
O NAŠEJ ŠKOLE 

Naša škola bola zriadená ako SOU služieb k 1.9.1985 so sídlom v historickej budove na Hlavnej 22 

v Prešove a delimitáciou 1.1.1991  prešla pod MŠ SR. Štúdium začalo 310 študentov. 

Vplyvom spoločenských a historických zmien prešla škola pod MŠ SR a k 1. 1. 1991 sa zmenil jej názov 

na Stredné odborné učilište služieb.  

K 1.9.1991 bola zriadená aj Dievčenská odborná škola.  

Od 15. marca 1999 sa zmenila adresa školy z Hlavnej 22 na Košickú 20, kde doteraz naša škola sídli.  

V rokoch 1986 - 2000 absolvovalo našu školu 4820 študentov.  

Od školského roku 1998/99 používa škola nové logo školy, ktoré nám navrhol v priebehu roku 1997 

prešovský výtvarník Mgr. Ľubomír Guman. Logo tvoria štylizované ruky ako hlavný 

”pracovný nástroj” našich žiakov. 

Od r.1990 bol riaditeľom školy Mgr. Pavol Hermanovský, ktorého v r. 2002 nahradila 

PaedDr. Dana Štefková. 

Keďže život sa stále mení, aj naša škola časom zmenila názov na Združenú strednú 

školu služieb ku dňu 1.1 2003 a to zlúčením SOU služieb a Dievčenskej odbornej školy  

 

Skladba odborov, ktoré ZSŠ ponúkala: 

 3152 2 02 KRAJČÍR so zameraním na dámske odevy 

 6456 2 00 KADERNÍK 

 6452 2 00 FOTOGRAF 

 6446 4 00 KOZMETIČKA 

 3137 4 01 OPERÁTOR ODEVNEJ VÝROBY so zameraním na odevnú výrobu 

 6353 3 00 SLUŽBY A DOMÁCE HOSPODÁRENIE  

Absolventi trojročných učebných odborov a trojročného študijného odboru služby a domáce hospodárenie, 

majú po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok možnosť pokračovať v štúdiu na dvojročných 

nadstavbových študijných odboroch s maturitou: 

 3125 4 00 ODEVNÍCTVO   

 6426 4 00 VLASOVÁ KOZMETIKA 

 6357 6 00 EKONOMICKÉ SLUŽBY  

 6401 4 01 PREVÁDZKA MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA A VÝROBNÝCH DRUŽSTIEV 

 

Už v tomto období súčasťou školy boli priestory praktického vyučovania na vysokej úrovni, škola 

vlastnila 2 kadernícke a 2 kozmetické salóny a jednu školskú predajňu odevných výrobkov, fotoateliér a 

moderne vybavené priestory pre prípravu jedál a stolovanie. 

V r.2005  pribudli nové priestory pre praktické vyučovanie v odboru kaderník, v centre Prešova na Jarkovej 

ulici.  



 

K 1. 9. 2008 na základe Vyhlášky MŠ SR č. 314 z 23.07.2008 o stredných školách naša 

škola získala názov: Stredná odborná škola.  

 

Samozrejme, že pribudli aj nové študijné odbory. 

Od 1.9.2006 sme prijali prvých žiakov do odboru fotografický dizajn a do odboru 

kozmetička a vizážistka. Od 1.9.2007  sme prijali prvých žiakov do odboru propagačná grafika  a 

podnikanie v remeslách a službách.  

V školskom roku sme prijali žiakov do odboru styling a marketing. 

Škola bola zapojená do projektu IES CERTIFICATE spoločnosti International Education 

Society London od mája 2004 do r. 2016. Je držiteľom certifikátu IES s ratingom kategórie B, 

tzn. “Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobrých výsledkov“, škola má certifikované všetky 

študijné a učebné odbory.  

 

 

K 1. 9. 2018 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v súlade so zákonom č.61/2015 Z.z. § 3 a § 53 o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola získala nový názov - 

Stredná odborná škola služieb. Škola má dobrú tradíciu v Prešovskom kraji a aj 

uplatnenie absolventov vo sférach služieb je veľmi dobré.  

 

Riaditeľkou školy je od r. 2018 Ing. Renáta Fedorčíková.  

 

Škola pokračuje v svojej tradícii a v školskom roku 2018/2019 ponúka 

štujné odbory: 

 8297 M fotografický dizajn 

 8261 M propagačná grafika 

 6446 K kozmetik 

 6362 M kozmetička a vizážistka 

uUčebný odbor: 

 6456 H kaderník 

štujné odbory pre nadstavbové štúdium: 

 6426 L vlasová kozmetika 

 6426 L podnikanie v remeslácha službách 

 

Od školského roku 2019/2020 plánujeme prijať prvých žiakov do študijného odboru 6425 K kaderník –

vizážista, ponúkame učebný odbor 6452 H fotograf a možnosť duálneho vzdelávania v učebnom odbore 

3152 H krajčír so zameraním na dámske a pánske odevy. 

 



Prevádzka školy je realizovaná v troch budovách.  

V objekte na Košickej 20 je teoretické vyučovanie všetkých študijných a učebných odborov  a 

praktické vyučovanie  odborov propagačná grafika, fotografický dizajn. 

Na pracoviskách praktického vyučovania Centrum, Prostejovská 35, Prešov a v prenajatých 

priestoroch na Exnárovej 9, Prešov prebieha  praktické vyučovanie (odborný výcvik a odborná prax)  pre 

žiakov odborov: kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik a kozmetička a vizážistka.  

 

Naša škola sa môže pochváliť spoluprácou s rôznymi organizáciami, spoluprácou s významnými 

osobnosťami,  je zapojená do rôznych aktivít, získala mnoho úspechov, ponúka voľnočasové aktivity, 

prezentuje sa na úrovni mesta, kraja, Slovenska ale aj na medzinárodnej úrovni.  

 O živote našej školy sa môžete viac dozvedieť z informácií, ktoré denne aktualizujeme na webovom 

sídle školy https://zsssluz.edupage.org, z oficiálnej stránky našej školy na sociálnej sieti  

https://www.facebook.com/sossluziebkosicka20presov/ ale aj zo školského časopisu Pomimo, 

 

Smerovanie našej školy v dlhodobom výhľade vychádza z poznania súčasnej situácie v oblasti školstva. 

Hlavným cieľom  školy je pripraviť kvalifikovaného, samostatného a tvorivého absolventa, ktorý sa dokáže 

uplatniť v konkurenčnom prostredí v súlade s potrebami trhu práce a rozvojovým programom spoločnosti. 

 

 sme moderná škola - otvorená pre všetkých žiakov, 

 ponúkame získanie odborného vzdelania, kvalitnej profesijnej prípravy v zaujímavých a kreatívnych 

odboroch, 

 uplatňujeme moderné metódy a postupy, využívame moderné  informačné technológie, 

 máme motivačné prostredie pre žiakov, učiteľov (bohatá mimoškolská činnosť, účasť na  celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach), 

 ponúkame možnosť individuálneho začlenenia žiakov, 

 spoluprácujeme s partnerskými školami na Slovensku i v zahraničí (Bratislava, Hradec Králové, Vizovice, 

Hluboš, Tarnow) 

 využívame medzinárodné mobility (Česko, Taliansko) 

https://zsssluz.edupage.org/
https://www.facebook.com/sossluziebkosicka20presov/

