
Vyberáte strednú školu spolu s Vašim dieťaťom? 

 

Pre niekoho môže byť výber strednej školy jednoduchým rozhodnutím a pre druhého veľmi 

náročnou úlohou. Možno si Vy alebo Vaše dieťa kladie podobnú otázku: 

 Na akú strednú školu ísť? 

 Čo ma (dieťa) bude baviť? 

 Aké stredné školy sú v okolí? 

 Mám ísť tam, kam ide môj kamarát/kamarátka? 

 Aké uplatnenie budem mať, keď sa už rozhodnem pre niektorú strednú 

školu? 

 O čom sa na tých stredných školách vlastne učí? 

 

Žiaci si často kladú niektorú z vyššie uvedených otázok a môže byť skutočne náročné im 

odpovedať. Skúsim Vám v krátkosti napísať ku každej otázke spôsob, akým sa vieme 

o daných otázkach rozprávať a verím, že Vám bude niečo z toho užitočné.  

 

1. Na akú strednú školu mám ísť? 
- S výberom strednej školy Vám vie pomôcť výchovný poradca na Vašej škole, školský 

psychológ (na t.č. 0917 682 362; kancelária prvého stupňa č.dverí 39) alebo poradňa 

CPPPaP v Piešťanoch CPPPaP Piešťany (webnode.sk) 

- Informácie o stredných školách a prijímacích skúškach máte vyvesené na určenej 

nástenke priamo v škole 

- Na konci 8.ročníka majú žiaci možnosť absolvovať tzv. testy profesionálnej 

orientácie, ktoré zadáva školský psychológ. Tieto testy Vám i Vášmu dieťaťu môžu 

pomôcť porozumieť silným, slabým stránkam a navrhnúť pre Vaše dieťa študijný smer 

na strednej škole. Začiatkom 9.ročníka budete mať možnosť sa osobne rozprávať so 

školským psychológom o výsledkoch testov profesionálnej orientácie. 

- Pri výbere strednej školy je nápomocné, ak má žiak možnosť rozprávať sa o svojich 

možnostiach s dospelou osobou alebo sa rozprávať s kamarátmi  

- Kritéria rozhodovania: 

o  stredná odborná škola alebo gymnázium/ bilingválne gymnázium 

o  stredná škola v mieste bydliska alebo potreba dochádzania 

o  náročnejšie štúdium alebo ľahšie štúdium (otázka ambícií) 

o  záujmy  

- Môže Vám, rodičom, byť nápomocný i podcast Stream Podpora žiaka pri výbere strednej 

školy v čase pandémie by ODBORNE NA SLOVÍČKO | UpP VUDPaP.sk | Listen online for free 

on SoundCloud  

https://cpppap.webnode.sk/
https://soundcloud.com/vudpap-ons/podpora-ziaka-pri-vybere-strednej-skoly-v-case-pandemie
https://soundcloud.com/vudpap-ons/podpora-ziaka-pri-vybere-strednej-skoly-v-case-pandemie
https://soundcloud.com/vudpap-ons/podpora-ziaka-pri-vybere-strednej-skoly-v-case-pandemie


 

2. Čo ma bude baviť? 

- Niektorí žiaci prirodzene viac smerujú napr. k technickému zameraniu, iných viac 

zaujímajú ľudia ako stroje, technika, počítače 

- Nápomocné môžu byť i tieto online testy, ktoré sú krátke, jednoduché a úplne 

zadarmo: 

o  https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/hry/vyberam-si-povolanie 

o  https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenske-hry/semafor-copy  

- Je v poriadku, ak sa Vaše dieťa nevie rozhodnúť, na akú strednú školu by chcelo ísť 

a čo by ho mohlo zaujímať. Dôležité je, aby ste sa s ním Vy – dospelí – rozprávali 

o možnostiach, ktoré Vaše dieťa pri výbere strednej školy má.  

- Počúvajte, ako premýšľa o výbere strednej školy Vaše dieťa, hoci to môže byť 

v rozpore s tým, čo pre neho vidíte ako najlepšiu možnosť Vy. Vysvetlite mu, v čom 

vidíte Vy osobne výhody strednej školy, ktorú odporúčate. Diskutujte o tom, čo láka 

Vaše dieťa a čo vidíte ako lepšiu možnosť Vy.  

- Užitočné môže byť aj toto video: Ako Si Vybrať Strednú Školu - Ako Si Vybrať Vysokú Školu 

- YouTube  

 

3. Aké stredné školy sú v okolí? 
- Užitočné Vám môžu byť tieto stránky, na ktorých si viete vyhľadať zoznamy všetkých 

stredných škôl na Slovensku: 

o cvtisr.sk 
o Prehľad stredných škôl - CVTI SR  

- V Piešťanoch sú aktuálne nasledovné stredné školy: 
o  Stredná priemyselná školy elektrotechnická (SPŠE) - Názov: Stredná 

priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany (edupage.org)  

 Odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, 

multimédiá, informačné a digitálne technológie 
o  Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch - Gymnázium Pierra de 

Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany (edupage.org)  

 4-ročné štúdium 

 5-ročné bilingválne vzdelávanie 
o  Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 

Piešťany (edupage.org) alebo https://www.hastropy.sk/studijne-odbory/hotelova-

akademia1/  

 5-ročné štúdium (aktuálne ponúkajú 1 študijný odbor a následne 

pomaturitné štúdium) 
o  Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stredná odborná škola obchodu a 

služieb (edupage.org)  

http://www.komposyt.sk/pre-ziakov/hry/vyberam-si-povolanie
http://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenske-hry/semafor-copy
https://www.youtube.com/watch?v=_v2DqKF3Jv4
https://www.youtube.com/watch?v=_v2DqKF3Jv4
http://cvtisr.sk/
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-strednych-skol.html?page_id=9574
https://info-spsepn.edupage.org/
https://info-spsepn.edupage.org/
https://gypy.edupage.org/
https://gypy.edupage.org/
https://hotelacademy.edupage.org/
https://hotelacademy.edupage.org/
https://www.hastropy.sk/studijne-odbory/hotelova-akademia1/
https://www.hastropy.sk/studijne-odbory/hotelova-akademia1/
https://sosoasmojmir.edupage.org/
https://sosoasmojmir.edupage.org/


 Odbory: cukrár, cukrár-kuchár, čašník-servírka, kuchár, kaderník, 

barbier 

 Po ukončení štúdia študent získava výučný list, je však možné 

pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať, na základe maturitnej 

skúšky, úplné stredné odborné vzdelanie 

- V Rakoviciach  

o Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice (edupage.org)  
 Študijné odbory (4-ročné): Manažment regionálneho cestovného 

ruchu, floristika 
 Učebné odbory (3-ročné):  viazač-aranžér kvetín, záhradník. Možnosť 

nadstavbového štúdia v odbore záhradníctvo.  
- V Trnave 

o  Stredná priemyselná škola technická - Prehľad odborov | Stredná priemyselná 

škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava (edupage.org) 
 Odbory: elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, technické a informatické 

služby zamerané na strojárske prostredie a podnikanie  
o  Stredná priemyselná škola dopravná - Stredná priemyselná škola dopravná, 

Študentská 23, Trnava (spsdtt.sk) 

 Odbory - Študijné odbory - Ponuka študijných odborov - denné štúdium | 

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava (spsdtt.sk): 

dopravná akadémia: ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo, 

elektrotechnika – komunikačné sieťové technológie, elektrotechnika 

v doprave a telekomunikáciách: sieťové technológie a komunikačná 

bezpečnosť, prevádzka a ekonomika dopravy: logistika v doprave, technika 

a prevádzka dopravy – automobilová technika,  

 Video si môžete pozrieť tu: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava - 

YouTube  
o  Stredná priemyselná škola stavebná D.S.Jurkoviča - Stredná priemyselná škola 

stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava (edupage.org)  

 Odbory Informácia o štúdiu - Informačný list | Stredná priemyselná škola 

stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava (edupage.org) : geodézia, 

kartografia a kataster; staviteľstvo (pozemné staviteľstvo, rekonštrukcie 

a adaptácie budov, navrhovanie interiérov budov, navrhovanie a realizácia 

konštrukcii sklonitých striech); technické a informačné služby v stavebníctve 

 Možnosť nadstavbového pomaturitného štúdia – staviteľstvo 

Informácia o štúdiu - STAVITEĽSTVO - nadstavbové pomaturitné štúdium | 

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava 

(edupage.org)  

 Video si môžete pozrieť tu: SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava - DOD - 

YouTube 

https://sosrakovice.edupage.org/?
https://spstt.edupage.org/a/prehlad-odborov
https://spstt.edupage.org/a/prehlad-odborov
https://spsdtt.sk/
https://spsdtt.sk/
https://spsdtt.sk/a/studijne-odbory
https://spsdtt.sk/a/studijne-odbory
https://www.youtube.com/watch?v=J_eBdxSOIbo
https://www.youtube.com/watch?v=J_eBdxSOIbo
https://spsstt.edupage.org/
https://spsstt.edupage.org/
https://spsstt.edupage.org/a/informacia-o-studiu
https://spsstt.edupage.org/a/informacia-o-studiu
https://spsstt.edupage.org/a/informacia-o-studiu?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D
https://spsstt.edupage.org/a/informacia-o-studiu?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D
https://spsstt.edupage.org/a/informacia-o-studiu?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=AjDVZF9jJI8
https://www.youtube.com/watch?v=AjDVZF9jJI8


o  Obchodná akadémia - Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | Končím školu 

(kamnastrednu.sk) 
 Slovensko –anglické bilingválne štúdium 

 Slovensko-nemecké bilingválne štúdium  

 

- V Trenčíne 

o  Stredná odborná škola dopravná: Stredná odborná škola dopravná 

(edupage.org)  

 Odbory si môžete pozrieť aj cez videá leedo.sk/sosdopravnatn/ : 

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, operátor prevádzky 

a ekonomiky dopravy, klienstký manažér pošty, dopravná akadémia, 

komerčný pracovník v doprave  

 Video si môžete pozrieť tu: Stredná odborná škola dopravná, Trenčín - 

YouTube  

o  Stredná odborná škola letecko-technická - Novinky | Stredná odborná škola 

letecko - technická Trenčín (edupage.org)  

 Odbory: letecké (mechanika, avionika), mechanik hasičskej techniky, 

mechanik elektrotechnik – autoelektronika, auoopravár (mechanik 

alebo elektrikár) 

 Možnosť nadstavbového štúdia – strojárstvo  

o  Škola umeleckého priemyslu - Škola umeleckého priemyslu Trenčín 

(edupage.org)  

 

- V Hlohovci 

o  Gymnázium Ivana Kupca - Gymnázium Ivana Kupca (edupage.org)  
o  Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu - Stredná 

odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec (soshlohovec.sk)  

 Odbory: prevádzkový chemik, obchodná akadémia, technik pre chemický 

a farmaceutický priemysel, biotechnológia a farmakológia, kozmetička 

a vizážistka, chemik operátor, chemická informatika, odevný dizajn, 

propagačná grafika 
 Odbory: grafický dizajn, fotografický dizajn 
 Možnosť nadstavbového štúdia  

 

- V Novom Meste nad Váhom 
o  Gymnázium M.R. Štefánika - Kontakt | Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto 

nad Váhom (edupage.org) 
o  Gymnázium sv. Jozefa - Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom 

(ssjozefnm.sk)  
o  Bilingválne slovensko-španielske gymnázium (edupage.org)  

https://www.kamnastrednu.sk/obchodna-akademia-kukucinova-2-trnava
https://www.kamnastrednu.sk/obchodna-akademia-kukucinova-2-trnava
https://dopravna.edupage.org/
https://dopravna.edupage.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TE51qRQhinE
https://www.youtube.com/watch?v=TE51qRQhinE
https://soslt.edupage.org/news/
https://soslt.edupage.org/news/
https://suptn.edupage.org/
https://suptn.edupage.org/
https://gymhc.edupage.org/
http://www.soshlohovec.sk/
http://www.soshlohovec.sk/
https://gmrsnm.edupage.org/contact/
https://gmrsnm.edupage.org/contact/
http://gym.ssjozefnm.sk/index.html
http://gym.ssjozefnm.sk/index.html
https://bilgymnmv.edupage.org/


 

- V Nitre 
o  Stredná odborná škola veterinárna - Stredná odborná škola veterinárna, 

Drážovská 14, Nitra (edupage.org)  

 Odbory: agropodnikanie/farmárstvo, agropodnikanie/kynológia, veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat, , veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat  
 Video o škole tu: promo video SOŠ veterinárna Nitra - YouTube  

 

4. Mám ísť tam, kam ide môj kamarát/kamarátka? 
- Pre niektorých žiakov je dôležité, aby mali na budúcej strednej škole svojho 

kamaráta/kamarátku – môže im to dodať pocit bezpečia, istoty, dodať odvahu na 

začiatku štúdia na novej škole 

- Dôležité je, aby Vaše dieťa porozumelo tomu, že každého môže zaujímať niečo iné, 

a tak nie vždy je stredná škola najlepšieho kamaráta vhodná aj pre neho  - 

diskutujte o tom, prečo sa Vaše dieťa rozhoduje ohľadne strednej školy podľa 

kamarátov a nie podľa seba, alebo či je skutočne vhodnou voľbou stredná škola, 

ktorú zvažuje aj kamarát/kamarátka 

o  Za túžbou ísť na tú strednú školu, ktorú si zvolil kamarát/ka môže byť 

(napríklad):  

 obava, že ak si zvolia inú strednú školu, o najlepšieho kamaráta prídu 

 pocit istoty, bezpečia, ktorý si na novú školu prinesú, ak tam budú mať 

niekoho, koho poznajú – kamaráta/ku 

 nesúhlas s výberom rodiča/rodičov  (prípadne vzdor voči rodičom) 

 nevedia, kde informácie hľadať 

 majú obavy spýtať sa dospelého – jednoduchšie je ísť tam, kam ide 

kamarát/ka 

 skutočne sa nevyznajú v tom, čo by bol vhodný smer a čo nie 

- Užitočný Vám i Vášmu dieťaťu môže byť i táto stránka: www.komposyt.sk/pre-

ziakov/spravny-vyber-skoly-uspesna-kariera  

- Povzbudila by som Vás, rodičov, aby ste sa s Vašim dieťaťom o tom porozprávali. Ak 

Vaše dieťa odmieta s Vami komunikovať, podporila by som Vás v tom, aby ste našli 

dospelú osobu, s ktorou je dieťa ochotné komunikovať a aby táto osoba diskutovala 

s Vašim dieťaťom o výbere strednej školy. Môžete vytlačiť zoznam stredných škôl, 

odborov na stredných školách a dať takýto papier Vášmu dieťaťu na stôl v izbe, na 

posteľ.  

- Podporte dieťa 

- Povedzte dieťaťu o tom, ako ste to mali Vy v čase, keď ste sa vo svojom živote 

rozhodovali a to, či už ohľadne strednej alebo vysokej školy, alebo práce  

https://sosvetnr.edupage.org/
https://sosvetnr.edupage.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1WfduFLwlx8
http://www.komposyt.sk/pre-ziakov/spravny-vyber-skoly-uspesna-kariera
http://www.komposyt.sk/pre-ziakov/spravny-vyber-skoly-uspesna-kariera


5. Aké uplatnenie budem mať, keď sa už rozhodnem pre niektorú 

strednú školu? 
- Ak Vás zaujíma uplatnenie, môžu Vám pomôcť tieto stránky: 

o Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl 
o Platy na pozícii | Priemerná mzda | Slovenská republika  

- Nápomocné môžu byť i rozhovory s človekom, ktorý pracuje alebo pracoval v odbore, 

ktorý zaujíma aj Vaše dieťa  
- V dnešnej dobe sú možnosti rekvalifikácie pracovníkov i absolvovania rôznych kurzov, 

školení a podobne, a tak napriek štúdiu konkrétneho odboru na strednej škole môže 

pracovať v budúcnosti v inej oblasti 

 

6. O čom sa na tých stredných školách vlastne učí? 
- Stáva sa, že si žiaci nevedia vybrať strednú školu i kvôli tomu, že nerozumejú tomu, 

o čom daný odbor je, čo konkrétne sa na ňom vyučuje 

- Chcela by som Vás povzbudiť k tomu, aby ste si spolu s Vašim dieťaťom prezreli web 

stránky stredných škôl a porozprávali sa o tom, čo sa na daných školách študuje 

- Vysvetlite Vášmu dieťaťu zložité, odborné slová, ktorým nerozumie a ktoré mu bránia 

v tom, aby porozumelo tomu, čo sa na danej strednej škole učí 

- Odporučila by som Vám Deň otvorených dverí (DOD) alebo propagačné videá 

o stredných školách a ich odboroch (napr. tie, ktoré sú zverejnené na youtube) 

- Povzbudzujem Vás i k tomu, aby ste neváhali v prípade akýchkoľvek otázok 

kontaktovať strednú školu telefonicky alebo mailom, a spýtať sa ich otázky, ktoré 

potrebujete zodpovedať 

 

 

 

 

Želám Vám veľa úspechov v štúdiu na strednej škole. 

https://uplatnenie.sk/
https://www.platy.sk/

