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Akú st rednú ?kolu si vybra??
Jedným z dôle?itých rozhodnutí v ?ivote mladého ?loveka a jeho rodiny je výber strednej ?koly. Ním si mladý 
?lovek viac-menej vyberá svoje profesijné ale aj hodnotové ?i filozofické nasmerovanie v_budúcom ?ivote. 
Ako sme sa presved?ili, získava? vedomosti, sa nám z ve?kej ?asti darí aj bez priamej ú?asti na vyu?ovaní. ?o 
ka?dému ale bytostne chýba, je ?udský kontakt, spolo?enstvo s_kamarátmi, blízkymi, tvárou v tvár. A o to 
práve ide. Kvalitné vedomosti poskytuje ve?a ?kôl, vrátane katolíckych. Ale spolo?enstvo kamarátov a 
priate?ov spolu?iakov, pedagógov, k?azov a_reho?níkov i reho?ných sestier, budované na evanjeliových 
hodnotách mô?ete za?i? práve na katolíckych ?kolách i v na?ej ?ilinskej diecéze. V?etci poznáme príslovie: 
?Povedz mi s kým sa kamaráti? a ja ti poviem, aký si?.

Pre tých ?iakov, ktorí sa rozhodujú a h?adajú správnu cestu, dávame do pozornosti aj ?túdium na 
nasledovných stredných ?kolách. Riadite?ka Diecézneho ?kolského úradu, Mgr. Ing. Miriam Janegová

Kde h?ada??
Na územ í ?il inskej diecézy, k t orá sa nachádza v ?ast i VÚC ?il ina a v ?ast i VÚC Tren?ín, 

m ajú deviat aci zo zák ladných ?kôl ? verejných, súkrom ných alebo cirkevných ? m o?nos? 

?t udova? na v?eobecnovzdelávacích gym náziách alebo na st redných odborných ?kolách 

zam eranýchna oblas? práce s ?u?m i, na ekonom iku a m ana?m ent  alebo (pokra?ovanie >)

Gym názium  
sv._Frant i?ka

St redná 
zdravot nícka 

?kola sv. 
Frant i?ka z Assisi 

SO? 
pedagogická

sv. Már ie Goret t i

Pod?a ?oho sa rozhodnú??

Gym náziá sú v?eobecnovzdelávacie ?koly, 

ktoré pripravujú ?tudentov na ?al?ie 

vysoko?kolské ?túdium - humanitného, príro- 

dovedného alebo technického zamerania.  Na 

tieto oblasti sa zameriavajú aj absolventi 

kat olíckych gym názií, pri?om ich 

rozhodovanie v profesijnom ?ivote je ov- 

plyvnené hodnotovým a etickým systémom 

kres?anskej výchovy ako aj kritickým 

myslením, ktorý dne?ná spolo?nos? ?oraz 

naliehavej?ie potrebuje.

St redná zdravot nícka a st redná odborná 

pedagogická ?kola sú tie, ktoré pripravujú na 

priamu prácu s ?u?mi v o?etrovate?skej, 

sociálnej, ako i vo výchovno-vzdelávacej ob- 

lasti. Pri slu?be druhým sú vz?ahy, morálne 

hodnoty a dobrota srdca nevyhnutným 

predpokladom. V týchto kat olíckych odbor - 

ných ?kolách hum anit ného zam erania sa 

?tudenti pripravujú na svoje poslanie nielen 

akademicky, ale celým svojim ?ivotom.

Gym názium  
Krá?ovnej pokoja



FAQ - ?ast o k ladené ot ázky

( > pokra?ovanie) na t echnické  profesie. ?iakom  so ?peciálnym i výchovno-vzdelávacím i 

pot rebam i je k  dispozícii Prak t ická ?kola.  Dve kat olícke gym náziá sa nachádzajú v ?il ine, 

dve hum anit né SO? sú v ?adci. Technicky or ient ované SO? nájdet e v ?il ine a v Novej 

Dubnici. Obchodná akadém ia je v ?il ine. Prak t ická ?kola sa nachádza v Turzovke.

SO? 
inform a?ných 

t echnológií 
sv._Jána Bosca

Obchodná 
akadém ia 

sv._Tom á?a 
Akvinského

Prak t ická ?kola
 sv. Jozefa

Je vzdelávanie v katolíckych ?kolách  za úhradu (tak ako v súkromných ?kolách?)
V katolíckych ?kolách na Slovensku sa ?kolné nevyberá. ?koly majú by?  dostupné pre celú populáciu krajiny.

Mô?u sa na katolícku ?kolu prihlási? aj deti, ktoré nie sú pokrstené?
Mô?u sa prihlási?, potrebný je v?ak súhlas zákonného zástupcu s akceptáciou kres?anskej výchovy.

?o sa u?í v katolíckej ?kole?
?kola je predov?etkým zameraná na získavanie vedomostí a  zru?ností v súlade so ?tátnym vzdelávacím 
programom a katolícka ?kola ho  musí v plnej miere re?pektova? tak, ako verejné a súkromné ?koly. Medzi 
v?eobecnovzdelávacími predmetmi nie je predmet Etika a etických otázok sa dotýka predmet Nábo?enstvo. 
Odborné ?koly majú vo svojich ?kolských vzdelávacích programoch odborné predmety, ktoré súvisia s ich 
odborným zameraním. 

Hovorí sa, ?e sa na cirkevných ?kolách stále iba modlíte. Ako to je? 
V katolíckych ?kolách je modlitba  povzbudením a posilnením, ktoré sprevádza pracovné a ?kolské  povinnosti. 
Zodpovedné plnenie povinností je   jednou z foriem kres?anskej výchovy, o ktorú sa katolícka ?kola sna?í a  modlit- 
ba túto snahu v primeranej miere podporuje a dop??a.

SO? 
sv. Jozefa 

Robot níka

Kat olícke odborné ?koly pripravujú na ?pecializované ?innosti 

budúcich odborníkov, ktorí sú ?iadaní nielen pre svoju profesiu, ale 

aj pre ich charakterové vlastnosti, ktoré sú budované práve 

v_spolo?enstve katolíckej ?koly. Okrem u??ovských technických 

odborov sú medzi nimi aj maturitné odbory v oblastiach kreatívnej 

práce s IT technológiami, ekonomiky a mana?mentu. 

SO? a obchodná akadém ia nap??ajú svoje u?ebné a ?tudijné 

odbory takým obsahom, ktorý zodpovedá po?iadavkám pre budúce 

povolania. Prakticky sa ?tudenti pripravujú v duálnom vzdelávaní 

a_po?as súvislej odbornej praxe.

Prak t ická ?kola 

vzdeláva a_pripravuje 

?iakov s_mentálnym 

postihnutím v_kombi- 

nácii s_iným zdravot- 

ným postihnutím.  ?ia- 

ci získavajú v tejto ?pe- 

cial izovanej kat olíc- 

kej ?kole potrebné 

zru?nosti v láskyplnom 

prostredí. 



Gym názium  Krá?ovnej pokoja

Na Záva?í 2, 010 01 ?ilina

http://sskp.sk

In?pirovaní pot rebam i spolo?nost i, dynam ikou m ladých, dobrým i pr ík ladm i z praxe, 
f ínskym  dizajnom  ?koly a reálnou prem enou int er iérov budujú ak t ér i spolo?ne 
Gym názium  ako ?kolu 21. st oro?ia.

Ambíciou ?koly je stáva? sa postupne priestorom, 
?ivou komunitou, ktorá, vychádzajúc z_kres- 
?anských hodnôt, je otvorená a sprevádza 
mladých v ich raste kres?anských lídrov, ktorí 
hlboko rozmý??ajú, robia múdre a dôsledné 
rozhodnutia, vytvárajú krásu a rie?ia problémy 
s_dosahom na globálnu komunitu. V ?kole sa 
vyu?ívajú nové a moderné vyu?ovacie metódy - 
práca v tímoch, otvorené odpovede, spravodlivé 
hodnotenie a podobne.

?kola podporuje ?tudentov, aby ka?dý z nich mal mo?nos? za?i? úspech v tom, ?o je pre neho dôle- 
?ité. ?asto je to aj úspech z ví?azstva nad sebou samým.

Gym názium  sv. Frant i?ka z Assisi

J. M. Hurbana 44, 010 01 ?ilina
https://www.gsf.sk

Kt o sú ?iaci GSF? Ide o ?kolopovinných m ladých ?udí, k t or í v rodinnom  prost redí 
gym názia doká?u poda? m im or iadne výkony. ?iaci dosahujú výborné výsledky 
v_ext erných t est ovaniach m at urant ov a um iest ?ujú sa na popredných m iest ach 
v_rôznych vedom ost ných a ?por t ových sú?a?iach.

Okrem dôrazu na vysokú úrove? vzdelania, dáva 
?kola rovnako ve?ký dôraz na výchovnú zlo?ku jej 
pôsobenia na ?iakov. ?kola organizuje exkurzie, 
výlety a poznávacie pobyty, ?iakom je ponúknutá 
po?as ?túdia kres?anská formácia. Typická pre 
?kolu je rodinná atmosféra a priate?stvá, ktoré 
pretrvajú aj po skon?ení ?túdia.

Okrem 4-ro?nej formy pre deviatakov ponúka 
GSF aj 8-ro?nú formu ?túdia pre piatakov Z?.

Gymnázium poskytuje ubytovanie v ?kolskom internáte. Je známe svojimi divadelnými predstave- 
niami, ktoré sa uskuto??ujú aj na iných ?kolách, vo farnostiach a na sú?a?iach.

Kód ?koly: 710261608

Odbor:  7902 J gymnázium 

Kód ?koly: 030222052
Odbor:  7902 J gymnázium 

http://sskp.sk
https://www.gsf.sk
https://www.facebook.com/491959690984246/videos/339891333233236
https://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=710261608
https://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=030222052
https://www.facebook.com/491959690984246/videos/339891333233236
https://www.facebook.com/491959690984246/videos/339891333233236


St redná zdravot nícka ?kola 
sv. Frant i?ka z Assisi

Horná 137, 022 01 ?adca
http://szsfaca.edupage.org

Odbory:  5361 M prak t ická sest ra
5358 M zubný asist ent

?iakov na?ej ?koly vzdelávame teoreticky, 
prakticky a odborne v nemocnici, v zariadeniach 
sociálnych slu?ieb a v ambulanciách. Pomáhame 
tým, ktorí to potrebujú. 
Aby bola na?a ?kola atraktívna, vy?aduje si 
európsku dimenziu vzdelávania, preto v rámci 
projektov Erazmusplus cestujeme a objavujeme, 
rozvíjame svoje schopnosti, sme kreatívni, u?íme 
sa od iných a u?íme iných, poznávame svet. Po?te 
ho poznáva? s nami!

Kód ?koly: 017059852

?kola poskytuje ubytovanie v ?kolskom internáte, ktorý je prepojený s budovou ?koly. Výhodou je 
blízkos? centra mesta a kontakt s obyvate?mi v okolí. Atmosféra vzájomných medzi?udských vz?a- 
hov a pomoci je dobrým výchovným prostriedkom pre ?ia?ky ?koly a internátu.

St redná odborná ?kola pedagogická 
sv. Már ie Goret t i
Horná 137, 022 01 ?adca
http://pasaca.edupage.org

Odbory:  7649 M u?it e?st vo pre m at erské ?koly a vychovávat e?st vo
7646 M vychovávat e?sko-opat rovat e?ská ?innos?
7661 M sociálno-výchovný pracovník

?kola poskytuje ubytovanie v ?kolskom internáte, ktorý je prepojený s budovou ?koly. V ?kole 
a_?kolskom internáte sa realizuje mnoho duchovných aktivít, ako aj rôznorodé  ?innosti so zamera- 
ním na spev, ?port, kultúru, kreativitu, ktoré dokazujú, ?e ?ivot ?koly sa zatvorením dverí nekon?í.

Kód ?koly: 000614866

?kola odborne pripravuje ?iakov schopných 
samostatne vykonáva? odborné ?innosti 
v_predprimárnom vzdelávaní, vo výchove vo 
vo?nom ?ase, vo vzdelávacích, sociálnych zaria- 
deniach, v opatrovate?skej a sociálnej sta- 
rostlivosti a vo verejnej správe.
?kola je známa svojím speváckym zborom 
"Goretti".

http://szsfaca.edupage.org
http://pasaca.edupage.org


Prak t ická ?kola sv. Jozefa

Ja?íková 219, 02354 Turzovka

http://specialnazsturzovka.edupage.org

?kola poskyt uje vzdelávanie a pr ípravu na výkon jednoduchých pracovných ?innost í 
?iakom  s m ent álnym  post ihnut ím  v kom binácii s iným  zdravot ným  post ihnut ím , 
k t orým  st upe? post ihnut ia neum o??uje pr ípravu v odbornom  u?il i?t i alebo inej S?. 

?kola poskytuje:

- prípravu ?iakov na ?ivot v rodine, na seba- 

obsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, 

vrátane prác v domácnosti

- zacvi?enie ?iakov na vykonávanie 

jednoduchých pracovných ?inností spravidla 

pod doh?adom

- odborné vzdelávanie a praktické vyu?ovanie

?kola poskytuje priate?ské a láskyplné prostredie s bezbariérovými vstupmi a s fyzioterapeutickou 
a_rehabilita?nou starostlivos?ou. 

Obchodná akadém ia sv. Tom á?a Akvinského

Vysoko?kolákov 13, 010 08 ?ilina
https://oata.sk

Odbory:  6327 M obchodná akadém ia
6329 M 01 obchodné a inform a?né slu?by - m edzinárodné  

  obchodné vz?ahy

Vzdelávanie v tejto ?kole nie je zamerané iba na 
výkon a vedomosti, ale zameriava sa na celistvý 
rozvoj osobnosti ?iakov prostredí orientovanom 
na kres?anské hodnoty. Vzdelanie, hodnoty 
a_rozvoj sú k?ú?ové princípy, ktoré sa majú 
ukotvi? u budúcich ú?tovníkov, ekonómov, 
samostatných podnikate?ov alebo mana?érov 
strednej úrovne. V odbore obchodná akadémia 
je mo?né vybra? si mo?nos? duálneho 
vzdelávania. 

Je mo?né ubytovanie na internátoch v okolí ?koly po individuálnej ?iadosti o ubytovanie.

Kód ?koly: 710167610

Kód ?koly: 017059640

http://specialnazsturzovka.edupage.org
http://specialnazsturzovka.edupage.org
https://oata.sk
https://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=710167610
http://www.youtube.com/watch?v=Zo5vb-F2Bfk
http://www.youtube.com/watch?v=Zo5vb-F2Bfk
http://www.youtube.com/watch?v=Zo5vb-F2Bfk


St redná odborná ?kola sv. Jozefa Robot níka

Saleziánska 18, 01001 ?ilina

http://sjoroza.sk

?kola k ladie dôraz na výchovu, odborné vedom ost i,jazykovú pr ípravu a celkový rozvoj 
?loveka, v?aka k t orým  získajú ?t udent i luk rat ívne rem eslo, k t oré ich u?iví. Prax je 
organizovaná v renom ovaných f irm ách. 

?tudijné odbory:

3-ro?né
2487 H 01 autoopravár-mechanik 
2487 H 02 autoopravár-elektrikár
2487 H 04 autoopravár-lakovník
3355 H stolár
3661 H murár

4 - ro?né
3447 K grafik digitálnych médií 

Po ukon?ení 3-ro?ných odborov je mo?né pokra?ova? v nadväzujúcich nadstavbových odboroch. 
?kola poskytuje ubytovanie v ?kolskom internáte, ktorý je sú?as?ou ?koly a nadväzuje na výchovu 
v_rodine a na výchovno-vzdelávaciu ?innos? ?koly pod?a preventívneho systému don Bosca.

SO? inform a?ných t echnológií sv. Jána Bosca

Tren?ianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
https:// it-lyceum.tech

Odbor :  3918 M t echnické lýceum

vnút orné diferencovanie: - informatika-programovanie
- aplikovanúá informatika

?kola pripravuje ?tudentov na profesie progra- 
mátor, správca informa?ného systému, ?peci- 
alista technickej podpory, web dizajnér, progra- 
mátor priemyselných robotov, správca SAP a iné. 
Vzdelávanie neodde?uje od výchovy a vedomosti 
spája s formovaním osobnosti ?iaka. 

Lýceum je ozna?enie pre výberové ?koly, 
podobné gymnáziám, ktoré v krajinách západnej 
Európy úspe?ne existujú u? desiatky rokov. 

Vzdelávanie prebieha s?asti v anglickom jazyku. 
Je mo?né ubytovanie na internátoch v okolí ?koly po individuálnej ?iadosti o ubytovanie.

Kód ?koly: 000652512

Kód ?koly: 710237723

http://sjoroza.sk
https://it-lyceum.tech
http://www.youtube.com/watch?v=LcMPhdpcVus
http://www.youtube.com/watch?v=LcMPhdpcVus
http://www.youtube.com/watch?v=LcMPhdpcVus


Ako sa pr ih lási? na vybranú ?kolu?

Vyh?adajte vybranú ?kolu v po prihlásení sa do EDUPAGE stránky svojej základnej 
?koly. Strednú ?kolu vyh?adáte pod?a názvu alebo pod?a adresy. Vyberte si z ponu- 
ky odborov ?koly.

Va?e osobné údaje a známky z vysved?ení budú doplnené automaticky.

Elek t ronicky:

Papierovo:

Oslovt e výchovnú po- 
radky?u vo svojej Z?, 
k t orá Vám  pr ih lá?ku 
vyplní.

Oznám t e svojej vý- 
chovnej poradkyni 
KÓD ?KOLY, ?íslo 
a_názov odboru pod- 
?a údajov pr i ka?dej 
?kole v t om t o pre- 
zent a?nom  m at er iál i .

Objavt e kat olícke ?koly ako dobrú 
invest íciu do ?ivot a

www.dsuza.sk

http://www.dsuza.sk
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