
Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a

služieb na vidieku ŽILINA

Záhradná architektúra
Možnosti uplatnenia: v súkromných spoločnostiach
so záhradníckym zameraním, súkromný podnikateľ  
 v záhradníctve, vo výskume a šľachtení, rozvoji
mesta, v štátnych a súkromných firmách aj mimo
študijného odboru

1 cudzí jazyk
(ANJ, NEJ) 
sadovnícka a
krajinárska
tvorba
kvetinárstvo a
aranžovanie
ovocinárstvo,
zeleninárstvo
a sadovníctvo

Vybrané profilové
predmety : 

Veterinárstvo 
Možnosti uplatnenia: vo veterinárnych liečebných
zariadeniach, na úseku hygienickej a veterinárnej
kontroly, vo výskume, predajniach drobnochovu, 
v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb, 
v podnikoch potravinárskeho priemyslu,
špecifických kvalifikovaných službách

1 cudzí jazyk
(ANJ, NEJ) 
choroby
zvierat a
veterinárna
starostlivosť
základy
chirurgie a
farmakológie
ekonomika a
podnikanie,
účtovníctvo

Vybrané profilové
predmety : 

2940 M potravinárstvo 

4210 M agropodnikanie

4211 M záhradníctvo

4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena

6324 M manažment regionálneho    
 cestovného ruch

NAŠE ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU:

                09 potravinár-kvalitár 

                11  agroturistika
                18 kynológia
                 04 farmárstvo

                26 sadovnícka a krajinárska tvorba

                02 hygienická a laboratórna služba

Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v 

Predmestská 82
010 01 Žilina 1

Tel.: 041/723 23 65, 
 041/723 27 07

E-mail: sekretariat@sospsvza.sk
 

odbor agroturistika, farmárstvo, kynológia, 
 veterinárstvo, záhradníctvo: SJL a BIO
odbor manažment cestovného ruchu: SJL a
MAT
odbor potravinárstvo: SJL a CHE

Prijímacie skúšky: 
 

 

Informácie o jednotlivých odboroch nájdete
na stránke školy: www.sospsvza.sk

mailto:sekretariat@sospsvza.sk


Možnosti uplatnenia: v potravinárskom priemysle,
distribúcii potravín, v obchode, službách,
laboratóriách, v kontrolných orgánoch – hygiena a
kvalita potravín, v podnikaní

1 cudzí jazyk
(ANJ, NEJ) 
hygiena
potravín,
ochrana
biodiverzity
biológia a
mikrobiológia
ekonomika a
podnikanie

Vybrané profilové
predmety : 

2 cudzie jazyky
(ANJ, NEJ)
technológia služieb
cestovného ruchu
sprievodcovské a
animačné služby
hotelierstvo a dejiny
kultúry

Vybrané profilové
predmety : 

Manažment regionálneho cestovného
ruchu

Možnosti uplatnenia: manažér strednej úrovne v
podnikoch a v regionálnych organizáciách
cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a
samosprávy, samostatný podnikateľ v cestovnom
ruchu, v sprievodcovskej činnosti a iných službách

Kynológia 

1 cudzí jazyk
(ANJ, NEJ) 
výživa,
kŕmenie a
výcvik psov
chov zvierat
ekonomika,
podnikanie a
služby

Vybrané profilové
predmety: 

Možnosti uplatnenia: v oblasti chovu a plemenitby
psov, výstav a výcviku psov, canisterapia, psovodi 
v policajnom zbore a horskej záchrannej službe,
súkromní podnikatelia pri prevádzkovaní útulkov a
hotelov pre psov, poskytovatelia služieb súvisiacich
s chovom psov 

Farmárstvo
Možnosti uplatnenia: v štátnych a súkromných
podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb, vo
výskume, šľachtení, ale aj mimorezortných
súkromných a štátnych spoločnostiach, v štátnej
správe, agroturistike, v podnikateľskej činnosti na
farmách.

1 cudzí jazyk 

pestovanie
rastlín a 

ekonomika 

podnikanie a
služby
hygiena a
prevencia

Vybrané profilové 
predmety : 

 (ANJ, NEJ) 

 chov zvierat

 výrobných odvetví

Agroturistika

Možnosti uplatnenia: v štátnej správe – ochrana
životného prostredia, rozvoj vidieka, samostatný
podnikateľ v agroturistike, mimorezortných
súkromných a štátnych firmách, na ekonomických
úsekoch firiem, turistických informačných
centrách, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, 
v sprievodcovskej činnosti 

1 cudzí jazyk
(ANJ, NEJ) 
 podnikanie a
služby
 turistika na
vidieku
sprievodcovská
činnosť a
ekologické
poľnohospodárstvo

Vybrané profilové
predmety : 

Potravinárstvo


