
ZZOOZZNNAAMM  SSTTRREEDDNNÝÝCCHH  ŠŠKKOOLL::  

 Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách prináša publikácia: 

„Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na 

www.cvtisr.sk v časti „regionálne školstvo“. 

 Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk  

 duálne vzdelávanie: www.potrebyovp.sk  

 www.eduworld.sk/sk/skoly/stredne-skoly 

 www.stredneskoly.sk 

 www.uips/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol 

 https://www.kamnastrednu.sk/  

 http://www.hrdinaremesla.sk/  

 http://ineko.sk 

 http://www.eduworld.sk/sk/skoly/stredne-

skoly?gclid=CJjivZPotLkCFU1f3god2ycA0g – výber škôl na základe recenzií 

a hodnotení 

 

Internetové adresy stredných škôl v našom regióne 

!!  DDUUÁÁLLNNEE  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE::    !!  

www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/  

SPŠ Nové Mesto nad Váhom  

https://zspsnmnv.edupage.org/a/prijimacie-konanie-

20222023?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2JnN1YnBhZ2U9Nw%3D%3D 

Odbory v systéme duálneho vzdelávania: 

2411K mechanik nastavovač 

2413K mechanik strojov a zariadení 

2679K mechanik mechatronik 

http://www.cvtisr.sk/
http://mapaskol.iedu.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
http://www.eduworld.sk/sk/skoly/stredne-skoly
http://www.stredneskoly.sk/
http://www.uips/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol
https://www.kamnastrednu.sk/
http://www.hrdinaremesla.sk/
http://ineko.sk/
http://www.eduworld.sk/sk/skoly/stredne-skoly?gclid=CJjivZPotLkCFU1f3god2ycA0g
http://www.eduworld.sk/sk/skoly/stredne-skoly?gclid=CJjivZPotLkCFU1f3god2ycA0g
http://www.zscachtice.edu.sk/html/skoly.html
http://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/
https://zspsnmnv.edupage.org/a/prijimacie-konanie-20222023?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2JnN1YnBhZ2U9Nw%3D%3D
https://zspsnmnv.edupage.org/a/prijimacie-konanie-20222023?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2JnN1YnBhZ2U9Nw%3D%3D


2697 K mechanik elektrotechnik 

4-ročné štúdium, maturita, výučný list 

Zoznam zamestnávateľov- firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a s ktorými má  

Antec s.r.o Považany 

Branson Ultrasonics, a.s. Nové Mesto nad Váhom, 

Hella Slovakia  

Manz Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 

Masterwork Corp s.r.o, Nové Mesto nad Váhom 

Silgan Metal Packaging Nové Mesto nad Váhom 

Tc Contact, spol. s.r.o Nové Mesto nad Váhom 

Vacuumschmelze s.r.o Horná Streda  

Vertiv Slovakia, a.s. Nové Mesto nad Váhom  

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 

http://www.prvasosnmnv.sk/dualne-vzdelavanie  

Odbory v systéme duálneho vzdelávania: 

 6442K obchodný pracovník 

 6323 M hotelová akadémia 

 2487H autoopravár 01 mechanik 

 6489 H hostinský 

Zoznam zamestnávateľov- firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a s ktorými má 

SOŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní: 

Obchodná akadémia: 

http://www.prvasosnmnv.sk/dualne-vzdelavanie


Svadobný salón ELLIE 

Hotelová akadémia: 

Morghan spol. s r.o Myjava 

Hotel Lipa Slovakia Stará Turá 

Obchodný pracovník: 

-Kaufland, V.O.S., Bratislava 

-DM drogerie market s r.o., Bratislava 

Lidl Slovenská republika 

Autoopravár:  

MADANARI CLIENTS S.R.O., TRENČIANSKA 2683/28C, 915 01; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS S.R.O., M. R. ŠTEFÁNIKA 26, 912 50; TRENČÍN 

MOTOR-CAR TRENČÍN, S. R. O., BRNIANSKA 30, 911 01; TRENČÍN 

FRANTIŠEK JANKECH – JAKUB, TRENČIANSKA 1878/17, 915 01; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

AUTO-LION S. R. O. – PEUGEOT, TRENČIANSKA 2268/51, 915 01 ;NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

Hostinský 

Perla- Zelená Voda  Nové Mesto nad Váhom 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č.61/2015 Z.z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §17 

vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie 

a s ktorým má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, 

POTVRDENIE a uchádzač priloží toto potvrdenie k prihláške na štúdium. 

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené samostatne podľa kritérií pre 

klasické štúdium a s ohľadom na požiadavky firiem. O umiestnení uchádzača vo firme 

rozhoduje firma.  

SSTTRREEDDNNÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  ZZAAMMEERRAANNÉÉ  NNAA  PPRRÍÍRROODDUU::  

https://www.autocentrumvasek.sk/index.php/sk
https://www.araver.sk/kariera/dualne-vzdelavanie-s-araverom.ca-3.html
http://mercedes-benz.motor-car.sk/trencin
http://www.pneuservisonline.sk/pneuservisnovemestonadvahom
http://www.autolion.peugeot.sk/autolion/


http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261   

http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261

