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Úvod  

 

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z.   

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá 

aktualizáciu regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej 

územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce pre školský rok 2016/2017, 

ktorá vychádza z Koncepcie rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji  

na roky 2015 – 2020. 

             Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len NSK) disponuje vyváženou sieťou gymnázií,  

v ktorých je primárnou úlohou príprava žiakov na štúdium na vysokých školách. Gymnáziá 

dosahujú vysokú kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov. Ich manažérske 

zručnosti sú v konečnom dôsledku odrazom úspešnej realizácie projektových aktivít škôl 

a nadväzovanie medzinárodných partnerstiev. Dôkazom realizácie kvalitného výchovno-

vzdelávacieho procesu je najnižšie percento nezamestnaných absolventov gymnázií v rámci 

všetkých stredných škôl v Nitrianskom kraji a skutočnosť, že 95 % ich absolventov pokračuje 

v štúdiu na vysokej škole. Gymnaziálne vzdelávanie má nezastupiteľný význam v systéme 

vzdelávania, preto snahou NSK je umožnenie tohto typu vzdelávania v materinskom jazyku aj  

na gymnáziách s nižším počtom žiakov (v zmysle platnej legislatívy), ktoré sú na národnostne 

zmiešanom území. 

            Úlohou odborného vzdelávania je príprava absolventov a ich plynulý prechod  

do praxe s potrebnými vedomosťami a zručnosťami. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je 

praktické vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje skupinovou formou v školách, v strediskách 

praktického vyučovania a v školských zariadeniach, alebo individuálne priamo  

u zamestnávateľov. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie 

schopností,  nevyhnutných pre výkon príslušných povolaní a pracovných činností.  

Sieť stredných odborných škôl v NSK prešla od jej prechodu pod zriaďovateľskú pôsobnosť 

NSK racionalizáciou. Zohľadňuje špecifiká regiónov Nitrianskeho kraja a umožňuje  

na národnostne zmiešaných územiach vzdelávanie žiakov v materinskom jazyku.  

            NSK disponuje dostatočným počtom SOŠ s adekvátnym počtom kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov. Pretrvávajúci nízky počet žiakov na SOŠ ovplyvnilo viacero 

faktorov. Okrem nepriaznivého demografického vývoja obyvateľstva to je predovšetkým 

strata záujmu žiakov o štúdium v učebných odboroch, dôsledkom čoho sa následne stávajú 

niektoré profesie nedostatkovými na trhu práce.  



 

            Pri formovaní praktických zručností v odbornom vzdelávaní zaujímajú dôležité miesto 

centrá odborného vzdelávania a prípravy, ktorých prínos spočíva predovšetkým v kvalitnej 

príprave žiakov stredných odborných škôl, ako aj záujemcov o rekvalifikačné kurzy  

a celoživotné vzdelávanie pre konkrétne potreby zamestnávateľov. Zároveň ponúkajú 

pedagógom možnosť odborného rastu. Projekty vzniku centier odborného vzdelávania 

a prípravy prispievajú k modernizácii výchovnovzdelávacieho procesu v ťažiskových 

odborných predmetoch a k zlepšeniu materiálno – technického vybavenia škôl. Majú veľký 

podiel na propagácii a podpore odborného vzdelávania a prípravy a ich činnosťou sa 

zintenzívnila spolupráca škôl so zamestnávateľmi v jednotlivých regiónoch. 
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1. Analýza súčasného stavu 

 

Nitriansky samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 67 škôl, 19 školských 

internátov a 43 zariadení školského stravovania.  

Rozdelenie stredných škôl: 

  16 gymnázií 

  50 stredných odborných škôl 

    1 jazykovú školu 

 

Prehľad stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK podľa okresov v Nitrianskom 

kraji uvádza Tabuľka 1. 

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK podľa okresov 

Tabuľka  1 

Okres Nitra       

Gymnázium Golianova 68 949 01   Nitra 

Gymnázium Školská 26 952 80   Vráble 

Stredná priemyselná škola strojnícka                                                                                                                                                                                   

a elektrotechnická 
Ul. Fraňa Kráľa 20 949 01   Nitra 

Spojená škola  Slančíkovej 2 950 50   Nitra 

Stredná priemyselná škola stavebná Cabajská 4 950 50   Nitra 

Stredná odborná škola veterinárna Dražovská 14 950 12   Nitra 

Obchodná akadémia Bolečkova 2 950 50   Nitra 

Stredná odborná škola Cintorínska 4 950 50   Nitra 

Stredná zdravotnícka škola Farská 23 950 50 Nitra 

Jazyková škola Golianova 68 949 01   Nitra 

Stredná odborná škola gastronómie                                                                                                                                                                      

a cestovného ruchu 
Levická 40 950 03   Nitra 

Stredná odborná škola Nábrežie mládeže 1 950 28   Nitra 

Stredná odborná škola polytechnická Novozámocká 220 950 03   Nitra 

Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 949 01  Nitra 

Stredná odborná škola  Ul. 1. mája 500 952 01   Vráble 

Okres Šaľa       

Gymnázium Juraja Fándlyho Školská 3 927 00   Šaľa 

Spojená škola  Nivy 2 927 05   Šaľa 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Štúrova 74 927 01 Šaľa 

Okres Topoľčany       

Gymnázium Ul. 17. novembra 1180 955 01  Topoľčany 

Obchodná akadémia Inovecká 2041 955 94   Topoľčany 
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Stredná odborná škola agrotechnická Tovarnícka 1632 955 29   Topoľčany 

Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609 955 82   Topoľčany 

Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 955 01   Topoľčany 

Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2 955 01  Topoľčany 

Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091 955 01   Topoľčany 

Okres Zlaté Moravce       

Gymnázium Janka Kráľa Ul. SNP 3 953 42   Zlaté Moravce 

Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2 953 30   Zlaté Moravce 

Obchodná akadémia Bernolákova 26 953 20   Zlaté Moravce 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. SNP  5 953 26   Zlaté Moravce 

Stredná odborná škola technická Ul. 1. mája 22 953 01   Zlaté Moravce 

Okres Nové Zámky    

Gymnázium M. R. Štefánika 16 940 61   Nové Zámky 

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím 

jazykom maďarským - Pázmány Péter  

Gimnázium 

Letomostie 3 940 61 
Nové Zámky 

Érsekujvár 

Gymnázium - Gimnázium Adyho 7 943 01  Štúrovo 

Gymnázium   Bernolákova 37 942 01   Šurany 

Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 942 01   Šurany 

Stredná odborná škola Hviezdoslavova 55 942 01   Šurany 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Hlavné námestie.2 941 31   
Dvory nad 

Žitavou 

Spojená škola  Komárňanská 28 940 75 Nové Zámky 

Stredná odborná škola Jesenského 1 940 62 Nové Zámky 

Stredná odborná škola hotelových služieb            

a obchodu 
Zdravotnícka 3 940 51   Nové Zámky 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Sv. Štefana 81 943 03   Štúrovo 

Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi  

Középiskola 
Pod kalváriou 1 940 01 Nové Zámky 

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti 

Szakközépiskola 
Nitrianska cesta 61 940 01   Nové Zámky 

Stredná odborná škola technická Nitrianska 61 942 14   Šurany 

Okres Levice       

Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 03   Levice 

Gymnázium Mládežnícka 22 936 01   Šahy 

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - 

Gimnázium 
Mládežnícka 22 936 01   Šahy - Ipolyság 

Gymnázium  Štúrova 16 937 01   Želiezovce 

Gymnázium Jána Amosa  Komenského                

s vyučovacím jazykom maďarským  - Comenius 

Gimnázium 

Štúrova 16 937 01   
Želiezovce - 

Zselíz 

Stredná priemyselná škola Ul. Františka Hečku 25 934 47  Levice 

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika Vajanského 23 934 03 Levice 
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Stredná odborná škola poľnohospodárstva           

a služieb na vidieku 
Na lúkach 18 934 04   Levice 

Obchodná akadémia Ul. Kálmána Kittenbergera 2 934 40  Levice 

Pedagogická a sociálna akadémia Engelsova 3 934 29   Levice 

Stredná odborná škola Ul. sv. Michala 36 934 80   Levice 

Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 934 01   Levice 

Stredná odborná škola Ul. mieru 23 935 32   
Kalná nad 

Hronom 

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače 

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Ul. SNP 41 936 01 Šahy 

Okres Komárno       

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Selye János Gimnázium 
Ul. bisk. Királya 5 945 01   

Komárno - 

Komárom 

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52   Komárno 

Stredná odborná škola obchodu a služieb -  

Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 
Budovateľská 32 945 01   Komárno 

Stredná priemyselná škola - Ipari 

Szakközépiskola   
Petőfiho 2 945 50   Komárno 

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari 

Szakközépiskola 
Konkolyho 8 947 01  Hurbanovo 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dunajský rad 138 946 36   
Kravany 

nad/Dunajom 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Ul. 1. mája 1 947 01   Hurbanovo 

Stredná odborná škola technická - Műszaki 

Szakközépiskola 
Bratislavská cesta 10 945 25   Komárno 

Zdroj: OVaK ÚNSK 

 

Okresný úrad v Nitre má v zriaďovateľskej pôsobnosti 11 škôl:  

Gymnázium Párovská 1, Nitra 

Spojená škola - Praktická škola, Z. Nejedlého 41,  Levice 

Spojená škola, F. Rákocziho 1, Šahy 

Praktická škola, Úzka 4, Želiezovce 

Odborné učilište internátne, Nám. sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce 

Spojená škola internátna - Praktická škola, Červeňova, 42  Nitra 

Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Žitavou 68 

Spojená škola - Praktická škola, Krátka 11, Šaľa 

Spojená škola internátna - Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany 

Spojená škola - Praktická škola, J. Kráľa 39,  Zlaté Moravce 

Stredná odborná škola pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, Zlaté Moravce  
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Cirkev má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 10 škôl:  

 8 gymnázií 

 1 zdravotnícku školu 

 1 cirkevnú školu úžitkového výtvarníctva 

 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza   

Cirkevná spojená škola Panny Márie - Cirkevné gymnázium s VJM, Brnenské námestie 15, 

Kolárovo  

SCŠ MARIANUM - Gymnázium, Biskupa Királya 30, Komárno  

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica  

KSŠ - Gymnázium, Saratovská 87, Levice 

KSŠ - Gymnázium, Slov. národ. povstania 4, Šahy  

Zriaďovateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Levice  

Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Czeglédi Péter 

Református Gimnázium  Ref. Czeglédi gymnázium VJM, Ul. sv. Michala č. 38, Levice 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev -  Biskupstvo Nitra 

Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda., Farská 19, Nitra  

Gymnázium sv. V. de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany 

Stredná zdravotnícka škola, 17. novembra 1056, Topoľčany 

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva, Kalinčiakova 48, Topoľčany  

Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku 

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského – Piaristické gymnázium sv. Jozefa 

Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 

 

Fyzické alebo právnické osoby majú vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 11 škôl: 

 2 gymnáziá 

 6 stredných odborných škôl 

 2 konzervatóriá 

 1 umeleckú školu 

 

Zriaďovateľ: PaedDr. Mgr. Ingrid Paulovičová 

Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany 

Zriaďovateľ: Ing. Vladimír Hagara 

Súkromné gymnázium T. Smaragd, Perecká 40, Levice 
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Zriaďovateľ: Ing. Dezider Sokol 

Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, Kolárovo 

Zriaďovateľ: Baltazár Paulis Drevoumelec 

Súkromná SOŠ s VJM, Dolné Obdokovce 71 

Zriaďovateľ: Centrum vzdelávania ANIMUS, s. r. o. 

Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra  

Zriaďovateľ: Elitná škola s. r. o. 

Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho ul. 1, Nitra 

Zriaďovateľ: VSOM, s. r. o. 

Súkromná spojená škola OA, Svätého Štefana 36,  Štúrovo  

Zriaďovateľ: DOREMI s. r. o.  

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Gagarinova 2490/13, Topoľčany 

Súkromné konzervatórium, Gagarinova 2490/13, Topoľčany  

Zriaďovateľ: PhDr. Vladimír Daniš 

Súkromná SOŠ pedagogická, Tovarnícka 1641, Topoľčany  

Zriaďovateľ: Mgr. Helena Madariová 

Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra 

 

             V školskom roku 2014/2015 sa na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK vzdelávalo spolu 22 942 žiakov (z toho v gymnáziách 5 699 žiakov a 17 243 žiakov  

v stredných odborných školách). 

V súvislosti s uplatnením absolventov stredných škôl na trhu práce, Ústredie práce, 

sociálnych vecí a  rodiny SR poukazuje na skúsenosti zamestnávateľov, ktorí nachádzajú  

pri nástupe absolventov škôl do zamestnania ich neochotu, nezáujem a nízku mieru 

vytrvalosti. Pri zamestnávaní mladých ľudí poukazujú na nedostatok ich odborných zručností 

a praktických skúseností, zodpovednosť pri prístupe k práci a pracovnú disciplínu.  

            Pre nedostatočný záujem o niektoré odbory sa stáva aktuálnou hrozba zaniknutia 

výučby pre profesie: mäsiar, pekár, obuvník, čalúnnik, lakovník, tesár, strechár, klampiar, 

kominár, obrábač kovov, nástrojár, farmár v agrosektore. Napriek vysokej nezamestnanosti 

zostávajú, z dôvodu nedostatočnej vzdelanosti či kvalifikácie uchádzačov v danej oblasti, 

na pracovnom trhu požadované odborné profesie neobsadené.   

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl Nitrianskeho kraja za obdobie september 2014 

až máj 2015 tvorí Prílohu č. 1. 
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2. Silné stránky vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji 

2.1 Všeobecné vzdelávanie 

 

            V 16 gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK so všeobecným zameraním sa 

v školskom roku 2014/2015 vzdelávalo 5 699 žiakov, čo je 25% (z celkového počtu žiakov 

SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK). V 11 gymnáziách iných zriaďovateľov sa 

vzdelávalo 2 131 žiakov, čo je 50,84% (z celkového počtu žiakov SŠ iných zriaďovateľov). 

V Nitrianskom kraji sa vzdelávalo v gymnáziách spolu 7 830 žiakov, čo tvorí  29,18%  

zo všetkých žiakov SŠ v Nitrianskom kraji. 

 

Silné stránky: 

 optimálna sieť gymnázií v NSK v obidvoch formách štúdia (4 a 8 ročná), 

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 odbornosť vyučovania, ochota, pedagogických zamestnancov k celoživotnému 

vzdelávaniu, 

 skúsenosť s tvorbou projektov a aktívne zapojenie sa škôl do projektov, 

 modernizácia - budov i materiálno -  technického zabezpečenia, 

 záujem absolventov o ďalšie  možnosti vzdelávania, 

 medzinárodná spolupráca s partnerskými školami v zahraničí, 

 ponuka kvalitného jazykového vzdelávania vo vybraných gymnáziách. 

 
Strategickým zámerom a hlavnou prioritou NSK v oblasti všeobecného vzdelávania 

v stredných školách je príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium. Z uvedených 

dôvodov je potrebné, aby bol podporovaný rozvoj osobnostných predpokladov žiakov  

pre prijatie na vysokoškolské štúdium. 

 

2.2 Odborné vzdelávanie 

 

             V 50 stredných odborných školách (ďalej len SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK sa v školskom roku 2014/2015 vzdelávalo spolu 17 243 žiakov, z toho v technických 

odboroch sa učilo 6 722 žiakov (čo predstavuje 29,29% z celkového počtu žiakov SŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK) a v netechnických odboroch sa učilo 10 521 žiakov  

(čo predstavuje 45% z celkového počtu žiakov SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK). 
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              V 8 SOŠ, 2 konzervatóriách a 1 umeleckej škole, ktorých zriaďovateľom sú: cirkev, 

fyzická alebo právnická osoba sa v školskom roku 2014/2015 vzdelávalo spolu 2 060 žiakov, 

z toho v technických odboroch sa učilo 128 žiakov (3,05%) a v netechnických odboroch 

sa učilo 1 932 žiakov (46,09%). 

 

Silné stránky: 

 dostatočný počet a typov SOŠ a školských zariadení, 

 vhodný potenciál pre vytváranie pracovných miest, 

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, záujem pedagogických zamestnancov,        

 odborný a kariérny rast, 

 odbornosť vyučovania,  

 činnosť centier odborného vzdelávania  a prípravy, 

 skúsenosť SOŠ s tvorbou a realizáciou projektov a ich aktívna účasť  

       (Program celoživotného  vzdelávania - Comenius, Leonardo da Vinci, a pod.), 

 spolupráca SOŠ so  ZŠ, zamestnávateľmi a podnikateľskými subjektmi,  

 organizovanie dní otvorených dverí na podporu vytvárania partnerstiev a propagácie  

škôl,  

 organizovanie prezentačnej výstavy žiakov SOŠ „Mladý tvorca“, 

 spolupráca SOŠ na burzách práce s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny. 

 

Nedostatok remeselne pripravenej pracovnej sily priniesol akútnu potrebu riešiť 

komplexne odborné vzdelávanie a prípravu žiakov za účasti inštitúcií, trhu práce, 

zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. 
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Počet žiakov stredných škôl v školskom roku 2014/2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK v členení na všeobecné, technické a netechnické odbory uvádza Tabuľka 2. 

 

Počet žiakov SŠ – zriaďovateľ NSK  

(všeobecné, technické, netechnické odbory) 

Tabuľka 2 
       

okres 

Počet žiakov 

všeobecné 

odbory  

/ gymnáziá / 

% 

technické 

odbory  

/ SŠ / 

% 

netechnické 

odbory  

/ SŠ / 

% 

Nitra 1459 14,59% 1613 25,23% 3321 51,94% 

Topoľčany 592 24,71% 641 26,76% 1162 48,51% 

Nové Zámky 1174 22,24% 1549 29,35% 2554 48,39% 

Komárno 868 32,25% 1121 41,85% 702 26,08% 

Levice 1119 29,27% 890 23,28% 1813 47,43% 

Šaľa 312 34,74% 263 29,28% 323 35,96% 

Zlaté Moravce 275 17,75% 618 39,89% 613 39,57% 

Spolu 5699 25% 6722 29% 10521 46% 

Zdroj: ÚIPŠ 

 

Počet žiakov stredných škôl v školskom roku 2014/2015 v členení na všeobecné, 

technické a netechnické odbory, ktorých zriaďovateľom je cirkev, fyzická a právnická osoba 

uvádza Tabuľka 3. 

 

Počet žiakov SŠ - zriaďovateľ cirkev, fyzická a právnická osoba 

(všeobecné, technické, netechnické odbory) 

 

Tabuľka 3 
       

 

Počet žiakov 

všeobecné 

odbory  

/ gymnáziá / 

% 

technické 

odbory  

/ SŠ / 

% 

netechnické 

odbory  

/ SŠ / 

% 

Spolu 2131 51% 128 3% 1932 46% 

Zdroj: ÚIPŠ 
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Počet žiakov stredných škôl v školskom roku 2014/2015 v členení na všeobecné, 

technické a netechnické odbory v územnej pôsobnosti NSK uvádza Tabuľka 4. 

 

Počet žiakov SŠ v územnej pôsobnosti NSK 

(všeobecné, technické, netechnické odbory) 

Tabuľka 4 
       

 

Počet žiakov 

všeobecné 

odbory  

/ gymnáziá / 

% 

technické 

odbory  

/ SŠ / 

% 

netechnické 

odbory  

/ SŠ / 

% 

Spolu 7930 29,18% 6823 25,10% 12380 45,70% 

Zdroj: ÚIPŠ 

/do počtu žiakov sú zahrnutí žiaci denného štúdia, žiaci 8 ročných gymnázií, ako aj iné formy 

štúdia (nadstavbové, externé, večerné, individuálne/ 

 

2.2.1 Centrá odborného vzdelávania a prípravy 

 

Cieľom stratégie vzdelávania v Nitrianskom kraji je neustále zvyšovať kvalitu 

odborného vzdelávania a  zosúladiť ho s potrebami trhu práce. Jednou z foriem dosiahnutia 

tohto cieľa je budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len COVaP), kde sa 

sústredí odborný personálny i materiálny potenciál tak, aby centrum ponúkalo vysokokvalitné 

vzdelávanie a možnosť používania moderných technologických zariadení na vyučovanie 

v danom odbore, ale aj na účely celoživotného vzdelávania.  

        Vďaka centrám je užšia spolupráca s regionálnymi komorami, zamestnávateľskými  

a profesijnými organizáciami a zväzmi, ako aj priamo s jednotlivými kľúčovými podnikmi 

v Nitrianskom kraji. Dosiahlo sa tesnejšie prepojenie teórie s praxou. Učebné plány 

odborných škôl sa v zákonom povolenej miere prispôsobujú priamo potrebám podnikov 

a zamestnávateľských firiem v Nitrianskom kraji. 

  

Aktuálny stav budovania COVaP 

V NSK je etablovaných 9 centier odborného vzdelávania a prípravy: 

 

1. Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra pôsobí ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií“ 
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Škola má nadregionálnu pôsobnosť a dlhodobú tradíciu v príprave odborníkov 

technického zamerania, pre ktorých ponúka škálu školských vzdelávacích programov, 

inovovaných na základe analýzy potrieb zamestnávateľov. Od roku 2012 má vybudované 

vzdelávacie HTEC CNC centrum firmy HAAS, jediné na Slovensku. Centrum má 

nadštandardné materiálno-technické vybavenie a disponuje viacerými učebňami s modernou 

interaktívnou didaktickou a výpočtovou technikou, najmodernejším náradím, meracími 

prístrojmi a CAD/CAM softvérom pre 3D grafické zobrazenie a konštruovanie výrobného 

procesu v strojárstve, ako sú AUTODESK INVENTOR, AUTOCAD, SOLIDWORK, KELLER, 

HEIDENHAIN a EDGECAM. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje tak vo vlastných dielňach, 

vybavených CNC strojmi, simulátormi i strojmi na klasické obrábanie materiálu, ako aj  

na pôde zamestnávateľov. Absolventi nachádzajú široké uplatnenie na slovenskom 

i európskom trhu práce. Od roku 2014 škola zaviedla a používa systém manažérstva kvality 

podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008. 

K strategickým partnerom školy patria firmy: HAAS, Teximp, s.r.o., Muehlbauer 

Technologies, s.r.o., Marel Food Systems, s.r.o., Templar Metal s.r.o., Visteon, VÚSAPL, 

Kufferath, GU Slonvensko, Sandvik, Menzi Muck Slovakia, s.r.o., Ribe Slovakia, k. s., Nikov, 

s.r.o., Van Aarsen, s.r.o., Matador Automotive Vráble, a.s., a Formica, s.r.o.  

 

2. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany pôsobí ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve“ 

Škola je zapojená do švajčiarsko-slovenského projektu podporovaného 

prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci Európskej únie. 

Zapojená je do prípravy čerpania švajčiarskeho finančného mechanizmu na podporu 

odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Je školou s EMCO systémom priemyselného 

vzdelávania. Školiaci koncept zahŕňa stroje so softvérom napodobňujúcim priemyselné 

požiadavky, ale aj didaktické materiály pre učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

Vymeniteľné riadenie umožňuje na jednom stroji pripravovať deväť CNC riadiacich systémov. 

Zariadenie slúži na ďalšie odborné a na celoživotné vzdelávanie. Absolventi nachádzajú 

široké uplatnenie na slovenskom i európskom trhu práce. 

Škola spolupracuje s firmami: OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky /od roku 1996 

spoločne realizujú duálny systém vzdelávania v strojárstve/,  Lindenmaier s. r. o. Šurany,  

Muehlbauer Technologies s. r. o. Nitra /od roku 2009/. Wöhrle Šurany, Orgeco Nové Zámky. 
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3. Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače pôsobí ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie“ 

            Škola pripravuje absolventov študijných a učebných odborov strojárskeho 

a elektrotechnického zamerania. Eviduje sa zvyšujúci sa dopyt zo strany zamestnávateľov  

po absolventoch školy – SES a. s. Tlmače, firma ZF Sachs Levice, Enpay Krškany, ENEL 

Mochovce, KnaufInsultation Nová Baňa... Dôkazom záujmu o strojárske profesie v regióne je 

vytvorenie Konzultačného strediska Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity  

na škole, kde v súčasnosti prebieha výučba externého bakalárskeho štúdia. Škola v spolupráci 

s Cechom zváračských odborníkov v Trnave vybudovala v priestoroch dielne odborného 

výcviku Zváračskú školu. Žiaci absolvujú základný kurz zvárania a Úradné zváračské skúšky 

podľa STN EN 287-1, ku ktorým patria aj nedeštruktívne a deštruktívne skúšky zvarových 

spojov rôznymi metódami, s vyhodnotením zvarových spojov a s príslušnou dokumentáciou. 

Od roku 2014 je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 pre systémy manažérstva kvality  

a požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. 

 

4. Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra pôsobí ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve“ 

Škola má nadregionálnu pôsobnosť a dlhodobú tradíciu v príprave odborníkov 

v potravinárstve. Disponuje nadštandardným materiálno-technickým vybavením. Prvá  

na Slovensku začala s prípravou v troj a štvorročných dvojodboroch cukrár pekár, cukrár 

kuchár, kuchár mäsiar. Škola je držiteľom certifikátu kvality IAF v odbore Príprava mladých 

potravinárskych odborníkov pre potreby trhu práce. 

K strategickým partnerom školy patria: PENAM Slovakia a. s. Nitra, AGRO TAMI  

a. s. Nitra, COOP Jednota Nitra, SD, METRO  Cash & Carry SR s .r. o Nitra. 

 

5. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

pôsobí ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, 

hotelových služieb a obchodu“  

Škola disponuje nadštandardnými materiálno-technickými podmienkami - špeciálnymi 

odbornými učebňami a cvičným pracoviskom pre kuchárov, čašníkov, sommelierov, baristov 

a obchodníkov. Dlhodobo úzko spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou 

komorou, Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR a Republikovou úniou zamestnávateľov. 

Škola má pri príprave mladých odborníkov bohaté medzinárodné skúsenosti (v Taliansku, 

http://www.sostlmace.sk/spravy/rozne/ISO9001.pdf
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Maďarsku, Grécku, Slovinsku a Japonsku), kde žiaci vykonávajú odbornú prax a získavajú 

cenné certifikáty platné vo všetkých členských štátoch EÚ.  

Škola spolupracuje s firmami a prevádzkami: EAGLE IRISH CASTLE PUB, s. r. o. 

Nové Zámky; OC ZORA, s. r. o. Šurany; FAST VEGA, Nové Zámky; EUREST, s. r. o. 

Závodná reštaurácia OSRAM, a. s. Nové Zámky; AGROEFEKT, s. r. o., Penzión Žitava, 

Dvory n/Žitavou; CITY Catering, s. r. o. Nové Zámky; Penzión ÉDER, ul. Bélu Bartoka 1, 

Nesvady; Millennium Restaurant Nové Zámky; TOP Restaurant 18, s. r. o., Šurany; COOP 

JEDNOTA, s. d. Nové Zámky; TESCO STORES SK, a. s.; DM drogérie markt, s. r. o.; 

NITRAZDROJ, a. s. 

 

6. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice 

pôsobí ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní a rozvoji 

vidieka“   

Okres Levice má najväčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, a tým aj 

dostatočný priestor pre uplatnenie absolventov školy. V ostatných kalendárnych rokoch 

väčšina absolventov školy ihneď po jej skončení našla uplatnenie v praxi doma i v zahraničí, 

alebo pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu. Absolventi s profiláciou súčasných študijných 

odborov sú pre región žiadaní, nakoľko vzdelávacie programy: poľnohospodársky 

manažment, agroturistika, farmárstvo a bioenergetika umožnia uspokojiť požiadavky 

agropodnikateľskej sféry. Z pohľadu zamestnávateľov (prieskum vzorky 2000 

zamestnávateľov na Slovensku, v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh 

práce) sa v  rebríčku kvality SOŠ umiestnila v roku 2014 na 1. mieste v Nitrianskom kraji. 

Škola spolupracuje: so Združením agropodnikateľov, družstvo Veľká komárňanská 5, 

Dvory nad Žitavou – pracovisko – Gazdovský dvor Branovo, Agrobalkán s. r. o. Veľké 

Ludince, PD Žemberovce, Ekofarma – SPOL agro s. r. o. Počúvadlo, Ťapaj Alexander – SHR 

– Žemberovce. 

 

7. Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra pôsobí ako „Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo“   

Škola má dlhoročnú tradíciu vo výchove kvalifikovaných odborníkov v stavebných 

profesiách, ktoré patria v súčasnosti medzi nedostatkové odbory na trhu práce. Škola je 

zapojená do Národného projektu: „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, stala sa 

pilotnou školou, na ktorej  prebieha overovanie duálneho vzdelávania v stavebníctve. 
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            Škola spolupracuje s firmami: Baumit spol. s. r. o., Wienerberger spol. s. r. o., Dulux., 

Sanitas spol. s. r. o., Alcaplast spol. s. r. o., Geberit Slovensko, Rigips, MAPEI  

a so zamestnávateľmi: Novosedlík spol. s. r. o., TECHNOSTAV Nitra, spol. s. r. o., ELLIO 

spol. s. r. o., INSSPOL inštalačná stavebná spoločnosť s. r. o., Juraj Baraník BD SERVIS. 

 

8. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra pôsobí ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy“  

            Škola má nadregionálnu pôsobnosť, nadštandardné materiálno-technické vybavenie, 

disponuje špeciálnymi odbornými učebňami. V škole je vivárium a rehabilitačná stanica  

pre dravé vtáky, spravované zamestnancami Štátnej ochrany prírody. Škola má pri príprave 

mladých odborníkov bohaté medzinárodné skúsenosti, podporované pravidelnými výmennými 

pobytmi žiakov a pedagógov na troch družobných školách v zahraničí.  

       Škola spolupracuje s Katedrou špeciálnej zootechniky a Katedrou veterinárnych 

disciplín SPU v Nitre. Spolupráca so strategickými partnermi: Národný žrebčín Topoľčianky 

- inseminačná stanica koní, veterinárna ambulancia pri SOŠ veterinárnej v Nitre, Veterinárna 

klinika, Remeselnícka 4, Nitra, PD Čakajovce a Drážovce so sídlom v Čakajovciach, 

Veterinárna klinika, Nábrežie mládeže 45, Nitra, Školský podnik SPU Kolíňany, Školský 

podnik SPU Žirany, Gazdovský dvor Branovo, ZOO Bojnice, Xcell Vištuk – jelenia farma, 

Plavecký Peter – Balunky,  Agropartner Plavecké Podhradie, Agrocontrakt – mliečna farma 

Jasová, PD Devio Nové Sady, Ranč Nový Dvor, Ján Tóth z Polytanu, Jozef Mravík - Žitavany. 

 

9. Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany je pripravená pôsobiť ako 

„Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva“ 

Škola má nadštandardné materiálno-technické podmienky, disponuje špeciálnymi 

odbornými učebňami: stolárskou, čalúnnickou dielňou a strojovými dielňami. Pôsobí  

v oblasti, ktorá je charakteristická vysokou koncentráciou nábytkárskej a čalúnnickej výroby. 

Je členom Zväzu spracovateľov dreva SR a je certifikovaná spoločnosťou Internal Education 

Society LTD., Londýn. Škola má pridelený rating BB. Zapojila sa do Národného projektu: 

„Rozvoj stredného odborného vzdelávania“- stala sa pilotnou školou, na ktorej prebieha 

overovanie duálneho vzdelávania. 

Škola spolupracuje s podnikmi: DECODOM s. r. o. Topoľčany, Sofia trend spol.  

s. r. o., Trachea Topoľčany, Hettich SR, spol. s r. o. 
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COVaP  - pripravené na začatie činnosti  

(podmienené súhlasným stanoviskom – rozhodnutím  príslušnej komory) 

 

1. Spojená  škola, Nivy 2, Šaľa ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy  

pre technické odbory a chémiu“  

Škola disponuje nadštandardným materiálno-technickým vybavením, kompletnými 

dielňami na elektrotechnickú a strojársku prípravu, odbornými učebňami na elektrotechniku, 

automatizáciu a programovanie CNC strojov. 

Škola od svojho vzniku, v zmysle nastavených tradícií, realizuje formy praktického 

vyučovania s úzkym prepojením na najbližších zamestnávateľov (Duslo a. s., Menert s. r. o., 

Pro CS s. r. o.). Ďalším včleňovaním moderných technológií nadväzuje aj na vzdialenejších 

zamestnávateľov (SIEMENS Slovakia, SAMSUNG). 

 

2. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra ako 

„Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre robotizáciu kybernetických systémov  

vo výrobe a pre projektovanie v elektrotechnike a strojárstve“  

Škola má nadregionálnu pôsobnosť, nadštandardné materiálno-technické vybavenie, 

disponuje špeciálnymi odbornými učebňami: dvomi laboratóriami, vybavenými vysoko 

výkonnou výpočtovou technikou a technickými zariadeniami pre prácu v oblasti grafických 

systémov s podporou softwaru CATIA V5, ako jedinej strednej škole na Slovensku jej bolo 

umožnené prevádzkovať licencie (pre edukačné účely), disponuje laboratóriom vybaveným 

výpočtovou technikou s firemným softwarom ROBOT ŠTÚDIO a samotným priemyselným 

robotom od firmy ABB a laboratóriom pre riadiacu techniku, vybaveným stavebnicami 

FESTO, riadiacou technikou a pneumatikou FESTO.  Škola vykazuje dlhodobú spoluprácu 

s firmami pôsobiacimi v našom regióne: SIEMENS (riadiaca technika), IBM (grafické 

systémy), CATIA V 5, ABB (priemyselné roboty), NORGREEN (pneumatické systémy) 

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS (subdodávateľ automobilovej výroby), PEUGEOT 

(autovýroba), MOOLER (programovateľné logické automaty), SAMSUNG (IKT technológie). 

 
3. Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu, elektrotechniku a informačno-

komunikačné technológie“ 

Škola má dlhoročnú tradíciu vo výchove kvalifikovaných odborníkov pre oblasť 

automatizácie, elektrotechniky a informačno-komunikačných technológií. Tieto odbory patria 
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k nedostatkovým odborom a neustále sa zvyšuje potreba podnikov po absolventoch rôznych 

elektrotechnických zameraní. 

             Škola spolupracuje s podnikmi: Slovenské elektrárne, a. s, závod Atómové elektrárne 

Mochovce, Bauer Gear Motor Slovakia s. r. o., Zlaté Moravce, Siemens, s. r. o., Bratislava, 

NOV, s. r. o., Bratislava, pobočka Zlaté Moravce, ELKO EP Slovakia s. r. o., Nitra. 

 

4. Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú techniku“ 

Škola je od januára 2014 zapojená do pilotného projektu duálneho vzdelávania, čím 

sa zvýšil záujem firiem a rodičov žiakov o študijné odbory 2426 K programátor obrábacích 

strojov a zariadení a 2679 K mechanik mechatronik. Projekt WKÖ – MIBA – ŠIOV parí  

k národným projektom odborného vzdelávania, ktorý sa uskutočňuje ako experiment 

s desiatimi rakúskymi firmami Nitrianskeho kraja. Do projektu sú zapojené: Rakúske 

veľvyslanectvo v SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava, MIBA Steeltec, s. r. o. 

Vráble, MATADOR Automotive Vráble, a. s., HTP Slovakia Vráble, s. r. o., Scheuch, s. r. o. 

Prievidza, Pankl Automotive Slovakia, s. r. o. Topoľčany a ZKW Slovakia s.  r.  o. Krušovce. 

 

5. Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice ako „Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre rozvoj kreatívneho talentu“ 

Škola má dlhoročnú tradíciu vo výchove a vzdelávaní umelecky nadaných žiakov  

so zameraním na propagačnú grafiku a výtvarníctvo, fotografický  a odevný dizajn, scénickú 

kostýmovú tvorbu, reklamnú tvorbu a dizajn – priemyselný dizajn. Absolventi umeleckých 

študijných odborov majú široké uplatnenie na trhu práce.  Škola je jedinou umeleckou školou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Vybudovaním Centra odborného vzdelávania a prípravy 

pre rozvoj kreatívneho talentu sa vyvinie systémový nástroj a skvalitnenie stredného 

odborného vzdelávania v Nitrianskom kraji. 

Škola spolupracuje s firmami: Sieťotlačový zväz SR – FESPA Trenčín, Client Service 

Levice, Marián Székely – Myky Levice, RF FineArt Print Levice, Martin Denker – Design 

Studio Nitra. 
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2.2.2  Duálne vzdelávanie a príprava 

 
Jedným z nástrojov zvyšovania kvality odborného školstva, ktorý žiakom umožní 

lepšiu pripravenosť na vstup do prvého zamestnania je implementácia prvkov duálneho 

vzdelávania do systému praktického vyučovania žiakov SOŠ. Uskutočňuje sa v súlade  

so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, upravujúcim problematiku praktického vyučovania žiakov SOŠ, ich 

hmotné a finančné zabezpečenie, ako aj koordináciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov 

s trhom práce.  

 

V súlade s § 10 ods. 1 a 3 tohto zákona sa v systéme duálneho vzdelávania žiak 

pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa 

konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. 

Žiakovi sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje na základe 

 

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou 

školou,  predmetom  ktorej  je  záväzok  zamestnávateľa  poskytovať  žiakom  praktické 

vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať 

odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 

 

 b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom, predmetom ktorej je 

záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo  

na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka 

zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych 

potrieb a požiadaviek. 

 

            Zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorené podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza  

Tabuľka 5. 
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Zmluvy o duálnom vzdelávaní 
 

Tabuľka 5 

SOŠ Študijný odbor Učebný odbor Zamestnávateľ 

SOŠ technická, Ul. 1. 
mája 22, Zlaté 
Moravce 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

Muehlbauer Technologies s.r.o., Novozámocká 
233, Nitra 

2679 K mechanik - mechatronik   

2426 Kprogramátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

HTTP Slovakia Vráble s.r.o., Staničná 502, 
Vráble 

2679 K mechanik - mechatronik   

2426 Kprogramátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   ŠVEC a SPOL s.r.o., Staničná 502, Vráble 

2679 K mechanik - mechatronik   

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

Pankl Automotiv Slovakia, s.r.o., Práznovská 
cesta 4707/10, Topoľčany 

2679 K mechanik - mechatronik   

2426 K programátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

2426 K programátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

Bauer Gear Motor lovakia s.r.o., Továrenská 49, 
Zlaté Moravce 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

NPLS, s.r.o., Továrenská 54, Zlaté Moravce 2679 K mechanik - mechatronik   

2426 Kprogramátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

SECOP s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce 2679 K mechanik - mechatronik   

2426 K programátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   HP STROJÁRNE, spol. s.r.o., Továrenská 49, 

Zlaté Moravce 2426 K programátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

ESTAMP Slovakia, s.r.o., Továrenská 52, Zlaté 
Moravce 

2426 K programátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

KOVACO, spol. s.r.o., Veľká Lehota 210 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

MATADOR Automotive Vráble, a.s., Staničná 
1045, Vráble 

2679 K mechanik - mechatronik   

2426 Kprogramátor obrábacích               
a zváracích strojov a zariadení   

SOŠ drevárska, Pílska 
7, Topoľčany 

3341 K operátor drevárskej a 
nábytkárskej výroby 

3355H - stolár DECODOM, spol. s.r.o., Pílska 7, Topoľčany 

 

3355H - stolár 
Ľubomír Kočiš - výroba nábytku, K cintorínu 13, 
Bánovce nad Bebravou 
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SOŠ hotelových služieb 
a obchodu, 
Zdravotnícka 3, Nové 
Zámky 

6405 K pracovník marketingu 
 dm drogeriemarkt, s.r.o., Na pántoch 18, 

Bratislava 
6442 K obchodný pracovník 

 

6405 K pracovník marketingu 
  

TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 
Bratislava 

6405 K pracovník marketingu 
  

COOP Jednota Nové Zámky SD, Hlavné 
námestie 6, Nové Zámky 

  
6489 H hostinský, 
hostinská 

BC. Gabriela Slobodníková, FAST VEGA,              
J. Palárika 982/3, Bánov 

SOŠ 
poľnohospodárstva     
a služieb na vidieku,    
Na lúkach 18, Levice 

  
4561 H 02 
poľnohospodárstvo 
- farmárstvo 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom                     
v Žemberovciach 

SOŠ, Ul. 1. mája 500,  
Vráble  

2411 K mechanik nastavovač   Miba Steeltec s.r.o., Hlavná 48, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač   ŠVEC a SPOL s.r.o., Staničná 502, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 
2423H - nástrojár 

HUHN PressTech, spol. s.r.o., Školská 1604, 
Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 
2423H - nástrojár 

MATADOR Automotive Vráble, a.s., Staničná 
1045, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 2423H - nástrojár MASAM s.r.o., Parková 75, Vráble časť Dyčka 

SOŠ technická, 
Nitrianska 61, Šurany 

2411 K mechanik nastavovač   OSRAM a.s., Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť 
nástrojársky technik   

Muehlbauer Technologies s.r.o., Novozámocká 
233, Nitra 

Stredná odborná  
škola, Nábrežie 
mládeže 1, Nitra 

 3661 H murár       

ELLIO, spol. s.r.o., Novozámocká 242, Nitra            

 3663 H tesár         

 3678 H inštalatér V.I. Trade, s.r.o., Novozámocká 102, Nitra 

 3678 H inštalatér ROSTA s.r.o., Vrbovská 2613/94, Piešťany 

Zdroj: OVaK ÚNSK 

 

 

 

Prehľad stredných škôl po jednotlivých okresoch v územnej pôsobnosti NSK podľa 

zriaďovateľa, študijných/učebných odborov a podľa druhu vzdelávania uvádzajú Grafy 1 - 7. 
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Žiaci stredných škôl vo všeobecných, 

technických a netechnických vzdelávacích 

odboroch v školskom roku 2014/2015 
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Graf 1  

okres NITRA 

 

 

Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Žiaci stredných škôl podľa zriaďovateľa 

v školskom roku 2014/2015 

Legenda

: 

 

 

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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Graf 2  

okres TOPOĽČANY 

Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Legenda:  

 

Žiaci stredných škôl 

podľa zriaďovateľa  

v školskom roku 2014/2015 

 

 

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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Žiaci stredných škôl vo všeobecných, 

technických a netechnických vzdelávacích 

odboroch v školskom roku 2014/2015 
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Graf 3 

okres NOVÉ ZÁMKY 

Žiaci stredných škôl podľa 

zriaďovateľa v školskom roku 

2014/2015 

 

Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Legenda:  

 

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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Žiaci stredných škôl vo všeobecných, 

technických a netechnických vzdelávacích 

odboroch v školskom roku 2014/2015 

NSK
2734; 8%
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Graf 4 

okres KOMÁRNO 

Počet žiakov denného štúdia 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2012014/2015 

Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Žiaci stredných škôl podľa zriaďovateľa 

v školskom roku 2014/2015 

 Legenda:  

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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Žiaci stredných škôl vo všeobecných, 

technických a netechnických vzdelávacích 

odboroch v školskom roku 2014/2015 
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Graf 5 

okres LEVICE 

Počet žiakov denného štúdia 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2012014/2015 

Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Žiaci stredných škôl podľa 

zriaďovateľa v školskom roku 

2014/2015 

 

Legenda:  

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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Žiaci stredných škôl vo všeobecných, 

technických a netechnických vzdelávacích 

odboroch v školskom roku 2014/2015 
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Graf 6 

okres ŠAĽA 

Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Žiaci stredných škôl podľa 

zriaďovateľa v školskom roku 

2014/2015 

 

Legenda:  

 

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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Žiaci stredných škôl 

podľa študijných/učebných odborov 

 v školskom roku  2014/2015 

Graf 7 

okres ZLATÉ MORAVCE 

Žiaci stredných škôl 

podľa zriaďovateľa  

v školskom roku 2014/2015 

 

Legenda:  

 

Zdroj: OVaK ÚNSK 
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2.2.3  Špecifiká zodpovedajúce potrebám jednotlivých regiónov Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

 

             Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2020 predpokladá 

v Slovenskej republike, rovnako ako vo väčšine vyspelých krajinách sveta, rast dopytu v dôsledku  

ekonomického vývoja (úroveň zamestnanosti) v zamestnaniach s potrebou vysokej kvalifikácie  

a na strane druhej pokles dopytu po zamestnancoch s potrebou najnižšej kvalifikácie. Najvýraznejšie 

rastúce tendencie zamestnanosti sa očakávajú v hlavných triedach zamestnaní 2 – špecialisti  

a 3 – technici a odborní pracovníci. Zatiaľ, čo pri absolventoch stredných škôl bude výrazne 

prevyšovať dopyt po nich v zamestnaniach s potrebou stredoškolského vzdelania,  

pri vysokoškolských absolventoch je situácia výrazne opačná. Počty absolventov vysokých škôl 

výrazne prevyšujú a budú prevyšovať nad počtom pracovných príležitostí vhodných pre týchto 

absolventov. Množstvo z nich si tak nebude môcť nájsť uplatnenie na korešpondujúcich pracovných 

pozíciách a bude sa musieť uspokojiť aj so zamestnaním s potrebou nižšej kvalifikácie. Absolventi 

stredných škôl však budú každoročne nedostatkoví na trhu práce. V konečnom dôsledku tak budú 

vysokoškolskí absolventi nútení pracovať na stredoškolských pozíciách, čo sa deje aj v súčasnosti. 

Napriek tomu, že v SR rastie počet pracovných príležitostí pre vysokokvalifikovaných zamestnancov 

s ukončenou vysokou školou, počty absolventov vysokých škôl stále výrazne prevyšujú tieto 

pracovné miesta. Z dlhodobého hľadiska sa vzhľadom na uvedené trendy očakáva stabilizovanie tejto 

situácie a postupné znižovanie týchto disparít na trhu práce.  

            Najvyššia dodatočná potreba zamestnancov v Nitrianskom kraji do roku 2019 bude  

v hlavnej triede 3 – technici a odborní pracovníci, kde to bude 5 616 zamestnancov (podiel 

náhradného dopytu sa predpokladá na úrovni 81%). Podľa očakávanej potreby zamestnancov do roku 

2019 sa na druhej pozícií bude nachádzať hlavná trieda 7 – kvalifikovaní pracovníci  

a remeselníci, kde bude dodatočná potreba 5 132 zamestnancov.  

(Zdroj: TREXIMA, ÚPSVaR - Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2019 v SR) 

 

Študijné a  učebné odbory SOŠ, zodpovedajúce potrebám jednotlivých regiónov NSK: 

 

2411 K mechanik nastavovač 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky technik 

2413 K mechanik strojov a zariadení 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2423 H nástrojár 
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2433 H obrábač kovov 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár 

2487 H 03 autoopravár – karosár 

2675 M elektrotechnika 

2679 K mechanik – mechatronik 

2697 K mechanik elektrotechnik 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 

2878 H 01 biochemik – mliekarská výroba 

2889 H 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov 

2956 H mäsiar kuchár (4 roč. učebný odbor) 

2963 H mlynár a cestovinár  

2977 H cukrár kuchár  (4 roč. učebný odbor) 

2978 H cukrár pekár (4 roč. učebný odbor) 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

3355 H stolár 

3370 H čalúnnik 

3661 H murár 

3663 H tesár 

3675 H maliar 

3688 H kominár 

3678 H inštalatér  

4210 M agropodnikanie 

4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo 

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 

4524 H agromechanizátor - opravár 

4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia 

4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo 

6323 K hotelová akadémia 

6445 K kuchár 

6444 K čašník, servírka 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 
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 Poskytovanie výchovy a vzdelávania obyvateľom na národnostne zmiešanom území  

            Štyri zo siedmich okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nachádzajú  

na národnostne zmiešanom území. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov v ich materinskom 

jazyku si vyžaduje pri financovaní vzdelávania na žiaka zvýšené finančné náklady zriaďovateľov škôl, 

pretože počet žiakov v triedach je obvykle nižší.  

 

2.2.4 Regionálna územná stratégia - Podpora odborného vzdelávania a prípravy 

a kreatívneho priemyslu v RIÚS 

 

            Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja (ďalej len RIÚS),  

z porovnania údajov zamestnanosti obyvateľstva kraja a stredoškolskej mládeže študujúcej  

v daných skupinách odborov konštatuje, že do budúcnosti bude potrebné mierne zvýšiť  podiel 

vybraných technických skupín vzdelávacích odborov na SOŠ v kraji tak, aby sa percentuálny podiel 

technických odborov pohyboval v rozmedzí od 30 - 38%. Stratégia predpokladá, že podpora 

vzdelávacích odborov bude sústredná v COVaP. Prioritou SOŠ bude ich pokračujúca profilácia 

a zvýšenie podielu praktických skúseností žiakov zavedením duálneho systému odborného 

vzdelávania do praxe. Na základe výsledkov analýzy a  v  zmysle navrhovanej stratégie územnej 

a tematickej koncentrácie predpokladá sústredenie intervencií najmä do špecializácie vzdelávacích 

zariadení v súlade s budúcimi požiadavkami trhu práce vo všetkých  okresoch.    

            Na dosiahnutie zvýšenia počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní je plánovaná 

integrovaná podpora územných investícií so zameraním na vybranú podporu materiálno-technického 

vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SOŠ, stredísk praktického vyučovania a stredísk 

odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete COVaP. Prioritné oblasti podpory stredného odborného 

vzdelávania zohľadnením regionálnych potrieb budú smerované najmä do oblasti prípravy mladých 

ľudí na profesie v strojárenstve, stavebníctve, nábytkárstve a drevárstve, elektrotechnike  

a automatizácii, v IKT technológiách (informačné, sieťové technológie, informatika), v chemickom, 

automobilovom priemysle, v poľnohospodárstve, potravinárstve, obchode a službách. 

Plánovaná podpora RIÚS v Nitrianskom kraji bude zameraná na: 

- optimalizáciu systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti   

v kontexte celoživotného vzdelávania vytvorením regionálne/miestne špecificky zameranej ponuky 

vzdelávania, 

- zlepšenie podmienok k dosiahnutiu uplatnenia absolventov odborného vzdelávania a prípravy  

pre potreby trhu práce podporou duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji, 
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- zlepšenie materiálno-technického vybavenia SOŠ, stredísk praktického vyučovania, školských 

hospodárstiev, stredísk odbornej praxe, zlepšenie materiálno-technického vybavenia COVaP, 

- vytvorenie podmienok pre inkluzíve vzdelávanie, a tým rozšírenie ponuky vzdelávania  

pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

- vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo 

u zamestnávateľa a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania (duálne vzdelávanie), 

- vytvorenie podmienok pre poskytovanie celoživotného vzdelávania prostredníctvom prepojenia siete 

centier odborného vzdelávania a prípravy so zamestnávateľmi a terciárnym sektorom,  

- vytvorenie podmienok pre podnikateľské inkubátory, 

- vytvorenie kreatívnych centier pre mladé talenty v prepojení s investíciami na kultúrny a kreatívny 

priemysel. 

Očakávaným výsledkom podpory v stratégii RIÚS Nitrianskeho kraja bude: 

- modernizácia vzdelávania COVaP v agropodnikaní a rozvoji vidieka, 

- vybudovanie  kreatívnych inkubátorov pre učebné odbory drevárstvo, nábytkárstvo a študijné odbory 

umeleckého zamerania  -  s prepojením na kreatívne centrum v krajskom meste Nitra, 

- vytvorenie centra pre vzdelávanie potravinárskych odborov a gastronómie s využitím podporeného 

centra pre celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácie dospelých, 

- modernizácia materiálno-technického vybavenia veterinárnych učební v odbore veterinárneho 

vzdelávania, vybudovanie školskej voliéry pre praktický výkon kontaktu so zvieratami a vytvorenie 

kozmetického salónu pre zvieratá; zdieľanie podporených priestorov v rámci aktivít celoživotného 

vzdelávania na školenia veterinárnych lekárov prostredníctvom Komory veterinárnych lekárov,  

na realizáciu rôznych vzdelávacích programov a  kurzov veterinárneho alebo zootechnického 

zamerania v COVaP a na workshopy s praktickými ukážkami, 

- vytvorenie adekvátnych podmienok pre odborné vzdelávanie stavbárov, murárov, inštalatérov, 

stolárov, kominárov, kachliarov a pre celoživotné vzdelávanie v daných odboroch, 

- moderné vzdelávanie v COVP v oblasti robotizácie kybernetických systémov vo výrobe  

a pre projektovanie v elektrotechnike a strojárstve, 

- modernizácia vzdelávania v COVaP pre technické odbory a chémiu, 

- modernizácia materiálno - technického vybavenia učební pre učebné odbory v oblasti riadiacich  

a počítačových systémov, počítačových sietí, robotiky a automobilovej techniky, 

- modernizácia COVaP pre chladiacu a klimatizačnú techniku, rekonštrukcia vonkajších  

a vnútorných priestorov školy a COVaP, 

- modernizácia vzdelávania COVaP pre zváranie a nedeštruktívne  technológie, 
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- vybudovanie moderného COVP pre oblasť CNC technológií s možnosťou celoživotného 

vzdelávania, 

- modernizácia vzdelávania v COVaP v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu, 

- modernizácia vzdelávania v COVaP v strojárstve. 

            Pre stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle (ďalej len „KKP“) prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia  

pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, budú plánované investície špecificky 

zamerané hlavne na vybrané  kreatívne odvetvia: umelecké vizuálne umenie, scénické umenie, 

reklama a marketing,  dizajn vrátane možnosti využitia synergie s rozvojom remesiel, tradičnej, 

ľudovej a mestskej kultúry a ostatných odvetví kreatívneho sektora v súlade s identifikovaným  

rozvojovým potenciálom kultúrneho a  kreatívneho priemyslu Nitrianskeho kraja a  z  toho 

vyplývajúcich nevyhnutných opatrení ako súčasti  RIÚS Nitrianskeho kraja a Stratégie udržateľného 

mestského rozvoja mesta Nitra. 

Plánovaná podpora RIÚS v Nitrianskom kraji bude zameraná na: 

Kreatívne mesto – priestor pre rozvoj kreatívneho talentu prostredníctvom vybudovania kreatívneho 

centra na Martinskom vrchu s prepojením na Fórum mladých v kine  Palace. Kreatívne centrum 

v rámci  stratégie UMR mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra získa pridanú hodnotu 

prepojením so  sieťou podnikateľských kreatívnych inkubátorov podporených v rámci prípravy 

kvalifikovanej pracovnej sily v relevantných stredných odborných školách v Nitrianskom kraji. 

V rámci tohto špecifického cieľa je plánovaná konkrétna podpora kreatívcom, umelcom, talentom, 

ktorí môžu byť v procese vzdelávania, či odbornej prípravy, ale aj neaktívnym, nezamestnaným, či 

dlhodobo nezamestnaným osobám, osobám v slobodnom povolaní, a tiež malým a stredným 

podnikom KKP, či neziskovým organizáciám v oblasti KKP, organizáciám verejného 

a akademického sektora s najväčším kultúrnym a kreatívnym potenciálom v  regióne aj mimo 

krajského mesta Nitra. 

Očakávaným výsledkom podpory v RIÚS Nitrianskeho kraja bude:  

- vytvorenie podmienok prepojenia produktov KKP s kreatívnym inkubátorom v odbornom vzdelávaní 

a prípravy  učebných odborov drevárstvo, nábytkárstvo a v študijných odborov umeleckého 

zamerania s  možnosťou celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva,  

- zlepšenie výkonnosti  a inovačnej schopnosti MSP v oblasti KKP,  

- vytvorenie systému prenosu know-how pre realizáciu inovácií medzi vzdelávacími inštitúciami 

a MSP,  

- tvorba nových pracovných miest prepojením KKP na existujúce komunitné projekty, aktivity 

a služby,  
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- zamedzenie odlivu ľudského kapitálu do zahraničia podporou cielenej mobility pracovnej sily,  

- vytváranie nových partnerstiev a klastrov so zameraním na sektory KKP,  

- využitie existujúceho potenciálu MVO, MSP a ostatných inštitúcií v oblasti kultúry a KKP.  

             

Indikatívny zoznam projektových zámerov pre zvýšenie počtu žiakov SOŠ NSK 

na praktickom vyučovaní pre roky 2014 - 2020 je uvedený v Tabuľke 6. 

Indikatívny zoznam projektových zámerov NSK 

Tabuľka 6 

1 Projektový zámer: 

„Modernizácia vzdelávania COVaP v agropodnikaní a rozvoji 

vidieka“ 

Aktivity: 

vybavenie, prístavba, nadstavba, podnikateľský inkubátor, 

internát 

 

SOŠ 

poľnohospodárstva   

a služieb na vidieku,  

Na lúkach 18, 

Levice 

2 Projektový zámer: 

„Zmena existujúcich objektov SUŠ Ladislava Bielika 

nadstavbou, rekonštrukciou, modernizáciou“ 

Aktivity: 

vybudovanie kreatívneho inkubátora s prepojením 

na kreatívne centrum v krajskom meste Nitra 

 

SUŠ  

L. Bielika, 

Vajanského 23, 

Levice   

3 
 

Projektový zámer: 

„Obstaranie materiálno-technického vybavenia SOŠ 

a COVaP“, 

„Vytvorenie centra pre vzdelávanie potravinárskych odborov  

a gastronómie“,  

„Modernizácia materiálno technického vybavenia internátu 

školy“,  

„Zlepšenie energetickej efektívnosti  školskej budovy“. 

Aktivity: 

vybavenie, prístavba, nadstavba, internát, hospodárnosť 

 

SOŠ 

potravinárska, 
Cabajská 6, 

Nitra 

4 
 

Projektový zámer: 

„Modernizácia materiálno-technického vybavenia COVaP a 

veterinárnych učební“, 

„Zriadenie kozmetického salónu pre zvieratá“, 

„Rekonštrukcia školskej voliéry“,  

„Modernizácia zariadenia školského internátu“. 

 

SOŠ 

veterinárna, 

Drážovská 14, 

Nitra 
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5 
 

Projektový zámer: 

„Opracuj drevo ako majster“, 

„Kominárov už nebude nedostatok“, 

„Moderne cudzí jazyk“, 

„Som inštalatér s moderným vybavením“, 

„Murujem moderne“, 

„Vyučovanie s internetom - poznáš najnovšie trendy“, 

„Celoživotné vzdelávanie (CV) s úsporou energie“, 

„Bezpečný prechod do učební“, 

„Zateplenie dielne Levická“, 

„Výmena okien a dverí dielne Levická“. 

 

SOŠ, 

Nábrežie mládeže 1, 

Nitra 

6 
 

Projektový zámer: 

„Moderné vzdelávanie v COVaP v oblasti robotizácie 

kybernetických systémov vo výrobe a pre projektovanie  

v elektrotechnike a strojárstve“ 

Aktivity: 
vybavenie, prístavba, nadstavba, hospodárnosť 

 

SPŠ 

strojnícka 

a elektrotechnická, 

Ul. Fraňa Kráľa 20, 

Nitra 

7 Projektový záber: 

„COVaP pre technické odbory a chémiu“ 

Aktivity: 

vybavenie, prístavba, nadstavba, hospodárnosť 

 

Spojená škola, 

Nivy 2, 

Šaľa 

8 
 

Projektový zámer: 

„Škola pre prax“, 

„Zefektívnenie priestorov SOŠ drevárskej“, 

„Energetická úspornosť v SOŠ drevárskej“. 

Aktivity:  

vybavenie, vybudovanie kreatívneho inkubátora s prepojením 

na kreatívne centrum v krajskom meste Nitra, hospodárnosť 

 

 

SOŠ 

drevárska, 

Pílska 7, 

Topoľčany 

9 
 

Projektový zámer: 

„Modernizácia materiálno - technického vybavenia SOŠP“, 

„Modernizácia materiálno - technického vybavenia internátu“, 

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov SOŠP“. 

Aktivity: 
vybavenie, internát (na základe požiadavky partnera – 

nemeckej obchodnej a priemyselnej komory), hospodárnosť 

 

SOŠ 

polytechnická, 

Ul. SNP 2, 

Zlaté Moravce 

10 
 

Projektový zámer: 

„COVaP pre chladiacu a klimatizačnú techniku, rekonštrukcia 

vonkajších a vnútorných priestorov školy a COVaP“ 

SOŠ 

technická, 

Ul. 1. mája 22, 
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Aktivity: 
vybavenie, prístavba, nadstavba 

 

Zlaté Moravce 

11 
 

Projektový záber: 

„Modernizácia vzdelávania v COVaP v zváraní a 

nedeštruktívnych  technológiách“ 

SOŠ technická, 

Kozmálovská cesta 9, 

Tlmače 

 

12 
 

Projektový záber: 

„Moderné a efektívne COVaP pre oblasť CNC technológií“ 

SOŠ polytechnická,  

Novozámocká 220, 

Nitra 

13 
 

Projektový záber: 

„COVaP- modernizácia prostredia“, 

„Podnikateľský inkubátor - napredovanie v odbornom 

vzdelávaní“, 

„Využívanie náhradných zdrojov energie pre činnosť COVaP“. 

 

SOŠ hotelových 

služieb a obchodu, 

Zdravotnícka 3, 

Nové Zámky 

14 
 

Projektový záber: 

„Modernizácia vzdelávania v COVaP v strojárstve“ 

SOŠ technická,  

Nitrianska 61, 

Šurany   
(Zdroj: RIÚS NK na roky 2014 – 2020, v štádiu schvaľovania) 

 

3. Plánovanie počtu tried prvého ročníka  

(v zmysle § 31, ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov) 

 

            Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vytvoril priestor na aktívny vstup všetkých 

zástupcov zamestnávateľov, odborových zväzov, stavovských a profesijných organizácií  

do tvorby regionálnej vzdelávacej politiky. Predstavuje jednu z ciest na dosiahnutie spoločného cieľa 

– dostať všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu do súladu s potrebami ekonomiky, 

hospodárskych záujmov a priorít nášho kraja a štátu, prihliadajúc na reálne schopnosti žiakov  

a požiadavky trhu práce. 

 

3.1 Vyhodnotenie VZN NSK č. 4/2014 

 

            VZN NSK č. 4/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 

študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení  

na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných  

zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie 
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v školskom roku 2015/2016 určilo 265 tried 1. ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 

2015/2016. Z toho bolo určených pre gymnáziá 55 tried (z toho 41 NSK, 12 cirkev, 2 právnická 

alebo fyzická osoba) a pre stredné odborné školy bolo určených 210 tried (z toho 190 NSK,  

3 cirkev, 17 právnická a fyzická osoba).  

VZN NSK č. 4/2014 znížilo počet tried oproti návrhom riaditeľov a rád stredných škôl  

o 40 tried, t.j. o 13%. Zníženie počtu tried schválených zastupiteľstvom NSK sa dotklo 30 škôl,  

z toho: 

 

Zriaďovateľ NSK – 23  

2 gymnáziá  

1 obchodná akadémia 

20 SOŠ 

 

Zriaďovateľ fyzická / právnická osoba – 7    Zriaďovateľ cirkev - 0  

1 gymnázium 

1 obchodná akadémia      

5 SOŠ  

VZN č. 3/2015, ktorým sa mení VZN NSK č. 4/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka  

v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried 

prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné 

odbory, financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 

kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016 určilo zvýšenie počtu tried Gymnáziu  

P. Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky študijný odbor 7902 J 

gymnázium z jednej na dve triedy.  

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.: 2015-6098/17663:4-100B sa zvýšil počet tried prvého ročníka 

Súkromnej SOŠ pedagogickej, Tovarnícka 1641, Topoľčany z jednej triedy na dve triedy prvého 

ročníka v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na školský rok 

2015/2016. 

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.: 2015-6098/25383:5-10EO sa zvýšil počet tried 1. ročníka Strednej 

odbornej škole, Ul. 1. mája 500, Vráble o jednu triedu v študijnom odbore 2411 K mechanik 

nastavovač a  o jednu spoločnú triedu v členení na študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik 

a študijný odbor 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov.  

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.: 2015-12526/25337:2-10EO sa zvýšil počet tried 1. ročníka v Spojenej 

škole, Nivy 2, Šaľa v organizačnej zložke Stredná odborná škola o jenu triedu v členení na študijný 
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odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, študijný odbor 2413 

K mechanik strojov a študijný odbor 2860 K chemik operátor a o jednu triedu v študijnom odbore 

2697 K mechanik elektrotechnik. 

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.: 2015-12526/23248:3-10EO sa zvýšil počet tried 1. ročníka v Spojenej 

škole, Komárňanská 28, Nové Zámky v organizačnej zložke Stredná priemyselná škola o jenu triedu 

v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika s vyučovacím jazykom maďarským a zvýšilo počet tried 

1. ročníka v Strednej priemyselnej škole – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno o jednu triedu 

v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika s vyučovacím jazykom maďarským. 

            Zvýšenie počtu tried si vyžiadala požiadavka trhu práce, zamestnávateľov v Nitrianskom kraji 

a zavádzanie duálneho vzdelávania do praxe. 

            Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2015, má za cieľ zvýšenie kvality odborného 

vzdelávania a prípravy žiakov stredných škôl v systéme prostredníctvom prepojenia praktického 

vyučovania s potrebami trhu práce aj priamou účasťou zamestnávateľov. Jedným z prostriedkov  

na dosiahnutie uvedeného cieľa zákona je možnosť odborného vzdelávania a prípravy žiakov SOŠ 

v systéme duálneho vzdelávania.  

Viaceré stredné školy v NSK upozorňovali po prijímacích skúškach svojich zriaďovateľov  

na nižší počet žiakov v triedach ako 17 žiakov (ako určuje zákon) a rovnaká situácia bola u žiakov, 

ktorí majú záujem o prípravu na povolanie v duálnom systéme a uzavreli so zamestnávateľom 

zmluvou o duálnom vzdelávaní (podľa § 16 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

V záujme úspešného uvedenia systému duálneho vzdelávania do praxe prijala Krajská rada  

pre odborné vzdelávanie a prípravu v Nitrianskom kraji uznesenie č. 45/2015, požadujúce zmenu 

legislatívy. 
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3.2 Návrh VZN pre školský rok 2016/2017 

            V zmysle § 31 od. 3 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov samosprávny kraj určuje počet tried prvého ročníka stredných  

škôl podľa  

a)  regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, 

b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti, 

c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného 

ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj, 

d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní, 

e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní 

praktického vyučovania, 

f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania  

a prípravy, 

g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych 

vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo v danom 

učebnom odbore, 

h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou 

inšpekciou, 

i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky, 

j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky, 

k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných 

kôl súťaží alebo predmetových olympiád, 

l)  účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch, 

m) ďalších kritérií určených samosprávnym krajom. 

 

3.2.1 Ciele, kritériá, ukazovatele pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov   

  

            MŠVVaŠ SR určilo Nitrianskemu samosprávnemu kraju 1.05 násobok pre určovanie počtu 

tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017. 

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2016/2017 určuje 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju 5 358 žiakov. 

 

Doplňujúce kritériá NSK pre stredné školy v jeho územnej pôsobnosti: 

 

1. vybavenosť školy (stav učební, súčasti školy), 

2. odbornosť pedagogických zamestnancov, 

3. percentuálny podiel prijatých žiakov k 15. 09. 2013 a  k 15. 09. 2014 vzhľadom na stanovený    

    počet tried v predchádzajúcom školskom roku, 

4. počet zapísaných žiakov k 01. 07. 2013, 01. 07. 2014 a k  01. 07. 2015, 

5. kapacita školy, využitie kapacity školy a jej naplnenosť, 
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6. požiadavky zamestnávateľov regiónu Nitrianskeho kraja, 

7. skutočnosť, či sa stredná škola nachádza na národnostne zmiešanom území.  

 

            V okresoch Nové Zámky, Šaľa, Komárno a Levice, nachádzajúcich sa na národnostne 

zmiešanom území NSK, poskytujú stredné školy výchovu a vzdelávanie žiakom v ich materinskom 

jazyku. Pri financovaní výchovy a vzdelávania na žiaka majú zriaďovatelia týchto škôl vyššie 

finančné náklady, pretože počet žiakov v triedach je obvykle nižší. Z tohto dôvodu NSK pri určovaní  

počtu tried prvých ročníkov zohľadňuje túto skutočnosť.  

 

 

4. Ciele pre školský rok 2016/2017 

4.1  Oblasť všeobecného vzdelávania  

 
            Strategickým zámerom a hlavnou prioritou NSK v oblasti všeobecného vzdelávania 

v stredných školách je príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium. Z uvedených dôvodov je 

potrebné, aby bol podporovaný rozvoj osobnostných predpokladov žiakov pre prijatie  

na vysokoškolské štúdium. 

 

Ciele: 

 

 Príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium 

Z: riaditelia gymnázií 

 Zapájanie sa do projektov a možností čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ  

    Z: riaditelia gymnázií 

 Podpora spolupráce gymnázií s vysokými školami a univerzitným prostredím 

    Z: riaditelia gymnázií 

 Rozšírenie možností štúdia o bilingválne štúdium v ruskom jazyku 

Z: riaditeľka gymnázia, Školská 26, Vráble 

 Udržanie percentuálneho podielu všeobecného vzdelávania v rámci Nitrianskeho kraja  

na dosiahnutej úrovni 25% - 30%, pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu 

Z: odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK 

 



 

38 

 

4.2  Oblasť odborného vzdelávania  

 

            Úlohou odborného vzdelávania je príprava absolventov a ich plynulý prechod do praxe 

s potrebnými vedomosťami a zručnosťami. 

 

Ciele: 

 

 Zvýšenie kvality a efektivity vzdelávania na stredných odborných školách s dôrazom  

na transformáciu obsahu vzdelávania  

- v spolupráci so všetkými zriaďovateľmi škôl vytvárať efektívnu štruktúru odborov, 

zodpovedajúcu požiadavkám trhu práce a zohľadňujúcu špecifiká regiónu 

Z: odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK 

 Implementácia prvkov duálneho vzdelávania do systému odborného vzdelávania a prípravy 

-  zabezpečiť dostatočné kapacity pre štúdium všetkých uchádzačov jednotlivých druhov škôl 

podľa aktuálnych potrieb trhu práce (v úzkej súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny a zamestnávateľmi) 

Z: riaditelia SOŠ, odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK 

 Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti podľa požiadaviek trhu 

práce, podpora celoživotného vzdelávania  

- v spolupráci so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a združeniami zabezpečiť zvýšenie 

materiálno-technického vybavenia centier odborného vzdelávania a prípravy 

Z: riaditelia SOŠ, odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK 

 Propagácia stredného odborného vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji 

- zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so základnými školami v súčinnosti 

s kariérovým poradenstvom  

         Z: riaditelia SOŠ, odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK 

 

 



 

 

Záver 

 

            Stredné školy v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečujú výchovu 

a vzdelávanie všetkým občanom na území Nitrianskeho kraja v štátnom aj materinskom jazyku.  

            Prvoradým cieľom výchovy a vzdelávania je príprava absolventov škôl, ktorí svojimi 

schopnosťami a zručnosťami nájdu úspešné uplatnenie na trhu práce, starostlivosť o materiálno-

technické vybavenie škôl a školských zariadení a v neposlednom rade zabezpečenie ubytovania 

a stravovania v rámci komplexnej starostlivosti o žiaka v čase jeho pobytu v škole. Úspešnosť 

integrácie absolventa do pracovného pomeru a jeho profesionálna adaptácia závisia v rozhodujúcej 

miere od úrovne pripravenosti na danú profesiu.  

            Oblasť všeobecného vzdelávania predpokladá výchovu a formovanie všestranného človeka 

s globálnym myslením, s vybudovaným postojom a názorom k celospoločenským a celosvetovým 

problémom, disponujúcim všeobecným prehľadom, vedomosťami a schopnosťami.  

            V oblasti odborného vzdelávania bude pokračovať implementácia prvkov duálneho 

vzdelávania do systému praktického vyučovania žiakov stredných odborných škôl, ako aj 

koordinácia odborného vzdelávania a prípravy žiakov s trhom práce. Zvyšovanie kvality odborného 

školstva, umožní absolventom škôl lepšiu pripravenosť na vstup do prvého zamestnania.  

             K zlepšeniu súčasného stavu na stredných školách a k uplatneniu ich absolventov na trhu 

práce pomôže predovšetkým kvalita výchovy a vzdelávania, zintenzívnenie spolupráce výchovných 

poradcov základných a stredných škôl a ich vzájomná súčinnosť so zamestnávateľmi ako aj 

využívanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov do posilnenia 

odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenia jeho atraktívnosti, spolu s modernizáciou materiálno-

technického zabezpečenia škôl a školských zariadení.   
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                                                                                                                                                                                        Príloha č. 1 
Nezamestnanosť absolventov stredných škôl Nitrianskeho kraja 
(september 2014 – máj 2015) 

 

Legenda: 

    absolventi  absolventi škôl za ostatné dva roky (2013 a 2014) škola:   

NA nezamestnaní absolventi       

AMN absolventská miera nezamestnanosti (= NA/absolventi) š štátna 

AB index index absorpcie (= 1- NA (máj)/NA (september)) s súkromná 

i/j i-ty mesiac j-teho roku (napr. 5/2015 - máj 2015)   c cirkevná 

kód školy názov školy 
druh 

školy 

zriaďo-

vateľ 
okres 

absolventi 

2013+2014 

nezamest. 

absolventi 

9/2014 

AMN        

(v %)    

9/20414 

nezamest. 

absolventi 

5/2015 

AMN        

(v %)    

5/2015 

AB index 

000160199 Gymnázium Ľ. J. Šuleka; Pohraničná 10, Komárno G š 401 Komárno 168 6 3,6% 10 6,0% -0,67 

000399965 

Gymnázium H.S. s VJM; Biskupa Királya 5, Komárno - 

Komárom 
G š 

401 Komárno 229 8 3,5% 16 7,0% -1,00 

031825729 

Cirk. gymnázium s VJM; Brnenské námestie 15, 

Kolárovo 
G c 

401 Komárno 20 2 10,0% 1 5,0% 0,50 

042040655 

SCŠ MARIANUM-Gymnázium; Biskupa Királya 30, 

Komárno - Komárom 
G c 

401 Komárno 37 2 5,4% 1 2,7% 0,50 

000044717 SPŠ stavebná; Konkolyho 8, Hurbanovo SOŠ š 401 Komárno 136 14 10,3% 15 11,0% -0,07 

000159026 Stredná odborná škola; 1. mája 1, Hurbanovo SOŠ š 401 Komárno 89 12 13,5% 12 13,5% 0,00 

000159042 

Stredná odborná škola; Dunajský rad 138, Kravany  

nad Dunajom 
SOŠ š 

401 Komárno 113 36 31,9% 29 25,7% 0,19 

000161357 Stredná priemysel.škola; Petőfiho 2, Komárno SOŠ š 401 Komárno 254 47 18,5% 30 11,8% 0,36 

000352233 SOŠ obchodu a služieb; Budovateľská 32, Komárno SOŠ š 401 Komárno 358 84 23,5% 77 21,5% 0,08 

000891592 Stredná odborná škola; Bratislavská cesta 10, Komárno,  SOŠ š 401 Komárno 156 24 15,4% 20 12,8% 0,17 

037966081 Súkromná SOŠ s VJM; Slovenská 52, Kolárov SOŠ s 401 Komárno 230 42 18,3% 34 14,8% 0,19 

000047147 Gymnázium; Mládežnícka 22, Šahy, 93601 G š 402 Levice 69 3 4,3% 3 4,3% 0,00 

000160211 Gymnázium A. Vrábla; Mierová 5, Levice, 93403 G š 402 Levice 286 9 3,1% 12 4,2% -0,33 
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000160504 

Gymnázium J.A.Kom. s VJM; Štúrova 16, Želiezovce - 

Zselíz 
G š 

402 Levice 49 8 16,3% 2 4,1% 0,75 

017050111 Gymnázium s VJM; Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság G š 402 Levice 57 11 19,3% 8 14,0% 0,27 

017050120 Gymnázium; Štúrova 16, Želiezovce G š 402 Levice 86 16 18,6% 10 11,6% 0,38 

031825150 

KSŠ - Gymnázium; Slov.národ.povstania 4, Šahy - 

Ipolyság 
G c 

402 Levice 37 5 13,5% 5 13,5% 0,00 

036112313 Ref. Czeglédi gymn. VJM; Ul. sv. Michala č. 38, Levice G c 402 Levice 28 3 10,7% 2 7,1% 0,33 

042120357 Súkromné gymnázium; Perecká 40, Levice G s 402 Levice 11 0 0,0% 0 0,0% . 

042125278 KSŠ - Gymnázium; Saratovská 87, Levice G c 402 Levice 52 4 7,7% 2 3,8% 0,50 

000161934 Obchodná akadémia; Kálmána Kittenbergera 2, Levice SOŠ š 402 Levice 164 28 17,1% 18 11,0% 0,36 

000162353 SOŠ poľn. a služ.; Na lúkach 18, Levice SOŠ š 402 Levice 67 18 26,9% 15 22,4% 0,17 

000162795 Pedagog. a soc. akadémia; Engelsova 3, Levice SOŠ š 402 Levice 224 37 16,5% 18 8,0% 0,51 

000352098 Stredná odborná škola; Sv. Michala 36, Levice SOŠ š 402 Levice 259 76 29,3% 44 17,0% 0,42 

000399388 Stredná odborná škola; Slov. národ. povstania 41, Šahy SOŠ š 402 Levice 157 56 35,7% 36 22,9% 0,36 

000420191 Stredná priem. škola; F. Hečku 25, Levice SOŠ š 402 Levice 163 36 22,1% 14 8,6% 0,61 

000893315 Stredná odborná škola; Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ š 402 Levice 128 32 25,0% 9 7,0% 0,72 

000893501 Stredná odborná škola; Mieru 23, Kalná nad Hronom SOŠ š 402 Levice 63 28 44,4% 15 23,8% 0,46 

017050308 SOŠ technická; Kozmálovská cesta 9, Tlmače SOŠ š 402 Levice 167 39 23,4% 8 4,8% 0,79 

017053889 Stredná umelecká škola; Vajanského 23, Levice SOŠ š 402 Levice 88 25 28,4% 12 13,6% 0,52 

000160253 Gymnázium; Párovská 1, Nitra G š 403 Nitra 340 13 3,8% 12 3,5% 0,08 

000160261 Gymnázium; Golianova 68, Nitra G š 403 Nitra 313 12 3,8% 7 2,2% 0,42 

000500780 Gymnázium; Školská 26, Vráble G š 403 Nitra 119 2 1,7% 8 6,7% -3,00 

017055351 SKŠ-Gymnázium sv. C. a M.; Farská 19, Nitra G c 403 Nitra 187 4 2,1% 3 1,6% 0,25 

031824986 Piaristické gymnázium; Piaristická 6, Nitra G c 403 Nitra 223 7 3,1% 9 4,0% -0,29 

000161365 Spojená škola SPŠP,HA,ŠG; Slančíkovej 2, Nitra SOŠ š 403 Nitra 431 29 6,7% 21 4,9% 0,28 

000161373 SPŠ stavebná; Cabajská 4, Nitra SOŠ š 403 Nitra 272 28 10,3% 19 7,0% 0,32 

000161942 Obchodná akadémia; Bolečkova 2, Nitra SOŠ š 403 Nitra 252 28 11,1% 16 6,3% 0,43 

000162370 Stredná odb. škola vet.; Drážovská 14, Nitra SOŠ š 403 Nitra 181 41 22,7% 22 12,2% 0,46 

000596868 Stredná odborná škola; Cintorínska 4, Nitra SOŠ š 403 Nitra 345 102 29,6% 42 12,2% 0,59 

000596876 Stredná odborná škola; Levická 40, Nitra SOŠ š 403 Nitra 184 69 37,5% 40 21,7% 0,42 



 

41 

 

000607321 Stredná zdravot. škola; Farská 23, Nitra SOŠ š 403 Nitra 132 12 9,1% 6 4,5% 0,50 

000891550 Stredná odborná škola; Ul. 1. mája 500, Vráble SOŠ š 403 Nitra 98 16 16,3% 4 4,1% 0,75 

000893293 Stredná odborná škola; Nábrežie mládeže 1, Nitra SOŠ š 403 Nitra 136 32 23,5% 30 22,1% 0,06 

017050073 Stredná priem. škola SE; Fraňa Kráľa 20, Nitra SOŠ š 403 Nitra 145 13 9,0% 5 3,4% 0,62 

017054222 SOŠ potravinárska; Cabajská 6, Nitra SOŠ š 403 Nitra 217 29 13,4% 12 5,5% 0,59 

037854950 Súkromná SOŠ ANIMUS; Levická cesta 40, Nitra SOŠ s 403 Nitra 281 60 21,4% 24 8,5% 0,60 

037858131 

Súkromná SOŠ s VJM; Dolné Obdokovce 71, Dolné 

Obdokovce 
SOŠ s 

403 Nitra 22 1 4,5% 1 4,5% 0,00 

042114985 SOŠ polytechnická; Novozámocká 220, Nitra SOŠ š 403 Nitra 239 36 15,1% 26 10,9% 0,28 

042124956 Súkr. stred. umelec. škola; Škultétyho ul. 1, Nitra SOŠ s 403 Nitra 24 2 8,3% 0 0,0% 1,00 

037857134 Súkr. konzervatórium; Krčméryho 2, Nitra KON s 403 Nitra 81 5 6,2% 5 6,2% 0,00 

000160288 Gymnázium; M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 
G š 

404 Nové 

Zámky 299 13 4,3% 18 6,0% -0,38 

000160423 Gymnázium - Gimnázium; Adyho 7, Štúrovo 
G š 

404 Nové 

Zámky 99 7 7,1% 10 10,1% -0,43 

017050138 Gymnázium; Bernolákova 37, Šurany, 94201 
G š 

404 Nové 

Zámky 171 3 1,8% 11 6,4% -2,67 

037965352 

Gymnázium P. Pázmáňa VJM; Letomostie 3, Nové 

Zámky - Érsekújvár 
G š 404 Nové 

Zámky 71 4 5,6% 10 14,1% -1,50 

000012432 SŠ - SPŠE S. A. Jedlika; Komárňanská 28, Nové Zámky 
SOŠ š 

404 Nové 

Zámky 458 48 10,5% 31 6,8% 0,35 

000159107 

Stredná odborná škola; Hlavné námestie 2, Dvory nad 

Žitavou 
SOŠ š 404 Nové 

Zámky 152 28 18,4% 22 14,5% 0,21 

000161951 Obchodná akadémia; Nám. hrdinov 7, Šurany, 94201 
SOŠ š 404 Nové 

Zámky 120 17 14,2% 14 11,7% 0,18 

000607339 Stredná zdravot. škola; Pod kalváriou 1, Nové Zámky 
SOŠ š 

404 Nové 

Zámky 139 28 20,1% 15 10,8% 0,46 

000654230 Stredná odborná škola; Jesenského 1, Nové Zámky 
SOŠ š 

404 Nové 

Zámky 374 98 26,2% 63 16,8% 0,36 

000891606 SOŠ hotel. služ. a obch.; Zdravotnícka 3, Nové Zámky 
SOŠ š 404 Nové 

Zámky 382 68 17,8% 44 11,5% 0,35 

000891908 Stredná odborná škola; Svätého Štefana 81, Štúrovo 
SOŠ š 

404 Nové 

Zámky 114 37 32,5% 34 29,8% 0,08 

000893421 

Stred. odb. šk. stavebná; Nitrianska cesta 61, Nové 

Zámky 
SOŠ š 404 Nové 

Zámky 150 26 17,3% 18 12,0% 0,31 

017050316 SOŠ technická; Nitrianska 61, Šurany, 94214 SOŠ š 404 Nové Zám. 98 7 7,1% 5 5,1% 0,29 
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037853163 Súkr. spojená škola OA; Svätého Štefana 36, Štúrovo 
SOŠ s 

404 Nové 

Zámky 57 11 19,3% 8 14,0% 0,27 

042114977 Stredná odborná škola; Hviezdoslavova 55, Šurany 
SOŠ š 

404 Nové 

Zámky 111 13 11,7% 9 8,1% 0,31 

000399850 Gymnázium J. Fándlyho; Školská 3, Šaľa G š 405 Šaľa 190 1 0,5% 11 5,8% -10,00 

000159000 Stredná odborná škola; Štúrova 74, Šaľa SOŠ š 405 Šaľa 95 13 13,7% 12 12,6% 0,08 

031873715 SŠ-Stredná priem. škola; Nivy 2, Šaľa SOŠ š 405 Šaľa 301 59 19,6% 34 11,3% 0,42 

000160440 Gymnázium; 17. novembra 1180/16, Topoľčany G š 406 Topoľčany 296 18 6,1% 9 3,0% 0,50 

035607378 

Gymnázium sv. V.de Paul; 17. novembra 1056, 

Topoľčany 
G c 

406 Topoľčany 51 10 19,6% 4 7,8% 0,60 

042116457 Súkromné gymnázium; Gagarinova 1, Topoľčany G s 406 Topoľčany 6 0 0,0% 0 0,0% . 

000159841 Obchodná akadémia; Inovecká 2041, Topoľčany SOŠ š 406 Topoľčany 211 31 14,7% 18 8,5% 0,42 

000351989 Stredná odborná škola; Tovarnícka 1609, Topoľčany SOŠ š 406 Topoľčany 369 119 32,2% 68 18,4% 0,43 

000398411 SOŠ agrotechnická; Tovarnícka 1632, Topoľčany SOŠ š 406 Topoľčany 106 24 22,6% 17 16,0% 0,29 

000607355 Stredná zdravot. škola; 17. novembra 1056, Topoľčany SOŠ c 406 Topoľčany 49 8 16,3% 5 10,2% 0,38 

000891860 SOŠ drevárska; Pílska 7, Topoľčany SOŠ š 406 Topoľčany 193 60 31,1% 18 9,3% 0,70 

000893480 SOŠ obchodu a služieb; T. Vansovej 2, Topoľčany SOŠ š 406 Topoľčany 295 77 26,1% 47 15,9% 0,39 

017054249 SOŠ potravinárska; Krušovská 2091, Topoľčany SOŠ š 406 Topoľčany 87 27 31,0% 21 24,1% 0,22 

037853899 Súkromná SOŠ pedagog.; Tovarnícka 1641, Topoľčany SOŠ s 406 Topoľčany 126 28 22,2% 22 17,5% 0,21 

037963392 Cirk. škola úžit. výtv.; Kalinčiakova 48, Topoľčany SOŠ c 406 Topoľčany 28 5 17,9% 4 14,3% 0,20 

042120411 

Súkr. škola úžit. výtvar.; Gagarinova 2490/13, 

Topoľčany 
SOŠ s 

406 Topoľčany 20 3 15,0% 3 15,0% 0,00 

042120420 

Súkromné konzervatórium; Gagarinova 2490/13, 

Topoľčany 
KON s 

406 Topoľčany 139 8 5,8% 3 2,2% 0,63 

000160482 

Gymnázium J. Kráľa; Slov. národ. povstania 3, Zlaté 

Moravce 
G š 407 Zlaté 

Moravce 183 11 6,0% 8 4,4% 0,27 

000159093 Stredná odborná škola; Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 
SOŠ š 

407 Zlaté 

Moravce 284 60 21,1% 22 7,7% 0,63 

000893129 SOŠ technická; Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 
SOŠ š 

407 Zlaté 

Moravce 130 21 16,2% 7 5,4% 0,67 

000893498 

SOŠ obchodu a služieb; Slov. národ. povstania 5, Zlaté 

Moravce 
SOŠ š 407 Zlaté 

Moravce 256 65 25,4% 31 12,1% 0,52 

034005153 Obchodná akadémia; Bernolákova 26, Zlaté Moravce 
SOŠ š 

407 Zlaté 

Moravce 137 21 15,3% 21 15,3% 0,00 
Zdroj: ÚPSVAR a CVTI SR 


