
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
POĽNOHOSPODÁRSTVA A 

SLUŽIEB
NA VIDIEKU, TRNAVA



VÝHODY ŠTÚDIA 
� získanie úplného stredného odborného vzdelania ISCED-3A

� možnosť prijatia uchádzačov o štúdium z celej SR

� tradícia školy od roku 1922

� aktívna prax na Slovensku a v zahraničí

� vlastná autoškola a možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B, T� vlastná autoškola a možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B, T

� práca s modernými IKT

� zaujímavé exkurzie, lyžiarsky kurz

� stravovanie v školskej jedálni  

� školský bufet



ŠTUDIJNÉ ODBORY

4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4210 M Agropodnikanie
Zameranie
� 4210 M 08 Poľnohospodársky manažment
� 4210 M 18 Kynológia

4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Zameranie
� 4336 M 01 Chov hospodárskych zvierat
� 4336 M 03 Chov cudzokrajných zvierat 



POĽNOHOSPODÁRSKY MANAŽMENT
Absolvent ovláda:Absolvent ovláda:

� zručnosti v oblasti manažérskych činností

� riadenie poľnohospodárskej výroby

� základy podnikania

� právne normy súvisiace s podnikaním

� základy jednoduchého a podvojného účtovníctva

� získa vodičské oprávnenie skupiny B, T

� MS WORD, MS EXCEL,  MS POWERPOINT



KYNOLÓGIA

Absolvent získa:

� vedomosti o chove všetkých plemien psov

� spozná  povahové vlastnosti psov a zásady ich výcviku 

� vedomosti o úprave srsti konkrétnych plemien psov

� schopnosť popísať zásady hygieny psov a spôsoby prevencie � schopnosť popísať zásady hygieny psov a spôsoby prevencie 

� schopnosť charakterizovať najbežnejšie ochorenia psov

� informácie o riadení útulkov a ekonomike ich prevádzky 



CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Absolvent získa:

� možnosť stať sa kvalifikovaným asistentom veterinárneho 

lekára

� vedomosti z oblasti ošetrovania zvierat

� schopnosť ovládať základné chirurgické úkony a prácu s 

laboratórnymi prístrojmi

� schopnosť odobrať a vyšetriť biologické vzorky



CHOV CUDZOKRAJNÝCH ZVIERAT 
Absolvent:

� spozná jednotlivé druhy cudzokrajných živočíchov 

� dokáže vytvoriť chovateľské prostredie jednotlivým druhom cestou 
kŕmenia i vytvorenia mikroklímy

� ovláda manipuláciu so zvieratami

� pozná legislatívu chovu a predaja cudzokrajných zvierat� pozná legislatívu chovu a predaja cudzokrajných zvierat

� získa vedomosti z oblasti veterinárnej starostlivosti o cudzokrajné 
zvieratá

� má schopnosť rozpoznať príznaky chorôb, pozná ich liečbu a prevenciu



ŠKOLSKÉ AKTIVITY

Mladý ekofarmárMladý ekofarmár

Spoločenské akcie Lyžiarsky výcvik



MLADÝ EKOFARMÁR

� každoročne organizujeme krajskú súťaž  Mladý ekofarmár Mladý ekofarmár a pravidelne 

postupujeme do celoslovenského kola



NAJ AGRO CHLAPEC
NAJ AGRO DIEVČA

� úspechy našich študentov na súťaži naj agro



STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ 
ČINNOSŤČINNOSŤČINNOSŤČINNOSŤ

� SOČ je súťaž,  ktorej cieľom je podpora talentovaných žiakov SŠ . Rozvíja 

odborné teoretické vedomosti spojené s praktickými skúsenosťami 

a zručnosťami získanými počas štúdia.  Autori obhajujú svoje odborné 

práce, ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.práce, ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

� Každoročne sa aktívne zapájame do SOČ a tešíme z úspechov našich 

študentov.



EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA



LYŽIARSKY VÝCVIK



EXKURZIA - OSWIECIM 2018



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 
� je zameraná na aktivity študentov v  rámci školy

� organizuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia školy 

� organizuje iné podujatia podľa návrhu študentov alebo vedenia školy

� zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy 

� informuje študentov a vedenie školy o svojej činnosti

� spolupracuje na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku� spolupracuje na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku



ŠKOLSKÉ KRÚŽKY
� Krúžok anglického jazyka 

� Krúžok informatiky

� Kynologický krúžok

� Krúžok aranžovania              

� Športový krúžok

� Krúžok slovenského jazyka

� Včelársky krúžok

� Chovateľský krúžok



AUTOŠKOLA



SPOLUPRACUJEME S 
� Odborné vzdelávanie našich študentov vo firme HORSCH

� Stáže učiteľov odborných predmetov vo firme HORSCH pre

skvalitnenie vyučovacieho procesu



PRAX V ZAHRANIČÍ



Odborná individuálna prax



ODBORNÁ INDIVIDUÁLNA PRAX
V ÚTULKU



ODBORNÁ INDIVIDUÁLNA PRAX
NA VETERINÁRNEJ KLINIKE



ODBORNÁ INDIVIDUÁLNA PRAX
NA INSEMINAČNEJ STANICI XCELL





ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO



Agama kočičínska
(Physignathus cocincinus)
� Irenka 

Školská fauna

Prepelica čínska
(Coturnix chinensis)



Agama bradatá
(Pogona vitticeps)
� Dedko

Gekončík nočnýGekončík nočný
(Eublepharis macularius)
� Čili



Veľhad královský
(Boa constrictor)
� Milan

Leguán červený
(Iguana iguana)
� Ferko



KALENDÁR 
• Žiaci 3.A vytvorili kynologický kalendár na 

rok 2019
• Peniaze budú použité na nákup 

kynologických pomôcok a usporiadanie 
školských kynologických podujatí



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

Kontakt

bobekova.adriana@zupa-tt.sk

� 033 / 5555 123, 033 / 5555 122
fax 00421 33 550 16 11


