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N
iektoré rozhodnutia sa na prvý pohľad nezdajú také dôležité, pretože

si ich dosah človek naplno neuvedomuje, a predsa ho ovplyvnia na celý

život. Takýmto rozhraním je aj výber školy po ukončení základnej školy. 

Pri ňom sa určuje nielen budúce pracovné zaradenie alebo nasmerova-

nie k vysokoškolskému vzdelaniu, ale súčasne aj miesto a čas formova-

nia mladého človeka, jeho hodnotového systému, jeho videnia sveta, jeho 

charakteru. Preto nie je jedno, aké prostredie bude rámcom, v ktorom táto 

formácia prebieha. Katolícke školy v  sebe spájajú kvalitnú pedagogiku 

so snahou o  formovanie mladého človeka prostredníctvom atraktívneho 

zdieľania kresťanských duchovných hodnôt.

 Gréckokatolícke cirkevné školy k tejto snahe pridávajú aj osobitné prostredie

prinášajúce možnosť lepšieho poznania východnej duchovnej tradície.

 Kľúčové postavy začiatkov našich dejín, sv. Cyril a Metod, pozdvihovali 

kultúru, ducha a vieru našich predkov aj tým, že pre nich zakladali školy, 

a tak v nich formovali prvú generáciu Slovanov. Naše školy ich v tom nasledujú.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – Košický eparchiálny biskup

»VÝNIMOČNÉ PROSTREDIE«
CIRKEVNÝCH ŠKÔL
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M
ilí mladí priatelia, život nás kaž-

dý deň stavia pred nejakú voľbu 

či výber. Už len obyčajný nákup 

oblečenia, elektroniky, či možno hodnot-

nejšej veci nás prinúti dlhšie uvažovať, 

prípadne získať si čo najviac informácií, 

recenzií a  následne urobiť rozhodnutie. 

Čím vážnejšie rozhodnutie, tým dôsled-

nejšia úvaha a analýza.

 Jedným z takýchto dôležitých rozhod-

nutí, milí mladí priatelia, je aj čas, v ktorom 

sa nachádzate, keď si volíte svoju strednú 

školu. Zaiste, nie je to len rozhodnutie ako 

stráviť nasledujúce roky v  škole, v  akom 

spoločenstve, ale je to aj nasmerovanie 

vlastného života. Možno sa pýtate, prečo si 

vybrať práve cirkevnú školu? 

 Dôvodov by bolo viacero, ale ten najdôleži-

tejší, ktorý chcem zdôrazniť - je  pohľad na Teba.

„Si vzácny, už len tým, že si!“ V  našom 

pohľade nie si len číslo v  štatistike, nie 

si len jeden z mnohých, ale si dôležitý Ty 

osobne. Prečo? Pretože je to Boží pohľad 

na nás, každého osobitne. A túto radostnú 

zvesť Ti chceme prostredníctvom učiteľov, 

duchovných či vedenia našich škôl znovu 

objaviť. Túto hodnotu vlastnej originality 

a výnimočnosti Ti chceme pomôcť  objaviť 

a rozvíjať aj štúdiom na ktorejkoľvek z na-

šich škôl. Rozhodnutie je na Tebe! Ale  ne-

zabudni, akokoľvek sa už rozhodneš, pa-

mätaj, že si výnimočný! My v našich cirkev-

ných školách sme zase výnimoční v  tom, 

že túto pravdu Božej lásky k Tebe chceme 

stále sprítomňovať!

o. Karol Knap, riaditeľ školského

a katechetického úradu Košickej eparchie
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»CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM«
SV. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE

„Škola, ktorá t'a 
nasmeruje k splneniu

tvojich snov.“

ADRESA ŠKOLY:

M. R. Štefánika 9

075 01 Trebišov

MAIL: skola@cgymtv.edu.sk

WEB: www.cgymtv.edupage.org

TELEFÓN: +421 56 672 53 33 

Cirkevné gymnázium sv. Jána  

 Krstiteľa v Trebišove (@cgymtv) 

CGYMTV

Cirkevné gymnázium sv. Jána

 Krstiteľa Trebišov

J
e najstarším gréckokatolíckym gymnáziom na Slo-

vensku. Vyše 25-ročná existencia a neustály zá-

ujem dokazujú, že kvalita a originálne prístupy 

vo vzdelávaní spojené s rodinným prostredím sú tie 

správne piliere, na ktorých má škola stáť a vďaka kto-

rým ponúka študentom jedinečný priestor pre osob-

nostný a intelektuálny rozvoj. 

»CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM«
SV. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE



»ZÍSKAJ VEDOMOSTI«
PRE ŽIVOT A BUDÚCU KARIÉRU

NAŠE NAJ
↘ Vzdelávací program školy kladie dô-

raz na výučbu cudzích jazykov a prírodo-

vedných predmetov. 

↘ Na chuť si prídu aj milovníci ekono-

miky a psychológie, študenti si tieto 

predmety môžu zvoliť pri svojej profilácii 

a následne z nich aj maturovať. 

↘ Voľbou štyroch voliteľných hodín 

v treťom ročníku a trinástich voliteľných 

hodín v maturitnom ročníku si  študenti 

svoj program vzdelávania prispôsobujú 

vlastnému zameraniu a budúcemu štúdiu.

↘ Kvalitu vzdelávania zvyšujeme aj 

sprostredkovaním aktuálnych poznat-

kov modernej vedy formou prednášok 

vedených medzinárodne uznávanými 

odborníkmi a diskusnými stretnutiami 

so zaujímavými hosťami. 

↘ Dosahujeme vynikajúce výsledky 

na regionálnej a celoslovenskej úrovni 

v rôznych súťažiach („Mladý Európan“, 

predmetové olympiády, Stredoškolská 

odborná činnosť /SOČ/, športové súťaže, 

„Hviezdoslavov Kubín“ a iné). 

↘ Študenti môžu svoj umelecký talent 

rozvíjať vo výtvarných, speváckych, či 

jazykových súťažiach, resp. v dramatic-

kej tvorbe.

PONÚKAME ŠTUDIJNÝ ODBOR
7902J gymnázium

4-ročne štúdium ukončené
maturitnou skúškou.

Príprava na vysokoškolské,
pomaturitné a vyššie odborné štúdium
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»AJ TOTO SME MY«
A TVOJE BUDÚCE PRÍLEŽITOSTI

ZAHRANIČNÍ LEKTORI
Bc. Joseph Andrew Becar

M. A. András Szalai

M. A. Miriam Elizabeth Fogarty

Ana Selecká, MSc.

PRE VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV
anglický jazyk

anglický jazyk

taliansky jazyk
nemecký jazyk

ruský jazyk
anglický jazyk

↘Dávame si záležať na všetkých jazykoch: 

anglický, nemecký, ruský, taliansky 

↘ Študenti si z ponuky vyberajú dva 

cudzie jazyky. 

↘ Všetky hodiny anglického jazyka sú 

realizované zahraničnými lektormi 

↘ Škola ako jediná v regióne ponúka 

výučbu talianskeho jazyka

»CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM«
SV. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE



»NÁJDEŠ RODINNÉ PROSTREDIE«
PROFESIONALITU A ÚCTU

DUCHOVNÉ INDIVIDUÁLNY
ZAMERANIE PRÍSTUP

↘ Špeciálnou ingredienciou našej školy 

je jej duchovné zameranie. Úcta, prijatie, 

ľudskosť, hodnoty a sprostredkovanie 

vzťahu s Bohom dodávajú našej škole 

jedinečný ráz. 

↘ Vďaka kňazovi pôsobiacemu na škole 

majú študenti možnosť individuálne sa 

rozprávať o tom, čo prežívajú, prijímať 

sviatosť zmierenia, či prostredníctvom 

rôznych aktivít objavovať hĺbku kresťan-

ského posolstva.

↘ Vnímanie individuálnych potrieb je 

samozrejmosťou.

↘ Naši pedagógovia chápu vzdelávanie 

ako poslanie. Preto študentov nielen 

učíme, ale vzdelávacím procesom ich aj 

sprevádzame s dôrazom na vzájomnú 

úctu a rešpekt. 

↘ Rodinná atmosféra u nás nie je iba 

fráza, ale reálny spôsob fungovania, bez 

ktorého by naša škola nebola tým, čím je.

↘ V spolupráci s Centrom PPPaP po-

máhame študentom pri výbere ďalšieho 

štúdia. Umožňujeme študentom zúčast-

niť sa na DOD vysokých škôl a poduja-

tiach zameraných na ďalšiu kariéru.
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»CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM«
SV. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE

»A EŠTE«
NIEČO NAVIAC

ŠIROKÁ PALETA ŠKOLA

DOSTUPNOSŤ MŇAMKOVÉ

MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT S VEĽKÝM SRDCOM

ŠKOLY OBEDY

exkurzie // výlety // lyžiarske kurzy

// študentské, spoločenské a kultúrne 

podujatia // charitatívne akcie

a výmenné zahraničné pobyty

// poznávacie zájazdy do Ríma

a iných európskych miest

Môžeš sa stať členom miestneho 

spolku červeného kríža pôsobiaceho 

na škole alebo byť užitočný

pri charitatívnych aktivitách

a zbierkach.

Domácich i cezpoľných študentov 

poteší poloha školy a to len približne 

500 metrov od autobusovej a vlakovej 

stanice mesta Trebišov.

Láska ide cez žalúdok. V našej 

školskej jedálni si môžeš vybrať 

vždy z dvoch jedál, ktoré zaručene 

uspokoja tvoje chuťové poháriky. 



WIFI

ISIC

FREE

ŠTUDENTSKÁ KARTA
S MNOHÝMI VÝHODAMI 

Plné pokrytie školy internetom (aj 

pre potreby dištančného vzdelávania)

Aktivovanie študentských ISIC 

kariet, ktoré je možné využívať 

pri uplatnení zľavy na cestovné 

po celom Slovensku, a ktoré zároveň 

umožňujú získať množstvo ďalších 

zliav a výhod doma a v zahraničí.

www.isic.sk
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»ČO HOVORIA«
NAŠI ŠTUDENTI O ŠKOLE

Rodinná a uvoľnená atmosféra, ochota profesorov a pocit 

istej stability na pôde školy. 

Páči sa mi prístup učiteľov, kolektív, a preto som rada, že 

Cirkevné gymnázium navštevujem, lebo sme tam ako jedna 

veľká rodina.

Je to škola s pokojnou atmosférou a s priateľským prístupom 

profesorov.

Sú tu príjemní učitelia, ktorí sú ako rodina. Ak sa chceš 

duchovne zblížiť s Bohom a byť v príjemnej spoločnosti,

tak táto škola je škola pre Teba. 

Páči sa mi rodinná atmosféra, ktorú na tejto škole máme. 

Páči sa mi aj prístup učiteľov, ich ochota a priateľskosť

k nám – žiakom. Taktiež sa mi páčia duchovné aktivity,

ktoré máme. 

Simeon, 4.A

Simona, 1.A

Sára, 1.A

Marko, 1.A

Laura, 4.A

»CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM«
SV. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE



Veľkým plusom je určite rodinný prístup, výhodou sú 

lektori a dobrý kolektív.

Páči sa mi ľudský prístup a ochota našich profesorov, 

taktiež sa mi veľmi páčia duchovné obnovy a prezentácie 

o. Milana. Som rada, že môžem študovať práve na CGYMTV. 

Veľmi ma oslovil priateľský duch školy, blízke vzťahy medzi 

žiakmi - učiteľmi a žiakmi samotnými. Škola nie je len budovou 

vedomostí, ale vytvára spoločenstvo kresťanov, ľudí s vyšším 

cieľom, ako je len vzdelávanie. A v neposlednom rade je tu aj 

obrovská dobrosrdečnosť a láskavosť. Ak za niekým prídeš

s nejakou prosbou, určite neostaneš nevypočutý :) 

Prístup a správanie učiteľov. Príjemná rodinná atmosféra. 

Páči sa mi prístup učiteľov ku žiakom a taktiež je tu skvelý 

kolektív ľudí. 

Rebeka, 2.A

Erika, 4.A

Lenka, 2.A

Dominika, 2.A

Marek, 2.A
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»SOŠ PEDAGOGICKÁ«
SV. CYRILA A METODA V KOŠICIACH

ADRESA ŠKOLY:

Južná trieda 48

040 01 Košice

MAIL: sekretariat@kspgs.sk

WEB: www.kspgs.edupage.org

TELEFÓN: +421 55 466 39 00 

Stredná odborná škola

 pedagogická sv. Cyrila a Metoda 

S
tredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila

a Metoda je dlhodobo stabilným poskytovateľom

výchovno – vzdelávacieho procesu v študijných

odboroch pedagogického a sociálneho zamerania. 

Maturitné vzdelanie v rámci skupiny odborov 76 Uči-

teľstvo tu v dennej i externej forme doteraz úspešne 

ukončilo vyše tisíc absolventov.

SOŠPg – Škola
(do) života

»SOŠ PEDAGOGICKÁ«
SV. CYRILA A METODA V KOŠICIACH



»SOŠPg«
SPRÁVNA VOĽBA!

U NÁS ŽIACI ZAŽIJÚ…
↘ Našich žiakov v škole nečaká len 

množstvo učenia a domácich úloh,

ale môžu sa u nás počas celého roka 

zúčastniť i rozličných mimoškolských aktivít.

↘ Prvákov čaká ich prvý duchovno-for-

mačný pobyt, akási „spoznávačka“, po-

čas ktorej sa na horskej chate zabavia, 

ale i čosi nové naučia nielen o nových 

spolužiakoch, ale i o sebe. Ostatné roč-

níky tento pobyt taktiež neminie. Tieto 

pobyty sú miestom, kde si žiaci nielen 

oddýchnu od školy, ale aj prehĺbia svoje 

vzájomné vzťahy.

↘ V prvom ročníku v zime absolvujeme 

aj zimný kurz. Pri guľovačke to môžu 

žiaci učiteľom aspoň trošku osladiť. 

↘ V druhom ročníku v lete

chodievame na letný kurz.

Čaká nás túra, niekoľko

letných hier a kopec smiechu. 

↘ No a v treťom ročníku sa učíme ako 

chrániť život a zdravie, teda máme KOŽAZ. 

↘ Rovnako sa tešíme aj na skvelé

koncoročné výlety. 

↘ V  rámci predmetov chodíme na rôzne 

exkurzie. Ako príklad uvedieme aspoň 

KOSIT (aby sme sa čo-to dozvedeli

o recyklácii odpadu), letecké múzeum 

(zalietame si trošku v oblakoch) či bota-

nickú záhradu (aby sme vedeli, čo nám 

rastie doma v záhrade).
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»VYNIKAJÚCA PRÍPRAVA«
DO PRAXE – BUDÚCEHO ZAMESTNANIA

U NÁS ŽIACI ZAŽIJÚ…
↘ Na našu školu zavítajú zaujímaví 

hostia. Spomenieme tých najvýznam-

nejších: Katku Koščovú, Jána Koleníka, 

Daniela Špinera, Beátu Gogovú, Martina 

Husovského či Martina Mňahončáka.

↘ Od roku 2012 naša škola každoročne 

organizuje Medzinárodnú prehliadku záuj-

movej umeleckej činnosti cirkevných 

škôl. Na tomto podujatí sa zúčastňujú 

žiaci nielen z celého Slovenska, ale aj 

zo zahraničia. Doteraz sme privítali 

účastníkov z Čiech, Rumunska, Poľska, 

Ukrajiny a Maďarska.

↘ Škola organizuje aj Noc v škole. Je 

úzko spojená s imatrikuláciou, na ktorej 

vítame nových prvákov. 

↘ Žiaci sa môžu prezentovať i na roz-

ličných súťažiach a olympiádach. Zapá-

jame ich do predmetových súťaží, sme 

úspešní aj v  olympiáde ľudských práv či 

v biblickej olympiáde. 

↘ Na škole pôsobí i zbor a kapela, ktoré 

nás tešia pri koncertoch a vystúpeniach.

↘ Počas roka sa žiaci zapájajú do prí-

prav divadelných scénok a ukazujú nám, 

ale aj svetu svoj talent. Radi tancujeme 

a hýbeme sa.

»SOŠ PEDAGOGICKÁ«
SV. CYRILA A METODA V KOŠICIACH



»ŠTUDIJNÉ ODBORY«
DENNÉ ŠTÚDIUM
DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

Absolventi štúdia sa zameriavajú na prácu s deťmi predškolského veku a žiakmi mladšieho

školského veku, môžu samostatne vykonávať vzdelávacie aktivity v školských výchovno-

-vzdelávacích zariadeniach, ako aj pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

Absolvent štúdia sociálno-výchovný pracovník je pripravovaný na činnosti zamerané na sociál-

nu pomoc a starostlivosť o klientov rôznych vekových kategórií. V správaní absolventa dominuje 

tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.

Absolventi štúdia sa zameriavajú na prácu s deťmi predškolského veku a žiakmi mladšieho 

školského veku. Podstatou programu je rozvoj osobnosti dieťaťa, poznanie jeho špecifík a mož-

nosti práce v rámci výchovno-vzdelávacích zariadení ktoré navštevuje, ako aj zvládnutie obsa-

hu, metodík, metód a foriem práce v konkrétnom zariadení.

UČITEĽSTVO

SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ

UČITEĽSTVO

PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

PRACOVNÍK

PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

DIAĽKOVÉ 
POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ 

ŠTÚDIUM 
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»BOHATÁ PRAX«
KTORÁ ŤA PRIPRAVÍ DO ZAMESTNANIA

↘ Vynikajúca príprava do praxe - budú-

ceho zamestnania v materských školách, 

školských kluboch detí či v sociálnej 

sfére a zároveň kvalitné základy

pre štúdium v príbuzných odboroch

– na VŠ – to všetko v širšom centre Košíc.

↘ Prostredníctvom zazmluvnených 

poskytovateľov odbornej praxe na území 

mesta Košice je z dlhodobého hľadiska 

zastabilizovaná sféra praktickej časti 

vzdelávania vo výchovnovzdelávacích 

(odbor UMŠ) a sociálnych inštitúciách 

(odbor SVP).

↘ Zameranie študijných odborov určuje 

skladbu vyučovacích predmetov: dôraz 

sa popri všeobecnovzdelávacích pred-

metoch kladie na výchovy a odborné 

predmety, z prírodovedných sa NEVYU-

ČUJE CHÉMIA a FYZIKA, MATEMATIKY 

je menej.

↘ Multimediálna výbava každej triedy/

učebne, posilňovňa, knižnica, hudobné 

nástroje, študovne, internet.

↘ Veľký výber mimoškolských aktivít

a krúžkov s rôznym zameraním.

»SOŠ PEDAGOGICKÁ«
SV. CYRILA A METODA V KOŠICIACH



»ČO HOVORIA«
NAŠI ŠTUDENTI A ABSOLVENTI O SOŠPg

Ak sa chceš venovať humanitným vedám, si kreatívny a baví ťa práca s deťmi, my ti túto školu vrelo 

odporúčame. Je tu zábava, dobrý kolektív, veľa učiteľov, ktorí ti radi pomôžu a naučia ťa novým veciam

pre tvoj rozvoj do praxe. Nájdeš tu mnoho odborných aj praktických predmetov, ktoré ťa naučia ako to chodí.

Táto škola má naozaj skvelo pripravuje na prácu učiteľky. Učitelia s dobrou náladou sa žiakom venujú.

Za veľké plus považujem aj jazykové skúšky – príprava na maturitu.

Škola, ktorá ťa pripraví do tvojho budúceho zamestnania na veľmi vysokej úrovni.

Škola mi dala nielen vzdelanie ale aj kopu skvelých zážitkov a ukázala mi cestu k Bohu.

Na našej škole sa nudiť nebudete. Čaká tu na vás spravodlivý prístup učiteľov. Aj keď sa vám zo začiatku možno 

bude táto škola zdať ťažká, časom vás to začne baviť. Každý jeden si tu príde na s voje a toto miesto si obľúbi.

Táto škola je pre mňa miestom optimálneho rozvoja osobnosti v príjemnom familiárnom prostredí s možnosťou 

budovania medziľudských vzťahov, využitia vlastnej tvorivosti a svojich schopností v praktickom, morálnom

i duchovnom živote. Celý proces budovania individuality sa nesie v kresťanskom duchu, čo prispieva

k plnohodnotnému vzrastu človeka ako celistvej osobnosti.

Majo a Damián, 3.A UMŠ

Ema, 3.B UMŠ

Miška, absolventka UMŠ

Dávid, absolvent SVP

Aďa, 2.A UMŠ

Majka, študentka 3.A UMŠ



18
–

19

»SOŠ SLUŽIEB A PRIEMYSLU«
SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE

Chceš sa uplatnit'
doma i vo svete?

Príd' k nám!

ADRESA ŠKOLY:

Komenského 1963/10

075 01 Trebišov

MAIL: skola@csostv.sk

WEB: www.csostv.sk

TELEFÓN: +421 56 667 02 11

Stredná odborná škola služieb

 a priemyslu sv. Jozafáta 

SOŠSaP

 SOŠSAP sv. Jozafáta

P
oskytuje vzdelávanie zamerané na gastronó-

miu, hotelierstvo, cestovný ruch a služby ale 

špecializuje sa aj na strojárstvo a kovospracu-

júci priemysel. V oboch prípadoch škola spolupracu-

je s podnikateľskými subjektmi v systéme duálneho 

vzdelávania, čím pružne reaguje na potreby trhu práce

v regióne východného Slovenska.

»SOŠ SLUŽIEB A PRIEMYSLU«
SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE



»ODŠTARTUJ«
ÚSPEŠNÚ KARIÉRU!

NAŠE NAJ
↘ Podnikové štipendium a duálne 

vzdelávanie na základe zmlúv 

s desiatkami zamestnávateľov.

↘ Profesionálny prístup a odborné 

vedenie na teórii a praxi.

↘ Moderné pracoviská praktického 

vyučovania s TOP vybavením: 

Reštaurácia Mladosť, Reštaurácia 

Ponorka, Kaderníctvo, Cukrárska 

výroba, Krajčírske dielne, Strojárske 

dielne, Autoopravárske dielne 

a pneuservis.

↘ Esteticky zrekonštruované priestory 

školy a nový športový areál.

↘ Dôraz na jazykovú prípravu a ponuka 

zahraničnej praxe, výmenných pobytov 

a stáží v rámci projektov Erasmus+ 

v Poľsku, Česku, Grécku, Maďarsku,

na Cypre a na Ukrajine.

↘ Pravidelná organizácia 

certifikovaných kurzov: 

barmanský, baristický, 

someliersky, carving, 

čokolatier a zváračský kurz.

↘ Účasť na medzinárodných 

súťažiach, tematicky 

zameraných exkurziách 

a študijných pobytoch.

↘ Spolupráca na školskom 

výrobnom programe na 

moderných CNC strojoch 

a zvládnutie výrobného

procesu 21. storočia.
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»ŠTUDIJNÉ ODBORY«
DENNÉ ŠTÚDIUM

6323K Hotelová akadémia

6489H Hostinský – hostinská

6445H Kuchár

2464H Strojný mechanik

2487H01 Autoopravár – mechanik

2964H Cukrár 

6456H Kaderník 

6460H Predavač

3661H Murár

3152H02 Krajčír – dámske odevy

6421L Spoločné stravovanie

6403L Podnikanie v remeslách a službách

2414L Strojárstvo - výroba, montáž 

  a oprava, prístrojov, strojov 

  a zariadení

6426L Vlasová kozmetika

ŠTUDIJNÉ

UČEBNÉ NADSTAVBOVÉ

ODBORY

ODBORY ŠTÚDIUM

»SOŠ SLUŽIEB A PRIEMYSLU«
SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE



»MOŽNOSTI«
KTORÉ URČITE OCENÍŠ!

↘ Získaj zamestnanecké benefity 

a možnosť zamestnať sa priamo

po skončení školy.

↘ Zaži prax priamo na pláži, keďže 

našimi partnermi sú luxusné hotely 

v Paphose na Cypre.

↘ Vyskúšaj si prípravu voňavej kávy 

a miešaných nápojov v priamom 

kontakte so zákazníkom už od 1. ročníka.

↘ Buď súčasťou kolektívu v najlepších 

hoteloch vo Vysokých Tatrách, Košiciach, 

na Zemplínskej šírave a na Tokaji.

↘ Pokračuj v nadstavbovom alebo 

vysokoškolskom štúdiu.

↘ Venuj sa voľnočasovým 

aktivitám v príjemnom prostredí 

školy, spoluorganizuj žiacke 

tvorivé dielne s účasťou 

verejnosti.

↘ Vychutnaj si študentské plesy, 

spoločenské a kultúrne akcie 

v spolupráci s našimi partnermi.

↘ Pomôž pri charitatívnych 

akciách školy a konaj dobro.

↘ Zamýšľaj sa nad hodnotou 

človeka a absolvuj púte 

a duchovné aktivity.

↘ Prispej k ochrane životného 

prostredia pri environmentálnych 

projektoch školy.
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Na škole sv. Jozafáta sa mi páči, že sú tu dobrí učitelia, 

sú veľmi milí a usmievaví. Tiež je tu dobrý bufet, takže ak 

budete hladní, máte možnosť kúpiť si čo chcete. A tiež je 

tu super reštaurácia.

Škola ponúka rôzne možnosti, napríklad aj prax v zahraničí, 

kde som aj ja osobne získal množstvo skúseností, keďže 

som sa tento rok zúčastnil stáže v Prahe.

Náš odbor, ktorý je na škole tretí rok, nám počas štyroch 

rokov ponúka množstvo praxe a čo je výborné, tak je ukončený

maturitnou skúškou, po ktorej máme isté miesto vo firme. 

Pači sa mi, že sa naša škola stále renovuje a ponúka nám 

moderné priestory a možnosti na štúdium. Takisto je to aj

na praxi, na ktorej máme možnosť pracovať s rôznymi strojmi,

ku ktorým sa bežne, okrem našej dielne na škole, nedostaneme.

Sebastián, 1.C

Viliam, 3.H

Katuš, 3.P

Samuel, 2.B

»ČO HOVORIA«
NAŠI ŠTUDENTI O ŠKOLE

»SOŠ SLUŽIEB A PRIEMYSLU«
SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE



Počas štúdia máme možnosť absolvovať množstvo 

kurzov, ktoré využijeme v budúcnosti. Taktiež sa na škole 

organizuje množstvo súťaží, prostredníctvom ktorých sa 

zdokonaľujeme v našom odbore.

Na škole sa mi páčia rôzne akcie, ktoré sa tu organizujú. 

Napríklad vianočná kapustnica, guľáš… Počas týchto akcií 

sme sa navzájom lepšie spoznali aj so žiakmi iných odborov.

Sú tu veľmi zaujímavé odbory, získala som tiež veľa 

praktických skúseností, pretože nám škola ponúka okrem 

praxe aj množstvo kurzov.

Na škole sa mi veľmi páči, že nám ponúka duálne 

vzdelávanie, v ktorom si môžeme finančne privyrobiť

a osvedčiť sa vo firmách, v ktorých by sme chceli

po škole pracovať.

Dominika, 2.H

Aleš, 3.A

Katka, 3.H

Juraj, 3.A
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»PARTNERI«
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

ŠANCA
PRE TEBA

2464H strojný mechanik

↘ TATRAVAGÓNKA POPRAD je 

v súčasnosti najväčším výrobcom 

nákladných železničných vagónov 

v Európe.

↘ Prevádzkareň Trebišov je súčasťou 

Tatravagónky a.s. Poprad od roku 2009 

a je najväčším výrobným podnikom v okrese.

↘ Ponúka benefity pre študentov: 

PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM 

↘ K zvýšeniu nárastu výkonu 

a efektívnosti výroby vagónov výraznou 

mierou pomáha investíciami a nákupom 

nových páliacich strojov, frézovacích 

a sústružníckych CNC centier, plánovaná 

je výstavba dvoch nových výrobných hál.

↘ V najbližších rokoch očakáva nárast 

z 500 na 700 zamestnancov.

↘ Hľadá zamestnancov na kovoobrábacie 

profesie ako frézar, sústružník, ale aj  zvárač.

↘ Poskytuje zaujímavé zamestnanecké 

výhody a benefity  ako je  vysoké finančné 

ohodnotenie, odmeny pri výročiach, 

dovolenková a vianočná odmena, bonus 

za dochádzku, poukážky na regeneráciu, 

rekondičné pobyty.

»SOŠ SLUŽIEB A PRIEMYSLU«
SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE



»PARTNERI«
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

ŠANCA
PRE TEBA

2464H strojný mechanik

↘ METALPORT je slovenská strojárska 

výrobno-obchodná spoločnosť založená 

v roku 1999.

↘ Jej hlavným výrobným programom

je VÝVOJ, KONŠTRUKCIA, VÝROBA, 

PREDAJ a SERVIS prídavných

zariadení stavebných, zemných

a poľnohospodárskych strojov pomocou 

najnovších 3D CAD/CAM systémov.

↘ Ponúka benefity pre študentov: 

PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM 

a prepracovaný odborný rast v systéme 

celoživotného vzdelávania. 

↘ Podporuje vzdelávanie zamerané 

na využívanie moderných CNC technológií.

↘ Vyrába prídavné zariadenia pre stroje 

do 100 ton ako hydraulické kolesové  

alebo pásové rýpadlá pre takmer všetky 

svetoznáme značky stavebných strojov 

ako Caterpillar, Komatsu, JCB, New 

Holland, Case, Volvo, Hitachi, Liebherr, 

Atlas, Hyundai, Takeuchi a Doosan.
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»PARTNERI«
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

MNOŽSTVO PREVÁDZOK
REŠTAURÁCIE, PENZIÓNY A HOTELY V KOŠICKOM A PREŠOVSKOM
SAMOSPRÁVNOM KRAJI V MESTÁCH, OKRESOCH A OBLASTIACH
TURISTICKÉHO RUCHU

MESTO TREBIŠOV
A OKRES TREBIŠOV

MESTO MICHALOVCE

TOKAJSKÁ OBLASŤ MESTO PREŠOV

VYSOKÉ TATRY

MESTO KOŠICE

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
A VINIANSKE JAZERO

6323K hotelová akadémia // 6489H hostinský, hostinská // 6445H kuchár

motorest Kanada Hriadky // penzión 

Aqua Mária Veľaty // hotel Zemplín 

Trebišov // reštaurácia Amadeus 

Trebišov // penzión Bowten Dargov

// Matteo's Bistro // Vulcano Café

& restaurant // reštaurácia Sonáta

// reštaurácia Fontána

EVENT Family restaurant // hotel 

Mousson // reštaurácia Pestucci

// reštaurácia Family // reštaurácia Idea

penzión Zlatá Putňa Viničky // Tokaj 

Macik Winery Malá Tŕňa // Ostrožovič 

spol. s. r. o. // Chateau GRAND BARI

Steak House Prešov – Nižná Šebastová

penzión Strachan Ždiar // reštaurácia 

Bachledka Ždiar

reštaurácia Med Malina Košice //

reštaurácia Rosto Steak House Košice

hotel Chemes // hotel Merkúr // hotel 

Glamour // wellnes hotel Vinnay // hotel 

Eurobus

»SOŠ SLUŽIEB A PRIEMYSLU«
SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE



»PARTNERI«
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

2487H01 autoopravár – mechanik

2464H strojný mechanik

2964H cukrár
3178F výroba konfekcie
3686F stavebná výroba

PODĽA ZAMERANIA

↘ Arriva Service s. r. o., Trebišov 

↘ Arriva Service s. r. o., Kráľovský Chlmec 

↘ WINKLER s. r. o., Michalovce 

↘ VLM Auto s. r. o., Michalovce 

↘ Q-SERVICE RR Autoservis, Trebišov

↘ AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s. r. o.

↘ NOXWEL s. r. o., Sečovce 

↘ LEKOS s. r. o., Sečovce 

↘ U-Shin Slovakia s. r. o., Košice 

↘ CONROP SK s. r. o., Trebišov

↘ CONROP SK s. r. o., Trebišov (výroba 

konfekcie)

↘ Eva, s. r. o., Nižný Hrušov (cukrár)

↘ Technické služby mesta Trebišov 

(stavebná výroba)
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