
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY 
 
Spojená škola 
Stredná odborná škola podnikania 
Adresa: Červenej armády 25, 036 01 Martin 
Telefónne číslo: 043/413 67 47 
Internet: www.sspmt.edu.sk   
 
Študijné odbory: 
6308 6 verejná správa 
(pomaturitné kvalifikačné štúdium)  
 
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a 
služieb na vidieku 
Adresa: Predmestská 82, 010 62 Žilina 
Telefónne číslo: 041/723 23 65  
Internet: www.spospredza.edu.sk  
 
Študijný odbor: 
4221 7  vidiecka turistika  
(vyššie odborné štúdium)   
 
Stredná zdravotnícka škola 
Adresa: Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina 
Telefónne číslo: 041/724 41 58 
Internet: www.szshlbokaza.edu.sk  
 
Študijné odbory: 
5310 6  zubný technik   
(pomaturitné kvalifikačné štúdium)   
5317 7  diplomovaný fyzioterapeut  
(vyššie odborné štúdium) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obchodná akadémia 
Adresa: Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 
Telefón: 041/707 59 20 
E-mail: oa@oavoza.sk  
Internet: www.oavoza.sk  
 
Výchovný poradca: PaedDr. Peter Majer  
Telefón: 041/707 59 29 
E-mail: petermajer.oavoza@gmail.com 
 
Názov informačného materiálu:  
Pomaturitné štúdium v stredných školách Žilinského kraja 
 
Rok vydania: 2010, 1. vydanie 
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POMATURITNÉ 
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POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 
 
     Pomaturitné štúdium sa organizuje na stredných 
odborných školách v záujme zvyšovania a 
prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a 
pracovných činností. Pomaturitné štúdium určené pre 
uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní 
získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné 
stredné všeobecné vzdelanie. 
 
Pomaturitné štúdium sa člení na tieto druhy:  
a) zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné 
štúdium – žiaci si zdokonaľujú alebo inovujú 
vedomosti a zručnosti v už absolvovanom študijnom 
odbore na strednej odbornej škole; štúdium sa 
ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou; 
 
b) kvalifikačné štúdium – žiaci získavajú odbornú 
kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom 
vykonali maturitnú skúšku; štúdium sa ukončuje 
odbornou zložkou maturitnej skúšky; 
 
c) špecializačné štúdium – žiaci získavajú špeciálne 
vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-
technických poznatkov na výkon konkrétnych 
pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou 
pracovnou náplňou a odborným zameraním 

zodpovedajú predtým absolvovanému študijnému 
odboru na strednej odbornej škole; štúdium sa 
ukončuje absolventskou skúškou;  
 
d) vyššie odborné štúdium – žiaci získavajú 
všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti 
a zručnosti vrátane nových vedecko-technických 
poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností 
a pracovných funkcií; štúdium je určené pre 
uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom štúdiu získali 
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné 
všeobecné vzdelanie; štúdium sa ukončuje 
absolventskou skúškou; úspešným ukončením 
vyššieho odborného štúdia získa absolvent vyššie 
odborné vzdelanie. 
 
OBCHODNÉ AKADÉMIE 
 
Obchodná akadémia D. M. Janotu 
Adresa: Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca 
Telefónne číslo: 041/433 21 06 
Internet: www.oaca.sk  
 
Študijné odbory: 
6314 6  cestovný ruch  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium denné) 
6314 6  cestovný ruch  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium diaľkové)          
6317 6  obchodná akadémia  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium diaľkové)  
 
Obchodná akadémia 
Adresa: Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín 
Telefónne číslo: 043/586 48 01 
Internet: www.oadk.sk  
 
Študijné odbory: 
6332 7  daňové služby  
(pomaturitné špecializačné štúdium) 
6851 7  sociálno-právna činnosť  
(vyššie odborné štúdium) 

Obchodná akadémia 
Adresa: Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
Telefónne číslo: 044/554 12 88 
Internet: www.oapetlm.edu.sk  
 
Študijné odbory: 
6292 6  hospodárska informatika  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium denné) 
6314 6  cestovný ruch  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium denné)  
 
Obchodná akadémia 
Adresa: Bernolákova 2, 036 37 Martin 
Telefónne číslo: 043/422 35 62 
Internet: www.oamt.sk  
 
Študijné odbory: 
6314 6  cestovný ruch 
(pomaturitné kvalifikačné štúdium denné) 
6317 6  obchodná akadémia  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium diaľkové) 
 
Obchodná akadémia 
Adresa: Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok 
Telefónne číslo: 044/432 26 26 
Internet: www.oark.edu.sk  
 
Študijné odbory: 
6314 6  cestovný ruch  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium denné) 
6314 7  cestovný ruch  
(pomaturitné špecializačné štúdium denné) 
6317 6  obchodná akadémia  
(pomaturitné kvalifikačné štúdium večerné)  
 


