
Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2, Topoľčany

tel.:  038 762 95 35

web: www.sosoasto.sk

e-mail: sosoasto@sosoasto.sk



Základné informácie o škole

• štátna stredná škola (zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj)

• štúdium končí MATURITNOU SKÚŠKOU alebo VÝUČNÝM LISTOM

• možnosť štúdia troch cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ)

• prax žiakov vo vlastných prevádzkach a u podnikateľských subjektov

• organizujeme zahraničnú prax pre žiakov (Kréta, Cyprus, Taliansko...)

• poskytujeme ubytovanie a stravovanie (školský internát, školská jedáleň)

• vlastná podnikateľská činnosť



Zamestnanci školy

riaditeľ školy:

zástupcovia riaditeľa školy:

Mgr. Tomáš Lacika

Mgr. Beáta Mišeje

pedagogickí pracovníci:

nepedagogickí pracovníci:

Mgr. Milan Naňo

22  učiteľov

8  majstrov odborného výcviku

4  vychovávateľky  

19



Začiatkom 80-tych rokov sa uskutočnila

rekonštrukcia budovy a renovácia vnútorných priestorov,

čím z nej vznikla škola – SOU obchodné. Stalo sa tak

zriaďovacou listinou zo dňa 1.7.1983. Zriaďovateľom bolo

Generálne riaditeľstvo OTEX Bratislava.

História školy

Naša škola vznikla v priestoroch synagógy, ktorá

bola počas II. svetovej vojny značne zdemolovaná.

Škola mala pôsobnosť pre celý Západoslovenský

kraj, prijala aj veľa študentov z iných okresov.

Prvými žiakmi našej školy boli prevažne dievčatá, ktoré študovali v učebnom odbore predavač

so zameraním na textil a odievanie. Postupne pribúdali ďalšie učebné a študijné odbory.

pamätná tabuľa vo vestibule školy

Vznik našej školy:



Menili sa ZRIAĎOVATELIA:

1983 – 1990 Generálne riaditeľstvo OTEX

1990 – 1991           Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SR

1992 – 2002           Ministerstvo hospodárstva SR

2002 – súčasnosť  Nitriansky samosprávny kraj

História školy

Menil sa NÁZOV ŠKOLY:

1983 – 2007 SOU obchodné

2007 – 2008 Združená stredná škola

2008 – 2009 Stredná odborná škola

2009 – súčasnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb

Škola prešla viacerými zmenami.



Možnosti štúdia na našej škole

hotelová  akadémia

ŠTUDIJNÉ  ODBORY (s maturitou):

UČEBNÉ  ODBORY (s výučným listom):

6323 K 

6405 K pracovník marketingu

5-ročné štúdium

6445 H kuchár

6444 H čašník, servírka
3-ročné štúdium

NADSTAVBOVÉ  ŠTÚDIUM (s maturitou) určené pre absolventov učebných odborov:

6403 L podnikanie v remeslách a službách 2-ročné štúdium

6329 M 01 obchodné  a informačné služby
- medzinárodné obchodné vzťahy

4-ročné štúdium

6442 K

6444 K

6445 K kuchár
čašník, servírka
obchodný  pracovník



6323 K  hotelová akadémia 

Je schopný samostatne podnikať v hotelových
a reštauračných službách, vykonávať práce
súvisiace s riadením a organizovaním hospo-
dárskej činnosti v hotelových zariadeniach,
vykonávať ekonomické činnosti spojené so
získaním a spracovaním informácií v oblasti
poskytovania hotelových, ubytovacích,
stravovacích a obchodných služieb.

5-ročný študijný odbor

Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti
a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských
subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní.



6405 K  pracovník marketingu, 
6442 K obchodný pracovník

Absolventi získajú maturitné vysvedčenie
aj výučný list. Sú pripravení na
vysokoškolské štúdium ekonomického
a právneho zamerania.

Odbor umožňuje prípravu žiakov
v troch blokoch:
1) blok cestovný ruch - príprava na

kvalifikované riadenie firiem malého
a stredného podnikania, na tvorbu
koncepcie podnikateľského zámeru,
založenie vlastnej podnikateľskej
činnosti v oblasti cestovného ruchu,
obchodu, služieb gastronómie.

2) blok obchod - absolventi môžu
pracovať v systéme obchodu a služieb
ako výkonní zamestnanci, manažéri
marketingových oddelení obchodných
organizácií.

4-ročné študijné odbory 



Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako
pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne
zárobkovo činná osoba. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny,
nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a
technologické postupy bežných a náročných jedál. V závislosti od vyštudovaného odboru môže
vykonávať funkciu kuchára, prípadne čašníka alebo servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných
zariadeniach spoločného stravovania.

3-ročné učebné odbory a 4-ročné študijné odbory s maturitou

6445 K  kuchár                       6444 K  čašník, servírka

6445 H  kuchár                       6444 H  čašník, servírka



6329 M 01   obchodné a informačné služby
- medzinárodné obchodné vzťahy

4-ročný študijný odbor

Absolvent je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním
informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení
administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia v oblasti medzinárodných vzťahov a
zahraničného obchodu. Vie komunikovať v 2 cudzích jazykoch. Získa také schopnosti a vedomosti a
flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci
Európskej únie vo výrobných podnikoch, v domácom a medzinárodnom obchode, štátnej správe,
samospráve a mimovládnych organizáciách. Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o
maturitnej skúške.



Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok obchod, blok cestovný ruch

Nadstavbové  štúdium

2-ročný študijný odbor



Spolupráca s inštitúciami pri zabezpečovaní

výchovno-vzdelávacieho procesu

• Slovenská obchodná a priemyselná komora

• Slovenská živnostenská komora

• Zväz hotelov a reštaurácií SR

• Slovenská barmanská asociácia

• bankové inštitúcie

• poisťovne

• cestovné kancelárie

• obchodné podniky

• hotely a gastronomické prevádzky

• reklamné agentúry

• a ďalšie



Úspechy našich žiakov v súťažiach

Naši žiaci dosahujú úspechy v medzinárodných, národných

a krajských odborných i športových súťažiach, napr.:

- Cassovia Cup, Goral Eurocup, JUVYR, JUNIOR Gastro,

Gastro IMS Junior CUP, UČEŇ – mladý tvorca

- Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

- hádzaná, volejbal ...



Pracujeme s modernými informačnými technológiami

Informatiku alebo aplikovanú informatiku
vyučujeme vo všetkých študijných a učebných
odboroch na škole.
Informačné technológie využívame aj v iných
vyučovacích predmetoch teoretického a praktického
vyučovania.

Ekonomické 
cvičenia 

v cvičnej firme



Telesnú výchovu vyučujeme v moderných 
priestoroch



Ďalšie aktivity našich študentov

• Možnosť pracovať vo viacerých záujmových krúžkoch: krúžok ANJ, NEJ, krúžok práce s PC,
gastronomický krúžok, krúžok matematiky, krúžok strojopisu, krúžok účtovníctva, krúžok
volejbalu, futbalový krúžok, hádzanársky krúžok, basketbalový krúžok, someliersky krúžok,
krúžok nových technológií v obsluhe ...

• Odborné exkurzie: veľtrhy a výstavy, výrobné podniky, obchodné podniky, gastronomické
zariadenia, hotely ...

• Každoročný lyžiarsky výcvik našich žiakov

• Študentské tradície: stužkové slávnosti, rozlúčka so školou, vítanie prvákov ...



Školský internát

Pod správu školy patrí školský internát, v ktorom
poskytujeme ubytovacie služby a stravovacie služby. V
týchto priestoroch sú aj učebne praktického vyučovania,
školská jedáleň, žiacka reštaurácia a kancelárie
technicko-ekonomického úseku.

hlavný vchod školského internátu

recepcia školského internátu

budova školského internátu



Možnosť stravovania

V školskej jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch
školského internátu, ponúkame našim žiakom
a zamestnancom možnosť kvalitného stravovania.

Ďalšou možnosťou stravovania je školská
reštaurácia. Jedlá pripravujú a hostí obsluhujú
naši žiaci pod vedením majstrov odborného
výcviku.



Poskytujeme ubytovanie pre našich žiakov

Žiaci majú k dispozícii:
spoločenskú  miestnosť, 
2 študovne, knižnicu, 
počítačovú miestnosť 
s pripojením na internet, 
3 spoločenské miestnosti, 
kuchynku, posilňovňu.



Podnikateľská činnosť

V rámci podnikateľskej činnosti
poskytujeme ubytovacie služby hote-
lového typu, prenájom priestorov,
organizujeme svadby, stužkové slávnosti
a iné spoločenské podujatia.



Kontakt:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

T. Vansovej 2

955 01  Topoľčany

Tel.: 038 762 95 35

e-mail: sosoasto@sosoasto.sk

web: www.sosoasto.sk


