
Vitajte na SOŠ 

Veterinárnej v Nitre



Niečo z histórie:

SOŠ Veterinárna v Nitre 

bola založená 

7. Mája 1960, 

v tej dobe pod názvom 

Stredná poľnohospodárska 

technická škola, 

alebo ako ju miestni volali 

PTŠka.



S počiatku nemala vlastné priestory, a tak sídlila v 

prenajatých priestoroch na Kupeckej ulici, v tej dobe 

nazývanej Malinovského ulica.



Medzitým bola započatá výstavba novej 

budovy školy.



Posledné 

dokončovacie 

práce boli 

zrealizované 

cez leto 1967, 

takže 5. 

septembra 

1967 už mohol 

byť nový školský 

rok zahájený 

slávnostným 

otvorením vo 

vestibule novej 

budovy školy.



A v týchto priestoroch sídli škola 

dodnes.



Študijné odbory

Nájdete u nás odbor 

agropodnikanie so 

zameraním na farmárstvo, 

alebo na kynológiu, a...



odbor veterinárne zdravotníctvo a 

hygiena so zameraním na chov 

hospodárskych zvierat alebo chov 

cudzokrajných zvierat.



Rekonštrukcia

Behom posledných viac ako 50 rokov používania sa na škole 

podpísal nielen zub času, ale aj nepriazeň ťažkých 

prevádzkových podmienok.

A tak sme behom posledných rokov museli postupne prikročiť 

k rekonštrukcii ako vonkajších a vnútorných priestorov, tak aj 

areálu.



Medzi prvými bola 

zrekonštruovaná 

budova školského 

internátu...

a školy.

Budovy boli zateplené, 

spravená nová fasáda 

a vymenené okná.



Nasledovala 

rekonštrukcia 

krčkov s odbornými 

učebňami...



budovy 

telocvične ...



kuchyne a 

jedálne,...



ako aj samotného 

priečelia budovy.



Rekonštrukcii sa 

samozrejme 

nevyhli ani 

vnútorné priestory.

A to od vestibulu či 

chodieb, ...



cez učebne...



a 

laboratóriá...



až po chovateľské 

priestory...



až po miesta, ktoré to už 

evidentne potrebovali 

najviac.



Čo všetko u nás nájdete?

Všetky učebne ktorými disponujeme boli v 

poslednej dobe zrekonštruované, 

vybavené novým nábytkom a sú vybavené 

modernou prezentačnou technikou.

Disponujeme samozrejme väčším počtom 

učební všeobecného zamerania, ...



Ako aj špecializovanými učebňami 

na výuku informatiky, ekonómie či 

jazykovým laboratóriom.



Na veterinárnej škole 

samozrejme nesmú chýbať aj 

dobre vybavené laboratóriá 

biológie, chémie, či 

veterinárne laboratórium, ...



či moderná veterinárna 

ambulancia.



Žiaci sa môžu stravovať v školskej 

jedálni s vlastnou kuchyňou,...

ubytovať sa na školskom internáte s 

možnosťou priameho prechodu do 

budovy školy, ...

či zašportovať si v novo 

zrekonštruovanej 

telocvični.



Milovníci športu iste 

ocenia aj 

posilňovňu a 

workoutové ihrisko, 

či lokalitu na okraji 

mesta s možnosťou 

pohybu v prírode.



V rozsiahlom 

areáli sa 

nachádza aj 

stredisko 

odbornej 

praxe, kde 

môžu žiaci pri 

povinnej praxi 

získať aj 

potrebné 

zručnosti k ich 

odborom.



V školskej 

záhrade a 

skleníkoch sa 

žiaci priučia 

pestovateľskému 

remeslu. 

Pestujeme 

zeleninu, ovocné 

stromčeky a 

bylinky.



V školskej voliére a v areáli školy taktiež chováme 

rôzne druhy hydiny a hospodárskych zvierat, na 

ktorých zase žiaci získavajú zručnosti z oblasti 

chovu a starostlivosti o zvieratá, a veterinárnej 

zdravotnej starostlivosti.



Nájdete u nás aj 

exotické zvieratá, na 

ktorých svoje 

zručnosti získavajú 

zase študenti 

odborov 

starostlivosti o 

exotické druhy.



Kynologický areál a 

psince zase slúžia 

študentom kynológie 

a ich štvornohým 

kamarátom. Nájdete 

u nás dokonca aj psí 

salón.



Záujemcovia si u nás môžu spraviť 

vodičský kurz na osobný automobil 

a dokonca aj na traktor. Žiaci 

farmárskych odborov majú kurz na 

traktor zdarma.



Škola má okrem iného 

aj vlastnú včelnicu,



Naši žiaci sa 

pravidelne úspešne 

zúčastňujú súťaže 

mladý ekofarmár, 

ktorá preverí ich 

znalosti z oblasti 

produkcie mlieka.



Taktiež sa 

úspešne 

zúčastňujú na 

medzinárodnej 

agroolympiáde, 

ktorá by sa mala 

v blízkej 

budúcnosti konať 

aj u nás.



Naši žiaci dosahujú 

úspechy aj na poli 

športových súťaží.



V rámci 

športových aktivít 

sa žiaci zúčastňujú 

aj lyžiarskeho či 

plaveckého 

výcviku, a kurzu 

ochrany života a 

zdravia.



V rámci 

výmenných 

pobytov sa 

žiaci môžu 

dostať do 

Japonska či 

Srbska



Spolupracujeme tiež so 

Slovenskou poľnohospodárskou 

univerzitou a Univerzitou 

Konštantína filozofa, a zapojili 

sme sa aj do projektu FIN-Q na 

rozvoj finančnej gramotnosti.



Cez letné prázdniny 

sme zorganizovali aj 

letnú školu 

kynológie pre 

študentov odboru 

kynológia.



Ďakujeme za Váš záujem


