
Názov školy Adresa školy 
Forma 
štúdia 

Profil absolventa / uplatnenie 
na trhu práce 

Charakteristika školy 

Gymnázium sv. Františka z 
Assisi 

Žilina, J.M.Hurbana 44, 
Žilinský kraj 

 

4. a 8. ročná 
forma 

príprava na vysoké školy predovšetkým 
prírodovedných smerov, farmácie, 

vysoká úspešnosť študentov 

Cirkevná škola 

Súkromné gymnázium Žilina, Oravská cesta 
11,Žilinský kraj 

 

bilingválna 
5- ročná 
forma 

anglická sekcia, štúdium VŠ Súkromná škola 

 

Gymnázium Andreja 
Škrábika 

Rajec, Nám. Andreja 
Škrábika 5, , Žilinský kraj 

 

4- ročná 
forma 

všeobecné gymnázium, štúdium VŠ Cirkevná škola 

Gymnázium bilingválne Žilina, Tomáša Ružičku 3,  
Žilinský kraj 

 

bilingválna 
5- ročná 
forma 

španielska a francúzska sekcia, 
prekladateľstvo, tlmočníctvo, vysoká 

úspešnosť študentov 

Štátna škola 

Gymnázium Žilina, Hlinská 29, Žilinský 
kraj 

 

4 . ročná 
forma 

možnosť štúdia v nemeckej sekcii, 
štúdium VŠ 

Štátna škola 

Gymnázium Rajec, Javorová 5, Žilinský 
kraj 

 

4 . ročná 
forma 

všeobecné gymnázium, štúdium VŠ Štátna škola 

Gymnázium Žilina-Vlčince, Varšavská 
cesta 1, Žilinský kraj 

 

4. a 8. ročná 
forma 

príprava na vysoké školy predovšetkým 
na matematické a technické smery, 

vysoká úspešnosť študentov 

Štátna škola 

Gymnázium Žilina, Veľká okružná 22,  
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

možnosť štúdia v matematickej triede, 
štúdium VŠ 

Štátna škola 

http://www.gsf.sk/
http://www.gsf.sk/
http://www.stredne-skoly.sk/skola/037804324.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/031927459.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/031927459.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/036148563.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000160903.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000160776.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/031914551.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000160890.html


Názov školy Adresa školy 
Forma 
štúdia 

Profil absolventa / uplatnenie 
na trhu práce 

Charakteristika školy 

Spojená škola-Športové 
gymnázium 

Žilina, Rosinská cesta 4, 
Žilinský kraj 

 

8. ročná 
forma 

odbory: -  basketbal / muži, ženy /, 
volejbal / muži, ženy /, futbal / muži, 

ženy /, hokej,  vodný slalom, plávanie, 
športové potápanie, karate, atletika, 
judo, športová gymnastika – fitnes, 

cyklistika, stolný tenis, zjazdové 
lyžovanie, tenis, lukostreľba, 

motorizmus, florbal, krasokorčuľovanie, 
jazdectvo 

Štátna škola 

Konzervatórium Žilina, J. M. Hurbana 48, 
Žilinský kraj 

 

6. ročná 
forma 

odbory: spev, hudba,  hudba – skladba, 
hudba – dirigovanie,  hudba – hra na 

klavíri, hudba – hra na organe, hudba – 
hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, 
klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, 

lesnom rohu, pozaune, tube a bicích 
nástrojoch, hudba – hra na husliach, 
viole, violončele, kontrabase, harfe, 

gitare, cimbal,  hudba – hra na 
akordeóne, hudba – cirkevná hudba,  
hudba – hra na ľudových hudobných 

nástrojoch 

Štátna  škola 

Dopravná akadémia Žilina, Rosinská cesta 2, 
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

logistika, zasielateľstvo Štátna škola 

Obchodná akadémia sv. 
Tomáša Akvinského 

Žilina, Vysokoškolákov 13, 
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

ekonomický úsek, účtovníctvo, aktuálny 
odbor 

Cirkevná škola 

Obchodná akadémia Žilina, Veľká okružná 32,  
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

ekonomický úsek, účtovníctvo, aktuálny 
odbor 

Štátna škola 

http://www.stredne-skoly.sk/skola/710220030.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/710220030.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000162752.html
http://www.zssbanova.edu.sk/
http://www.stredne-skoly.sk/skola/017059640.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/017059640.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000162124.html


Názov školy Adresa školy 
Forma 
štúdia 

Profil absolventa / uplatnenie 
na trhu práce 

Charakteristika školy 

Spojená škola-Stredná 
odborná škola obchodu a 

služieb 

Žilina, Hlinská 31, Žilinský 
kraj 

 

4. ročná 
forma 

vedúci predajní, obchodná sieť Štátna škola 

Stredná odborná škola 
elektrotechnická 

Žilina, Komenského 50, 
Žilinský kraj 

4. ročná 
forma 

 

mechanik počítačových sietí, aktuálny 
odbor 

Štátna škola 

Stredná odborná škola 
podnikania 

Žilina, Sasinkova 45, 
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

manažment obchodu Štátna škola 

Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku 

Žilina, Predmestská 82,  
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

 

poľnohospodárstvo Štátna škola 

Stredná odborná škola 
stavebná 

Žilina, Tulipánova 2, 
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

 

stavebná sekcia Štátna škola 

Stredná priemyselná škola 
stavebná 

Žilina, Veľká okružná 25, 
Žilinský kraj 

4. ročná 
forma 

 

stavebná sekcia Štátna škola 

Stredná zdravotnícka škola Žilina, Hlboká cesta 23, 
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

 

zdravotníctvo Štátna škola 

Súkromná obchodná 
akadémia Akadémie 

vzdelávania 

Žilina, Jarná 13,  Žilinský 
kraj 

 

4. ročná 
forma 

ekonomický úsek, účtovníctvo, aktuálny 
odbor 

Súkromná škola 

http://www.stredne-skoly.sk/skola/000158623.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000158623.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000158623.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/017055377.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/017055377.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000893544.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000893544.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000162558.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000162558.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000162558.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000893226.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000893226.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000161691.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000161691.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/000607061.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/036137430.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/036137430.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/036137430.html


Názov školy Adresa školy 
Forma 
štúdia 

Profil absolventa / uplatnenie 
na trhu práce 

Charakteristika školy 

Súkromná stredná odborná 
škola spoločného 

stravovania 

Žilina, Závodská cesta 
2961, Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

sekcia stravovania Súkromná škola 

Súkromná stredná 
umelecká škola 

Žilina, Hálkova 2968/22, 
Žilinský kraj 

 

4. ročná 
forma 

 

grafika, dizajn, aktuálny odbor Súkromná škola 

 

 

http://www.stredne-skoly.sk/skola/031070850.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/031070850.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/031070850.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/042065739.html
http://www.stredne-skoly.sk/skola/042065739.html

