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Možnosti denného štúdia pre žiakov 9.ročníka ZŠ na SOŠ 
Komenského 12 v Trebišove v školskom roku 2015/2016 

 
 
 
Prijímame žiakov do študijných odborov: 
 

1. 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – otvárame 2 triedy – 
60 žiakov. 
Absolvent je kvalifikovaným pracovníkom pre edukačnú činnosť v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 
Podmienkou prijatia je talentová skúška, ktorú musí absolvovať každý uchádzač. 
Pozostáva z jazykovej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a telesnej 
výchovy. 
- oboznamovací kurz: 13.3.2015 
- talentová skúška: 26.3. 2015 
 

2. 7661 M 00 sociálno-výchovný pracovník – otvárame ½ triedy – 20 žiakov. 
Absolventi odboru získavajú zručnosti v oblasti sociálnej práce v štátnych 
a súkromných zariadeniach. 
Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z predmetov slovenský 
jazyk a literatúra a prírodopis. 
- prijímacie skúšky: 11. a 14.5.2015 
 

3. 6362 M 00 kozmetička a vizážistka – otvárame ½ triedy – 10 žiakov. 
Absolvent sa môže úspešne uplatniť v kozmetických salónoch, vykonávať poradenskú 
službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu. 
Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z predmetov slovenský 
jazyk a literatúra a matematika. 
- prijímacie skúšky: 11. a 14.5.2015 
 

4. 2840 M 00 biotechnológia a farmakológia – otvárame 1/2 triedy – 22 žiakov. 
Absolvent sa môže úspešne uplatniť: 
- v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, 
- v biotechnologických, imunologických, mikrobiologických, potravinárskych 

a farmaceutických literatúrach, 
- vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach, 
- v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu 

a potravinárstvo, 
- v lekárňach, v štátnej správe, v súkromnom podnikaní. 
Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z predmetov slovenský 
jazyk a literatúra a matematika. 
- prijímacie skúšky: 11. a 14.5.2015 
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5. 2940 M 09  potravinárstvo - potravinár - kvalitár – otvárame ½ triedy – 8 žiakov. 

           Absolvent sa oboznámi so základnými znalosťami kvality potravín, s dôležitými      
predpismi z oblasti hygieny, kontroly a životnosti potravín, získa základné poznatky zo 
psychológie osobnosti, práce, reklamy a trhu. 

Absolvent študijného odboru 29  Potravinárstvo je kvalifikovaný pracovník so širokým 
odborným profilom, schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné technické 
a technologické činnosti  potravinárskeho priemyslu, kontroly, hygieny a služieb súvisiacich 
s výživou a potravinárstvom, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to 
ako potravinársky technik, technológ vo výrobných prevádzkach, kvalitár, laborant, kontrolór 
akosti v podnikoch, prevádzkových laboratóriách, v štátnej inšpekcii akosti, v súkromných 
akreditovaných laboratóriách, v stravovacích zariadeniach, v obchodných firmách v oblasti 
predaja a marketingu potravinárskych výrobkov a stredný technicko-hospodársky pracovník 
v oblasti kontrolných metód, technického riadenia výroby alebo vo vysokokvalifikovaných 
robotníckych povolaniach v týchto výrobách, alebo v súkromnom podnikaní. Vie sa 
orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné 
technológie. 
Po skončení štúdia môže pokračovať v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdiu. 
 
 Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk 
a literatúra a matematika. 

- prijímacie skúšky: 11. a 14.5.2015 
 

 
 
 Presné kritéria budú zverejnené na webovej stránke školy a zaslané na ZŠ výchovným 
poradcom pre učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo do 1.2. 2015 a pre ostatné odbory 
do 31.3.2015. 
Poradie žiakov bude stanovené na základe prospechu na ZŠ, výsledkov testovania 9 
a umiestnenia na predmetových olympiádach a súťažiach organizovaných MŠ SR.  
1.kolo prijímacích skúšok bude 11. a 14.5.2015.     

 
 

 
RNDr. Juraj Seiler 

                                                                                                              riaditeľ školy 


