Olympijský

deň na počesť obnoviteľa olympijských hier

baróna Pierra de Coubertina, Deň otvorených

dverí a žiaci sa aktivizujú av dobrovoľníckych

aktivitách charitatívnych zbierok: Na bicykli proti

rakovine, Biela pastelka, Dni nezábudiek, Hodina

deťom, Úsmev ako dar, Deň narcisov. Pod

vedením pedagógov vydávajú žiaci školy školský

autorský časopis Gymnazista a rozvíjajú svoj

talent a vzťah k ľudovým tradíciám vo

folklórnom súbore Máj, ktorý úspešne

reprezentuje naše ľudové umenie po celom

svete.

Škola dlhodobo dosahuje výborné vyučovacie

výsledky, jej absolventi sú úspešnými

odborníkmi vo svojich profesiách. Stálou

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je

aktívna a úspešná účasť žiakov v rozličných

súťažiach vedomostných, športových,

umeleckých, ako aj zapojenie sa do projektov

a práca v mnohých záujmových krúžkoch. Žiaci

pravidelne dosahujú výborné umiestnenie

v medzinárodných i celoslovenských kolách

súťaží: Náboj FKS, Jazykový kvet, Olympiády

v ruskom jazyku, v anglickom jazyku,

v nemeckom jazyku i vo francúzskom jazyku,

Pangea, Expert geniality, Biologická olympiáda,

Matematický expres, Geografická olympiáda,

Olympiáda o Európskej únii, Chemická

olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Dejepisná

olympiáda, Medzinárodná súťaž v prírodných

vedách EUSO, Biblická olympiáda. Škola získava

každoročne medailové umiestnenie v súťaži

Škola roka v športe. Žiaci dosahujú mimoriadne

výsledky v športoch: bedminton, atletika,

florbal, halové veslovanie, orientačný beh,

basketbal, streľba zo vzduchovky. K zdravému

životnému štýlu žiakov významnou mierou

prispieva aj absolvovanie lyžiarskeho výcviku

a kurzu na ochranu života.

Naše aktivity

48



Kontakt

Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beňovského 358/100                                   
922 03 Vrbové 

Tel. 033/7791495 

Mail: gymvrbove@gymvrbove.sk

Web: gvrbove.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (Gymnázium,Vítkov) 

Taliansko (NauticoInstituto, Palermo) 

Island (FjolbrautaskóliVesturlands, Akranes)

Rakúsko (Gartenbauschule Langenlois) –

Rusko ( Voronež ) - výmenný pobyt 

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902 J 74  gymnázium – bilingválne 

štúdium
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Gymnázium Vrbové vzniklo 1. 7. 2000, jeho

zriaďovateľom bol vtedajší Krajský úrad v Trnave.

S účinnosťou od 1.7.2002 prešla zriaďovateľská

funkcia na Trnavský samosprávny kraj. Dňa

1.9.2008 sme získali čestný názov Gymnázium

Jána Baltazára Magina.

Naša história

aktivity patria poznávacie zájazdy: - Londýn,

Manchaster, Francúzsko a Paríž a Francúzska

riviéra a Azúrové pobrežie, Bulharsko, Taliansko-

Lignano, Grécko-Olympská riviéra, Krakov a

Osvienčim, Viedeň, Praha, Bratislava.

Organizujeme Spell & Tell - súťaž v anglickom

jazyku, určená pre trojčlenné družstvá žiakov 7. a

8. ročníka základných škôl.. Súťažiaci riešia úlohy

formou slovných hier, hádaniek, piesní. Našim

študentom umožňujeme študijný pobyt na City

University v Trenčíne. Usporadúvame akcie -

Halloween, imatrikulácia, KOČAP, lyžiarsky kurz,

Vianočná besiedka a predajné trhy. Športové

aktivity - súťaže vo florbale, stolnom

tenise, volejbale, badbintone, futbale,

cezpoľnom behu, šachu. Krúžky informatiky,

športových hier, tvorivé dielne, cvičenia

z matematiky, chémia okolo nás, tvorba

školského časopisu, krúžok ruského jazyka

i Cestou necestou.

Vydávame školský časopis GYMPLOVINY.

Výber zo školského časopisu Gymploviny

vychádza aj v prílohe mestských novín Hlas

Vrbového. Realizujeme už 17. ročník

medzinárodnej literárnej súťaže sci-fi poviedok

„Keď si vymýšľam...“. Každoročne organizujeme

atraktívne školské plesy. Tradíciou sa stali aj

strítbalové turnaje žiakov SŠ. Dňa 5.10. 2016

nám na udelili titul Zelenej školy. Vypracovali

sme projekt spolupráce medzi Strednou školou

Fjölbrautaskóli Vesturlands a našou školou

pomocou spoločnej realizácie kultúrnych a

spoločenských akcií so zameraním na podporu

environmentálnej výchovy a medzinárodnej

mobility študentov s cieľom získania nových

znalostí a skúseností v oblasti prístupu k

environmentálnym otázkam, zeleným

energiám, alternatívnym zdrojom, najmä

geotermálnej energie. Ďalšia spolupráca sa bude

rozvíjať s Gartenbauschule Langenlois

v Rakúsku koncom tohto školského roka. V

školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do

projektu spoločnosti Junior Achievement –a

vytvorili sme pilotnú triedu aplikovanej

ekonómie. Organizujeme výmenné pobyty ako

návšteva Palerma, Taliansko v r. 2014,

nasledovalo Škótsko a Írsko v r. 2015, Akranes

na Islande v r. 2016, pripravujeme výmenný

pobyt v Rusku, vo Voroneži na jeseň tohto roku

a v budúcom roku. Medzi naše ďalšie zaujímavé

Naše aktivity
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Kontakt

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34                                                
921 01 Piešťany 

Tel. 033/7726431 

Mail: hotelak@zupa-tt.sk

Web: hastropy.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (Střední škola

gastronomie, hotelnictví a lesnictví

Bzenec) – spolupráca v oblasti

gastronómie, odborných súťaží

a výmennej praxe žiakov

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:                                             

6323 K hotelová akadémia

Ostatné odbory:

6318 Q manažment hotelov a cestovných 

kancelárií
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Škola vznikla v roku 1946 ako prvá hotelová škola

na Slovensku. Jedným z iniciátorov jej založenia

bol aj bývalý generálny riaditeľ piešťanského

kúpeľného podniku Ľudovít Winter. Počas rokov

existencie školy sa menila dĺžka štúdia, názvy

odborov i názvy školy. Od roku 1992 je škola

pomenovaná ako Hotelová akadémia s 5 –

ročnou dĺžkou štúdia a 3- ročným vyšším

odborným štúdiom. V roku 1998 bol škole

prepožičaný čestný názov Hotelová akadémia

Ľudovíta Wintera. V súčasnosti škola ponúka

moderný spôsob výučby cudzích jazykov,

odborných ekonomických predmetov

a praktických odborných predmetov.Absolvent

školy získa okrem odborných, jazykových,

ekonomických vedmostí a praktických zručností

preukaz sprievodcovskej činnosti.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Horezza a.s Piešťany

BNN Group s.r.o. Hlohovec

Tatra united corporationa.s. Piešťany

Cafe Cairo s.r.o. Piešťany

Penzión Diana s.r.o. Piešťany

Kursalón s.r.o Piešťany

ESPA LINE s.r.o. Piešťany

TM Centro s.r.o. Piešťany

OSP Slovensko s.r.o. Ivánka pri Nitre

KOCH – ART s.r.o. Ostrov

Škola organizuje množstvo gastronomicko-

spoločenských podujatí: Gastro Vianoce, Ples

hotelákov, slávnostné bankety a recepcie,

charitatívne podujatia s nadáciou Kvapka nádeje

a enviromentálne podujatia napr. Hodina Zeme.

Žiaci školy niekoľkrát prezentovali svoje

kuchárske zručnosti v televíznej relácii

Tajomstvo mojej kuchyne. Každoročne škola

organizuje odborné súťaže. Žiaci školy sa

zúčastňujú barmanských, baristických

someliérskych a gastronomických súťaží, kde

pravidelne získavajú popredné umiestnenia.

Výborné výsledky dosahujú naši žiaci aj

v Stredoškolskej odbornej činnosti. Ministerstvo

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

vybralo v roku 2016 našu školu na realizáciu

gastroservisu podujatí súvisiacich

s predsednícvom SR v Rade Európy.Na škole

pracujú krúžky: baristický, barmanský, carvinf

fruit, práca s čokoládou, moderné pečenie,

jazykové športové. V rámci ekologických aktivít

škola úzko spolupracuje so Stromom života,

žiaci sa pravidelne zúčastňujú ekologických

workshopov a prispievajú do rôznych súťaží

zameraných na environmentálnu problematiku.

Škola formuje aj kultúrne povedomie žiakov

návštevou divadelných predstavení, koncertov,

besied, exkurziami. Žiaci školy môžu realizovať

zahraničnú prax v Švajčiarsku, Taliansku, Grécku

a vo Francúzsku.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola záhradnícka  
Brezová 2                                                               
921 77 Piešťany 

Tel. 033/7625695

Mail: bohunicka.livia@zupa-tt.sk

Web:     szaspn.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

Aké odbory sa u nás učia?

4228 M záhradnícka výroba a služby

4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia

4240 M záhradný dizajn

3916 M životné prostredie 

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Rakúsko - Gartenbaufaschule Langenlois

Česko - SZaZŠ Děčín, SZáŠ Ostrava, SZáŠ

Rajhrad , VOŠ a SZeŠ Benešov, SŠ ZaT

Litomyšl

Maďarsko - Magyar Gyula kertészeti

Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest

Hermann Ottó Környezetvédelmi és

Mezögazdasági Szakképzö iskola és

Kollégium, Szombathely

Poľsko- SZn.3 Ostrzeszow

Ukrajina  – Technické lýceum Drogobyc

- spolupráca pri súťažiach, výstavách, 

spoločná prezentácia v jednotlivých krajinách, 

výmenné praxe študentov a odborné exkurzie 

učiteľov 
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Stredná poľnohospodárska technická škola odbor

záhradníctvo bola založená 1.septembra 1968 v

novovybudovanom objekte v Piešťanoch. Škola

vznikla premiestnením technických škôl

záhradníckeho smeru z Malinova a Rakovíc.

Vyučovanie začalo 19. septembra praktickým

vyučovaním a od 1. októbra aj teoretickým

vyučovaním. V roku 1985 sa mení pôvodný názov

na Stredná poľnohospodárska škola odbor

záhradníctvo. Vyučuje sa komplexné

záhradníctvo a dve zamerania kvetinárstvo –

sadovníctvo a zeleninárstvo - ovocinárstvo. V

roku 1993, v roku 25. výročia, škola zmenila

názov na Stredná záhradnícka škola. V roku 2008

pri príležitosti 40. výročia školy sa opäť mení

názov školy na Stredná odborná škola

záhradnícka Piešťany.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Škola je členom odborných zväzov – Slovenská

asociácia kvetinárov a floristov, Ovocinárska

únia Slovenska, ISA Slovensko, EKOTREND,

ZABOZAS, spolupracuje so Spoločnosťou pre

záhradnú a krajinnú tvorbu, Slovenským zväzom

záhradkárov.

SOŠ záhradnícka každoročne pripravuje

programy na propagáciu odboru a aktivity

umožňujúce využívať areál školy pre deti

materských škôl, žiakov základných škôl s

cieľom budovať ich vzťah k prírode, k ochrane a

tvorbe životného prostredia. Súčasťou bývajú aj

aranžérske tvorivé dielne. Pre laickú i odbornú

verejnosť škola ponúka rekvalifikačné kurzy

v oblasti záhradníctva a poradenstvo.Škola

umožňuje žiakom zúčastniť sa rozličných

odborných a všeobecnovzdelávacích súťažiach:

Victoria Regia, Flora cup, Dečínska Kotva,

Brňenská Ruža, Vianočné aranžovanie

v Litomyšli, súťaž v reze ovocných drevín, Súťaž

v reze viniča, Kopidlenský kvítek, IUVENSIS

HORTULANUS – mladý záhradník, Europa Skills

a Europäischen Berufswettbewerb für junge

Gärtnerinnen und Gärtner. Škola je od roku 2015

zapojená v medzinárodnom projekte Zelená

škola. Škola vyhlasuje celoslovenskú súťaž

Klasici v komikse. Od roku 1993 sa škola stala

každoročným vyhlasovateľom a organizátorom

národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov

„Victoria Regia „. Od roku 2003 je škola

hodnotená ratingovou inštitúciou IES hodnotou

BBB – vysoko erudovaná a profesionálne vedená

inštitúcia.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany 
Brezová 2                                                      
921 77 Piešťany

Tel. 0911 718 858 

0911 087 828 

Mail: skola@spsepn.edu.sk

Web:     spsepn.edu.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (SŠEI a Ř Rožnov pod 

Radhoštěm) – každoročné výmenné akcie 

študentov i pedagógov

Aké odbory sa u nás učia?

2675 M Elektrotechnika

3917 M 03 Technické a informatické 

služby v elektrotechnike
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SPŠE v Piešťanoch vznikla 1. októbra 1968,

zriaďovateľom školy bol ZsKNV v Bratislave. Prvý

školský rok sa škola nachádzala v budove

Panónia v mestskom parku. V roku 1969 sa škola

presťahovala na Námestie SNP č. 8. Škola

odvtedy vychováva odborníkov v oblasti

slaboprúdovej elektrotechniky. Od šk. roka 2015

sa škola nachádza v školskom areáli na Brezovej

ul č. 2 spoločne so SOŠ záhradníckou

v Piešťanoch. V súčasnosti je zriaďovateľom

Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej

v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj. Školu

navštevujú žiaci z Piešťan a širokého okolia.

Absolventi školy sa uplatňujú v oblasti

elektrotechniky, podnikania a manažmentu.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Domoss Piešťany, ASIT Bratislava, Semikron

Vrbové, ON Semiconductor Slovakia a.s. 

Piešťany,  ZF Slovakia Trnava, ZKW Krušovice, 

Emerson Nové Mesto nad Váhom, spolupráca so 

ŠHK Piešťany

Na škole pôsobí viacero krúžkov so zameraním

na elektrotechniku, výpočtovú techniku,

robotiku, matematiku, ekonómiu, literatúru,

cudzie jazyky, folklór, šport a pod. Žiaci školy sa

každoročne zúčastňujú rôznych súťaží v rámci

okresu, kraja, republiky a zahraničia. Stali sa

víťazmi celoslovenských kôl v súťaži ZENIT

v programovaní a v elektronike, v olympiádach,

v robotike, úspešní sú aj v SOČ, športových

súťažiach a pod. Žiaci SPŠE Piešťany sa už

viackrát stali víťazmi Trenčianskeho robotického

dňa. Škola organizuje odborné exkurzie,

literárno-poznávacie exkurzie po Slovensku,

poznávacie zájazdy do zahraničia a pod.

V súčasnosti je škola zapojená do niekoľkých

projektov. Medzinárodný projekt EÚ realizuje

SPŠE Piešťany spoločne s SPŠ E. Beneše

a Obchodní akademie Břeclav prostredníctvom

česko-slovenského študentského časopisu

PIKNIK. Škola sa každoročne zapája do

medzinárodného projektu ENERSOL

o obnoviteľných zdrojoch energie, tiež do

sieťovej CISCO akadémie v počítačovo –

informačnej oblasti. Žiaci odboru TIS v rámci

projektu Junior Achievement Slovensko

každoročne zakladajú na škole fiktívnu akciovú

spoločnosť. Na škole pôsobí vyše 30 rokov

folklórny súbor Slnečnica, ktorý prezentuje

ľudovú kultúru na Slovensku a v zahraničí.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola technická        
Nová 5245/9                                                 
921 01 Piešťany 

Tel. 033/7965111

Mail: riaditel@sostpn.sk

Web:     sostpn.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2697 K mechanik elektrotechnik                       
2682 K mechanik počítačových sietí                    
2426 K programátor obrábacích  a zváracích 
strojov a zariadení                                                   
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2411 K mechanik nastavovač

Učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár – mechanik                       
2487 H 02 autoopravár – elektrikár                          
2466 H 02 mechanik opravár – stroje 
a zariadenia                                                                    
2433 H obrábač kovov                                                
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová 
technika                                                                               
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 
3355 H stolár                                                             
3678 H inštalatér

2478 F strojárska výroba                                                
3686 F stavebná výroba

Ostatné odbory:

2675 L 02 elektrotechnika – výroba 
a prevádzka strojov a zariadení                
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické 
zariadenia                                                                          
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov a zariadení

S kým medzinárodne spolupracujeme?
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V strediskách praktického vyučovania v Chirane,

š.p. a Tesla, k.p. sa realizoval odborný výcvik

strojárskych a elektrotechnických odborov už od

roku 1963. Nová etapa sa začala zriadením SOUE

pri k.p. Tesla Piešťany v roku 1986.

Zabezpečovalo komplexnú prípravu cca 500

žiakov v študijných a učebných odboroch.

V priebehu ďalších rokov sa menil zriaďovateľ

a názov školy. Pribúdali nové odbory.

V súčasnosti je škola zaradená do siete SOŠ pod

názvom Stredná odborná škola technická, Nová

9, Piešťany. Škola disponuje budovou

teoretického vyučovania, ktorá je priamo

prepojená s dielňami odborného výcviku, výuka

je sústredená v jednom objekte. V regióne

Piešťan je jedinou školou svojho druhu.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Steel Form, s.r.o. Piešťany                                    

Semikron, s.r.o. Vrbové                                           

ForClean, a.s. Piešťany                                           

Diplomat Dental, s.r.o. Piešťany                            

EKOM, s .r.o. Piešťany                                                 

Stakotra manufacturing, s.r.o. Piešťany                       

ELA CAR, s.r.o. Piešťany                                               

CARS IQ, s.r.o. Piešťany 

ROKA, s.r.o. Piešťany                                              

ARAVER, a.s. Piešťany

Krúžková činnosť je zameraná na aktivity

športovo-turistické, literárno - jazykové,

spoločensko - vedné a technické. Pravidelne

organizujeme okresné a krajské kolo technickej

olympiády, zúčastňujeme sa súťaží pre

autoopravárov – Autoopravár Junior. Ďalej sa

zúčastňujeme súťaže Matematický KLOKAN

a Biblickej olympiády. Veľmi dobré výsledky

dosahujú naši žiaci v športových súťažiach na

úrovni okresu aj kraja. Dňom otvorených dverí

sa snažíme osloviť žiakov základných škôl a ich

rodičov a poukázať na to, že štúdium na

odbornej škole je v súčasnosti nielen žiadané,

ale aj perspektívne z hľadiska potrieb

pracovného trhu. Exkurziami a mimoškolskými

aktivitami zabezpečujeme rozšírenie obzoru

našich študentov.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola obchodu a 
služieb                                             
Mojmírova 99/28                                        
921 01  Piešťany 

Tel. 033/772 64 91

Mail: zssmojmir@zupa-tt.sk

Web:     sosoasmojmir.edupage.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

6341 M škola podnikanie 
6352 M obchod a podnikanie 
6444 K čašník servírka 
6445 K kuchár 
6446 K kozmetik 

Učebné odbory:

6444 H čašník servírka                                                    
6445 H kuchár                                                                    
2977 H cukrár kuchár 
6456 H kaderník

Nadstavbové odbory :

6426 L vlasová kozmetika
6421 L spoločné stravovanie                                   
6403 L podnikanie v remeslách a službách

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Letná odborná prax žiakov z odborov 

kuchár, cukrár, čašník v Grécku na ostrove 

Rhodos.

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Curriculum vitae školy sa začal písať 01.09.1885,

kedy bola zriadená Učňovská škola v Piešťanoch,

ktorej nasledovníkom je naša škola. Veľký vplyv

na rozvoj školy mali bratia Winterovci, ktorí

vtlačili mestu Piešťany nezmazateľnú pečať

moderného kúpeľného mesta a s rozvojom

kúpeľov sa rozvíjala aj naša škola. Vlastnú budovu

škola nemala a tak sa vyučovalo na rôznych

miestach v Piešťanoch. V roku 1970 sa škola

presťahovala do terajšej budovy na Mojmírovej

ulici. V roku 1978 namiesto Učňovskej školy

v Piešťanoch vzniklo Stredné odborné učilište

v Piešťanoch. V roku 1991 bola v škole zriadená aj

Dievčenská odborná škola. V roku 2000 bola

vytvorená Združená stredná škola obchodu

a služieb, ktorá vznikla zlúčením SOU a DOŠ. Od

roku 2008 škola nesie názov Stredná odborná

škola obchodu a služieb Piešťany. Zriaďovateľom

školy je Trnavský samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany 

HOREZZA, a.s., Kúpeľný ústav E.F. Scherera, 

Piešťany 

Reštaurácia ZUCKMANN VILLA Piešťany

Reštaurácia Kursalón Piešťany

Penzión Diana Piešťany

Hotel Magnólia Piešťany

Adeli Center, s.r.o. Piešťany 

Hotel Piešťany

Hotel Park Piešťany

Glacio – cukrárenská výrobňa Ostrov

Daniela Hetešová – DH štúdio Ostrov 

Škola podporuje odborné vzdelávanie tým, že

umožňuje žiakom zúčastňovať sa na rôznych

odborných súťažiach (JUVYR, Skills Slovakia,

Deň remesiel, Cena mesta Pezinok, O najkrajšiu

tortu Slovenska, Žilinská gastronomická jeseň,

Danubius Gastro Cup) olympiádach cudzích

jazykov a športových súťažiach. Podnikateľské

vzdelávanie škola podporuje zapájaním žiakov

do vzdelávacieho program prostredníctvom

Junior Achievement Slovensko,

prostredníctvom ktorého sa zúčastňuje na

veľtrhoch študentských spoločností a Vitajte

v našom regióne. Žiaci majú možnosť pracovať

vo viacerých krúžkoch napr. kreativity

a tvorivosti, skrášlime si školu, mladý ekológ,

kondičná kulturistika, moderná gastronómia,

príprava na maturitné skúšky z cudzích jazykov

a ekonomických predmetov. Medzi tradičné

dlhoročné aktivity školy patria prezentácie

odborov školy, workshopy pre žiakov

základných škôl vianočná výstava,

dobrovoľnícka činnosť – poskytovanie

kaderníckych a kozmetických služieb pre

seniorov, poskytovanie catringových služieb pre

rôzne organizácie, spolupráca s policajným

zborom zameraná na prevenciu

protispoločenských javov.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola Rakovice           
Hlavná 25                                                       
922 08 Rakovice

Tel. 033  77 96102                                               
033 77 961 08

Mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

Web:     sosrakovice.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory s maturitou:

6405 K pracovník marketingu  
6324 M manažment regionálneho cestovného 
ruchu                                                                                    
4239 M floristika (umelecká kvetinárka)  
7661 M sociálno-výchovný pracovník  
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

Učebné odbory s výučným listom:

4571 H záhradník                                                        
4569 H viazač a aranžér kvetín  
4529 M pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň 
a služby

Ostatné odbory:

4511 L záhradníctvo                                                   
4572 F poľnohospodárska výroba                              
3161 F praktická žena

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Žiaci SOŠ Rakovice absolvovali medzinárodné

stáže pod záštitou agentúry celoživotného

vzdelávania Slovenskou akademickou

asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu

prostredníctvom programu Leonardo da Vinci

a Erasmus +.

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Rozhodnutím Povereníctva pôdohospodárstva

a pozemkovej reformy bola zriadená 13. 12.

1945 Vyššia hospodárska škola v Rakoviciach

ďalším zriaďovateľom bol Západoslovenský

krajský národný výbor v Bratislave, ktorý od 1.

septembra 1953 zmenil názov školy aj obsah

vyučovania na Majstrovskú školu

v Rakoviciach. Ďalšia zmena názvu sa

uskutočnila od 1. septembra 1960 na

Poľnohospodársku učňovskú školu. Škola

patrila pod Ministerstvo poľnohospodárstva a

výživy Slovenskej socialistickej republiky a od

1. septembra 1978 došlo k ďalšej zmene názvu

na Stredné odborné učilište poľnohospodárske

Rakovice. Od 1. júla 2001 došlo

k decentralizácii škôl a novým zriaďovateľom

sa stal Krajský úrad v Trnave. V tom čase

nedošlo k zmene názvu organizácie a škole

zostal pôvodný názov Stredné odborné učilište

poľnohospodárske v Rakoviciach. Od 1. júla

2002 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým sa stal

Trnavský samosprávny kraj, došlo aj k zmene

názvu organizácie na Združenú strednú školu

poľnohospodársku v Rakoviciach. Od 1. 9. 2008

v zmysle nového školského zákona 248/2008

Z.z. došlo k zmene názvu školy na Strednú

odbornú školu, Rakovice 25.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

PVOD Kočín, Plantex, s.r.o., PD Trebatice, PD 

Čachtice, Kveta,s.r.o. Trenčianské Stankovce, 

KULLA SK, s.r.o. Bratislava, Curell Bratislava, 

Canea Trnava

Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych

krúžkoch: krúžok aranžovania, internetový

klub, krúžok biologický, masmediálna

komunikácia, počítačový krúžok, šikovné ruky,

športové hry a posilňovania, tvorba web

stránok, varenie a pečenie , odborné exkurzie

žiakov v okolitých firmách (Plantex, s.r.o.

Veselé, PVOD Kočín, Balneologické múzeum

Piešťany, divadlo Trnava, účasť a expozície na

tematických výstavách Jahrada Trenčín,

elektráreň Piešťany), flóra Bratislava, Victória

Régia Piešťany, Valentín Malinovo,

,,Poďakovanie za úrodu“ Rakovice, Okresná

záhradkárska výstava v mestskom klube

,,Rozmarín“ Piešťany, prezentácia zručností

žiakov prostredníctvom praktických ukážok

viazania a aranžovania na VUC Trnava

a v blízkych nákupných centrách , organizovanie

konferencie ,,Voda a klimatické zmeny“

Piešťany, účasť na vedomostných olympiádach

v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Ladislava Novomeského 
Dlhá 1037                                                      
90501 Senica 

Tel. 034/6941318

Mail: sengym@sengym.sk

Web:   sengym.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Gymnázium Velké Pavlovice, športové 

aktivity,  výmenné exkurzie, kultúrne akcie, 

ČR                                                    

Gymnázium Moravský Krumlov, e-twinning, 

športové aktivity ,výmenné exkurzie, ČR

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Počiatky existencie senického gymnázia siahajú

do obdobia po druhej svetovej vojne. Naše

gymnázium sa zrodilo na jeseň roku 1948

odčlenením jednej triedy štátnej pedagogickej

akadémie v Nitre. V roku 1977 sa škola

nasťahovala do prvej časti novovybudovaných

priestorov dnešného gymnázia. Vtedy mala škola

11 tried a niečo vyše 300 žiakov. Pedagogický

zbor – prevažne mužský – mal 23 interných

učiteľov. Nasledovali ďalšie 3 etapy prístavby či

dostavby školy. Dobudovať bolo treba najmä

odborné učebne a laboratóriá. Dnešnú podobu

nadobudla škola v roku 1991, kedy bola

odovzdaná do užívania telocvičňa. V roku 1994

sme zriadili staronový typ osemročného štúdia.

Posledným medzníkom v histórii senického

gymnázia bol zatiaľ školský rok 2005/06. V tomto

školskom roku bol našej škole prepožičaný čestný

názov školy GYMNÁZIUM LADISLAVA

NOVOMESKÉHO SENICA.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

stolový česko-slovenský kalendár ilustrovaný

žiakmi, projekt cezhraničnej spolupráce :

Spoločnými aktivitami k novým vedomostiam

jednoročný, skončený. Trvale udržateľné aktivity

realizujeme aj v tomto skončenom projekte,

najmä exkurzie a športové aktivity (skanzen

Modrá, Lednicko-Valtický areál, spoločné

podujatia študentov a učiteľov s

velkopavlovickým Gymnáziom)). projekt Ekotop

region v rámci cezhraničnej spolupráce sme

realizovali ako partneri Gymnázia Velké

Pavlovice, Medzinárodný projekt „Študuj jazyk a

poznávaj priateľov“ spolu s českou školou

Gymnázium Moravský Krumlov . Projektu bol

udelený certifikát eTwinning., projekt

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe,

spolupráca s Gymnáziom Velké Pavlovice,

poznávanie kultúrneho a prírodného charakteru

hostiteľskej krajiny, E-twinning – projekty ANJ,

dostali sme 2 E-twinning certifikáty, Zvyšovanie

kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím

elektronického testovania (ide o projekt

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) –ukončený,

pokračujeme vo využívaní elektronického

testovania, Národný projekt Elektronizácia

vzdelávania systému regionálneho školstva –

ukončený.

Naša škola celoročne spolupracuje s viacerými

inštitúciami a organizáciami: s Centrom

pedagogicko-psychologického poradenstva, s

policajným zborom, so Slovenským červeným

krížom, s Regionálnym osvetovým strediskom,

Záhorskou galériou. Zapájame sa do

humanitárnych zbierok pre Ligu proti rakovine.

Patríme k lídrom regiónu, čo sa týka počtu

aktivistov. Organizujeme dobrovoľné

darcovstvo krvi v rámci akcie Študentská kvapka

krvi a Valentínska kvapka krvi.Pre verejnosť má

škola vlastnú, vždy aktuálnu internetovú stránku

www.sengym.sk a pre žiakov a rodičov

informačný systém školy

http://sengym.edupage.sk/, na ktorom je asi

najnavštevovanejšou rubrikou elektronická

žiacka knižka. Systém však poskytuje množstvo

iných praktických informácií rodičom aj žiakom

o predmetoch, učiteľoch, rozvrhu, suplovaní,

jedálnom lístku... Okrem toho študenti vydávajú

internetový školský časopis, ktorý je dostupný

na našej vyššie uvedenej stránke. Zapájame sa

do projektov . Za posledné roky to boli:

Implementácia školského vzdelávacieho

programu s inovovanými vzdelávacími

metódami a pomôckami - 3-ročný projekt z OP

Vzdelávanie, projekt je v štádiu trvalej

udržateľnosti., projekt cezhraničnej spolupráce s

partnerským gymnáziom Velké Pavlovice Cesty

2010 - výtvarná dielňa , ktorého výstupom bol

Naše aktivity
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Kontakt

Obchodná akadémia                              
Dlhá 256/10                                                     
905 80  Senica 

Tel. 034/6514100

Mail: oasenica@ zupa-tt.sk

oasenica@oase.edu.sk

Web:    oase.edu.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Nemecko – odborná prax študentov

Rakúsko (Viedeň) – zahraničná odborná 

stáž pre študentov

Aké odbory sa u nás učia?

6317 M 00 obchodná akadémia

6317 M 74 obchodná akadémia –

bilingválne štúdium v anglickom jazyku

6355 M 00 služby v cestnom ruchu
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Obchodná akadémia v Senici nadväzuje na

tradíciu obchodného školstva, ktorého začiatky

sú spojené s otvorením Štátnej obchodnej školy

dievčenskej v Skalici v roku 1919. Vyučovanie

prebiehalo i počas vojny. Medzníkom v histórii

školy je rok 1957/58, keď bol otvorený 1.ročník už

strednej ekonomickej školy. Koncom 60-tych

rokov sa 2 triedy SEŠ presúvajú do Senice –

odbor ekonomika služieb, neskôr sa premiestnilo

aj riaditeľstvo a Stredná škola ekonomiky

obchodu a služieb mala od roku 1977/78 svoje

pôsobisko už len v Senici. Škola prešla mnohými

zmenami v obsahu vzdelávania i v názvoch.

Kontinuitu ekonomického školstva završuje

Obchodná akadémia, riaditeľkou ktorej je od r.

1999/2000 Ing. Miroslava Príkopová.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

101 Drogerie Senica

Senické a skalické pekárne, a. s., Senica

Sociálna poisťovňa Senica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Dampo, s. r. o., Senica

Protherm Production Skalica

Prírodné a liečebné kúpele Smrdáky

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Cestovná agentúra Hellas

PD Jablonica

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na súťažiach

vedomostného a odborného charakteru: Mladý

účtovník, Veľtrh cvičných firiem, Mladý Európan,

Spracovanie informácií na počítači, SOČ, Baťova

manažérska olympiáda, Finančná olympiáda,

jazykové olympiády, Kraj, ktorý je mojím

domovom, i Bobor.Zapájajú sa do súťaží

športového zamerania, napr. vo futbale, futsale,

floorbale, volejbale, aerobiku, stolnom

tenise.Každoročne pripravujú spoločenské

programy ku Dňu študentstva a imatrikulácii

prvákov, k slávnostnej rozlúčke štvrtákov,

rozhlasové relácie k rôznym výročiam

a sviatkom. Vydávajú školský časopis EKO.

Spolupracujú na zabezpečení podujatí, ako je

Deň otvorených dverí, prezentácia a propagácia

OA vo verejnosti, Smart time – prezentácia

výučby ANJ, prezentácia študijného odboru

služby v cestovnom ruchu. Študentská rada sa

zúčastňuje na príprave podujatí, ako je zbierka

hračiek pre deti vo Svetluške Kunov alebo

finančná podpora senického útulku zvierat,

organizuje volejbalový vianočný turnaj a žiacke

vianočné trhy.Študenti majú možnosť zúčastniť

sa na odbornej praxi v Nemecku, v rámci

projektu Erasmus+ zúčastňovať sa na odborných

stážach v zahraničí. Môžu vykonať štátnu skúšku

z písania na PC a korešpondencie. Súčasťou

vyučovacieho procesu sú odborné exkurzie.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola                                
V. Paulínyho – Tótha 31/5                       
905 01  Senica 

Tel. 034/6513790

Mail: souse@zupa-tt.sk
sossenica@sossenica.sk

Web:     sossenica.sk, 
sosse.edupage.org

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

6444 K - čašník, servírka                                             
6446 K – kozmetik                                                        
6442 K - obchodný pracovník                                    
2860 K – chemik operátor                                            
3693 K - technik energetických zariadení budov

Učebné odbory:

2487 H - autoopravár – mechanik                                
2487 H - autoopravár – elektrikár                                 
6456 H – kaderník                                                             
3661 H – murár                                                            
3675 H – maliar                                                                   
3678 H – inštalatér                                                       
6445 H – kuchár                                                        
6444 H - čašník, servírka                                            
2962 H – pekár                                                             
2964 H – cukrár                                                                     
6424 H - manikér – pedikér                                       
2977 H - cukrár – kuchár (4. ročné štúdium)                   
2954 H – mäsiar                                                                  
2466 H 02 - mechanik opravár stroje a 
zariadenia

S kým medzinárodne spolupracujeme?                             

- SOŠ Otrokovice

- Střední škola gastronomie, hotelnictví a 

lesnictví

- I. Gourmand, Vendégláto-Ipari, Kereskedelmi, 

ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZO ISKOLA, 

Budapešť  

- Berufsschule Aarau, Tellistrasse 58, 5000 Aarau

Ostatné odbory:

3161 F - praktická žena                                      
3686 F - stavebná výroba                                     
6421 L - spoločné stravovanie                          
3659 L – stavebníctvo                                        
6426 L - vlasová kozmetika                                  
3757 L - dopravná prevádzka                                     
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
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Škola vznikla ako učňovská škola v roku 1948.

Nastúpilo do nej 407 žiakov. V školskom roku

1951/1952 sa mení názov školy na Základnú

odbornú školu. V školskom roku 1964/1965 sa

otvorila nová budova školy pre 705 žiakov. Po

roku 1970 sa vybudoval sa nový športový areál, ŠJ

a kuchyňa, šatne pre žiakov, ambulancia

dorastovej lekárky. V tomto období navštevovalo

školu vyše tisíc žiakov. Od školského roka

1991/2000 došlo k zmenám. Škola reagovala na

požiadavky pracovného trhu, prestavby systému

vzdelávania v učilištiach, vytýčila si nové

ciele, úlohy výučby a výchovy. Pribudli odbory.

Od 1.9.2008 dostala nový názov - Stredná

odborná škola.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

NAD-RESS, a. s., Senica

Hílek,  a. s., Senica

Mercedes Motorcar, Bratislava

VOLVO Truck, Senec

Volkswagen, Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., 

Bratislava

Jednota COOP, Senica

Žiaci majú možnosť počas roka pracovať vo

viacerých krúžkoch. Každoročne organizujeme

Deň otvorených dverí, Mikulášsku besiedku,

Valentínsku a študentskú kvapku krvi, zbierku

hračiek pre deti či zbierku oblečenia pre

dievčatá z Reedukačného centra v Trstíne.

Každoročne prebiehajú školské kolá olympiády

v anglickom a nemeckom jazyku, súťaž Sudoku,

súťaž Piškvorky, súťaž v tvorbe účesov, líčenia.

Zúčastnili sme sa so žiakmi študijných odborov

kozmetik a vlasová kozmetika celoslovenskej

súťaže v rámci podujatia JUVYR v Bratislave.

Naši žiaci zaznamenali úspech v projekte

Karting na školách. Aktívne sa zúčastňujeme

Župnej olympiády v Trnave a iných športových

súťaží ako futbal, aerobic, silový trojboj,

volejbal, basketbal, florbal, akcie „Čistý deň“ –

interakčné hry vo vode a na suchu kúpalisko

Zlatnícka dolina. Dve žiačky z našej školy

prezentovali svoju prácu na súťaži Bosákova

cena v Národnej banke Slovenska.

Spolupracujeme s mestom Senica, Záhorskou

knižnicou, Záhorským osvetovým strediskom,

Územným spolkom červeného kríža, ÚPSVaR

Senica, Centrom pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie, Okresným

riaditeľstvom policajného zboru v Senici, Úniou

nevidiacich a slabozrakých Slovenska a pod..

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Františka Víťazoslava 
Sasinka
Námestie slobody 3                                  
909 01 Skalica

Tel. 034/6644286
034/6645727 
034/6644390 ŠJ

Mail: gym-adm@gym.skalica.sk
gymskalica@zupa-tt.sk

Web:     gymskalica.edu.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Holandsko, Assen, stredná škola Cs. 

Vincent Van Gogh – každoročné výmenné 

akcie študentov i pedagógov

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Založenie našej školy je bezprostredne späté

s príchodom jezuitov do Skalice v roku 1659. Už

v roku 1662 otvorili prvé triedy latinského

gymnázia a od roku 1693 sa datuje budovanie

nových objektov pre potreby školy i rehole. Po

zrušení jezuitského rádu prevzali školu paulíni,

neskôr františkáni. Počas svojej vyše 350 ročnej

existencie prešlo gymnázium mnohými zložitými

historickými obdobiami, organizačnými

premenami i zmenami v názve školy.

V súčasnosti škola nesie meno jedného

z najvýznamnejších slovenských národovcov

a historikov druhej polovice 19. storočia Františka

Víťazoslava Sasinka.

Naša história

vzdelávania. Pre zvyšovanie jazykovej

gramotnosti organizujeme zahraničné exkurzie,

výmenné pobyty a kurzy s native speakrom.

Podporujeme športové vyžitie žiakov

usporiadaním rôznych turnajov, účasťou

v rôznych kolách súťaží a na Župnej olympiáde.

Spoluprácou na mnohých projektoch získavajú

žiaci skúsenosti s tímovou prácou.

Aktivity našej školy majú výchovný, vzdelávací

i zábavný charakter a sú zamerané na podporu

iŠkVP INTELEKT. Väčšina z nich je

zaznamenaná vlastnou školskou televíziou TV-

Gym na http://tvgym.webnode.sk. Tvorivé

práce žiakov sú uverejňované v školskom

časopise ŠTAFETA. Žiacka školská rada

každoročne organizuje Imatrikuláciu, Deň

študentstva, Mikuláš v škole, Vianočný koncert,

Valentínsku poštu, Deň Zeme, Rozlúčku

s maturantami, Gympel pre deti a pod.

K tradičným patria charitatívne aktivity -

koncerty pre ťažko choré deti, adopcia psíkov na

diaľku žiakmi školy, od roku 2005 Gympel proti

rakovine, Deň narcisov a iné. Obľúbený je

lyžiarsky kurz, kurz ochrany života a zdravia

a škola v prírode. Rodičovské združenie

každoročne od roku 1990 organizuje

Reprezentačný ples gymnázia. K podporným

formám vzdelávania patrí rôznorodá krúžková

činnosť, predmetové olympiády, SOČ,

množstvo exkurzií, besied, prednášok, návštev

galérií, múzeí, divadiel a výletov. V spolupráci

s CPPPaP vytvárame podmienky pre

diagnostiku profesijnej orientácie žiakov.

Vysokú úspešnosť prijatia absolventov na

vysoké školy podporujeme okrem množstva

voliteľných predmetov aj účasťou na veľtrhoch

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
Bernolákova 383/10                                   
908 51 Holíč 

Tel. 034/6682004

Mail: sekretariat@cabelkovci.sk 

Web:     cabelkovci.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (AGAMOS –Erasmus, cz) 

– každoročné výmenné akcie študentov i 

pedagógov

Aké odbory sa u nás učia?                                       

3968 M logistika                                                                 

4236 M ekonomika pôdohospodárstva                          

3243 K operátor kožiarskej výroby                                  

3457 K operátor tlače                                                         

6324 M manažment reg. cestovného ruchu                                                                                             

7661 M sociálno-výchovný pracovník                           

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
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SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči patrí medzi

najstaršie školy na Záhorí. Vznikla ako

Jednoročná hospodárska škola v r. 1923. Dnešný

oficiálny názov je od 01.09.2011. V r. 1989 po

páde komunizmu prichádza k vzniku nových

integrovaných študijných odborov. Od r. 2000

škola prešla mnohými zmenami. Vznikli nové

odbory: Ekonomika pôdohospodárstva ( 2003 ),

Manažment regionálneho cestovného ruchu(

2005), Sociálno – výchovný pracovník ( 2010 ),

Operátor tlače ( 2012 ), Učiteľstvo pre MŠ a

vychovávateľstvo ( 2013 ), Operátor kožiarskej

výroby a Logistika ( 2015 ). Naša škola

spolupracuje s firmami SILGAN, Eissmann Group,

Grafobal, INA, Protherm, Fortaco, OMS. V

súčasnosti sme zapojení do projektu Erasmus+.

Dnes sa škola môže pochváliť najväčšou a

najkrajšou športovou halou v okrese, za čo vďačí

TTSK, ktorý je aj zriaďovateľom našej školy.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Grafobal Skalica, Didaktik Skalica, Protherm

Skalica, INA Skalica, Eissmann Holíč, SOME

SLOVAKIA Holíč, KOVOREAL Holíč, RUKKI

Holíč, OMS Senica, Silgan Metal Packaging

Nové Mesto nad Váhom.

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch ako je divadelný, ekonomický, klub

mladých, krúžok nemeckého jazyka, mladý

knihovník, posilňovanie, v rámci ktorých sa

môžu zapájať do rôznych súťaží a prezentácií

školy. V tomto šk. roku sa uskutočnila

zahraničná stáž v Českej republike Erasmus +,

Uskutočnili sa recitátorské súťaže. Zorganizovali

sme exkurzie Európsky deň jazykov v Bratislave,

do Viedne, do tlačiarne Didot v Brne, do

spoločnosti FIEGE, IAC Group, s.r.o. Lozorno.

Zorganizovali sme olympiády v anglickom

a nemeckom jazyku, matematickú olympiádu.

V rámci divadelného krúžku a klubu mladých

sme zorganizovali divadelné vystúpenia

v zariadeniach pre seniorov a v materských

školách Holíč, na holíčskom zámku. Uskutočnili

sa viaceré športové akcie: cezpoľný beh, turnaj

vo vybíjanej dievčat, vo futsale, florbale,

majstrovská okresu vo futsale žiakov ZŠ okresu

Skalica, vianočný volejbalový turnaj, dva

lyžiarske výcviky v Krompachoch

a Ružomberku, majstrovstvá okresu vo volejbale

chlapcov a dievčat, župná olympiáda Trnava.

Zrealizovali sa viaceré výtvarné súťaže, tvorivé

dielničky, stredoškolská odborná činnosť.

Zorganizovali sme výchovný koncert „Nežná

revolúcia“, uskutočnili sa prednášky

o kriminalistike, životnom prostredí a krízových

situáciách.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova
1, Skalica            
Lichardova 1                                               
909 01  Skalica 

Tel. 034/664 4401

Mail: szsskalica@zupa-tt.sk

Web:    szsskalica.edupage.sk

S kým medzinárodne 

spolupracujeme?

Nemocnice TGM Hodonín, prísp. org. 
Pukyňova 11, 695 26  Hodonín, CZ; od roku 
2017,

Oblastní charita Červený Kostelec, CZ,

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. 

Orchard House Midlands Ltd, 126 Whitehouse
Common Road, Birmingham, UK,

Lázne Luhačovice, a.s., 

Hospic na Svatem Kopečku, Namesti Sadove
24, Svatý Kopeček, CZ,.

Střední škola průmyslová, hotelová a 
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 
686 01 Uherské Hradiště, 

Landespflegeheim Gänserndorf, Wiesengasse
17, 2230 Gänserndorf , 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, 
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Jozeja, CZ, 

ADC College, Harrov, Londýn, UK, od roku 
2010.

S kým medzinárodne spolupracujeme?Aké odbory sa u nás učia?

5356 M zdravotnícky asistent                             

5356 N zdravotnícky asistent                       

5370 M masér                                                       

5370 N masér  

5371 H sanitár
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Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

bola zriadená 1. augusta v roku 1960

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej

socialistickej republiky. Od 1. januára 1982 bol

zriaďovateľom Strednej zdravotníckej školy v

Skalici Krajský ústav národného zdravia

Bratislava. Od 1. januára 1991 sa zriaďovateľom

školy stalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej

republiky. Od 1. júla 2002 až do súčasnosti je

zriaďovateľom školy Trnavský samosprávny kraj.

Od roku 2003 vzdelávanie v stredných

zdravotníckych školách v Slovenskej republike

riadi Ministerstvo školstva SR s tým, že

Ministerstvo zdravotníctva SR riadi odbornú

zložku vzdelávania.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., 

Koreszkova 7, 909 01  Skalica

Prírodné a liečebné Kúpele Smrdáky, a. s., 

Smrdáky 167, 906 03  Smrdáky

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s., 

Winterova 29, 921 29  Piešťany

Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36, 

909 01  Skalica

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 

pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51  Holíč

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 

Čulenova 3, 909 01  Skalica 

Medzi aktivity s dlhoročnou tradíciou patrí

osvetová činnosť so zdravotníckou tematikou .

Tú realizujú naši žiaci spolu s učiteľmi

prostredníctvom projektov Evička ochorela,

Zdravý úsmev, Kampaň MOST, Deň bielej

palice, Dni zdravia. Samozrejmosťou sa stalo

vzdelávanie žiakov MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti prvej

pomoci. Zo zamerania školy vyplýva aj veľmi

bohatá humanitárna činnosť kam patria zbierky

(Biela pastelka, Nezábudky, Deň jabĺk, Lienka

pomoci, Deň narcisov a pod.), návštevy

pacientov a klientov zdrav. zar. a zar. soc.

služieb pri rôznych príležitostiach. Žiaci sa

pravidelne zúčastňujú vedomostných

a športových súťaží (súťaže v poskytovaní PP,

olympiády: ANJ, NEJ, ĽP; Hurbanov pamätník;

Enersol; Finančná o.; športové: stolný tenis,

flórbal, basketbal a iné). Veľmi zaujímavá je pre

žiakov účasť na odborných konferenciách

s celoslovenskou pôsobnosťou pre žiakov

stredných zdravotníckych škôl v SR. Veľká

pozornosť je v škole prevencii sociálno-

patologických javov (Deň prevencie, Čistý deň,

Kampaň červené stužky, Stop fajčeniu, Rodina

bez cigariet.)

Naše aktivity

74



Kontakt

Stredná odborná škola 
elektrotechnická Učňovská 700/6                                              
908 45  Gbely 

Tel. 034/6621229

Mail: sougbely@zupa-tt.sk

Web:     sosegbely.edupage.org

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik 
2682 K mechanik počítačových sietí 

Učebné odbory:

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová 
technika 
3661 H murár 
6475 H technicko-administratívny pracovník 
3686 F stavebná výroba (2 – ročný učebný 
odbor) 3178 F výroba konfekcie (2 – ročný 
učebný odbor)

Ostatné odbory:

2675 L 01 elektrotechnika – energetika  
6476 L technicko-ekonomický pracovník 

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika: Střední odborná škola 

Střední odborné učilište 

Hustopeče

Rakúsko: Landesberufsschule Amstetten

Landesberufsschule Stockerau

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Na pôde dnešnej Strednej odbornej školy

elektrotechnickej v Gbeloch sa s vyučovaním

začalo už 1. septembra 1951. Vtedajším

zriaďovateľom boli Československé naftové doly,

Trust Hodonín a škola niesla názov Banícke

učilište štátnych pracovných záloh v Gbeloch. Od

r. 1980 vzniká Stredné odborné učilište

elektrotechnické. Pre potreby svojho

zriaďovateľa pripravovalo prioritne odborníkov

v učebnom odbore elektromechanik so

zameraním na rozvodné zariadenia a to až do 1.

apríla 1991, kedy bolo delimitované pod

Ministerstvo hospodárstva. Ďalším, v poradí 5.

zriaďovateľom SOUE Gbely, bol od 1. júla 2001

Krajský školský úrad v Trnave. Pomerne dlhý

zoznam uzatvára počnúc 1. septembrom 2002

terajší zriaďovateľ školy Trnavský samosprávny

kraj. Od roku 2008 nesie škola názov Stredná

odborná škola elektrotechnická.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Volkswagen Slovakia, a.s.  

Schaeffler Skalica, s.r.o.,

Protherm Skalica, 

Eissmann Holíč, 

Mahle Behr, s.r.o. Senica, 

IKEA Malacky, 

Benteler Automotive, Malacky,

Hornonitrianske bane Prievidza.

Žiaci majú možnosť počas štúdia získať

zváračský preukaz a vodičský preukaz. Taktiež

majú možnosť zúčastňovať sa na riešení

projektov z oblasti elektroniky, automatizácie,

strojníctva a mechatroniky. V poslednom

období žiaci úspešne riešili projekty zamerané

na zostrojenie autodráhy na solárny pohon,

programovanie autíčka s názvom Y-robot,

konštrukciu autíčka na vodíkový pohon

a konštrukciu laboratórnych mechatronických

systémov. Taktiež sa žiaci zapájajú do

odborných súťaží. Okrem týchto aktivít žiaci

školy pracujú v množstve záujmových krúžkov,

ktoré sú každoročne realizované podľa záujmu

žiakov. Výhodou žiakov školy je ubytovanie

žiakov v školskom internáte a ich možnosť

mimo vyučovacích, predovšetkým športových

aktivít, realizovaných predovšetkým na dvoch

športových ihriskách a v posilňovni, ktoré sa

nachádzajú priamo v areáli školy. Medzi

najvýznamnejšie aktivity školy patrí dlhoročná –

neformálna spolupráca so spoločnosťou

Volkswagen Slovakia. Žiaci školy majú vďaka

uvedenej spolupráci jedinečnú možnosť

zúčastňovať sa nie len projektov a súťaží

vyhlasovaných Volkswagenom pre partnerské

školy, ale aj priamo praxovať v tejto spoločnosti

počas štúdia, brigádovať počas letných prázdnin

a zároveň si vytvoriť cestu pre zamestnanie sa

v tejto renomovanej spoločnosti.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola               
Námestie sv. Martina 5                           
908 51 Holíč 

Tel. 034/6682446

Mail: sekretariat@sosholic.sk

Web:    sosholic.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

6323 K hotelová akadémia                                      
7237 M informačné systémy a služby                           
3765 M technika a prevádzka dopravy

Učebné odbory:

6444 H čašník, servírka                                             
6445 H kuchár                                                                
2487 H 01 autoopravár – mechanik                           
2487 H 02 autoopravár – elektrikár                         
3355 H stolár                                                                   
2964 H cukrár, cukrárka                                                 
3383 F spracúvanie dreva                                           
3178 F výroba konfekcie

Ostatné odbory:

6421 L spoločné stravovanie                                      
3757 L dopravná prevádzka                                        
3347 L drevárska a nábytkárska výroba

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Rakúsko (SOŠ Hollabrun, SOŠ Gansendorf), 

Česko (SOŠ podnikania a remesiel Moravský 

Krumlov, Gymnázium a Obchodná akadémia 

Hodonín) 

V projekte ERAZMUS+ sú partnerské školy 

z krajín Portugalsko, Rakúsko, Taliansko, Česko 

a Turecko.

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Škola vznikla v roku 1952 pre mechanikov -

autoopravárov. Prekonala množstvo zmien,

formovala sa na moderné zariadenie pre

kvalifikovaných odborníkov neskôr i

v poľnohospodárstve a v službách. K odborom

autoopravár, opravár poľnohospodárskych

strojov a kováčstvo, stolár sa pridávali kuchár,

čašník, cukrár a autoopravár - elektrikár.

V súčasnosti v zrekonštruovaných

a zmodernizovaných priestoroch, hlavne dielní,

sa pripravujú na povolanie i žiaci hotelovej

akadémie, techniky a prevádzky dopravy

a informačných systémov a služieb. Absolventi

všetkých odborov sú v regióne žiadaní a nájdu

uplatnenie. Škola má vlastnú reštauráciu

Collegium, otvorenú pre verejnosť. Slúži ako

pracovisko praktického vyučovania.

Zriaďovateľom školy je Trnavský samosprávny

kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Autoopravári, TPD: Volskwagen Slovakia, a.s. 

Bratislava, SKAND, a.s. Skalica, HÍLEK Senica, 

Skalica, RENAULT, TT-CAR spol. s r.o. Senica

Hotelová akadémia, kuchár, čašník: Hotel 

Zochova chata, Grand hotel Starý Smokovec, 

Hotel Senec, Hotel Sv Ľudmila Skalica

Informačné služby: R-SYS Trenčín

Mimoškolská činnosť prebieha v krúžkoch

(barmanský, baristický, , auto-moto, drevársky,

volejbalový, posilňovanie, futbal, taliančina,

collegiumband, aranžovanie, publicistický,

workout, jumping,). Študenti pripravujú

Imatrikulácie, Mikulášsky večierok, Vianočný

karneval, Garden párty, SOŠ má talent, Týždeň

zdravej výživy, Deň detí pre ZŠ, MŠ, Úcta

k starším, Deň tradícií, Kvapka krvi, Lampiónový

sprievod, Záložka do knihy, Strašidelný

zámok.Uskutočňujú sa besedy a prednášky so

psychológom, trh práce, marketing

a podnikanie, o zaujímavých krajinách, s

výnimočnými osobnosťami. Škola je zapojená

do medzinárodného projektu Erazmus+,

celoslovenských projektov – Zelená škola, Ja

Slovensko- podnikanie, Jedlá zmena,

Stredoškolská odborná činnosť. Školské

projekty sú napr. Ženy, ktoré zmenili svet,

Študenti a seniori, Štúrovci, Živé knihy,

Komprax, Pomáhame bocianom, Športom proti

drogám, Poznaj históriu a nezabudni, Zdravou

stravou proti obezite, Vieme zachrániť život?,

Rok J.M. Hurbana. Cvičné firmy sú 4 a majú tiež

svoje projekty. Tradíciu majú športové súťaže

Silový trojboj, pretláčanie rukou, turnaj

v stolnom tenise, v halovom futbale, florbale a

cezpoľný beh.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola strojnícka            
Ul. pplk. Pľjušťa 29                                    
909 01 Skalica 

Tel. 033/6645274

Mail: riaditel@zss.skalica.sk

Web:    sosskalica.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2381 M  strojárstvo                                                     
2411 K mechanik nastavovač                                           
2426 K programátor obrábacích a zváracích  
strojov a zariadení                                                            
2679 K mechanik mechatronik

Učebné odbory:

2433 H        obrábač kovov                                       
2466 H 02   mechanik opravár – stroje a 
zariadenia

Ostatné odbory:

2414 L 04   strojárstvo – podnikanie a služby 
6403 L        podnikanie v remeslách a službách

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika – Střední průmyslová

škola polytechnická Zlín – cezhraničná 

spolupráca, rozvoj odborného vzdelávania 

a prípravy v strojárskych odboroch

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Od roku 1962 pripravuje škola kvalifikovaných 

pracovníkov pre strojárske podniky nielen 

v skalickom regióne. V počiatkoch jej vzniku 

spolupracovala s podnikom ZKL, závod Skalica, 

neskôr ZVL Skalica k. p.. Od roku 1992 je 

hlavným partnerom školy v rozvoji odborného 

vzdelávania a prípravy budúcich strojárov podnik 

INA SKALICA, spol. s r.o., od roku 2016 

SCHAEFFLER Skalica, spol. s r.o.. V roku 2015 

začala škola vzdelávať žiakov v spolupráci 

s podnikom v systéme duálneho vzdelávania 

v študijnom odbore mechanik nastavovač. Na 

základe požiadavky zamestnávateľa rozšírila 

škola systéme duálneho vzdelávania v roku 2017 

v študijnom odbore mechanik mechatronik.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

SCHAEFFLER Skalica, spol. s r.o.  – hlavný 

partner v odbornom vzdelávaní a v systéme 

duálneho vzdelávania

DIDAKTIK Skalica

SOŠ strojnícka Skalica v spolupráci

s partnerským podnikom SCHAEFFLER Skalica,

spol. s r.o. implementuje do výchovno-

vzdelávacieho procesu moderné prvky

a technológie v rámci zvyšovania kvality

vyučovania budúcich strojárov v učebných

a študijných odboroch strojárskeho zamerania.

V rámci mimoškolskej činnosti sa skalickí strojári

venujú záujmových aktivitám, športu a rozvoju

vedomostí v oblasti environmentálnej výchovy.

Cieľom je vychovať plnohodnotných strojárov,

ktorí sa adaptujú do pracovného prostredia

s najnovšími poznatkami z oblasti strojárskej

technológie, automatizácie, merania

a technického kreslenia. Škola vychováva

absolventov s okamžitým uplatnením na trhu

práce. Moderný systém vzdelávania, optimálne

prepojenie teoretického a praktického

vyučovania, odborné exkurzie

u zamestnávateľov a vzdelávanie s odborníkmi

z praxe sú garanciou kvalitného odborného

vzdelávania. Pre žiakov končiacich ročníkov

základných škôl v regióne organizujeme

v spolupráci s podnikom SCHAEFFLER

každoročne súťaž v technických zručnostiach

s názvom Mladý technik. V priestoroch

školských dielní po dohode so Súkromnou

základnou školou, Gorkého 4 v Skalici

zabezpečujeme pre žiakov 9. ročníka výučbu

predmetu Technická výchova už tretí rok.

Naše aktivity
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Kontakt

Športové gymnázium Jozefa Herdu J. 
Bottu 31 
917 87 Trnava 

Tel. 033/5983811 

Mail: gymbott@szm.sk 

Web:     gymbott.edupage.org 

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?
Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J 77 gymnázium – šport 4 – ročné 

štúdium

7902J 77 gymnázium – šport 8 – ročné 

štúdium
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Gymnázium vzniklo rozhodnutím ZsKNV s

platnosťou od 1.9.1990 odčlenením od Gymnázia

Jána Hollého. Cieľom vytvorenia nového

gymnázia bolo s konečnou platnosťou vyriešiť

dlhodobé priestorové problémy a zabezpečiť

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej

republiky zo dňa 25.4.1996 boli našej škole

priradené priestory po Strednom odbornom

učilišti na Ulici Jána Bottu. Jednou z

najdôležitejších udalostí v šk. roku 1997/98 bolo

otvorenie športovej triedy, ktorá bola od šk. roku

1998/99 priradená k novovzniknutému

Športovému osemročnému gymnáziu. Od

1.9.2000 sa obe gymnáziá zlúčili a naša škola

nesie názov Športové gymnázium, Ul. J. Bottu 31

v Trnave. Od septembra 2008 nesie škola

súčasný názov Športové gymnázium Jozefa

Herdu.

Naša história

akcie (imatrikulácia, Halloween, vianočná,

valentínska diskotéka). Žiaci našej školy úspešne

reprezentujú školu na predmetových

olympiádach, tematických a športových

súťažiach a pod.

Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave je

úspešná škola s tradíciou. Počas svojej

existencie si budovala svoje meno a vysoký

štandard. Svedčia o tom mnohí úspešní

absolventi školy, osobnosti kultúrneho,

vedeckého a športového života, no i súčasní

žiaci, ktorí reprezentujú školu v predmetových

súťažiach, na vedeckých konferenciách a na

najvýznamnejších medzinárodných športových

podujatiach. Vízie a ciele školy sú vychovať a

vzdelať úspešných a zodpovedných mladých ľudí

prospešných pre spoločnosť, podporovať a

rozvíjať individuálny talent, ponúknuť pestré,

zmysluplné a atraktívne školské i mimoškolské

aktivity, byť moderný, otvorený a úspešný.

Princípy školy sú: učiť sa učiť, učiť sa konať, učiť

sa žiť s ľuďmi, učiť sa byť. Športové gymnázium

Jozefa Herdu bolo viacnásobne ocenené za

úspešnú prácu, výsledky a reprezentáciu.

Ocenenia udelili: Slovenský olympijský výbor

(čestné uznanie, poďakovanie), Ministerstvo

školstva, vedy, výskumu a športu SR (škola

roka), Slovenská asociácia športu na školách

(škola roka), Trnavský samosprávny kraj (škola

roka). Škola každoročne organizuje množstvo

akcií : exkurzie (Paríž, Londýn, Viedeň,

Osvienčim, Praha), športové podujatia

(Športovec roka, športové súťaže), zábavné

Naše aktivity
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Kontakt

Gymnázium Jána Hollého                           
Na hlinách 7279/30                                    
917 01 Trnava

Tel. 033/5571411

Mail: gyjhtt@zupa-tt.sk

Web:     gymholl.edupage.org

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Euroweek - medzinárodný týždenný 

výmennopoznavací,                                               

Česká republika – Rokycany,                                             

SRN – Sangerhausen,                                               

spolupráca s Francúzskym inštitútom 

v Bratislave.

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium

79 02 J 74 – gymnázium – bilingválne 

štúdium, slovensko-anglické
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Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30,

Trnava vzniklo 15. marca 1919 ako

Československé reálne štátne gymnázium Jána

Hollého. Skutočná história školy sa však začala

písať už v 16. storočí, odkedy existujú prvé

písomné záznamy o škole. V období rokoch .

1938 – 1945 existovalo ako Rímsko – katolícke

biskupské reálne československé gymnázium

a od roku 1945 ako Štátne gymnázium v Trnave.

V roku 1953 keď boli gymnázia zrušené vzniká. 1.

Jedenásťročná stredná škola v Trnave. V roku

1959 sa táto transformovala na Dvanásťročnú

školu v Trnave a v roku 1960 vzniká Stredná

všeobecnovzdelávacia škola v Trnave

s trojročným štúdiom. V roku 1970 boli otvorené

posledné triedy SVŠ a prvé triedy štvorročného

gymnázia. V roku 1989 bol škole opätovne

udelený oficiálny názov Gymnázium Jána Hollého

v Trnave. S kapacitných dôvodov sa v roku 1990

škola rozdelila na Gymnázium Jána Hollého

a Gymnázium na Hviezdoslavovej ulici. Od roku

1994 existuje okrem štvorročného gymnázia aj

osemročné gymnázium zamerané na cudzie

jazyky. Z pôvodnej adresy na Hollého 9 sa škola

postupne od roku 2005 – 2009 presťahovala do

novostavby Na hlinách 7279/30. Zriaďovateľom

Gymnázia Jána Hollého je Trnavský samosprávny

kraj.

Naša história

- Poznávacie exkurzie (Po stopách národovcov

– Devín, Hlboké, Modra, Martin)

- Holokaust – Osvienčim, Sereď

- Vzdelávacie aktivity – hvezdáreň, elektráreň,

Cern

- Jazykovopoznávacie exkurzie – Anglicko,

Škótsko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko,

Taliansko

- Prednášky s osobnosťami kultúry, politiky,

zástupcami policajného zboru, justície ....

- Prednášky – zdravý životný štýl, dospievanie,

predmanželská výchova, prvá pomoc

- Besedy so psychológom – problémy mladých

ľudí

- mimoškolská krúžková činnosť –

kultúrnospoločenský, tvorivé písanie, literárnych

autorov, fyzikálny, dejiny umenia, výtvarný,

krúžky predmetových olympiád (chémia, fyzika,

biológia, matematika, informatika, slovenský

jazyk a literatúra, cudzie jazyky), školský

časopis, športové krúžky (fitnes, stolný tenis,

florbal, volejbal, kondičné cvičenia, futbal)

- Enviromentálne aktivity v interiéri a exteriéri

školy

- Deň otvorených dverí

- Deň TTSK

- Imatrikulácia

- Študentský ples

- Valentínsky večierok

- Karneval literárnych postáv

- Predaj vianočného pečiva – výťažok pre

krízové centrum

- Žltý narcis

- Unicef

- Hodina deťom

- Študentská kvapka krvi

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná priemyselná škola dopravná 
Študentská 23                                                 
917 45 Trnava 

Tel. 033/5521161                  
033/5521085

Mail: spsdtt@zupa-tt.sk
spsdtt@stonline.sk

Web:     spsdtt.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2675 M elektrotechnika                                            
3739 M elektrotechnika v doprave a 
telekomunikáciách  
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy                    
3765 M technika a prevádzka dopravy                          
3917 M 09 technické a informatické služby –
zasielateľstvo

Ostatné odbory:

3739 M elektrotechnika v doprave 
a telekomunikáciách – externe                                  
3739 N elektrotechnika v doprave 
a telekomunikáciách*

3760 N prevádzka a ekonomika dopravy* v 
schvaľovaní

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Projekt Erasmus plus – zahraničná 

odborná prax študentov 

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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SPŠ dopravná vznikla ako samostatná škola

1.9.1983 no dopravný študijný odbor prevádzka

a ekonomika dopravy sa začal vyučovať už v roku

1959 na bývalej Strednej ekonomickej škole

a v roku 1972 sa presťahoval na SPŠ strojnícku,

kde pribudli študijné odbory elektrická trakcia

a energetika v doprave, stavebná údržba

a rekonštrukcia železničných tratí

a zabezpečovacia a oznamovacia technika

v doprave, kde pokračovali až do osamostatnenia

školy. Po osamostatnení pribudol odbor

zameraný na cestnú dopravu, čím sa škola stala

komplexnou odbornou školou pre rezort dopravy

a telekomunikácií. V roku 2008 na škole vzniká

medzinárodná akadémia počítačových sietí

CISCO. Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny

kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Železnice Slovenskej republiky, Železničná 

spoločnosť Slovensko a.s., Siemens, Slovak 

Telekom a.s., PSA Peugeot - Citroën

Škola je komplexnou vzdelávacou inštitúciou,

ktorá pripravuje absolventov pre oblasť

techniky, prevádzky a ekonomiky dopravy

a telekomunikácií v dennom 4-ročnom štúdiu

s maturitou, v externom večernom štúdiu

i v akreditovaných vzdelávacích kurzoch

dospelých : elektrotechnické minimum na

získanie elektrotechnického vzdelania,

elektrotechnická kvalifikácia podľa Vyhlášky

508/2009 Z.z., lokálna medzinárodná akadémia

počítačových sietí CISCO. Škola ponúka i kurzy

Dopravca v cestnej doprave, Účtovníctvo.

Súčasťou školy je akreditovaná

Jazyková škola, ktorá ponúka pre študentov

štúdium druhého cudzieho jazyka, alebo

zdokonalenie v cudzom jazyku, študovanom na

škole. Jazyková škola ponúka jazykové kurzy

i pre dospelých. Na škole je bohatá mimoškolská

činnosť v rôznych športových krúžkoch,

krúžkoch súvisiacich s odbornou profiláciou

absolventov – modelársky, programátorský,

krúžky na zdokonalenie v čitateľskej, finančnej či

matematickej gramotnosti. Škola

sa úspešne zapája do rôznych odborných,

jazykových či športových súťaží. Komplexné

vzdelávacie aktivity a spolupráca s praxou

prispievajú k veľmi dobrému uplatneniu

absolventov.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná priemyselná škola stavebná 
Dušana Samuela Jurkoviča 
Lomonosovova 7                                         
917 08  Trnava 

Tel. 033/5521103                          
033/5521107

Mail: spsstavebna@zupa-tt.sk
sekretariat@spslomontt.sk 

Web:   spsstt.sk 

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika – SPŠ stavební České 
Budějovice – každoročná účasť na 
medzinárodnej súťaži v projektovaní 
v grafických systémoch 

Poľsko – PSB Bytom – výmenné akcie 
pedagógov a žiakov školy 

Aké odbory sa u nás učia?

3650 M staviteľstvo                                                     
3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3917 M 06 technické a informatické služby 
v stavebníctve 

Ostatné odbory

3650 N staviteľstvo

87



Absolvent odboru staviteľstvo pozná technológie

stavebných prác, stavebné materiály a ich

vlastnosti, má zručnosti v oblasti navrhovania

stavebných konštrukcií, pozná statické

pôsobenie stavebných konštrukcií, rozpočtovanie

stavieb a ekonomické zásady stavebných firiem.

Pracuje so špecializovanými grafickými

systémami pre navrhovanie stavieb. Absolvent

odboru geodézia, kartografia a kataster má

zručnosti v práci s geodetickými prístrojmi,

spracovaním výškopisných a polohopisných

meraní s využitím špecializovaného softvéru

a grafických informačných systémov, pozná

zásady správy katastra nehnuteľností. Absolvent

odboru technické a informatické služby

v stavebníctve pozná základné technológie

stavebných prác, materiály, konštrukčné zásady

navrhovanie stavieb. Zároveň má zručnosti

s rozpočtovaním stavieb a ich oceňovaním,

pozná zásady obchodovania s realitami. Pozná

zásady ekonomiky a riadenia firiem, účtovníctva

a práva.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Cech strechárov Slovenska 

Stavebné firmy, projektanti, živnostníci, 

geodetické kancelárie, pôsobiace v rezorte 

stavebníctva v regióne. 

Štátne samosprávne úrady s náväznosťou na 

stavebníctvo. 

Podpora aktivít žiakov vo viacerých krúžkoch.

Krúžky SOČ a tvorby vlastných projektov

s následnou účasťou na súťažiach SOČ

v krajskom a republikovom kole. Krúžok

vydávajúci a mapujúci činnosť školy

v internetovom časopise STAVIK. Športové

krúžky zamerané na basketbal, volejbal

a kondičné tréningy. Krúžky podporujúce

jazykové vzdelávanie najmä v odbore. Krúžky

podporujúce využitie počítačových systémov.

Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú

matematickej súťaže Klokan. V rámci

telovýchovných aktivít sa organizuje zimný

a letný telovýchovný kurz zameraný na zimnú

a letnú turistiku, lyžiarsky výcvik, plavecký

výcvik, vodáctvo a cykloturistiku. Žiaci školy

v rámci spoločenských a kultúrnych podujatí sa

zúčastňujú návštev divadla, výchovných

koncertov a filmových predstavení. V rámci

podpory štúdia sú organizované exkurzie,

odborné prednášky a jazykové pobyty.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná priemyselná škola    
Komenského 1                                             
917 31 Trnava 

Tel. 033/590 35 33

Mail: sps@spstt.sk

Web:     spstt.edupage.org

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2381 M strojárstvo                                                   
2387 M mechatronika
2575 M elektrotechnika                                                
3917 M technické a informatické služby v 
strojárstve
6352 M obchod a podnikanie                                               
2426 K Programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika (SPŠ Jedovnice) –

výmenné akcie študentov i pedagógov

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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SPŠ v Trnave bola založená v roku 1951. Názvy

školy: 1951 Vyššia priemyselná škola strojnícka v

Trnave , 1956 Priemyselná škola strojnícka v

Trnave, 1961 Stredná priemyselná škola v

Trnave), 1998 Združená stredná priemyselná

škola , 2008 Stredná priemyselná škola,

Komenského 1, Trnava . Pripravovala

stredoškolské kádre pre potreby priemyslu v

odboroch strojárstvo. Neskôr zabezpečovala

vzdelávanie pre potreby j atómovej elektrárne a

železničnej dopravy. V poslednom období škola

pripravuje odborníkov v elektrotechnike so

zameraním na automatizáciu a reguláciu, v

strojárstve so zameraním na CNC a zváranie,

mechatronike a v ekonomike.- Pričlenením

odbornej školy v roku 1998 odbor obchod a

podnikanie v cestovnom ruchu.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

ZF Slovakia a.s. Trnava

TOMA TRADING s.r.o., Trnava

SUPRATEK s.r.o, Trnava

REVOLT TT COSULTING s.r.o., Trnava

ZSE, Bratislava

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch (Arduino a Picaxe, basketbalový krúžok,

cvičenia z matematiky, cvičenia z účovníctva,

elektrotechnický a elektronický krúžok, krúžok

English Drama, grafické práce, gramatika

s úsmevom, informačno-poznávací krúžok,

konštrukčno-grafický krúžok, krúžok elektroniky ,

kultúrno-spoločenský krúžok, krúžok

nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka,

podnikanie v cestovnom ruchu, posilňovňa,

programovanie, športový krúžok, účtovníctvo

v praxi, uplatnenie ekonomických zákonov

v praxi, volejbal, krúžok za umením a kultúrou).

Žiaci sa prezentujú na akciách poriadaných školou

– Beánie, Deň otvorených dverí, Deň študentstva,

Vianočné posedenie, Valentínsky deň, mimo

školy: Biela pastelka, Deň narcisov, Kam na

strednú školu? Naši žiaci sa spolu

s pedagógmi zapájajú do charitatívnych zbierok

v spolupráci s neziskovými organizáciami.

Študentské spoločnosti v rámci voliteľného

predmetu Ekonomika sa prezentujú výrobou a

predajom výrobkov na Vianočných trhoch. Počas

školského roka prebiehajú školské kolá olympiády

v anglickom a v nemeckom jazyku, školské kolá

ZENIT v strojárstve, elektrotechnike, školské kolo

SOČ a Enersol - alternatívne zdroje. Škola

organizuje každoročne lyžiarske kurzy,

zúčastňujeme sa divadelných predstavení a

odborných exkurzií.

Naše aktivity
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Kontakt

Obchodná akadémia,  
Kukučínova 2                                              
Trnava 

Tel. 033/5446610

Mail: sekretariat@oakuktt.sk

Web:     oakuktt.edupage.sk

cestovná kancelária Letom-svetom

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Francúzsko – Lycee LGT EMILE ZOLA

Rakúsko - LKW Walter

Veľká Británia - TELLUS EDUCATION 

GROUP LIMITED  

Veľká Británia - Bell Educational Services Ltd

Aké odbory sa u nás učia?

6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne 

štúdium (slovensko-anglické)

6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne 

štúdium (slovensko-nemecké)

6317 M obchodná akadémia
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27. júna 1929 výnosom Ministerstva školstva

a národnej osvety bola v Trnave zriadená

dvojročná Verejná obchodná škola. Vydržovalo ju

mesto Trnava s príspevkami štátu, zeme, okresu,

Bratislavskej obchodnej komory, Mestskej

sporiteľne v Trnave, priemyselných a obchodných

podnikov a jednotlivcov. Na začiatku škola sídlila

v provizórnych priestoroch, preto v roku 1934 sa

začalo so stavbou novej budovy, dokončená

a odovzdaná škole bola v roku 1936 (v súčasnosti

v budove sídli Stredná priemyselná škola

dopravná). Postupne obchodná škola nestačila

pokryť požiadavky trhu práce, preto 26. júna

1939 povolilo Ministerstvo školstva zriadenie

štvorročnej Obchodnej akadémie v Trnave.

Pomenovanie aj zriaďovateľ školy sa viackrát

menili, ale zameranie školy a profilové predmety

zostali. Zmenilo sa aj sídlo školy. V roku 1979 sa

škola z pôvodných priestorov presťahovala na

Kukučínovu ulicu. V súčasnosti je zriaďovateľom

školy Trnavský samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o. Zavar, Trnava

OTP banka, pobočka Trnava, Andreja Žarnova 5

ČSOB, a.s., Hlavná 14, Trnava

IKEA Industry Slovakia, Nitrianska 4, 917 01 

Trnava

ZF Slovakia, a.s., Strojárenská 2, 91702 Trnava

BUSINESS EXPERT, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 

Trnava

PSA Peugeot Citroën Slovakia, Automobilová 

ulica 1, 917 01 Trnava

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 

6868/10, 917 01 Trnava

Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava

Škola získala mnohé ocenenia, úspešne sa zapája

do rôznych súťaží. V rebríčku Inštitútu pre

sociálne a ekonomické reformy INEKO sa v

rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 umiestnila na

prvom mieste medzi strednými odbornými

školami na Slovensku. Realizuje vzdelávacie

programy spoločnosti JA Slovensko v oblasti

podnikateľského, finančného a ekonomického

vzdelávania, zapája sa do súťaže Generácia Euro,

ktorú organizuje Európska centrálna banka.

Neustále sa usiluje o zlepšovanie vzdelávacieho

programu, spolupracuje so základnými a

strednými školami v regióne a zamestnávateľmi.

Pravidelne pripravuje kultúrny program pre

Zariadenie seniorov v Trnave. Úspešne sa zapája

do predmetových olympiád a do súťaží. Žiaci

vzorne reprezentujú školu v regionálnych

súťažiach –Školské majstrovstvá okresu vo

futbale, v stolnom tenise, Memoriál F. Gažu,

Župná olympiáda, vedomostná súťaž Kraj, ktorý

je mojím domovom, Abeceda futbalistu, Záložka

spája školy. Literárnymi prácami sa zapájajú do

súťaží – Keď si vymýšľam, Literárny Kežmarok.

Organizujú školské aktivity (vianočná akadémia,

súťaž o najkrajší adventný veniec a vianočný

pozdrav, školské projekty). V rámci projektu

ERASMUS+ si zdokonaľujú jazykové a odborné

zručnosti praxou v zahraničí. Vo svojom voľnom

čase navštevujú volejbalový krúžok a krúžok

informačnej komunikácie.

Naše aktivity

92



Kontakt

Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
Zavarská 9                                                           
917 28  Trnava 

Tel. 033/5501611

Mail: janosikova.iveta @zupa-tt.sk

Web:     spostt.edupage.sk

S kým medzinárodne 
spolupracujeme?

cestovná kancelária Letom-svetom

Taliansko                                                                             

I.I.S.S. Locorotondo – Alberobello

Università Popolare del Fortore, S. Bartolomeo

in Galdo)                                                                       

Azienda Sperimentale Vittorio Tadini, 

Podenzano

Istituto Italiano di Cultura, Bratislava                  

VEBI Istituto Biochimico, Borgoricco

Four Sementi Blumen Group S.p.A., Piacenza

Azienda Agrituristica „Bacco e Arianna“, Vò

Euganeo

Fattoria „delľ Eremo“, Vò Euganeo

Spolková republika Nemecko 

Jungenbäuenschule, Grainau

Horsch Maschinen GmbH, Schwandorf

Poľsko

Zespól szkól spozywczych

Holandsko

MAAS Clusius College, Alkmaar

Aké odbory sa u nás učia?

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 08 agropodnikanie –

poľnohospodársky manažment

4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika

4210 M 12 agropodnikanie – produkcia potravín
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SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

v Trnave začala ako roľnícka škola v roku 1922.

Nosný program vzdelávania vždy predstavovalo

poľnohospodárstvo a v ňom predmety

rastlinnej, živočíšnej výroby, mechanizácie a

ekonomiky. Dôraz sa kládol nielen na odborné

vedomosti, ale i praktické zručnosti, ktoré žiak

i v súčasnosti môže nadobúdať v školskom

hospodárstve susediacom v tesnej blízkosti školy.

Skvalitnenie výučby odborných predmetov

a praxe škola rieši po kvalitatívnej stránke a to

spoluprácou s renomovanými a špecializovanými

spoločnosťami v regióne v rámci agrosektoru ako

i spoluprácou so zahraničím, krajinami EÚ.

Zriaďovateľom školy je Trnavský samosprávny

kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava

Biogal a.s., Družstevná 89/20, Špačince

Chovateľská stanica Kaiserov dvor, Dolné 

Orešany 487

FG Vet s.r.o., Zavarská 11, Trnava

Združenie pre ochranu zvierat, Orešianska 1, 

Trnava

Poľnohospodárska platobná agentúra, 

Vajanského 22, Trnava

Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 

Trenčianska Teplá

Škola má bohatú krúžkovú činnosť, ktorej aktivity

sú zamerané hlavne na prácu s biologickým

materiálom, kultúrno-spoločenskú a športovú

oblasť. Prezentácia školy je realizovaná cestou

písania odborných článkov do odborných periodík

a prednáškovou činnosťou pre záhradkárov

a pracovníkov zabezpečujúcich hygienu

v poľnohospodárskej a potravinárskej sfére.

Súťaže študentov sú zamerané na oblasť cudzích

jazykov a odbornú oblasť – celoslovenská súťaž

Mladý ekofarmár a Naj agrodievča a Naj

agrochlapec. Propagáciu racionálnej výživy

realizujeme akciou Deň mlieka. Významné

aktivity sú venované stredoškolskej odbornej

činnosti. O aktivity SOČ v rámci medzinárodnej

spolupráce sa zaujímajú Regionálna

poľnohospodársko-potravinárska komora,

Veľvyslanectvo Talianskej republiky, Taliansky

kultúrny inštitút a Občianske združenie Slovenský

cesnak. Prezentácia študijných odborov a

zameraní býva realizovaná v rámci dní TTSK

a organizovaním Dňa kynológie, aranžovaním,

výstavami ovocia a zeleniny pre žiakov IX. ročníka,

ich rodičov, výchovných poradcov a verejnosť.

Žiaci každoročne pripravujú a predvádzajú mladý

dobytok a dojnice na Národnej výstave

Agrokomplex v Nitre. Medzinárodné aktivity

realizujeme cestou Europea Slovakia – združenie

vzdelávacích zariadení pre poľnohospodárstvo

a rozvoj vidieka.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova 6

917 92  Trnava

Tel. 033/5914133

Mail: szstt@zupa-tt.sk

Web:     szstt.edupage.org

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

5356 M zdravotnícky asistent                               
5370 M masér                                                                 
5311 M farmaceutický laborant                                
5308 M zdravotnícky laborant

Vyššie odborné štúdium:

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra 
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut

Externé štúdium:

5356 N zdravotnícky asistent

Učebné odbory:

5371 H sanitár

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Odborná stáž v Univerzitnej nemocnici 

a neurochirurgickom centre v Magdeburgu 

v Nemecku                                                                  

Fjölbrautaskóli Sudurenesja z mesta 

Reykjanesbar na Islande                                                   

Česká republika - Vyššia odborná škola 

zdravotnícka Žďár nad Sázavou. 

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Stredná zdravotnícka škola v Trnave má

zaujímavú históriu. 1.9.1951 vznikla Vyššia

sociálna škola a Vyššia zdravotnícka škola v

Trnave. V roku 1952 prišlo k zmene názvu na

Zdravotnícku školu. a v roku 1955 škola dostala

súčasný názov Stredná zdravotnícka škola. Školu

zriadila i riadila Štátna zdravotná správa a bola

umiestnená na Hollého ulici, neskôr na

Hviezdoslavovej ulici v Trnave. Dlhé roky

prevládali na škole sesterské študijné odbory.

V roku 1992 škola otvárala vyššie odborné

štúdium a postupne i ďalšie štvorročné študijné

odbory a rozrastala sa. V roku 1974 sa škola

presťahovala do nových priestorov, v ktorých sídli

dodnes. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy

Trnavský samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

Evanjelický diakonický domov dôchodcov 

Trnava, Kalinčiakova ul., Fakultná nemocnica 

Trnava, Agave s. r. o. FN 

Trnava, poliklinika, Nemocnica s poliklinikou 

Galanta, FRO-GYN ŽOS Trnava, Galenos

Hlohovec, Horezza Piešťany, 

NÚRCH Piešťany, Ústavná lekáreň vo FN Trnava, 

Verejné lekárne v meste Trnava (22)

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch. Spolupráca s mestom Trnava – Dni

zdravia, Deň diabetu, Veľtrh práce, Veľtrh

seniorov Spolupráca s TTSK – predajné trhy

VÚC, zabezpečovanie predlekárskej prvej

pomoci na podujatiach organizovaných TTSK.

Spolupráca s RÚVZ – Deň srdca. Účasť na

zbierkach: „Biela pastelka“, „Modrý gombík“,

„Lienka pomoci pre seniorov“, „Uličnica“,

„Hodina deťom“, „Deň narcisov“. Prezentácia

školy: v časopisoch Farmaceutický laborant,

Teória a prax, My – vzdelávanie , školský

časopis „Sova“. Účasť žiakov na súťažiach:

Olympiáda ľudských práv, Krajské kolo

olympiády zo slovenského jazyka. Účasť na

krajskom a celoslovenskom kole SOČ.

Projekty:

• „Škola spolupracujúca s Unicef“ – verejné

zbierky

• „Evička nám ochorela“ – základy prvej pomoci

pre deti MŠ

• „Umenie žiť zdravo“ – pestovanie základných

hygienických návykov

• „Akadémia seniorov“ – poskytovanie masáží –

Jednota dôchodcov

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola 
elektrotechnická Sibírska 1                                                            
917 01  Trnava

Tel. 033/599 18 51

Mail: richnakova.erika@zupa-tt.sk

Web:     sose-trnava.edupage.org
sose-trnava.edu.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:                                                                 
2682  K mechanik počítačových sietí                
2697  K mechanik elektrotechnik

blok A – silnoprúdová technika
blok B – automatizačná technika
blok C – tepelno-technické 
a energetické zariadenia

3447  K grafik digitálnych médií                             
3693  K technik energetických zariadení budov 
3778  K technik informačných 
a telekomunikačných zariadení

Učebné odbory:
2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová 
technika                                                                         
2683 H 15  elektromechanik – úžitková technika 
2466 H 01  mechanik opravár – plynárenské 
zariadenia

Ostatné odbory – nadstavbové štúdium:
2675 L 01  elektrotechnika – energetika          
2675 L 03  elektrotechnika – elektronické 
zariadenia                                                                       
2417 L       prevádzka strojov a zariadení

S kým medzinárodne 

spolupracujeme?

Česká republika:

SOŠ Sokolnice, Chomutov ).                                  

České Budějovice – účasť na Medzinárodnej 

technickej olympiáde Technického a 

vzdělávacího konsorcia pri VŠTE v Českých 

Budějovicích. 

Česká republika –Slovenská republika  –

každoročná Medzinárodná prehliadka odborných 

zručností žiakov elektrotechnických škôl 

Slovenskej republiky a Českej republiky.

Erazmus + projekty v rámci nového programu: 

Connect Share and Get Enlighted. Partneri 

v projekte sú školy z Turecka, Poľska, 

Portugalska, Talianska, Bulharska a Chorvátska 

(2015 – 2017).

Keep in Touch Europe –Rakúsko, Grécko, 

Taliansko, Francúzsko, Nemecko.

Teaching and Learning with ICT Poľsko, Grécko, 

Maďarsko, Turecko. 

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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Stredné odborné učilište energetické v Trnave

bolo zriadené generálnym riaditeľstvom

Slovenské energetické podniky Bratislava 1.

septembra 1982. Prvým zriaďovateľom bol

Západoslovenský krajský národný výbor, v roku

1991 škola prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti

Ministerstva hospodárstva SR a od 1. júla 2001

bol zriaďovateľom Krajský úrad v Trnave. Po

nadobudnutí účinnosti Zákona č. 302/2001 Z. z. o

samospráve vyšších územných celkov došlo

k prevodu školských zariadení pod správu

vyššieho územného celku a od 1. júla 2002 sa

zriaďovateľom stal Trnavský samosprávny kraj.

Od 1. septembra 2008 sa zmenil názov školy na

STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU

ELEKTROTECHNICKÚ. SOŠE patrí k najväčším

školám v okrese Trnava.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?
Slovenské elektrárne, závod Atómové elektrárne 

Bohunice, Jaslovské Bohunice

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., 

Bratislava, prevádzkové zariadenie AE Jaslovské 

Bohunice

POSAM, s. r. o., Bratislava, prevádzkové 

zariadenie AE Jaslovské Bohunice

Samsung Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta

ZSE, a. s., Bratislava

ŽOS, a. s., Trnava 

Slovenské cukrovary, s. r. o., Sereď

LEDCO, s. r. o., Trnava

DATAGRAM, s. r. o., Hlohovec

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch (basketbalový, futbalový, bowlingový,

hudobný, krúžok Thajského boxu, šachový,

turistický). Škola sa aktívne zapája do rôznych

súťaží. Každoročne sa zapájame do súťaže

ENERSOL a do súťaže ZENIT v elektronike,

strojárstve a tiež v programovaní. Pravidelne sa

zúčastňujeme na celoslovenskej súťaži

odborných vedomostí a praktických zručností

SOŠ v odbore mechanik elektrotechnik, sme

usporiadateľom celoslovenskej súťaže školských

časopisov pod názvom "Sila slova". Naša škola

sa prezentuje výrobkami žiakov na výstave

JUVYR v Bratislave a MLADÝ TVORCA v Nitre.

Cieľom týchto aktivít a ústrednou myšlienkou je

propagácia odborného vzdelávania a profesií na

profesijnú orientáciu žiakov základných škôl na

stredné odborné školy. Už tradične žiaci darujú

krv v rámci dobrovoľnej darcovskej akcie –

Kvapka krvi. Zorganizovalo sa veľa podujatí pre

žiakov napr. vianočná Viedeň, návšteva Múzea

židovskej kultúry, prehliadka historických

pamiatok mesta Trnava, krýpt, knižnice J.

Fándlyho, Dni zdravia na SOŠE Trnava ,

návštevy vysokých škôl, grafické súťaže, kde

dosahujú žiaci každoročne úspechy, úspešná

účasť v Expert geniality show, súťaž

Informatický bobor. Žiaci sa zúčastňujú

športových súťaží organizovaných Kalokagatiou

– centrom voľného času v Trnave.

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb  
Lomonosovova 2797/6                            
918 54 Trnava

Tel. 033 5521109 

Mail: ryska@ttx-net.sk

Web:    sosos.eu.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

6362 M kozmetička vizážistka
6445 K kuchár
6444 K čašník, servírka
6405 K pracovník marketingu  pre cestovný 
ruch

Učebné odbory:

6445 H kuchár                                                                   
6444 H čašník, servírka                                                
6456 H kaderník                                                             
3355 H stolár                                                                     
3663  H tesár                                                                  
3678 H inštalatér                                                          
3661 H murár                                                                   
2964 H cukrár

Nadstavbové štúdium:

6421 K spoločné stravovanie                                     
3426 K vlasová kozmetika                                            
3347 K drevárska a nábytkárska výroba                     
3659 K stavebníctvo                                                     
6403 K podnikanie v remeslách

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Škola spolupracuje  s Czech-Slovak 

Carving Team so sídlom v ČR.

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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V roku 1966 podnik Pozemné stavby n.p. Trnava

dal do užívania nový areál výchovno-

vzdelávacieho zriadením Odborného učilišťa za

účelom pripravovať mládež pr e robotnícke

povolania v stavebných profesiách. Zriadením

Strednej školy pre pracujúcich v roku 1976

uskutočnila sa k 1.9.1991 zmena názvu

Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište

stavebné v Trnave ako organizačná zložka

materského podniku Pozemné stavby

n.p.Trnava. V zmysle rozhodnutie Ministerstva

výstavby a stavebníctva o Pozemné stavby a

náväzne s právnou subjektivitou, kde

zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo výstavby a

stavebníctva SR. Zmenou legislatívy menila sa i

zriaďovateľská funkcia SOU prostredníctvom

jednotlivých ministerstiev cez krajské

úrady a od 1. júla 2001 je zriaďovateľom Trnavský

samosprávny kraj.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

LB GASTRO s.r.o. reštaurácia – Prestige Park

MTF Trnava – študentský domov –jedáleň

Hotel RELAX Inn West a.s. Šoporňa 

Reštaurácia STEAK HOOUSE  Trnava

PIZZA MARK HEINBURG 

VART Trnava

Geotherm, Trnava

Komplat Slovakia,Dobiš, Trnava Modranka

Fa.Pavelek Trnava

TZB Jozef Švec

Kamenický Pavel,Trnava

PEMA Trnava

Ďalej spolupracujeme s Rigips Slovakia,Knauf

Slovensko,Porotherm,Sanita Myjava,Rehau, 

Drevoma Machala Trnava, Michal Richnák-

stolárstvo.atď

CK SATUR, CK TURANCAR

Žiaci mali možnosť pracovať vo viacerých

krúžkoch (fotokrúžok, krúžky mladých stolárov,

mladých kuchárov, cukrárov, vizážistiek,

kaderníkov, barmanský krúžok, krúžok

tvorivého písania, výtvarný krúžok, zdravej

výživy, školský časopis, počítačový krúžok,

športové krúžky – volejbal, futbal, stolný tenis,

konverzácie v cudzích jazykoch, ekologický

krúžok, krúžok aranžovania, carwing,

ekonomický krúžok, výchovné krúžky triedneho

učiteľa), prácami ktorých sa prezentovali na

rôznych akciách poriadaných školou – deň

otvorených dverí, deň študentstva, vianočná

besiedka, valentínsky deň ako i na akciách mimo

školy, deň detí na žš v modranke, workshop na

zš v trnave, členovia športových krúžkov,

krúžkov z oblasti služieb – (kaderníctvo,

kozmetika, gastro), výtvarného krúžku ako i

fotokrúžku sa zúčastnili viacerých súťaží.

Tento rok sme sa zúčastnili súťaže kuchár junior,

kuchár junior- poézia v gastronómii a carving

cup slovakia i kuchár junior, coffee cup 2017

Kurz carwingu

Dňa 24. Januára 2017 sa na našej škole 

uskutočnil kurz carvingu. Odborným lektorom 

bol pán luděk procházka, dlhoročný odborník vo 

vyrezávaní do zeleniny a ovocia. Kurz bol 

zameraný na vyrezávanie kvetov a listov do 

rôznych druhov zeleniny. 

Naše aktivity
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Kontakt

Stredná odborná škola automobilová 
Coburgova 7859/39                                       
917 02 Trnava

Tel. 033/5933921

Mail: sekretariat@sosatt.sk

Web:     sosatt.sk

Aké odbory sa u nás učia?

Študijné odbory:

2411 K mechanik nastavovač                                    
2495 K autotronik

Učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár – mechanik                      
2487 H 02 autoopravár – elektrikár                        
2487 H 03 autoopravár – karosár                        
2487 H 04 autoopravár lakovník                           
2423 H nástrojár                                                           
2488 H mechanik špecialista automobilovej 
výroby

Nadstavbové štúdium:                                       
2414 L 01 strojárstvo                                              
3757 L dopravná prevádzka                                            
2493 L predaj a servis vozidiel

S kým medzinárodne spolupracujeme?

Česká republika:     

Integrovaná střední škola automobilní Brno                                                                      

SŠ prúmyslová, technická a automobilní Jihlava                                                               

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov

Nemecko:  

SŠ HFSWE  Weinheim

Aké odbory sa u nás učia?

7902J gymnázium 4 – ročné štúdium

7902J gymnázium 8 – ročné štúdium
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SOŠ automobilová Trnava dlhodobo orientuje

prípravu svojich študentov na povolanie pre

potreby strojárskej výroby, výroby automobilov,

ich komponentov a autoopravárenstva. V sieti

stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja

pôsobí od roku 2003 ako Pilotné centrum pre

automobilový priemysel. Po splnení

kvalitatívnych kritérií vzdelávania, materiálno-

technického a personálneho zabezpečenia

priznala škole v auguste 2014 Slovenská

obchodná a priemyselná komora, stavovská

organizácia zamestnávateľov v oblasti strojárstva

a elektrotechniky, štatút Centra odborného

vzdelávania a prípravy pre strojárstvo

a automobilový priemysel.

Naša história
S ktorými zamestnávateľmi 

spolupracujeme?

ZF Slovakia, a.s. Trnava

PSA Groupe Slovakia

KNOTT, spol. s r.o. Modra

AUTO-INPEX, spol. s r.o.  Trnava

TANEX, spol. s r.o.  Trnava

AUTOCOMODEX, spol. s r.o.  Trnava

RM JET, spol. s r.o.  Trnava

BEGAM, spol. s r.o.  Trnava

MOTOR – CAR Trnava, spol. s r.o.

Trnavská NAD, a.s. Trnava

Vzdelávacia ponuka bola vytvorená na základe

prieskumu pracovného trhu a požiadaviek

zamestnávateľov v regióne. Všetci študenti

učebných a študijných odborov absolvujú časť

svojej odbornej prípravy u budúcich

zamestnávateľov. Okrem neustálej obmeny

vozového parku cvičných vozidiel sa odborní

pracovníci zamestnávateľov zúčastňujú

záverečných a maturitných skúšok, vyjadrujú sa

k obsahu odborného vzdelávania a k celkovej

koncepcii rozvoja školy. Vzorová je dlhodobá

spolupráca školy pri príprave mechanikov

nastavovačov a nástrojárov so spoločnosťou ZF

Slovakia, a.s. ktorá vytvorila vo svojom sídle

výukové priestory vybavené najmodernejšími

technologickými zariadeniami pre výučbu

programovania CNC riadiacich systémov,

obrábacích centier a robotizácie. Študenti

získavajú počas štúdia od ZF Slovakia, a.s. rôzne

finančné a materiálne príspevky. Po úspešnom

ukončení štúdia im je ponúknutá pracovná

zmluva. Škola experimentálne overuje aj nový

študijný odbor autotronik. Pri príprave

študentov v učebných odboroch škola

spolupracuje s viac ako 50–timi podnikateľskými

subjektmi zameranými na autoopravárenstvo,

diagnostiku motorových vozidiel, ich predaj,

prevádzkovanie STK a EK. Súčasťou prípravy je

i bezplatné absolvovanie vodičského kurzu

v školskej autoškole.

Naše aktivity
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