
Profil absolventa študijného odboru 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so 

zameraním na chov hospodárskych zvierat 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: 

 

Denná forma štúdia. 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  
Na štúdium môže byť prijatý žiak, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 školského zákona, 
splnil podmienky prijímacieho konania, vyhovel 
zdravotným požiadavkám na uchádzača.  

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní  Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie 
 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 
• asistent veterinárneho lekára, 
• v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb,  
• v podnikoch potravinárskeho priemyslu,  
• v zdravotných a liečebných zariadeniach,  
• na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly,  
• vo veterinárnom výskume,  
• v zoologických záhradách,  
• v cirkusoch,  
• v predajniach drobnochovu,  
• v ďalších špecificky orientovaných kvalifikovaných 

veterinárnych službách,  
• v oblasti veterinárneho hygienického dozoru v rámci 
členských štátov EÚ,  

• pri výkone dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie,  
• v kynológii,  
• pri inseminácii zvierat. 

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  
 

Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského 
štúdia. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 



Profil absolventa študijného odboru 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so 

zameraním na chov cudzokrajných zvierat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: 

 

Denná forma štúdia. 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  
Na štúdium môže byť prijatý žiak, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 školského zákona, 
splnil podmienky prijímacieho konania, vyhovel 
zdravotným požiadavkám na uchádzača.  

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní  Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie 
 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 
• asistent veterinárneho lekára, 
• v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb,  
• v podnikoch potravinárskeho priemyslu,  
• v zdravotných a liečebných zariadeniach,  
• na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly,  
• vo veterinárnom výskume,  
• v zoologických záhradách,  
• v cirkusoch,  
• v predajniach drobnochovu,  
• v ďalších špecificky orientovaných kvalifikovaných 

veterinárnych službách,  
• pri výkone  dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie.  

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  
 

Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského 
štúdia. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 



 
 

Profil absolventa študijného odboru 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na 

farmárstvo 
 
 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: 

 

Denná forma štúdia pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Na štúdium môže byť prijatý žiak, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa 16 ods.3 školského zákona, splnil 
podmienky prijímacieho konania, vyhovel zdravotným 
požiadavkám na uchádzača 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní  Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie 
 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

•    v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb,  

•    v podnikoch potravinárskeho priemyslu,   

•    v predajniach drobnochovu, záhradkárstva,  

•    pri výkone DDD činnosti, 

• v službách súvisiacich s ochranou životného 
prostredia, ochranou a tvorbou krajiny, s rozvojom 
vidieka 

 
Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

 

Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského 
štúdia. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profil absolventa študijného odboru 4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na 

kynológiu 

 

 
Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: 

 

Denná forma štúdia pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Na štúdium môže byť prijatý žiak, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa 16 ods.3 školského zákona, splnil 
podmienky prijímacieho konania, vyhovel zdravotným 
požiadavkám na uchádzača 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní  Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie 
 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

•   odborne kvalifikovaní  pracovníci  na podnikanie v 
prevádzkovaní hotelov pre zvieratá 

• v  útulkoch, salónoch pre psy a chovateľských 
staniciach psov, 

• pri posudzovaní a hodnotení exteriéru psov na 
výstavách,  

• pri poskytovaní odborného poradenstvo v predajniach 
chovateľských potrieb. 

• absolvent sa môže perspektívne venovať canisterapii.  

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

 

Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského 
štúdia. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 

 

 
 


