
PREHĽAD STREDNÝCH ŠKÔL (pre školský rok 2017/18) 

Názov školy, miesto Odbor/počet 
prijímaných žiakov 

Spôsob 
ukončenia 

Gymnázium Š.Moyzesa Ružomberok gymnázium/60 maturita 

Gymnázium Sv.Andreja Ružomberok gymnázium/60 maturita 

Gymnázium súkromné bilingválne 
Ružomberok 

gymnázium-bilingválne 
štúdium/30 

maturita 

Gymnázium  bilingválne Sučany gymnázium-bilingválne 
štúdium/96 

maturita 

Gymnázium M.M.Hodžu Liptovský Mikuláš gymnázium/58 maturita 

Gymnázium Evanjelícke Liptovský Mikuláš gymnázium/30 
gymnázium-bilingválne 
štúdium/60 

maturita 
maturita 

Gymnázium  Liptovský Hrádok gymnázium/26 maturita 

Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín gymnázium/48 
gymnázium-bilingválne 
štúdium/24 

maturita  
maturita 

Obchodná akadémia Ružomberok obchodná akadémia/40 maturita 

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš obchodná akadémia/18 
obchodné lýceum/22 

maturita 

Obchodná akadémia Dolný Kubín obchodná akadémia/60 maturita 

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok úžitková maľba/9                          
textilné výtvarníctvo/9   
tvorba hračiek a dekoratív. 
predmetov/9                     
propagačná grafika/9        
scénická kostýmová 
tvorba/9 reklamná tvorba/9               
grafický dizajn/9   
fotografický dizajn/9                
odevný dizajn/9 

 
 
 
 

maturita 

Stredná zdravotnícka škola Ružomberok zdravotnícky asistent/48 maturita 

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín zdravotnícky asistent/48 maturita 

Stredná zdravotnícka škola Lipt. Mikuláš zdravotnícky asistent/20 
zubný asistent/18                  
masér/20 

 
maturita 

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica zdravotnícky asistent/30  
farmaceutický laborant/30  
zdravotnícky laborant/   30        
masér/30   

 
maturita 

SOŠ  polytechnická Ružomberok mechanik strojov 
a zariadení10                     
mechanik elektrotechnik- 
silnoprúdová technika/10 
mechanik-mechatronik/20  

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 



 
obrábač kovov/9   
autoopravár-mechanik/9   

list  
výučný list 
výučný list 

SOŠ polytechnická Dolný Kubín mechanik nastavovač/23                                                             
 
mechanik strojov 
a zariadebí/10               
programátor obrábacích a 
zváracích strojov/10 
mechanik mechatronik/12                              
mechanik elektrotechnik/10 
nástrojár/18                 
autoopravár-mechanik/10 
elektromechanik/10 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list                       

výučný list 
výučný list 
výučný list 

SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš mechanik strojov a zar./24  
 
operátor gumárskej 
a plastikárskej výroby/18 
agropodnik.-agroturist./17  
 
agromechnizátor,opravár/17 
poľnohosp. výroba/17 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list                       

výučný list  

SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok Informačné a sieťové 
technológie/26  
elektrotechnika/46 
mechanik počítač. sietí/45  
 
mechanik elektrotechnik-
autoelektronika/15 

maturita   
 

maturita 
maturita+výučný 

list 
maturita+výučný 

list 

SOŠ informačných technológií B. Bystrica mechanik počítač. sietí/30 
 
grafik digitálnych médií/60 
 
technik informačných 
a telekomun.technológ. /30 
klientský manažér pošty/10  
 
pracovník marketingu/20 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš staviteľstvo/20                      
operátor staveb. výroby/10  
 
mechanik stavebnoinštalač. 
zariadení/10                          
strojný mechanik/8   
autoopravár-mechanik/8  
elektromechanik/8               

maturita  
maturita+výučný 

list 
maturita+výučný 

list                
výučný list 
výučný list 
výučný list 



murár/8                          
inštalatér/8                      
strechár/8 

výučný list 

SOŠ stavebná Žilina mechanik hasičskej tech./24 
operátor staveb. výroby/10  
 
mechanik stavebnoinštalač. 
zariadení/14                          
technik energetických 
zariadení budov/30 
bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci/18     
klampiar-stavebná výroba/8 
murár/10                            
tesár /8                               
inštalatér/8                          
stavebná výroba 

maturita   
maturita+výučný 

list   
maturita+výučný 

list                    
maturita  

 
maturita              

 
výučný list 
výučný list  
výučný list 
výučný list 

2.roč.odbor 

SPŠ stavebná Žilina staviteľstvo/130                 
geodézia, kartografia 
a kataster/15                                   
TIS v stavebníctve/15 

maturita 
maturita  

 
maturita 

Spojená škola - SPŠ stavebná B. Bystrica staviteľstvo/31 maturita 

Spojená škola - SOŠ stavebná B. Bystrica grafik tlačových médií/31  
operátor staveb. výroby/31  
 
technik energetických 
zariadení budov/31                    
stolár/10                           
murár/10                            
kachliar/11                 
maliar/11                              
strechár/10                       
kominár/10                        
stavebná výroba/31 

maturita  
maturita+výučný 

list                      
maturita   

 
výučný list 
výučný list 
výučný list 
výučný list 
výučný list 
výučný list 

2.roč.odbor 

Spojená škola obchodu a služieb 
Ružomberok 
  

hotelová akadémia/18                 
 
styling marketing/10    
manažment regionálneho 
cestovného ruchu/10    
kozmetik /10                                  
kuchár/18                                        
čašník, servírka/10                          
cukrár/10                                       
kaderník/18 

maturita+výučný 
list                      

maturita   
maturita 

 
maturita               

výučný list 
výučný list 
výučný list 
výučný list 

SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín  operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby/9 
operátor stavebnej výroby/9  

maturita+výučný 
list  

maturita+výučný 



 
čašník,servírka/10    
 
kuchár/10                     
 
kozmetik/10                             
 
hotelová akadémia/50    
 
murár/9                      
inštalatér/9                 
kuchár/8                    
kaderník/8                  
hostinský,hostinská/8 

list  
maturita+výučný 

list 
maturita+výučný 

list   
maturita+výučný 

list   
maturita+výučný 

list 
výučný list    
výučný list  
výučný list 
výučný list 
výučný list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš hotelová akadémia/36    
 
pracovník marketingu/25  
 
čašník,servírka/28   
kuchár/28                            
cukrár/9                           
aranžér/9 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

výučný list 
výučný list 
výučný list 
výučný list 

SOŠ lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok lesníctvo-lesn.prevádzka/80 
technik drevostavieb/12   
 
operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby/12 
stolár/10                 
čalúnnik/10 

maturita 
maturita+výučný 

list 
maturita+výučný 

list 
výučný list  
výučný list  

SOŠ dopravná Martin - Priekopa bezpečnostné systémy 
v doprave/10                      
operátor prevádzky 
a ekonomiky/10             
komerčný pracovník 
v doprave/10                     
mechanik elektrotechnik/24  
 
mechanik opravár- koľajové 
vozidlá/7                          
elektromechanik -
silnoprúdová technika/7   
železničiar/8               
manipulant poštovej 
prevádzky a prepravy/8 

maturita     
 

maturita+výučný 
list  

maturita 
 

maturita+výučný 
list                 

výučný list  
 

výučný list 
 

výučný list 
výučný list 

 

SOŠ strojnícka Martin mechanik nastavovač/21  
 
mechanik číslicovo 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 



riadených strojov/8    
mechanik strojov 
a zariadení/12             
programátor obrábac. a 
zváracích strojov 
a zariad./20                          
mechanik hasičs. techniky/8  
 
mechanik mechatronik/17  
 
mechanik počítač. sietí/8  
 
mechanik elektrotechnik/12  
 
operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby/8     
nástrojár/5                             
obrábač kovov/12   
mechanik opravár – stroje 
a zariadenia/8      
autoopravár-mechanik/8  
autoopravár-elektrikár/5 
autoopravár-karosár/6 
mechanik špecialista 
automobilovej výroby/8 
elektromechanik/12 
strojárska výroba/12 
spracúvanie dreva/17  
technické služby 
v autoservise/12 

list 
maturita+výučný 

list 
maturita+výučný 

list 
 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

maturita+výučný 
list 

výučný list 
výučný list 
výučný list 

 
výučný list 
výučný list 
výučný list 
výučný list 

 
výučný list 

2.roč.odbor 
2.roč.odbor 
2.roč.odbor 

 

 


