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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2017/2018 
 

 

1.a) základné identifikačné údaje o škole: 

 

 1. Stredná odborná škola podnikania  

 2. Masarykova 24, 081 79 Prešov  

 3. tel. č. sekretariát – 051/7733413, riaditeľ – 051/7724605, fax – 051/7583071  

  4. sospmaspo@nextra.sk, www.sospodnikania.sk 

 5. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 6. Ing. Stanislav Kuchta, MBA – riaditeľ školy  

     PaedDr. Mária Havrillová – zástupca riaditeľa pre TV 

     Ing. Marta Drabová – zástupca riaditeľa pre PV a odborné predmety  

     Mgr. Iveta Ligdayová – vedúci úseku VMV a ŠI 

     Mgr. Edita Šebejová – zástupca riaditeľa pre TEČ  

 7. Údaje o poradných orgánoch školy: 

 

- údaje o Rade školy 

 
Zloženie členov:  

predseda : Mgr. Ján Benko, PhD. - pedagogický zamestnanec 

členovia : Mgr. Iveta Ligdayová - pedagogický zamestnanec, Ing. Monika Poľaková 

nepedagogický zamestnanec - tajomník RŠ, JUDr. Pavel Hagyari, MBA - poslanec PSK, 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA - poslanec PSK, JUDr. Ján Luterán - nominant PSK, PaedDr. 

Ján Furman - nominant PSK, Adrián Čapo – žiak, Zuzana Jurašeková – rodič, Mgr. Ľubica 

Kozáková – rodič - podpredseda RŠ, Ing. Eva Lacková – rodič. 

             

Rada školy zasadala v školskom roku 2017/2018 4 krát. 

  

OKTÓBER 

- 24.10.2017 – zasadnutie rady školy –  kooptovanie nového člena rady školy, voľba 

predsedu rady školy, správa o hospodárení školy, záväzkoch a pohľadávkach školy, 

informácia a pripomienky ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy v šk. roku 2016/2017, informácia o aktuálnom stave žiakov.  

  

  
Stredná odborná škola podnikania 

Masarykova 24, 081 79 Prešov 
 

 

 

 

  

mailto:sospmaspo@nextra.sk
file:///C:/Users/Dušan/Desktop/Správa%202017/STAUROVSKÝ/Desktop/www.sospodnikania.sk
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DECEMBER 

- 12.12.2017 – zasadnutie rady školy –  správa o hospodárení školy a o záväzkoch a 

pohľadávkach školy, predbežná informácia o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2017 

a predbežný návrh rozpočtu školy na rok 2018, informácia o záujme žiakov o štúdium na 

SOŠP a o aktivitách školy v oblasti propagácie školy, informácie o príprave prijímacieho 

konania, informácie z pedagogickej rady. 

 

APRÍL  

- 18.04.2018 – zasadnutie rady školy –  správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2017, 

záväzky a pohľadávky školy, správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok 

školského roka, informácia o príprave prijímacieho konania, informácia z pedagogickej 

rady. 

 

JÚN 

- 14.06.2018 – zasadnutie rady školy – správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky, 

informácia o priebehu maturitných skúšok, informácia o prijímacom konaní, informácia o 

pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. r. 

2018/19, prerokovanie návrhu počtu tried pre školský rok 2019/2020. 

 

  

- údaje o Rodičovskej rade 

 

Tajomníčka RR: Mgr. Antónia Jadušová, PhD. 

 
V šk. roku 2017/18 rodičovská rada pracovala v súlade s plánom práce a štatútom 

Rodičovského združenia. Na svojich zasadnutiach realizovaných v mesiacoch september, 

október a február a jún prerokovávala: 

- prospech, dochádzku a správanie žiakov a podnety na ich zlepšenie,  

- čerpanie finančných prostriedkov rodičovského združenia, 

- bola oboznamovaná s mimoškolskými aktivitami školy, krúžkovou činnosťou, 

projektovou činnosťou, aktivitami, ktoré sú obsahovou náplňou výchovno-

vzdelávacieho procesu, napr. prax, lyžiarsky kurz, kurz ochrany človeka a zdravia 

a marketingovými aktivitami, 

- reagovala na podnety a návrhy zo strany rodičov. 

Triedne aktívy a konzultácie pre rodičov sa konali v mesiacoch október, január a máj. Ich 

obsahom boli najmä informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov a riešeniach na ich 

zlepšenie.  

 

 

- údaje o žiackej školskej  rade 

 

Zloženie ŽŠR: 

 Koordinátor ŽŠR – PaedDr. Valentína Černajová 

    predseda ŽŠR – Adrián Čapo II.B 

podpredseda ŽŠR – Marek Tančák  III.C 

členovia: Stella Szentpétery II.B, Patrik Jurečko III.B, Zuzana Majcherová II.A, 

Aneta Fabianová III.D, Paula Vysokajová III.B, Henrieta Haľková IV.D, Daniel 

Rákoš III.A, Lívia Lengerová I.C, Emma Vitteková I.A 

 

ŽŠR zasadala v školskom roku 2017/2018 10 krát. 



 

6 

 

SEPTEMBER  

- 08.09. 2017– 1. zasadnutie výboru  ŽŠR s p. riaditeľom Ing. Stanislavom Kuchtom, 

MBA / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

- 19.09. 2017– 2. zasadnutie ŽŠR / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

- 26.09. 2017- celoškolské voľby do ŽŠR – príprava, organizačné zabezpečenie, realizácia 

/ PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

- 27.09.2017 – námet, príprava, organizačné zabezpečenie, realizácia – video -  

celoslovenská súťaž „ Pýtajme si slovenské“ / PaedDr. Černajová, Čapo III.B, Jurečko 

III.B /, 

- 27.09.2017 – rozhlasová relácia – voľby do ŽŠR - zverejnenie výsledkov 

/ PaedDr. Černajová, Čapo III.B / 

 

OKTÓBER  

- 02.10. 2017– 3. zasadnutie ŽŠR za prítomnosti p. riaditeľa Ing. Stanislava Kuchtu, 

MBA / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

-  13.10. 2017– 1. zasadnutie organizačného výboru imatrikulácie  – téma, scenár, ...  

- / PaedDr. Černajová, Ing. Onderková, Ing. Centeková, Čapo III.B, Fabianová III.D, 

Vasilková III.D, Vysokajová III.B /, 

-  17.10. 2017 – 2. zasadnutie organizačného výboru imatrikulácie – úlohy pre prvákov, 

- 19.10. 2017- 3. zasadnutie organizačného výboru imatrikulácie – stretnutie s predsedami 

1.a 3. roč. a členmi ŽŠR, 

- 20.-22.10. 2017– Kľačno - odborný seminár pre členov ŽŠR – zabezpečenie, prihlášky, 

cestovné, správa / PaedDr. Černajová, Čapo III.B, Jurečko III.B /, 

- 24.10.2017- DOD – príprava prezentácie činnosti ŽŠR / PaedDr. Černajová, Čapo III.B, 

Fabiánová III.D /, 

- 26.10. 2017 - 4. zasadnutie organizačného výboru imatrikulácie – rozdelenie úloh pre 

tretiakov, organizačné zabezpečenie /  

 

NOVEMBER  

- 3.11. 2017- 4.zasadnutie ŽŠR / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

-  6.11. 2017 - 5 stretnutie organizačného tímu imatrikulácie - scenár, harmonogram, 

organizačné zabezpečenie, 

- 21.11. 2017- generálka imatrikulácie, 

- 23.11. 2017– Imatrikulácia / PaedDr. Černajová, Ing. Onderková, Ing. Centeková, Čapo 

III.B, Fabianová III.D, Vasilková III.D, Vysokajová III.B / 

 

DECEMBER  

- 6.12.2017 – Mikulášska nádielka – príprava, organizácia, realizácia 

- / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR, I.C /, 

- text a foto na web stránke školy / PaedDr. Černajová /,  

- 6.12.2017 – propagácia ŽŠR v Prešovskom večerníku / PaedDr. Černajová,  

- Čapo III.B /,  

- 14.12.2017 – 5. zasadnutie ŽŠR / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

- 13.12.2017 – participácia na príprave programu na Vianočné posedenie pre učiteľov,  

- 21.12.2017 – Vianočný jarmok, Hviezda vianočnej pomoci – príprava, realizácia  

- / PaedDr. Černajová, Čapo III.B, Fabianová III.D / 

 

JANUÁR  

- 18. 01.2018 – 7. zasadnutie ŽŠR – príprava, harmonogram, zabezpečenie kultúrneho 

programu, zábavných aktivít, rozdelenie úloh členom ŽŠR, organizačné zabezpečenie 
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Študentského plesu, zabezpečenie účastníkov plesu spolu 100 / PaedDr. Černajová, 

Čapo III.B, Vasilková III.D, Tančák III.C /, 

- 26.01.2018 – Študentský ples – moderátori, zábavné aktivity, kultúrny program – 

folklórny súbor Bajerovčan, príspevok do tomboly, pedagogický dozor počas plesu, 

upratanie priestorov po skončení plesu, dozor nad ubytovanými účastníkmi plesu, kontrola 

izieb /do 03.00 hod./, / PaedDr. Černajová, Čapo III.B, Vasilková III.D, Tančák III.C /, 

- článok o plese na web stránke školy + fotodokumentácia / PaedDr. Černajová / 

 

FEBRUÁR  

- 13.02.2018 – sprevádzanie DOD,1.hod. – 6žiaci / PaedDr. Černajová /, 

- 22. 02.2018 – 8. zasadnutie ŽŠR  / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR / 

 

MAREC 

- 28.03.2017 - Deň učiteľov – rozhlasová relácia – / Čapo III.B / 

 

APRÍL  

- 26.04.2018 - 9. zasadnutie ŽŠR- debatný klub s p. riaditeľom Ing. Stanislavom 

Kuchtom, MBA - pripomienky a návrhy žiakov / PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR/ 

 

JÚN  

- 19.06.2018 - 10.zasadnutie ŽŠR – hodnotenie činnosti za šk. rok 2017/2018               / 

PaedDr. Černajová, všetci členovia ŽŠR /, 

- 20.06.2018 – doručenie finančného daru pre hlucho slepé deti v Červenici  

– organizačné zabezpečenie, realizácia / PaedDr. Černajová, Jurečko III.B, Tančák III.C /, 

- participácia na príprave Slávnostnej akadémie na záver školského roka v kine Scala, 

/ Čapo III.B /, 

- 21.06.2018 – rozhlasová relácia “Triedenie odpadu“ / Knutová II.C / 

 

 

-   údaje o pedagogickej rade 

 

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo šesť zasadnutí pedagogickej rady a štyri 

mimoriadne zasadnutia pedagogickej rady.  

 

AUGUST  

Prvé zasadnutie pedagogickej rady 28.08.2017 bolo zamerané na informácie z POP, 

Kalendára úloh vedúceho odboru školstva, Krajského školského úradu, o organizácií nového 

školského roka a jeho personálneho, finančného, materiálno-technického zabezpečenia, 

o cieľoch a úlohách školy na nový šk. rok. Pedagogická rada prerokovala ŠkVP a VPŠI, návrh 

štruktúry kariérových pozícií, organizačnej štruktúry, prerokovanie školského poriadku, akčný 

plán prevencie obezity a marketing školy.  

 

 

SEPTEMBER 

Rokovanie bolo zamerané hlavne na prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy za uplynulý školský rok, ktorú predniesli pedagogickí zamestnanci v kariérových 

pozíciách.  V ďalších bodoch boli predložené: koncepčný zámer rozvoja školy, ročný plán 

kontinuálneho vzdelávania, finančné plnenie príjmu RZ, plán školskej knižnice.  

 

 



 

8 

 

NOVEMBER  

Zasadnutie pedagogickej rady, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2017 bolo venované výchovno-

vzdelávacím výsledkom za I. štvrťrok školského roka a schváleniu plánu práce. Zasadnutie sa 

venovalo ďalším informáciám podľa úloh z Plánu práce.  

 

JANUÁR  

Dňa 25.01.2018 sa uskutočnila polročná pedagogická rada zameraná na vyhodnotenie 

výsledkov za I. polrok školského roka, vyhodnotenie práce PK, informácie k PS a TS, 

prehodnotenie ŠkVP a VPŠI a ďalšie úlohy podľa programu.  

Prvé mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady bolo venované informáciám 

k pripravovanému štrajku pedagogických zamestnancov.  

 

APRÍL  

Zasadnutie pedagogickej rady za tretí štvrťrok dňa 19.4.2018 bolo venované hodnoteniu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov, organizačnému zabezpečeniu prijímacích skúšok, 

maturitných skúšok, tvorbe školských vzdelávacích programov a výchovnému programu 

školského internátu, hospodáreniu školy za rok 2017 a modelu sebahodnotenia. 

 

JÚN  

Na druhom mimoriadnom zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 05.06.2018 bol 

predložený návrh triednej učiteľky na podmienečné vylúčenie žiaka Branislava Lorincza za 59 

neospravedlnených hodín.  

Tretie mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady sa uskutočnilo 06.06.2018. Hlavnou 

témou zasadnutia bola neúčasť žiakov na pobytových aktivitách organizovaných školou.  

Štvrté mimoriadne zasadnutie konané dňa 13.06.2018 sa venovalo návrhu počtu žiakov 

a tried 1. ročníka, obliekanie žiakov v letnom období a prezentácií školy na základných školách.  

Vyhodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského roka bolo 

venované zasadnutie pedagogickej rady dňa 25.06.2018. Najväčšia pozornosť bola venovaná 

výchovno-vzdelávacím výsledkom za II. polrok školského roka, vrátane výsledkov žiakov 

školského internátu. Prerokované boli informácie o opravných skúškach, maturitných 

skúškach, individuálne začlenených žiakoch a prijímacích skúškach a informácie v zmysle 

programu. 

 

 

- údaje o predmetovej komisii prírodovedných predmetov a telesnej výchovy 

 

Zloženie členov:      

  Predseda:  PaedDr. Valentína Černajová                       

Členovia: Mgr. Daniela Belišová, Mgr. Michal Čiernik, PaedDr. Jana Kamenická, 

RNDr. Ing. Mária Vavreková, Ing. Mária Onderková a Ing. Slavka 

Centeková.                         

                         

Vyhodnotenie činnosti: 

 

PK PVP a TSV zasadala 4 – krát v priebehu školského roku 2017/2018. Riadila sa plánom 

práce a riešila aktuálne problémy týkajúce sa prírodovedných predmetov a telesnej výchovy. 

 

 

 

SEPTEMBER 
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- 04.09.2017 - 1.zasadnutie PK PVP a TSV - návrh a schválenie plánu práce na školský rok 

2017/2018, plán výletov a exkurzií, zjednotenie a schválenie tematických plánov, krúžková 

činnosť– všetci členovia PK ,  

- realizácia vstupných testov z MAT - RNDr. Ing. Vavreková, Mgr. Belišová, 

- 14.09.2017 - účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. roč. – PaedDr. Kamenická, 

- 27.09.2017 - celoslovenská súťaž „Pýtajme si slovenské“- príprava, organizčné 

zabezpečenie, nahratie videa – PaedDr. Černajová, 

- 28.09.2017 - návšteva KH a planetária v Prešove – I.C  – PaedDr. Černajová 
 

OKTÓBER 

- 05.10. 2017 -  Pohyby Zeme a ich dôsledky – beseda I.B, I.C - PaedDr. Černajová, 

- 12.10. 2017-  stolnotenisový turnaj chlapcov SŠ – obvodové kolo 12 družstiev,  

5.-8. miesto - PaedDr. Kamenická, 

- 19.10.2017 - exkurzia Medzilaborce – RNDr.,Ing. Vavreková, 

- 25.10. 2017 -  Meteorológ - fotografická súťaž o vode - PaedDr. Kamenická 

   

NOVEMBER 

- 09.11. 2017 - stolnotenisový turnaj dievčat SŠ – obvodové kolo - 3.miesto –  

      PaedDr. Kamenická, 

- 14.11. 2017 – „Nie drogám“ – obvodové kolo – 4. miesto - PaedDr. Kamenická, 

- 16.11. 2017 – bedminton – obvodové kolo – 3. miesto -  Mgr. Čiernik, 

- 23.11.2017 – Imatrikulácia – PaedDr. Černajová, Mgr. Belišová,  

- 27.11. 2017- Talen Guide – J. Trebuňák I.B  -  projekt pre talentovaných žiakov – PaedDr. 

Černajová 

 

DECEMBER 

- 05.12.2017 - školské kolo GEO v 1.roč. - PaedDr. Černajová, RNDr.,Ing. Vavreková, 

- 12.12.2017 - 2. zasadnutie PK PVP a TSV – všetci členovia PK 

 

JANUÁR 

- 18.01.2018 – účasť v obvodovom kole GEO v kategórii Z –Tomáš Dolinský I.C 

       RNDr.,Ing. Vavreková, 

-      24.01.2018 – KK GEO v kategórii Z Viktória Pasternáková IV.C - 21. miesto 

        /123 účastníkov/ – PaedDr. Černajová 

 

FEBRUÁR 

- 05.02.2018- florbal žiakov obvodové kolo 3. miesto – Mgr. Čiernik,  

- 08.02.2018 - basketbal žiačok - 3 .miesto obvodové kolo – PaedDr. Kamenická, 

- 12.02.2018-basketbal žiačok -  3 .miesto obvodové kolo – Mgr. Čiernik, 

- 19.02.-23.02.2018 -  Lyžiarsky kurz 1. roč.- PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik 

 

MAREC 

- 08.03.2018 -3. zasadnutie PK PVP a TSV – všetci členovia PK,  

- 27.03. 2018 – zakúpenie výukových CD, kníh a materiálov na vyučovanie GEG – Moskva 

– PaedDr. Černajová 

 

APRÍL 

- 04.04. 2018 - KK SOČ – 3. miesto v obore 05 – geografia  - „Paphos“- Kuzmiaková, 

Vasilková III.D – PaedDr. Černajová, 

- 22.04.2018 – Deň Zeme – fotografická súťaž - RNDr.,Ing. Vavreková, 
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- 26.04.2018 – exkurzia do Jasovskej jaskyne 2. roč. - RNDr.,Ing. Vavreková 

 

 MÁJ 

- 02.-04. 05. 2018 – KOŽAZ  3.roč.  1.turnus  - Mgr.Čiernik, PaedDr.Kamenická, 

- 14.05.2018 – Geografická vychádzka Kalvária III.D – PaedDr. Černajová, 

- 16.05.2018 – Multikultúrna exkurzia – Židovská synagóga, Múzeum rusínskej kultúry 

III.D PaedDr. Černajová, 

- 18.04.2018 – exkurzia -  Štatistický úrad Prešov – II.C, III.C – Mgr.Belišová, RNDr.,Ing. 

Vavreková, 

- 22.05.2018 – Milujem svoje mesto – I.B brigáda na skrášlenie mesta Prešov 

- PaedDr. Kamenická, 

- 28.05.-01.06.2018 – Týždeň pohybových aktivít - PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik, 

PaedDr. Černajová 

   

JÚN 

     - 21.06.2018 – rozhlasová relácia “Triedenie odpadu“- PaedDr. Černajová, 

     - 22.-26.06. 2018- KOŽAZ III.B, III.D – PaedDr. Kamenická, PaedDr. Černajová, 

     - 25.-26.06.2018 – KOČAP 1.a 2. ročníky – Mgr. Čiernik, 

     - 26. 06. 2018 - prehliadka historického centra Prešova so žiakmi III. C – Mgr. Belišová, 

     - zostavenie zbierky úloh z matematiky pre PS v roku 2019 – Mgr. Belišová, 

-  28.06. 2017 - 4. zasadnutie PK PVP a TSV- – všetci členovia PK 

 

 

-  údaje o predmetovej komisii  spoločensko-vedných predmetov  

 

Zloženie členov:  

  Vedúca PK: Mgr. Ján Benko, PhD. 

  Členovia PK: Mgr. Zuzana Dupaľová, PaedDr. Mária Havrillová, Mgr. Antónia   

     Jadušová, PhD., Mgr. Marta Pastulová, Mgr. Ingrid Šoltysová, Mgr.  

     Nikol Tomanová, PaedDr. Jana Kamenická. 

 

SEPTEMBER 

- 04.09.2017 – zasadnutie PK, realizácia vstupných testov, zjednotenie a schválenie 

tematických plánov, krúžková činnosť, harmonogram zasadnutí PK, plán práce PK, plán 

hospitácií, súťaží a exkurzií, 

- 22.09.2017 – zbierka Biela pastelka – organizácia zbierky za účelom pomôcť tým, ktorí 

stratili zrak a snažia sa s touto situáciou vyrovnať, na pôde našej školy, žiačky II.A triedy 

Pavlína Haboráková a Kristína Kundeková, Mgr. Šoltysová, 

- 25.09.2017 – beseda k zbierke „Modrá nezábudka“ – uskutočnená beseda p.Pitkovou  

(koordinátor Dni nezábudiek) za účelom oboznámenia s problematikou – „Liga za duševné 

zdravie“ – ako prijať a vyrovnať sa so stratou milovaného človeka, žiaci triedy II.C a 10 

žiakov triedy III.D, Mgr. Šoltysová, 

- 28. a 29.09.2017 – Prešov číta rád - uskutočnené besedy so spisovateľmi v rámci 12.ročníka 

festivalu. Hosťami boli Dado Nagy, Ondrej Kalamár, Pavol Weiss a Lena Riečanská, 

cieľom bolo zvýšiť záujem o čítanie kníh u našich žiakov 1.-4.ročníka a zvýšenie čitateľskej 

gramotnosti, Mgr. Benko, PhD. a Mgr. Jadušová, PhD., 

- 29.09.2017 – tvorivá dielňa moderátorov – zaslanie prihlášky 3 žiakov školy, Mgr. 

Jadušová, PhD., 

- úprava ŠkVP zo slovenského jazyka a literatúry, Mgr. Benko, PhD. a Mgr. Jadušová, PhD.  
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OKTÓBER 

- 02.10.2017 – zbierka Modrá nezábudka - zapojenie sa školy do celonárodnej zbierky 

v meste Prešov, účasť 10 žiakov z III.D triedy a celej triedy II.C. Vyzbieraná suma bude 

slúžiť na podporu chránených dielní, chránenej práce, zariadeniam zamerané na zmysluplné 

a tvorivé trávenie voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia, Mgr. Šoltysová, 

- 03.10.2017 – zaslanie ďakovného listu riaditeľke Knižnice P.O.Hviezdoslava k účasti našej 

školy na projekte Prešov číta rád, Mgr. Benko, PhD. a Mgr. Jadušová, PhD., 

- 16.10.2017 – vzdelávacie podujatie pre stredoškolské učiteľky a multiplikátorky 

demokratického občianstva a ľudských práv na RP MPC Prešov – účasť Mgr. Šoltysovej. 

Cieľom podujatia bolo hodnotenie XIX. ročníka OĽP a príprava jubilejného XX. ročníka 

OĽP. Súčasťou podujatia boli aj témy zaostrené na predchádzanie všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, Mgr. 

Šoltysová, 

- 20.10.2017 – regionálne kolo súťaže v moderovaní organizované DJZ – útvarom 

osvetových činností – účasť 2 žiačok – S.Szentpétery, II.B, a N.Guľášová, IV.B. , Mgr. 

Benko, PhD. a Mgr. Jadušová, PhD., 

- 25.10.2017 – prednáška na tému Stop extrémizmu, radikalizmu, xenofóbie a predchádzanie 

iných foriem intolerancie – realizované pre učiteľov našej školy na pôde školy, Mgr. 

Šoltysová, 

- Záložka do knihy – tvorba 20 záložiek do knihy žiakmi a ich zaslanie partnerskej škole. 

Účasť žiakov 1. – 3.ročníka školy na celoslovenskom projekte, podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, Mgr. Jadušová, PhD.,  

- 24.10.2017 – Deň otvorených dverí 2017 – prezentácia SOŠ podnikania prostredníctvom 

tvorivých aktivít v triedach realizovanými so žiakmi,  sprevádzanie žiakov ZŠ, Mgr. Benko, 

PhD., Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Šoltysová, Mgr. Tomanová, PaedDr. Kamenická, Mgr. 

Dupaľová, 

- spolupráca pri tvorbe príspevku na medzinárodnú konferenciu do Mukačeva na 

Mukačevskej štátnej univerzite s Ing. A.Oršulákovou a riaditeľom SOŠ podnikania, 

Ing.S.Kuchtom, MBA., Mgr. Benko, PhD., 

- 26. - 28.10.2017 – medzinárodná konferencia na Mukačevskej štátnej univerzite 

v Mukačeve – účasť a prednesenie príspevku školy, Mgr. Benko, PhD., 

- tvorba šablóny záverečných prác s Ing.Onderkovou, Mgr. Benko, PhD. 

 

NOVEMBER 

- Olympiáda ľudských práv – uskutočnené triedne kolá za účasti 35 žiakov, postup do 

školského kola získalo 16 žiakov, Mgr. Šoltysová, 

- 08.11.2017 – krajská komisia SOČ – účasť na zasadnutí komisie na Okresnom úrade, 

odboru školstva k organizácii 40.ročníka SOČ v Prešovskom kraji, Mgr. Benko, PhD., 

- 09.11.2017 – seminár na tému ochrany spotrebiteľa – zúčastnili sa žiaci III.B a III.C triedy, 

na pôde našej školy organizovalo Európske spotrebiteľské centrum v SR, pod záštitou 

Ministerstva hospodárstva SR, ktorú zastupovala štátna radkyňa, Mgr. Katarína Zalaiová, 

Mgr. Zuzana Dupaľová, 

- 15.11.2017 – školenie metodikov a koordinátorov SOČ – účasť na školení v malej aule 

Okresného úradu, Prešov, Mgr. Benko, PhD., 

- 28.11.2017 – Literárna exkurzia Po stopách štúrovcov v mestách Kežmarok a Levoča – 

účasť  41 žiakov 2.ročníkov školy všetkých študijných odborov, navštívenie Lyceálnej 

knižnice, Dreveného artikulárneho kostola, Nového kostola a prehliadky mesta Kežmarok, 

Spišského múzea v Levoči – historickej radnice, Sídelnej budovy a Domu Majstra Pavla, 

Mgr. Benko, PhD., Mgr. Jadušová, PhD. 
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DECEMBER 

- 05.12.2017 – školské kolo Olympiády ľudských práv – zúčastnilo sa 11 žiakov 2.ročníka. 

Na 1.mieste sa umiestnila M.Poklembová z II.C triedy, na 2.mieste S.Vargová z II.A a na 

3.mieste B.Chovancová z II.C triedy, Mgr. Šoltysová, 

- 09.12.2017 – Duchovná obnova pre učiteľov náboženskej výchovy – účasť na podujatí s 

témou Diabol – oslobodenie: povinná formácia pre udržanie katechetickej misie, Mgr. 

Šoltysová, 

- 12.12.2017 – Rozhlasové okienko – téma Uplatňovanie svojich ľudských práv a ich dopad 

na spoločnosť – venované pri príležitosti Dňa ľudských práv, Mgr. Šoltysová, 

- 22.12.2017 – zasadnutie PK, vyhodnotenie súťaží a exkurzií, výsledky kontroly 

pedagogickej dokumentácie, hodnotenie krúžkovej činnosti, hodnotenie testov, cvičných 

maturitných testov, vyhodnotenie kontroly a súladu ŠkVP a ŠVP, 

- Vianočné posedenie zamestnancov školy – príprava a realizácia programu a spevu so 

žiakmi. Nácvik cudzojazyčných textov piesne, Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Benko, PhD., 

Mgr. Tomanová, Mgr. Dupaľová, 

- Okruh otázok do maturitných zadaní za predmet komunikácia a rétorika, Mgr. Benko, PhD., 

Mgr. Jadušová, PhD. 

 

JANUÁR 

- Môj čas s knihou – aktivita na podporu čitateľskej gramotnosti - na hodine SJL, Mgr. 

Jadušová, PhD., 

- Scenár na prezentáciu školy na základne školy – príprava a tvorba scenára s výberom žiakov 

na prezentáciu školy, Mgr. Benko, PhD. 

 

FEBRUÁR 

- 01.02.2018 – zasadnutie PK, vyhodnotenie činnosti za 1.polrok šk.roka, kontrola plnenia 

opatrení prijatých pre výučbu SJL, súťaže a olympiády, účasť žiakov na súťažiach, príprava 

maturitných skúšok,  

- SOČ – vedenie a konzultovanie prác SOČ, účasť v porote v školskom kole SOČ, Mgr. 

Šoltysová, Mgr. Benko, PhD., 

- 22.02.2018 – organizácia školského kola SOČ, Mgr. Benko, PhD., 

- 22.02.2018 – príprava a skúška francúzskeho predstavenia Pocta Coco, Mgr. Benko, PhD., 

- Prezentácia školy na základné školy – príprava skupiny žiakov, Mgr. Jadušová, PhD., 

- Jazyková oprava a korektúra knihy žiačok II.A triedy, M.Mikčová – S.Činčilová, s názvom 

Argument. Večná hádka, Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Benko, PhD. 

 

MAREC 

- „Marec – mesiac knihy“ – rozhlasové vysielanie a inštalácia kníh a nástenky k mesiacu 

kníh, Mgr. Jadušová, PhD., 

- Projekt k mesiacu kníh – Môj čas s knihou na hodine slovenského jazyka, Mgr. Jadušová, 

PhD., 

- Práce a obhajoby SOČ – pravopisná, štylistická, formálna oprava prác SOČ a 7 textov 

obhajob prác, Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Benko, PhD., 

- 28.03.2018 – návšteva krajskej Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove so žiačkami 

M.Mikčovou a S.Činčilovou z II.A a S.Kuchtovou, marketingovou pracovníčkou školy – 

odovzdanie vytlačenej prvotiny žiačok – Argument. Večná hádka. - riaditeľke knižnice, 

Mgr. Benko, PhD. 

 

APRÍL 
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- SOČ – účasť na celoštátnom kole SOČ ako predseda poroty v odbore Problematika voľného 

času a udelenie ďakovného listu za dlhoročnú prácu v SOČ od MŠVVaŠ SR, ŠIOV 

a Žilinskej univerzity, Mgr. Benko, PhD., 

- Čitateľská gramotnosť – realizácia triednych kôl súťaže v čitateľskej gramotnosti pre žiakov 

1.a 2.ročníka, Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Benko, PhD., 

- 24.4.2018 – uskutočnené stretnutie s vedúcimi predmetových komisií – podaná informácia 

o čitateľskej gramotnosti súvisiaca s medzipredmetovými vzťahmi, Mgr. Jadušová, PhD., 

- 26.4.2018  - školské kolo súťaže Čitateľská gramotnosť – účasť 22 žiakov školy, Mgr. 

Jadušová, PhD., 

- 22.12.2017 – zasadnutie PK, kontrola plnenia opatrení prijatých pre výučbu SJL, realizácia 

písomnej časti MS, príprava na ústne maturitné skúšky, kontrola zadaní, vyhodnotenie 

priebehu súťaží a olympiád, vyhodnotenie činnosti PK a výsledkov výchovno-

pedagogickej činnosti v 3.štvrťroku, problémoví žiaci a riešenie aktuálnych problémov,  

Mgr. Benko, PhD. 

 

MÁJ 

- 11.05.2018 – regionálna súťaž študentov SŠ v rétorike – 3.miesto žiačky Nikoly Guľašovej 

zo IV.B, Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Benko, PhD., 

- 22.05.2018 – akcia „Miluje svoje mesto“ – úprava cyklistického chodníka so žiakmi školy, 

Mgr. Tomanová. 

 

JÚN 

- vytvorenie návrhu Smernice o záverečných prácach, Mgr. Jadušová, PhD., Mgr. Benko, 

PhD., 

- vytvorenie vzorových úloh pre prijímacie konanie z predmetu SJL pre potenciálnych 

uchádzačov zo zahraničia, Mgr. Benko, PhD., 

- koncoročný zahraničný výlet tried III.A, III.B a ďalších žiakov školy v Osvienčime, 

Krakove a Wieliczke – účasť ako pedagogický dozor, Mgr. Benko, PhD., 

- 29.06.2018 – zasadnutie PK, hodnotenie činnosti predmetovej komisie za 2.polrok, 

vyhodnotenie činnosti za celý školský rok 2018/2019 a opatrenia na zlepšenie práce, 

v novom školskom roku, vyhodnotenie maturitných skúšok, práce v záujmových krúžkoch. 

 

 

- údaje o predmetovej komisie cudzích jazykov 

 

Zloženie členov:   

   Vedúca: Mgr. Júlia Amanová            

Členovia: PaedDr. Valentína Černajová,    Mgr. Zuzana Dupaľová, PaedDr. Mária     

                 Havrillová, Mgr. Tatiana Miková, Mgr. Marta Pastulová, Mgr. Natália    

                 Prostredná, Mgr. Veronika  Stoláriková, Mgr. Nikol Tomanová. 

  

              Vyučujúce CUJ v školskom roku 2017/2018 viedli žiakov k používaniu Európskeho 

jazykového portfólia 16+ ako nástroja autoevalvácie,  pracovali na skvalitnení 

vyučovacieho procesu s cieľom zatraktívniť ho pre žiakov a rozvíjať ich kompetencie 

a zručnosti v oblasti učenia sa cudzích jazykov – anglického, nemeckého, ruského, 

španielskeho a francúzskeho. Využívanie inovatívnych metód a foriem výučby sa tak stalo 

pevnou súčasťou vyučovania cudzích jazykov, zvýšenú pozornosť vyučujúce venovali 

rozvíjaniu jazykových zručností a kompetencií žiakov tréningom a drilom s ohľadom na 

rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie, na monitorovanie prípravy 

žiakov na vyučovanie a využívanie techniky na vyučovacích hodinách.  
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              Učitelia CUJ zabezpečili plynulý vedomostný prechod žiakov zo základných škôl   do 

prvého ročníka strednej školy v oblasti vyučovania cudzích jazykov.         

                                                            

SEPTEMBER  

- 4.9., zasadnutie PK, schválenie TVVP pre anglický, nemecký, ruský, španielsky 

a francúzsky jazyk, schválený plán úloh na školský rok 2017/18, schválený plán hospitačnej 

činnosti, schválený plán súťaží, aktivít, činnosti PK CUJ, plán exkurzií, plán krúžkovej 

činnosti, schválený termín realizácie vstupných testov z CUJ, zabezpečenie odporúčaných 

učebníc pre prvý a druhý ročník z hlavného cudzieho jazyka z príspevku MŠ SR,  

- 26.9., Európsky deň jazykov organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou, 

rozhlasové okienko na podporu učenia sa cudzích jazykov a pochopenia priaznivého 

multikultúrneho prostredia v škole na vyučovaní s cieľom pomôcť žiakom uvedomovať si 

nevyhnutnosť porozumenia iným kultúram, realizované interaktívne aktivity pre žiakov na 

hodinách CUJ pod názvom: „Ako som na tom s jazykovými znalosťami?“. 

 

OKTÓBER 

- 24. 10., Deň otvorených dverí, ANJ: Komunikácia cez skype – žiadne hranice, žiadna 

vzdialenosť (využitie moderných technológií v komunikácii), interaktívne úlohy pre žiakov 

ZŠ v programe Alf, Mgr. Amanová, ANJ: Telemost, Mgr. Pastulová, NEJ: Nemecko - ako 

ho nepoznáte, Mgr. Tomanová, SPJ: Škola latinskoamerickej hudby, Mgr. Miková, RUJ: 

Čajepitie, Mgr. Černajová, 

 

NOVEMBER          

- 21.11., zasadnutie PK, realizácia triednych kôl a príprava školských kôl olympiád z cudzích 

jazykov,  

- príprava žiakov na Olympiádu v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, realizácia 

triednych kôl OAJ, ONJ, ORJ, všetky vyučujúce CUJ,  

- 30.11., celoslovenská súťaž Expert geniality show, príprava žiakov, organizačno-technické  

zabezpečenie súťaže, Mgr. Amanová, (výsledky za školu budú známe začiatkom februára 

2018), 

 

DECEMBER  

- 8.-9.12., vybavovanie víz a dokumentov pre víťazov Kvízu o histórii Ruska a Slovenska, 

Mgr. Černajová, 

- 11.12., školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, príprava testov, nahrávok                  na 

počúvanie s porozumením, organizačné zabezpečenie, hodnotenie testov, skúšanie ústnej 

časti a samotná realizácia školského kola OAJ, členky odbornej poroty:              Mgr. 

Dupaľová, Mgr. Pastulová, Mgr. Stoláriková, 

- 18.-22.12., pobyt žiakov Thonovej a Džubaru v Moskve, víťazi Medzinárodného kvízu 

o histórii a súčasnosti Ruska, Mgr. Černajová, 

- 18.12. školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, príprava, organizácia a realizácia, víťazka 

Vladyslava Zhvaljuk z I.B postúpila do krajského kola, vyučujúca:             Mgr. Černajová,  

- 21.12., Vianočný jarmok, koordinácia žiakov a pomoc pri príprave stánkov, zabezpečenie 

priebehu jarmoku a dozor pri uprataní priestorov po akcii, všetci vyučujúci CUJ, 

 

JANUÁR 

- 17.1., obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku, Spojená škola Tarasa Ševčenka, 

Sládkovičova ul., Prešov, v ktg. 2D SOŠ získala 2. miesto Michaela Markovičová, IV.D, 

vyučujúca: Mgr. Dupaľová, v ktg. 2B Gymnáziá a akadémie získal 10. miesto Marek 

Tančák, III.C, vyučujúca: Mgr. Pastulová, 
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- 22.1., beseda o Moskve v III.B, Mgr. Černajová, 

- 31.1., zasadnutie PK, vyhodnotenie činnosti za 1. polrok školského roka 2017/2018, boli 

odsúhlasené maturitné zadania pre úroveň B1 a B2 z ANJ, NEJ a RUJ a používanie 

elektronického slovníka Lexicon počas ústnej časti MS 2018 pre všetky cudzie jazyky,  bola 

vykonaná kontrola pripravenosti žiakov štvrtého ročníka z CUJ na MS 2018, vyučujúce boli 

oboznámené s výsledkami kontroly pedagogickej dokumentácie a hospitačnej činnosti 

v PK CUJ. 

 

FEBRUÁR 

- 16.1., prezentovala Mgr. Dupaľová našu školu deviatakom ZŠ v Ľuboticiach, 

- 18.1., Mgr. Dupaľová sa zúčastnila obvodného kola Olympiády v NEJ vo funkcii predsedu 

komisie, 

- vyučujúce ANJ a FRJ (Amanová, Pastulová, Stoláriková, Prostredná) pracovali           so 

žiakmi na prekladoch resume na SOČ a Mgr. Prostredná pri nácviku a realizácii 

predstavenia Pocta Coco Chanel. 

 

MAREC 

- vyučujúce CUJ jazykov pracovali so žiakmi na prekladoch resume na SOČ, vykonávali 

pedagogický dozor počas talentových prijímacích skúšok a venovali sa oprave písomných 

maturitných slohových prác. 

 

APRÍL 

- 13.4. MLM, Mgr. Prostredná sprevádzala Michela Bourdiera, sprostredkovala jeho účasť 

na nahrávke kolekcie Coco Chanel predvádzanej na MLM 2018, ostatné vyučujúce CUJ 

pracovali podľa zaradenia v organizačnom zabezpečení akcie, 

- vyučujúce CUJ (Mgr. Amanová, Mgr. Pastulová) spracovali cvičné maturitné zadania, Alf 

testy a Power Point prezentácie k maturitným témam na ústnu časť MS 2018 z ANJ pre 

žiakov končiaceho ročníka. 

 

MÁJ 

- 15.5. zasadnutie PK CUJ, analýza a vyhodnotenie PFEČ a PFIČ MS 2018, vyhodnotenie 

prípravy maturantov na ústnu časť MS 2018, 

- 21.5.- 25.5., PMK MS 2018 – ANJ, RUJ, NEJ - vyučujúce CUJ sa tento mesiac podieľali 

na priebehu MS 2018 ako skúšajúce na našej škole a vo funkciách PMK         na Hotelovej 

akadémii v Prešove (Mgr. Amanová, Mgr. Dupaľová, Mgr. Černajová, Mgr. Stoláriková). 

 

JÚN 

- 19.6. zasadnutie PK CUJ, analýza ústnej časti MS 2018, vyhodnotenie výsledkov činnosti 

PK CUJ za  školský rok 2017/2018, prerokované návrhy na zmeny v ŠkVP a v činnosti 

a aktivitách PK CUJ. 

 

 

-  údaje o predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov  

 

Zloženie členov:  

 Vedúca: Ing. Džoganíková 

Členovia: -  Ing. Centeková,  Ing. Cvengroschová,  Ing. Drábová, Ing. Kočárová,  JUDr. 

Marinicová PhD.,  Ing. Miklušová,  Ing. Onderková, Ing. Oršuláková, Ing. Sirková  

PhD.,  Mgr. Šebejová E., Mgr. Šebejová J.,  Ing.  Vrabeľ                              

Ostatní učitelia vyučujúci OEP spolupracujú s PK OEP podľa potreby. 
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SEPTEMBER  

- 12.09.2017 – zasadnutie PK OEP, na ktorom boli prekonzultované a schválené: plán práce 

PK OEP, tematické výchovno-vzdelávacie plány odborných ekonomických predmetov, 

návrhy na riešenie v zlepšení študijných výsledkov, analýza účinnosti návrhov nových 

metód a spôsobov pre zlepšenie študijných výsledkov, 

- príprava dňa otvorených dverí a celoškolskej súťaže Nápad predáva – všetci učitelia, 

-  v predmete Ekonomika v 1. ročníku v oboch študijných odboroch ŠP a EL zapracovanie 

nového spôsobu výučby - systému vzdelávania  eduScrum do TP predmetu, zodpovedná: 

Ing. Oršuláková, 

- zabezpečenie prípravy, dokumentácie a kontroly odbornej praxe žiakov 4.roč. št.odboru ŠP 

a EL v termíne: 1.-12.10.2017, zodpovedná vyučujúca:  Ing. Džoganíková.  

 

OKTÓBER 

- návšteva Úradu PSK - Deň Prešovského kraja - 5.10. 2017 so žiakmi 3.ročníka /III.B, III.C/, 

zodpovední vyučujúci: Ing. Džoganíková,  Ing. Miklušová, Mgr. Dupaľová, 

-  vypracovanie šablóny maturitných prác  pre žiakov  št.odborov ŠP a EL pre PČ MS 

/spolupracovali: Mgr.Benko, Ing. Onderková, Ing. Džoganíková /,   

- príprava a realizácia prezentácie št.odborov ŠP a EL na DOD /24.10./ v učebni č.313, 

zodpovední vyučujúci: Ing. Džoganíková, D. Cvengroschová,  M.Vrabeľ, 

- príprava žiakov III.B št.odbor ŠP na súťaž cvičných firiem: na Medzinárodnom veľtrhu CF 

v Košiciach (19.-20.10.2017), kde žiaci /P.Vysokajová, V.Banociová, T.Adamko, S. 

Tkačik, R.Potočňák/s CF „iLens, s.r.o.,  získali ocenenie "Najinovatívnejšia CF", 

zodpovedná vyučujúca:  Ing. Cvengroschová, 

- vytvorenie PP prezentácie odborov Škola podnikania a Ekonomické lýceum, zodpovedná 

vyučujúca:  Ing. Cvengroschová, 

- dňa 18.10.2017  zástupcovia spoločnosti OVB, Allfinanz Slovensko a.s.: Mgr. Ivana 

Servanská a Miroslav Cuninka zrealizovali  na SOŠ školenie a vzdelávanie vo finančníctve 

-  prostredníctvom finančnej hry Finančná sloboda pre žiakov 3.ročníka /III.B/, organizačne 

podujatie zabezpečila Ing. Kočárová. 

 

NOVEMBER  

- 9.11. účasť so žiakmi III.D v kine SCALA – cestopisný dokument o Vietname, zodpovedná 

vyučujúca:  Ing. Džoganíková, 

- vypracovanie letáku  pre M. Vavrekovú na barmanský kurz a zabezpečenie  farebnej 

bezplatnej tlače, zodpovedná vyučujúca:  Ing. Cvengroschová, 

- dňa 09.11.2017 sa na našej škole uskutočnil seminár na tému ochrany spotrebiteľa, ktorý 

organizovalo Európske spotrebiteľské centrum v SR, pod záštitou Ministerstva 

hospodárstva SR pre žiakov III.B a III.C triedy prezentovaný štátnou radkyňou Ministerstva 

hospodárstva Mgr. Katarínou Zalaiovou, zodpovedná vyučujúca:  Mgr. Dupaľová. 

DECEMBER     

- práca členov PK OEP na vypracovaní MZ pre TČ MS a PČ MS v št.odbore Ekonomické 

lýceum, zodpovedná vyučujúca:  Ing. Džoganíková, 

-  koordinácia práce vyučujúcich /ekon.predmety/ pri príprave žiakov na testovanie vo 

Finančnej olympiáde a Ekonomickej olympiáde, zodpovedná vyučujúca:  Ing. 

Džoganíková, Ing. Kočárová, 

- dňa 15.12.2017 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému Finančná gramotnosť, ktorú 

organizovala OVB, Allfinanz Slovensko, a.s. prezentovaná Mgr. Ivanou Servanskou pre 

žiakov IV.B  triedy. Besedu organizačne zabezpečila Ing. Kočárová, 
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-    21.12. sa organizoval Vianočný jarmok 2017 – triedni učitelia pomáhali s prípravou. 

 

JANUÁR 

- konzultácie ekonomických projektov na SOČ – Ing. Džoganíková, Ing. Onderková, Ing. 

Sirková, 

- kontrola a úprava MZ pre TČ MS a PČ MS v št.odbore Škola podnikania - členovia PK 

OEP, 

- realizácia testovania žiakov všetkých ročníkov v jednotlivých študijných odboroch vo 

Finančnej olympiáde a Ekonomickej olympiáde – prácu vyučujúcich koordinovali: Ing. 

Džoganíková, Ing. Kočárová, 

- príprava prác a prezentácií na súťaž Nápad roka: členovia PK OEP, 

- Príprava a organizačné zabezpečenie súťaže NP: org.tím: Ing. M.Vrabeľ, Ing.M. 

Vavreková, Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová, Ing. A.Oršuláková, Mgr. D.Belišová, Ing. 

D.Cvengroschová. 

 

FEBRUÁR 

- 1.2.2018 – zasadnutie PK OEP, na ktorom bolo prerokované: kontrola plnenia tematických   

plánov za príslušné obdobie, vyhodnotenie vyučovacích výsledkov za 1.polrok 2017/2018, 

návrhy na riešenie v zlepšení študijných výsledkov, schválenie formy PČ OZ MS, tvorba 

maturitných zadaní, výmena skúseností pri výučbe odborných predmetov, kontakt 

s odbornou verejnosťou, organizačné zabezpečenie škols.súťaže „Nápad predáva“, 

- do krajského kola v Ekonomickej olympiáde postúpili dve žiačky: Peláková Lucia 

/3.ročník/ a Novysedláková Dominika /2.ročník/- 20.2.2018 ,                                           do 

krajského kola Finančnej olympiády  postúpilo16 žiakov, 

- Príprava prác a prezentácií žiakov na súťaž Nápad roka: členovia PK OEP. 

 

MAREC 

- práca so žiakmi:  konzultácie k prácam SOČ:  

vyučujúci:  Ing. Onderková, Ing. Džoganíková, 

žiaci IV.B: Š. Uličná,  R.Belišová, 

- účasť členov PK OEP na  EČ a PFIČ MS 2018, 

- organizačné zabezpečenie súťaže NP dňa 8.3.2018 v telocvični školy, organizačný tím: Ing. 

M.Vrabeľ, Ing.M. Vavreková, Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová, Ing. A.Oršuláková, 

Mgr. D.Belišová, Ing. D.Cvengroschová, 

- príprava prezentácie št.odborov ŠP a EL v kongresovej miestnosti – ku Dňu otvorených 

dverí /8.3./, zodpovední vyučujúci:  Ing. I.Džoganíková, Ing. M.Vrabeľ, Ing.M. Vavreková, 

Ing. D.Cvengroschová. 

 

APRÍL 

- MLM /13.4./ členovia PK OEP boli súčasťou organizačného tímu MLM,  

- Vypracovanie žiadostí, potvrdení a zmlúv na odbornú prax pre žiakov III.B – št.odbor ŠP 

/29 žiakov/,  zodpovední vyučujúci:  Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová, Ing. Onderková, 

- Organizačné zabezpečenie vypracovania a odovzdania maturitných prác žiakov IV.B, /PČ 

MS/ št.odbor ŠP a EL /25 žiakov/, prácu členov PK koordinovala Ing. Džoganíková, 

- Dňa 26.4. Ing. Džoganíková s J. Šebejovou  pre žiakov 2.ročníka /II.B, II.C/ zorganizovali 

besedu s pracovníkmi finančno-poradenskej spoločnosti PROSIGHT a.s., so zameraním na 

edukáciu vo finančnej gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo..../, prednášku 

a besedu viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš. 

 

MÁJ  

http://3.ro/
http://2.ro/
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- Ing. Džoganíková - práca so žiakmi IV.B: maturitný projekt /25 žiakov/, kontrola a 

hodnotenie maturitných prác žiakov – členovia PK OEP,  

- kontrola žiakov III.B triedy počas odb.praxe v termíne 21.5.-1.6.2018, vyučujúci:  Ing. 

Onderková, Ing. Džoganíková, hodnotenie správ z praxe žiakov: Ing. Džoganíková, Ing. 

Vrabeľ, 

- Ing. Džoganíková,  Ing. Onderková, Ing. Centeková, Ing. Šebejová E.  - členky maturitnej 

komisie pre OP.   

 

JÚN 

- organizačné zabezpečenie besedy s p. D. Hanušinovou, oblastnou riaditeľkou finančnej 

poradenskej spoločnosti Capitol – Kooperativa: 

- prednáška a beseda pre žiakov II.B, II.C 

- prednáška a beseda pre žiakov III.B, III.C 

- zodpovední vyučujúci:  Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová, 

- 7.6. zasadnutie PK OEP:  vyhodnotenie plánu práce PK a návrhy na ďalší školský rok,  

- vyhodnotenie maturitných skúšok a úrovne vedomostí žiakov z OEP, vyhodnotenie 

vyučovacích výsledkov za 2.polrok 2017/2018, vyhodnotenie účasti a umiestnenia žiakov 

v súťažiach, vyhodnotenie maturitných a ročníkových projektov, vyhodnotenie efektívnosti 

metódy EduScram vo výučbe ekonomiky v 1.ročníku št.odboru ŠP a EL, prekonzultovanie 

a návrhy obsahu predmetu Projektový manažment zaradeného do 3.roč. /ŠP a EL/, 

prekonzultovanie odbornej praxe žiakov, prác SOČ. 

 

 

- údaje o predmetovej komisie predmetov cestovného ruchu  

 

Predmetová komisia predmetov zameraných na CR pracuje v priebehu školského roka 

2017/2018 podľa schváleného plánu práce v zložení: Ing. Kočárová Jana, Ing. Miklušová Anna, 

RNDr., Ing. Mária Vavreková, Mgr. Šebejová Jana. Zasadnutí sa zúčastňovala Ing. 

Cvengroschová Danka. 

 Cieľom činnosti PK CR bolo: 

- garancia odbornosti vyučovania predmetov zameraných na cestovný ruch, 

- príprava a kompletizácia maturitných zadaní pre študijné odbory MRCR a PMCR, 

- realizácia PČOZ MS v oboch študijných odboroch,  

- koordinácia mimoškolských aktivít a spolupráca so subjektmi v meste Prešov, PSK 

a v rámci Slovenska, 

- zvyšovanie odbornosti členov PK aktuálnymi informáciami, odbornou literatúrou, účasťou 

na odborných podujatiach, 

- zapojenie žiakov do SOČ, odborných súťaží zameraných na CR a podnikanie, podpora 

a propagácia študijných odborov PMCR, MRCR a štúdia na SOŠ podnikania. 

 Stanovené ciele boli splnené.  

 

SEPTEMBER  

- 5.9.2017 - zasadnutie PK, schválenie plánu práce PK CR, prejednanie materiálno-

technického vybavenie vyučovania predmetov CR, odborných podujatí, exkurzií, kurzov a 

súťaží pre šk.r. 2017/2018, 

- Všetci členovia PK CR aktualizovali TP jednotlivých predmetov, 

- Realizácia dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov IV.C a IV.D študijného odboru MRCR na 

vybraných a zmluvne dohodnutých prevádzkach. Prax odborne a pedagogicky zastrešovali 

Mgr., Ing. Miklušová a Mgr. Šebejová, 
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- Ing. Kočárová a RNDr., Ing. Vavreková pripravili program odbornej učebnej praxe pre 

žiakov II.D štud. odboru MRCR,  

- Ing. Kočárová zabezpečila propagáciu programu Zdravá výživa na nástenke na 3. poschodí 

školy, 

- Materiálne a technické zabezpečenie vyučovania metódou EduScrum spracovala Ing. 

Oršuľáková, 

- Ing. Kočárová vyhotovila harmonogram a rozpis služieb žiakov na vrátnici a v bufete. 

V priebehu celého školského roka zabezpečovala aktualizáciu tohto harmonogram. 

 

OKTÓBER 

- Žiaci II.D realizovali týždennú odbornú učebnú prax v zariadení Pltník v Červenom 

Kláštore, v Pieninskom národnom parku pod vedením Ing. Kočárovej a RNDr., Ing. 

Vavrekovej, 

- V spolupráci s p. Majorošom, členom Slovenskej barmanskej asociácie, sa uskutočnili 

prezentácie barmanského kurzu pre žiakov školy, 

- V spolupráci s Ing. Kočárovou sa v priestoroch SOŠ podnikania uskutočnilo pracovné 

stretnutie zapojených škôl a vedenia JASR k realizácii predmetu Podnikanie v CR, 

- Všetci členovia PK CR sa aktívne zapojili do prezentácie školy a študijných odborov počas 

Dňa otvorených dverí a Týždňa otvorených dverí, 

- Ing. Oršuľáková vypracovala odborný referát o vyučovaní metódou eduScrume pre 

vystúpenie na medzinárodnej konferencii v Mukačeve. 

 

NOVEMBER 

- 78 žiakov školy sa zúčastnilo na prezentácii pod názvom Vietnam – brána do Indočíny 

zameranej na geografiu, kultúru a cestovateľské zážitky. Prezentácia mala veľmi dobrý 

ohlas u žiakov študijných odborov MRCR a umeleckých odborov. Účasť na podujatí 

organizovala RNDr., Ing. Vavreková v rámci spolupráce s organizáciou Svet okolo nás,   

- Organizáciu besedy so zástupcom zahraničnej firmy Algos pre žiakov 3.roč. ktorí majú  

záujem o odbornú prax na Cypre organizačne zabezpečila Ing., Mgr. Miklušová, 

- Počas vernisáže výstavy z medzinárodného plenéru zabezpečovali žiaci II.D obsluhu pri 

pohostení ako súčasť odborných praktických skúseností pod vedením Ing. Kočárovej 

a RNDr., Ing. Vavrekovej,  

- 29.11.2017 – zasadnutie PK, schválenie foriem a tém PČOZ MS pre štud. odbor MRCR 

v šk.r. 2017/2018 a organizačného zabezpečenia odbornej praxe žiakov I.C štud.odboru 

MRCR. Bola opakovane prednesená požiadavka na dataprojektor a notebook do učebne č. 

519, ktorá je naďalej nesplnená. Wifi pripojenie do učebne č. 308 bolo realizované a je plne 

využívané.  

 

 

 

DECEMBER 

- Do prípravy stánkov a zapojenia tried na podujatie Vianočný jarmok a Hviezdy vianočnej 

pomoci boli zapojení členovia PK Ing. Kočárová, Ing. Oršuľáková, 

- Ing. Oršuľáková v rámci vyučovania metódou eduScrum zorganizovala návštevu lektorov 

zo Siemensu (Ing. Majoroš, Ing.Sakáč a Ing.Oršuľák), uskutočnila otvorené hodiny EKO 

v I.B a I.C, pripravila so žiakmi Mikulášske prekvapenia pre učiteľov,  

- Boli zakúpené tabule, pomôcky pre hodiny EKO 

- RNDr., Ing. Vavreková spoločne so žiakmi IV.D pripravila odbornú exkurziu do Prahy, 

ktorá sa neuskutočnila z neznámych dôvodov. 

- Členovia PK realizovali pravidelné konzultácie k prácam SOČ, maturitným zadaniam. 
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JANUÁR 

- Do tvorby a aktualizácie maturitných tém TČOZ a PČOZ pre štud.odbory MRCR a PMCR 

sa zapojili všetci členovia PK podľa jednotlivých odborných predmetov obsiahnutých 

v jednotlivých témach. V snahe aktualizovať maturitné témy spolupracovali s učiteľmi 

ADK a API Ing. Centekovou, Ing. Onderkovou, Ing. Džoganíkovou v predmetoch UCT, 

EKO, 

- Priebežne sa realizovali prezentácie školy na ZŠ členmi PK, 

- Prípravu propagačných a informačných materiálov pre barmanský a baristický kurz 

zabezpečila Ing. Cvengroschová, 

- V spolupráci s koordinátorkou enviromentálnej výchovy PaedDr. Kamenickou pripravila 

Ing. Kočárová Propagáciu pitia čistej vody z vodovodu formou nástenky na 3.posch., a 

príspevku do školského rozhlasu. 

 

FEBRUÁR 

- 1.2.2018 - zasadnutie PK, spracovanie organizačného zabezpečenia PČOZ MS pre IV.C 

a IV.D MRCR, rozpracovanie tém. Členovia PK sa zhodli na požiadavke, aby práce SOČ 

boli odovzdané aspoň v elektronickej podobe pred konaním školského kola. Zároveň 

navrhli zadať témy SOČ už na začiatku školského roka,  

- V dňoch 29.1. – 5.2.2018 sa uskutočnil barmanský kurz pod vedením licencovaného lektora 

SBA p. J. Majoroša. Kurzu sa zúčastnili 4 žiaci,  

- Vďaka aktívnemu pôsobeniu našich učiteľov Ing. Kočárovej a Mgr., Ing. Miklušovej 

v rámci predmetu Podnikanie v CR sa v priestoroch SOŠ podnikania uskutočnilo ďalšie 

školenie k vyučovaniu predmetu Podnikanie v CR školiteľmi z JASR.   

 

MAREC 

- 8. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo podujatia Nápad predáva, do organizácie ktorého 

boli zapojení všetci členovia PK CR v spolupráci s PK EP.  

- Žiaci IV.D štud.odb. MRCR pod vedením RNDr. Ing. Vavrekovej uskutočnili stretnutia 

s Mgr. B. Švorcom – odborným referentom oddelenia kultúry a CR MsÚ Prešov a vedením 

DPMP, aby zabezpečili realizáciu PČOZ MS. 

 

APRÍL 

- Odbornú exkurziu do NP Slovenský kras, Jasovskej jaskyne, zapísanej do Svetového 

zoznamu prírodného dedičstva UNESCO a kláštora, kultúrno-historickej pamiatky pre 

žiakov II.D a I.C zorganizovali  Ing. Kočárová, Ing. Oršuľáková, RNDr., Ing. Vavreková  

- V spolupráci s Odborom kultúry a cestovného ruchu MsÚ Prešov a Fakulty manažmentu 

PU sa 6 žiaci štud. odboru MRCR zúčastnili vzdelávania Regionálny sprievodca v CR 

a získali certifikát o jeho absolvovaní. 

 

MÁJ 

- 2.5.2018 sa uskutočnilo zasadnutie PK  

- 15.5.2018 sa realizovali PČOZ MS. Žiaci IV.C obhajovali individuálne projekty, žiaci IV.D 

realizovali skupinovú formu MS organizáciou podujatia 9 divov mesta Prešov formou 

sprevádzania mestom použitím autobusu č. 49.  

- Žiaci III.D absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax. Jej realizáciu, kontrolu a hodnotenie 

správ z praxe zabezpečovala Ing., Mgr. Miklušová, 

- Organizácia besedy žiakov poľskej partnerskej školy so žiakmi I.C a II.D študijných 

odborov MRCR a EL, 

- Realizácia TČOZ MS v triedach IV.C a IV.D štud.odbor MRCR. 
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JÚN 

- Realizácia odbornej učebnej praxe žiakov I.C MRCR – 5 dní exkurzií do Košíc, STM 

Solivar, Krajské múzeum v Prešove, Vodárenská veža, Bachledova dolina, súťaže o meste 

Prešov, hodnotenie prác z odbornej praxe - Ing. Oršuľáková, RNDr., Ing. Vavreková,  

- 7.6.2018 zasadnutie PK spoločne s PK EOP. Hlavným bodom bolo zhodnotenie výsledkov 

maturitných skúšok, materiálneho zabezpečenia vyučovania odborných predmetov,  

príprava správy o činnosti členov PK v šk.r. 2017/2018.  

- Svet oko nás: Kuba – dve tváre slobody – prihlásenie žiakov SOŠ podnikania na vzdelávací 

program v novembri 2018 resp. máji 2019 zabezpečila RNDr., Ing. Vavreková, 

- Príprava týždennej odbornej učebnej praxe žiakov II.C v októbri 2018 spoločne 

s realizáciou plenéru umeleckých odborov - Ing. Kočárová, RNDr., Ing. Vavreková, 

- 21.6.2018 zasadnutie PK CR - prerokovanie požiadavky vedenia školy na zníženie počtu 

hodín v predmetoch DEK a MKT. Všetci členovia PK CR  vyjadrili nesúhlas s danou 

požiadavkou, nakoľko obidva predmety predstavujú dôležitú súčasť odbornej prípravy 

v štud.odbore MRCR.  

- Promojazda autobusom č. 49 – v spolupráci Ms.úradom Prešov, OOCR a RTVS sa 13 

žiakov z II.D a  I.C zúčastnilo jazdy autobusom, komunikovali s redaktorkou RTVS, 

prezentovali školu a MRCR - RNDr., Ing. Vavreková, 

- Odborné exkurzie: hotel Beliér s besedou s manažérom hotela, Multikultúrne 

spolunažívanie v Prešove - Rusínske múzeum, Židovská synagóga – príprava a realizácia 

exkurzie so žiakmi II.D – Ing. Kočárová 

- Vyhodnotenie šk.kola súťaže v amatérskej fotografii a tvorbe eko-plagátu - RNDr., Ing. 

Vavreková, 

- Príprava študijných materiálov z EKO, MKT, TSF pre konanie rozdielových skúšok, 

spracovanie v elektronickej podobe pre webovú stránku školy - Ing. Oršuľáková, Ing. 

Kočárová. 
 

 

- údaje o predmetovej komisií umeleckých a odevných predmetov                             
 

Zloženie:  

  Predseda: PaedDr. Mgr. Anna Simková   

  Členovia: Mgr. Rastislav Mravec, Mgr.  Martina Leláková, Mgr. Linda Pločicová,  

     Ing. Marta Drabová, Ing. Miroslav Vrabeľ, Mgr. Š. Ondričková, Mgr. art.  

     P. Jakubík ArtD., Ing. arch. Silvia Šillová. 

 

Ostatní odborní učitelia spolupracujúci s PK UMP podľa potreby. 

 

 

AUGUST / SEPTEMBER 

- 04.09. sa konalo zasadnutie predmetovej komisie. K našej PK UMP sa pričlenila PK   SaM 

a do nášho stavu pribudla členka Mgr. Štefánia Ondričková, 

- prekonzultoval  a schválil sa   plán   práce   PK, projektové činnosti a ďalšie vízie školy, 

- PaedDr. Mgr. Anna Simková pokračovala v práci na projekte s UA-SK-HU: Etnomost 

karpatskej mládeže a práca na schválení ďalšieho projektu GEMINI, 

- prehodnotili sa a doplnili dodatky   ku   ŠkVP, učebný plán  a   tematické   výchovno-

vzdelávacie   plány  práce odborných umeleckých predmetov,  

- vykonala sa analýza   účinnosti   návrhov   nových   metód   a spôsobov   pre  zlepšenie   

študijných výsledkov vo  vyučovaní umeleckých predmetov,  
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- prehodnotil sa priebeh TS a maturitných skúšok z PČ a TČ OZMS,  

- naďalej pokračovala spolupráca v odevnej  tvorbe so študentmi  a pedagógmi  ŠMU  v 

Mukačeve (Ukrajina) – akad. mal. Eugéniou Sedouchovou  a Viktorom Gerasimovom,  

- Mgr.  Martina  Leláková spolu PaedDr. Mgr. Anna Simkovou pre 2. ročník umeleckých 

študijných odborov DIN a ODD pripravili MMP v spolupráci s partnerskou školou SUPŠ 

Ústí nad Orlicí, ktorý sa zrealizoval 09.10. v Červenom Kláštore pod vedením PaedDr. Mgr. 

Anny Simkovej a Mgr. Rastislava Mravca, 

- Mgr. Linda Pločicová pripravila a nacvičila s manekýnkami a manekýnmi choreografie pre 

už 4. ročník medzinárodnej súťaže v odevnej tvorbe ODĚV A TEXTIL LIBEREC, ktorá sa 

konala dňa 21.09.2017  v Liberci a spolu s PaedDr. Mgr. Annou Simkovou sa jej zúčastnili. 

Súťaž zorganizoval Spolek Oděv a textil, Liberec v spolupráci s Textilnou fakultou 

Technickej univerzity v Liberci. Žiaci našej školy, študujúci odevný dizajn súťažili s 8 

kolekciami v kategóriách a získali nádherných 5 ocenení, najviac zo všetkých zúčastnených 

škôl. Norbert Engeľ, žiak II.A triedy umeleckého odboru odevný dizajn kolekciou Vladimír 

získal tri ocenenia – Cenu Libereckého kraja, 2. miesto v kategórii Letem světem a 2. miesto 

Burda Style – dizajnérske ocenenie a ročné predplatné módneho časopisu Burda. Paulína 

Bálintová, bývalá žiačka IV.A triedy  umeleckého odboru odevný dizajn, svojou kolekciou 

Africa získala taktiež Cenu Libereckého kraja.  Žiačky IV.A triedy, Júlia Mičová a Júlia 

Ondečková s kolekciou Say you love me získali Cenu Strednej priemyselnej školy odevnej 

v Liberci a Cenu primátorky mesta Liberec. K oceneniu okrem diplomov patrili aj nádherné 

vecné ocenenia. 

 

OKTÓBER  

- Mgr. M. Leláková pripravila dokumentáciu k MMP, ktorý sa zrealizoval 09.10. v Červenom 

Kláštore pod vedením PaedDr. Mgr. Anny Simkovej a Mgr. Rastislava Mravca. Výstupom 

bola výstava žiackych výtvarných prác v STM - KP Solivare a to 20.02.2018, ktorú 

vybavila, zrealizovala reklamné materiály – pozvánky a plagáty PaedDr. Mgr. Anna 

Simková  ako aj inštaláciu výstavy v spolupráci s Mgr. R. Mravcom, 

- pripravili sa materiály na DOD ako aj TOD pre ZŠ, priestory a učebne na 5. poschodí, 

chodbovej šachty a prízemia – vestibul, prezentáciou umeleckých študijných odborov a št. 

odboru STM žiakmi. Zrealizovali sa prezentačné  rozhovory  s návštevníkmi TOD. Na 

príprave a realizácii TOD sa zúčastnili všetci členovia našej PK. 

- PaedDr. Mgr. Anna  Simková vypracovala normatívy pre DIN a ODD v učebniach č. 508, 

509, 510 A, 511 a 519 A.  a Mgr. Š. Ondričková zase pre učebne č. 510B,513, 515 a 521. 

- Mgr. L. Pločicová prezentáciou 16 školských modelov firmou TADEAS vo Varšave,  

- prispela k propagácii našej školy. 

 

NOVEMBER 

- realizovali sa besedy, prezentácie, exkurzie, výtvarné riešenia školských priestorov: Ing. 

arch. S. Šillová pripravila pre žiakov III.A a IV.A umeleckých študijných odborov 

prezentáciu o FU TUKE – odbor architektúra a dizajn, pod vedením Mgr. R. Mravca, Mgr. 

M. Lelákovej a PaedDr. Mgr. Anny Simkovej bola zrealizovaná so  žiakmi II. A a III.A 

triedy odborná exkurzia do Tatranskej galéria Poprad (29.11.) – výstava ruských realistov, 

ktorí sú súčasťou výučby a do Kongresovej miestnosti Mgr. R. Mravec so žiačkami II.A 

triedy um. odboru DIN - V. Kakarová, V. Kosturková, S. Kollárová, zrealizoval výzdobu - 

kresby s motívom Prešova, 

- Mgr. M. Lelákovou so žiakmi II.A triedy pracovali na projektovej výtvarnej súťaži a jej 

propagácii: Máš Umelecké črevo, ktorú organizuje SNG Bratislava a ďalšou výtvarnou 

súťažou bola súťaž Anjel Vianoc, ktorú organizovala Tatranská galéria Poprad, takisto sa 

jej zúčastnili žiaci II.A triedy,  
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- začali sa práce na MLM a SOČ-kách: Mgr. L. Pločicová, Mgr. M. Leláková, PaedDr. Mgr. 

A. Simková, Mgr. Š. Ondričková, Ing. M. Vrabeľ,  

- PaedDr. Mgr. A. Simková pripravila podklady na klauzúrne práce - komisionálne skúšky 

za 1. plr. pre 1., 2., 3. a 4. ročník. umeleckých študijných odborov. 

 

DECEMBER 

- 14.12. – sa konalo druhé zasadnutie PK, na ktorom sa prerokovávali: chod klauzúrnych prác 

- komisionálnych skúšok, TS, PČ a TČ OZMS, ďalšia práca a prezentácia umeleckých 

študijných odborov po ZŠ,   

- PaedDr. Mgr. Anna Simková spolu s Mgr. L. Pločicovou sa 19.12. zúčastnili módnej 

prehliadky na charitatívnom večeri BENESHOW v PKO, kde výraznou organizačnou 

prácou prispela Mgr. L. Pločicová a taktiež aj pri príprave 2 modelov pre prezentáciu v 

prezidentskom paláci v Bratislave, 

- Mgr. M. Leláková, Mgr. L. Pločicová podieľali sa na príprave a výrobe rekvizít, stánkov na 

Vianočný Jarmok.   

 

JANUÁR 

- Zrealizovali sa klauzúrne práce - komisionálne skúšky všetkých ročníkov umeleckých 

odborov DIN a ODD,  

- Mgr. L. Pločicová pripravila dva žiacke modelov N. Engeľa z II.A a žiačok IV.A triedy J. 

Ondečkovej a J. Mičovej na prezentáciu v prezidentskom paláci v Bratislave.         

 

FEBRUÁR 

- Mgr. Š. Ondričková po celý školský rok realizovala Kurz vizážistiky a nechtového dizajnu 

a vo februári už po 5-krát zorganizovala celoškolskú súťaž Top vizážistka v dvoch 

kategóriách: 1. Na červenom koberci, kde 1. miesto získala N. Nemergutová, IV.A, 2. 

miesto A. Knuthová z II.C triedy a 3. miesto obsadila M. Pavlíková z I.A. 2. kategória: 

Menej je niekedy viac, 1. miesto obsadila B. Bizubová, IV.A, 2. miesto M.Tallová, II.C a 3. 

miesto získala S. Paľuchová, II.C,  

- 20.02.2018 sa zrealizovala výstava žiackych výtvarných prác pod názvom Výtvarné krídlo  

– Červený Kláštor v Slovenskom technickom múzeu – Kultúrnej pamiatke Solivar a to. 

Vernisáž výstavy bola zahájená módnou prehliadkou najlepších kolekcií žiakov. 

 

MAREC 

- v  marci Mgr. L. Pločicová pripravila prezentáciu 5. žiackych modelov z umeleckých 

študijných odborov v Budapešti, ktoré i predvádzali žiačky našej školy Paula Vysokajová, 

III.B a Sarah Paľuchová z II.C, 

-  v mesiacoch marci/apríl v priestoroch Šarišskej galérie  sa  realizoval projekt so  žiakmi  I.A 

- IV.A   umeleckých študijných odborov dizajn interiéru a odevný dizajn - Plató/Fashion 

Meets Art - séria prednášok o odievaní, o dizajne - nových technológiách a praktické  

výučby kresby a maľby ako i realizácie odevov na základe inštalovanej výstavy Plató 

Fashion. 

 

APRÍL  

-  V apríli na Krajskom kole SOČ v Prešove kolekcia „Ja, Coco“ štyroch autorov Norberta 

Engeľa II.A, Alžbety Uličnej, Dominiky Prokopovičovej a Anny Valaštekovej z III.A 

triedy obsadila 1.miesto v kategórii Kultúra a umenie a na celoslovenskom kole v Žiline 3. 

miesto,. 

-  Na celoslovenskej súťaži v odevnej tvorbe s medzinárodnou účasťou MLM kolekcie našich 

žiakov mali veľký úspech a získali tieto ocenenia:  
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• 4 kolekcie pod vedením Mgr. L. Pločicovej: 

• Kategória: Voľná tvorba – Dr. Robow – MLM 2018, Cena diváka - Norbert Engeľ, II.A  

– 8 modelov, 

• Kategória: Scénická a histor. tvorba - Ja Coco - štyroch autorov Norberta Engeľa II.A, 

Alžbety Uličnej, Dominiky Prokopovičovej a Anny Valaštekovej, III.A 5 modelov   

• mimoriadne ocenenie PSK Prešovského samosprávneho kraja,  

• Kategória: Plavky – Pop art, 1. miesto – Nikola Vaniščáková, IV.A – 5 modelov, 

• Kategória: Vychádzkové odevy – Swahili – 3. miesto - Silvia Vargová, II.A – 3 modely. 

• 2. kolekcie Ing. M. Vrabeľ: 

• V kategórii Zvrchníky a kabáty - Dominka Konečná, IV.D STM a Kristína 

Adamčáková, IV.A ODD - Do snehu, či do dažďa - 3.miesto  

• V kategórii Vychádzkové odevy - Folklor prežíva, Lucia Peláková, III.A ODD, 

neumiestnila sa.  

• 1.kolekcia Mgr. Štefánia Ondričková –Spoločenských šiat žiačky Alica Knutovej – 

Black Venus získala 2.miesto, 

• PaedDr. Mgr. A. Simková s dvomi kolekciami, ktoré však nezískali ocenenia:   

• Kategória: Voľná tvorba -  HRA, Kristíny Kadukovej, IIA – 3 modely, 

• Kategória: Zvrchníky a kabáty- ERGO, Alexandra Sabola, II.A – 3 modely, 

• Mgr. M. Leláková z jednou kolekciou v kategórii Voľná tvorba – Soľ nad zlato, Denisy 

Kaľavskej, III.A – 4 modely, tiež nezískala ocenenie. 

-  3. apríla Mgr. Štefánia Ondričková so žiačkami 1. ročníka už po 20x zorganizovali akciu 

DEŇ NARCISOV, kde vyzbierali sumu 206 eur.  

 

MÁJ 

- v rámci osláv DNI EURÓPY, organizátorom ktorých bol PSK, žiaci našej školy pod 

vedením Mgr. Lindy Pločicovej a PaedDr. Mgr. Anny Simkovej sa prezentovali módnou 

prehliadkou a prezentáciou našej školy na Pešej zóne v Prešove, 

-  19. mája v rámci akcie: NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ v ŠG Prešov sa realizovali módne  

prehliadky – dva vstupy a živé sochy pred a v priestoroch ŠG. 

 

JÚN 

- V mesiaci jún to boli módne prehliadky a prezentácia našej školy na Pešej zóne v Prešove 

v rámci akcie DNI MESTA PREŠOV, 

- realizovali sa ročníkové projekty vo všetkých ročníkoch študijných umeleckých odborov 

DIN a ODD a tiež súvislé odborné praxe 2. a 3. ročníkov študijných umeleckých odborov 

DIN a ODD vo firmách, ateliéroch a pod. 

    

Ing. M. Vrabeľ počas celého školského roka spracuvával školskú agendu, ŠkVP,  

informácie o dianí na škole, jej prezentácii sa na Slovensku i v zahraničí  ako i násladné  ich 

umiestnenie na webovú stránku. Spolu s Mgr. L. Pločicovou a Mgr. R. Mravcom zrealizovali 

prezentácie našej školy po ZŠ a ZUŠ. 

Naši pedagógovia sa svojou prácou snažia prispievať k maximálnemu rastu osobnostnej 

a odbornej úrovne našich žiakov a týmto súčasne sa snažia čo najlepšie reprezentovať našu 

školu vo vedomí domácej a zahraničnej verejnosti.                                      

 

 

- údaje o predmetovej komisii informačných technológii 

 

Zloženie:  
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  Predseda: Ing. Danka Vrabľová 

  Členovia: Ing. Slávka Centeková, Ing. Dana Cvengroshová, Ing. Mária Onderková, 

 

SEPTEMBER 

- 4.9.2017– zasadnutie PK IT – riešili sa aktuálne problémy v oblasti IT pri zvyšovaní kvality 

vzdelávania,  TP na šk. rok 2017/18, krúžková činnosť, plán hlavných úloh, plán súťaží, 

inováciu ŠKVP  - API, ADK, nové ŠKVP - pre predmety: Softvérové aplikácie SWE a 

Základy programovania ZAP a požiadavky na Ing. A.Škultétyho – pre odborné učebne IT. 

 

OKTÓBER 

- zúčastnenie školy na testovaní NUCEM: 17.10., 18.10. a 19.10.  – SJL; 23.10. - čitateľská 

gramotnosť – zúčastnené členky PK IT, 

- zaregistrovanie žiakov do informatickej súťaže – I-bobor, ktorá sa uskutočnila v novembri 

2017 -  zodpovedná Ing.  Vrabľová. 

- V rámci DOD PK zabezpečovala aktivity: Hravé kódovanie – Ing. Vrabľová,  Grafika – 

Ing. Centeková a Rýchle prsty – Ing. Onderková. 

 

NOVEMBER  

- 6. a 7.11.2017.sa uskutočnila on-line informatická súťaž I-bobor, tejto súťaže sa zúčastnilo 

38 žiakov. V kategórii: JUNIOR sa zúčasnilo 27 žiakov a v kategórii SENIOR sa zúčastnilo 

11 žiakov. Úspešný riešiteľ za našu školu sa stal Patrik Krafčík (III.B), ktorý získal nad 50 

bodov v kategórii Senior. Koordinátor súťaže – Ing. Vrabľová, 

- 9.11.2017 - Študentská kvapka krvi- príprava a organizácia akcie v kongresovej miestnosti 

školy – 38 žiakov  - organizovala Ing. Centeková. 

- PK IT sa aktívne zapojila do súťaže Nápad predáva, Dňa otvorených dverí a všetky členky 

PK IT sprevádzali žiakov základných škôl, 

- Vypracovanie normatívov pre učebne 217, 310, 311, 520 – zapojili sa všetky členky PK. 

 

DECEMBER  

- Dňa 14.12.2017 sa konala súťaž  SIP (Spracovanie informácií na PC) - súťaž organizovali:  

- Ing. Onderková, Ing.Vrabľová, 

- 14.12.2017 zasadnutie PK IT – rozoberali sa aktuálne problémy s IT technikou, 

vybavovanie učební s PC, ktoré budú zabezpečované z projektu;  rozoberali sa 

medzipredmetové vzťahy, využitie IT techniky a softvérov, analyzovala sa súťaž i-bobor, a 

súťaž SIP, 

- príprava Vianočného jarmoku žiakov za svoje triedy – všetky členky PK, 

- tvorba maturitných zadaní z ADK, API – Ing. Onderková, Ing. Centeková, Ing. Vrabľová, 

- Školenie PISA – testovanie NÚCEM – Ing. Onderková. 

 

JANUÁR  

- 17.1.2018 - zasadnutie PK IT – vyhodnotenie priebehu jednotlivých súťaží, kontrola plnenia 

tematických plánov, vyhodnotenie navrhnutých požiadaviek pre Ing. Škultétyho a ďalšie 

možnosti vybavenia učební pre skvalitnenie výuky,  

- zapojenie žiakov so finančnej a ekonomickej olympiády – všetky členky PK. 

 

FEBRUÁR 

- 6.2.2018  Generálna skúška MS zo SJL – NÚCEM testovanie –zúčastnilo sa 8 žiakov 

štvrtých ročníkov v učebni č.310  – Ing. Onderková, Ing. Centeková, Ing. Vrabľová, 

- členky komisie sa podieľajú  pri príprave dokumentácie a propagačných materiálov na  

SOČ, 



 

26 

 

- 1.2.2018 sa PK IT zúčastnila stretnutia u p. riaditeľa ohľadom IT akadémie na našej škole, 

kde sa predbežne dohodlo na zavedení Informatickej triedy od nového šk. roku 2018/2019 

v odbore Ekonomické lýceum od 1. ročníka.  

 

MAREC  

- 8.3.2018 – Nápad predáva – zapojenie PK IT do príprav tried a stánkov, 

- 13.3.2018 - Elektronická MS - SJL OFFLINE – Ing. Centeková, Ing. Onderková, 

Ing.Vrabľová,  

- 15.3.2018 – aktivita: „Veda v meste Košice“ – TUKE - I.B – 6 žiakov + I.C – 14 žiakov  – 

Ing. Centeková, Ing. Onderková,  

- 21.3.2018-Valentínska kvapka krvi,  ktorej sa zúčastnilo 22 žiakov –Ing. Centeková. 

 

APRÍL  

- zasadnutie PK IT - 18.4.2018 – kontrola plnenia úloh, príprava nových predmetov na 

nasledujúci školský rok, návrhy na skvalitnenie výuky IT predmetov, príprava IT akadémie, 

- testovanie PISA 2018 -  vybraní žiaci prvých ročníkov – zodpovedná Ing. Onderková. 

 

MÁJ  

- 4.5. 2018– školský dotazník PISA – Ing.Onderková 

- 10.5.2018 – MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN - testovanie- Ing. Centeková, 

- 14.5.2018  - účasť na podujatí: „Popularizačná prednáška pre učiteľov – v rámci projektu 

IT akadémia – Ing.Centeková, Ing.Vrabľová, 

- Stretnutie učiteľov informatiky  - rozdelenie informatických predmetov a ich obsahová 

náplň pre jednotlivé študijné odbory po ročníkoch  - Ing.Centeková, Ing.Vrabľová. 

 

JÚN  

- PK IT sa zúčastnila stretnutia  s PK cestovného ruchu a PK ekonomických predmetov 

s cieľom prehodnotiť učebné plány pre odbory MRCR, ŠP a EL – zakomponovanie 

informatických predmetov v rámci IT akadémie, 

- Kolegyne Ing. Centeková a Ing. Onderková sa zúčastnili školskej exkurzie: Krakov, 

Wieliczka, Osvienčim. 

 

AUGUST 

- 30.8. 2018  - zasadnutie PK IT, kde sa prerokovalo plnenie úloh za uplynulé obdobie, 

prerokovanie inovovaných predmetov, prekonzultovali sa nové a upravené ŠKVP 

a pripravili sa tematické plány,  začlenili sa úlohy pre systémového inžiniera z hľadiska 

technického vybavenia učební IT na nový školský rok 2018/19 a navrhli sa  požiadavky na 

rozvrh na nový školský rok. 

 

 

-  údaje o prevencií  drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Michal Čiernik 

 

Škola úzko spolupracuje a komunikuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 

v Prešove, Poradňou zdravia, Metodickým centrom, Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva so sídlom v Prešove, Centrom voľného času a študenti sa aktívne zapájajú do 

rôznych podujatí. Drogová prevencia bola realizovaná prostredníctvom prednášok, besied 

a rôznych kultúrnych a športových aktivít. 
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SEPTEMBER A OKTÓBER 

- v mesiaci september bol vypracovaný plán práce Koordinátora prevencie závislosti a iných 

sociálno-patologických javov pre šk. rok 2017/2018,  

- stretnutie s pracovníčkou CPPPaP Mgr. Štofaňákovou za účelom dohodnutia besied pre 

žiakov SOŠ podnikania v Prešove, 

- v rámci účelového cvičenia sa venovala pozornosť primárnej prevencii, 

- 28.9.2017 bola vykonaná prednáška s pracovníkom CPPaP  p. Kuchtom na tému látkové 

závislosti pre žiakov prvého ročníka, kde následne bol aj vyplňovaný dotazník na rovnakú 

tému, ktorého vyhodnotenie sa nachádza v časti prílohy, 

-  v mesiaci október bol vykonaný dotazníkový prieskum u žiakov štvrtého ročníka na 

tému látkové závislosti - Mgr. Michal Čiernik. 

 

NOVEMBER 

- v mesiaci november bola vykonaná prednáška na tému „šikanovanie a kyberšikanovanie“ 

pre žiakov druhého ročníka, 

- v rámci voľnočasových aktivít školského internátu bola zrealizovaná súťaž vo florbale 

venovaná myšlienke „Nie drogám“. Táto súťaž sa realizovala v mesiaci Január 

(14.11.2017). Viac informácií na webe školy v časti školský internát.-Mgr. Michal Čiernik. 

 

DECEMBER 

- za spomínaný mesiac bola realizované stretnutie  pracovníčkou CPPaP p. Štofaňákovou 

ohľadom prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ pre žiakov tretieho ročníka - Mgr. 

Michal Čiernik. 

 

JANUÁR 

- bola realizovaná prednáška  s pracovníčkou CPPaP p. Štofaňákovou na tému 

„Obchodovanie s ľuďmi“  u žiakov tretieho ročníka. 

 

FEBRUÁR 

- v mesiaci február sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži „NIE DROGÁM“ , kde 

v obvodovom zvíťazili a v krajskom kole obsadili druhu priečku, 

- besedy pre žiakov 1. ročníka na tému zdravý životný štýl venovaný problematike užívania 

drog –Mgr. Michal Čienrik 

 

 

APRÍL A MÁJ 

- besedy pre žiakov 2. ročníkov na hodinách telesnej výchovy sa venovala pozornosť 

užívaniu drog a alkoholu a ich negatívnych dôsledkov na ľudský organizmus – Mgr. Michal 

Čiernik 

 

JÚN 

- 21.6.2018 – Svetový týždeň boja proti drogám : V rámci tejto myšlienky bolo vykonané 

účelové cvičenie pre žiakov prvého a druhého ročníka a KOŽAZ pre žiakov tretieho 

ročníka, kde sa vykonávali rozličné športové súťaže , ktorého podstatou bola téma užívania 

drog. Žiaci nadobudli poznatky o negatívnych dôsledkoch užívania týchto látok na ľudský 

organizmus – Mgr. Michal Čiernik. 

 

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu drogovej prevencie pre šk. rok 2017/2018 
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Účasť v prieskume bola dobrovoľná, študenti odpovedali anonymne, čím mohla byť docielená 

vyššia miera objektivity jednotlivých odpovedí.  

 

Počet žiakov v jednotlivých triedach (1. A, B ,C - 61 žiakov) 27, 20, 14  

 

1. Na diskotéke, alebo v kaviarni si zvyčajne dám (možné uviesť viac odpovedí):  

a/ nealkoholické nápoje /džús, cola..../ 78%  

b/ víno /víno s colou, minerálkou/ 14%  

c/ pivo 11%  

d/ tvrdý alkohol /koňak, vodka, slivovica.../ 19 !!!  

 

2. Alkohol :  

a/ nepijem 32%  

b/ pijem len príležitostne 62% !!!  

c/ pijem, lebo mi chutí 6 %  

 

3. Fajčiť som skúšal/a, keď som mal/a.......(priemer za ročník) 13 rokov  

41% - doposiaľ fajčiť neskúšali   

 

4. Prvú cigaretu mi ponúkol:  

a/ kamarát 59%  

b/ súrodenec 7%  

c/ rodič /otec, mama/ 1%  

d/ zobral som si sám 5%  

e/ ešte nikto 28%  

f/ niekto iný 0%  

 

5. Považujem sa za:  

a/ nefajčiara 65%  

b/ príležitostného fajčiara 22%  

c/ fajčiara 13% /denne 2-7 cigariet/  

 

6. Fajčím, lebo:  

a/ núkajú ma kamaráti 2%  

b/ cigareta ma uspokojí 16%  

c/ sa nudím 2%  

d/ páči sa mi to 0%  

e/ vidím to u známych osobností 3%  

f/ neviem prečo, nerozmýšľal som 15%  

 

7. Núkal ti už niekto nelegálnu drogu?  

a/ nie 77%  

b/ áno - uveď akú.... 23% najčastejšie marihuana – 16%  

taktiež – hašiš, kokaín, extáza  

a kde /ulica, škola, u kamaráta.../ u kamaráta, na ulici, doma  

 

8. Ak si experimentoval s nelegálnou drogou, aké si mal/a pocity po jej užití ?  

 

Príjemné pocity, upokojenie, s odstupom času po užití divné pocity, resp. 2 opýtaní po 

užití drogy necítili žiadnu zmenu oproti bežnému stavu  



 

29 

 

92% doposiaľ neexperimentovalo s nelegálnou drogou  

9. Čo si vo všeobecnosti myslíš o tom, že ľudia užívajú drogy?  

 

Je to škodlivé, nesprávne, drogy ničia zdravie (52%), Je to ich slobodné rozhodnutie 

(25%), Snaha o získanie uznania okolia (10%), možnosť zlepšenia nálady (6%)  

Ďalšie postoje – neschopnosť riešiť vlastné problémy, útek z reálneho sveta, zvedavosť; niektorí 

študenti sa k tejto otázke nevyjadrili  

 

Zhrnutie  

V úvodnej otázke sa opýtaní mali vyjadriť k tomu, že aký druh nápoja si zvyknú dať najčastejšie 

pri návšteve podniku. 78% uviedlo nealkoholický nápoj. Približne tretina opýtaných uviedla, 

že si zvyknú dať alkoholický nápoj (víno, pivo, tvrdý alkohol) aj napriek tomu, že sú neplnoletí.  

32% žiakov uviedlo, že alkohol vo všeobecnosti nepijú. 62% uviedlo, že alkohol pije 

príležitostne a 6 % sa vyjadrilo, že dôvodom pitia alkoholu je to, že im to chutí.  

V súvislosti s fajčením – 65% sa považuje za nefajčiarov, 22% za príležitostného fajčiara. 

13% fajčí pravidelne v priemere 2 – 7 cigariet denne. Priemerným vekom spojeným s prvou 

skúsenosťou s fajčením je vek 13 rokov. 41% opýtaných zatiaľ fajčiť neskúšalo. Pri pohľade 

na to, kto prvú cigaretu ponúkal, tak v 59% to boli kamaráti. 28% uviedlo, že cigaretu im 

doposiaľ ešte nikto neponúkal. Z dôvodov pre fajčenie 16% uviedlo, že ich cigareta uspokojí; 

15% dôvod určiť nevie, pretože sa nad tým doteraz nezamýšľali.  

23% opýtaných uviedlo, že im už v minulosti niekto núkal nelegálnu drogu, najčastejšie 

marihuanu (16%), resp. hašiš, kokaín, extázu. 77% opýtaných študentov nemá doposiaľ zažitú 

skúsenosť s tým, že by im niekto núkal nelegálnu drogu.  

92% doposiaľ s nelegálnymi drogami neexperimentovali. Zvyšných 8% uviedlo, že po požití 

drogy prežívali príjemné pocity, upokojenie, alebo sa cítili divne s odstupom času po užití 

drogy, resp. po užití necítili žiadnu zmenu oproti bežnému stavu.  

52% opýtaných s užívaním drog nesúhlasí, považujú to za nezodpovedné a zdraviu škodlivé, 

25% žiakov považuje užívanie drog za slobodné rozhodnutie, 10% dôvody pripisuje snahe o 

získanie uznania okolia, 6% vidí v drogách možnosť zlepšenia nálady. Z ďalších uvedených 

dôvodov to boli neschopnosť riešiť vlastné problémy, útek z reálneho sveta, zvedavosť.  

 

Záver a odporúčania  

Na základe výsledkov dotazníka môžeme zhrnúť skúsenosti s užívaním návykových látok u 

opýtaných študentov. V súvislosti s pitím alkoholu uviedlo 68 % študentov, že túto látku zvyknú 

požiť, 62% príležitostne, 6% z dôvodu, že im chutí. V spojitosti s týmto výsledkom je potrebné 

upozorniť na zvýšené riziko vzniku budúcej závislosti u týchto študentov vzhľadom na to, že 

alkohol je prirodzenou súčasťou ich života ja napriek tomu, že sú neplnoletí.  

Spomedzi opýtaných približne 2/3 uviedli, že sú nefajčiari. Celkovo 33% zo všetkých 

opýtaných radia samých seba k fajčiarom, 22% príležitostne, 11% pravidelne. Vo viac ako 

polovici prípadov bol kamarát tým, kto ponúkol prvú cigaretu, na základe čoho môžeme 

pozorovať intenzitu vplyvu sociálnych skupín, v ktorých sa študenti nachádzajú. Za zmienku 

stojí aj to, že 15% nedokáže uviesť dôvod vlastného fajčenia, z čoho by mohlo vyplývať, že to 

robia neuvážene, neopodstatnene, v rámci konformity, resp. zapadnutia do kolektívu.  

Najčastejšie ponúkanou nelegálnou drogou bola marihuana, ktorá bola ponúknutá 16% 

opýtaných. Pozitívom je, že viac ako polovica opýtaných užívanie drog odsudzuje a považuje 

to za nesprávne. Približne štvrtina študentov zaujíma k tejto problematika neutrálny postoj a 

pripisuje to slobodnému rozhodnutiu každého človeka.  

Na základe výsledkov odporúčam žiakom umožniť častejšie otvorenú diskusiu zameranú 

na tému látkových závislostí, čo aj oni samotní považujú za jeden zo spôsobov prevencie. Za 

vhodné považujem dať žiakom priestor vyjadriť svoj názor bez hodnotenia a posudzovania 
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správnosti a až následne vyslovené názory korigovať a upravovať dostatočne silnými 

argumentmi k tomu, aby svoj postoj k návykovým látkam prehodnotili. V prípade záujmu je 

možné po dohode s CPPPaP Prešov realizovať dlhodobejší preventívny program so zameraním 

na rozvoj osobnosti, sociálnych a komunikačných zručností, či asertivity potrebnej pri 

odmietaní negatívnych javov. 

 

 Počet žiakov v jednotlivých triedach (4. A, B, C, D - 65 žiakov) 13, 22, 13, 17  

 

1. Na diskotéke, alebo v kaviarni si zvyčajne dám (možné uviesť viac odpovedí):  

a/ nealkoholické nápoje /džús, cola..../ 68%  

b/ víno /víno s colou, minerálkou/ 18%  

c/ pivo 11%  

d/ tvrdý alkohol /koňak, vodka, slivovica.../ 14 !!!  

 

2. Alkohol :  

a/ nepijem 22%  

b/ pijem len príležitostne 72% !!!  

c/ pijem, lebo mi chutí 6 %  

 

3. Fajčiť som skúšal/a, keď som mal/a.......(priemer za ročník) 14-15 rokov  

32% - doposiaľ fajčiť neskúšali  

 

4. Prvú cigaretu mi ponúkol:  

a/ kamarát 65%  

b/ súrodenec 3%  

c/ rodič /otec, mama/ 0%  

d/ zobral som si sám 5%  

e/ ešte nikto 25%  

f/ niekto iný 2%  

 

5. Považujem sa za:  

a/ nefajčiara 63%  

b/ príležitostného fajčiara 15%  

c/ fajčiara 22% /denne 2-5 cigariet/  

 

6. Fajčím, lebo:  

a/ núkajú ma kamaráti 3%  

b/ cigareta ma uspokojí 25%  

c/ sa nudím 5%  

d/ páči sa mi to 0%  

e/ vidím to u známych osobností 0%  

f/ neviem prečo, nerozmýšľal som 12%  

 

7. Núkal ti už niekto nelegálnu drogu?  

a/ nie 77%  

b/ áno - uveď akú.... 23% najčastejšie marihuana – 18%  

taktiež hašiš  

a kde /ulica, škola, u kamaráta.../ u kamaráta, na ulici, vonku  

 

8. Ak si experimentoval s nelegálnou drogou, aké si mal/a pocity po jej užití ?  
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Uspokojenie, uvoľnenie, radosť, dobrá nálada, príjemné pocity všeobecne  

88% doposiaľ neexperimentovalo s nelegálnou drogou  

 

9. Čo si vo všeobecnosti myslíš o tom, že ľudia užívajú drogy?  

Je to ich slobodné rozhodnutie (41%), Je to škodlivé, nesprávne, drogy ničia zdravie 

(38%), zvedavosť (9%), neschopnosť riešiť problémy (8%).  

Ďalšie postoje – zlepšenie kreativity, získanie uznania okolia, v malom množstve je to v 

poriadku  

 

Zhrnutie:  

V úvodnej otázke sa opýtaní mali vyjadriť k tomu, že aký druh nápoja si zvyknú dať najčastejšie 

pri návšteve podniku. 68% uviedlo nealkoholický nápoj. Približne 1/3 opýtaných uviedla, že 

si zvyknú dať alkoholický nápoj (víno, pivo, tvrdý alkohol).  

22% žiakov uviedlo, že alkohol vo všeobecnosti nepijú. 72% uviedlo, že alkohol pije 

príležitostne a 6 % sa vyjadrilo, že dôvodom pitia alkoholu je to, že im to chutí.  

V súvislosti s fajčením – 63% sa považuje za nefajčiarov, 15% za príležitostného fajčiara. 

22% fajčí pravidelne v priemere 2–5 cigariet denne. Priemerným vekom spojeným s prvou 

skúsenosťou s fajčením je vek 14-15 rokov. 32% opýtaných zatiaľ fajčiť neskúšalo. Pri pohľade 

na to, kto prvú cigaretu ponúkal, tak v 65% to boli kamaráti. 25% uviedlo, že cigaretu im 

doposiaľ ešte nikto neponúkal. Z dôvodov pre fajčenie 25% uviedlo, že ich cigareta uspokojí; 

15% dôvod určiť nevie, pretože sa nad tým doteraz nezamýšľali.  

23% opýtaných uviedlo, že im už v minulosti niekto núkal nelegálnu drogu, najčastejšie 

marihuanu (18%), resp. hašiš. 77% opýtaných študentov nemá doposiaľ zažitú skúsenosť s 

tým, že by im niekto núkal nelegálnu drogu.  

88% doposiaľ s nelegálnymi drogami neexperimentovali. Zvyšných 12% uviedlo, že po požití 

drogy prežívali uspokojenie, uvoľnenie, radosť, dobrú náladu a príjemné pocity vo 

všeobecnosti.  

41% žiakov považuje užívanie drog za slobodné rozhodnutie, 38% opýtaných s užívaním drog 

nesúhlasí, považujú to za nezodpovedné a zdraviu škodlivé, 10% dôvody pripisuje zvedavosti, 

6% považuje za dôvod neschopnosť riešiť osobné problémy. Z ďalších uvedených dôvodov to 

boli zlepšenie kreativity, získanie uznania okolia; súhlas s užívaním drogy v limitovanom 

množstve.  

 

 

 

Záver a odporúčania:  

Na základe výsledkov dotazníka môžeme zhrnúť skúsenosti s užívaním návykových látok u 

opýtaných študentov. V súvislosti s pitím alkoholu uviedlo až 78 % študentov, že túto látku 

zvyknú požiť, 72% príležitostne, 6% z dôvodu, že im chutí. V spojitosti s týmto výsledkom je 

potrebné upozorniť na zvýšené riziko vzniku budúcej závislosti u týchto študentov. Pri 

porovnaní s prváckymi študentmi vzrástol počet príležitostných požívateľov alkoholu o 10%.  

Spomedzi opýtaných takmer 2/3 uviedli, že sú nefajčiari. Celkovo 37% zo všetkých opýtaných 

radia samých seba k fajčiarom, 15% príležitostne, 22% pravidelne. Pri porovnaní s výsledkami 

monitoringu v 1. ročníku vzrástol počet pravidelných fajčiarov o 7% - predpoklad prechodu od 

príležitostného fajčenia k pravidelnému. V takmer 2/3 prípadov bol kamarát tým, kto ponúkol 

prvú cigaretu, na základe čoho môžeme pozorovať intenzitu vplyvu sociálnych skupín, v 

ktorých sa študenti nachádzajú. Po porovnaní s výsledkami študentov 1. ročníka môžeme 

usudzovať, že v čase stredoškolského štúdia vplyv referenčnej sociálnej skupiny rastie. Za 

zmienku stojí aj to, že 12% nedokáže uviesť dôvod vlastného fajčenia, z čoho by mohlo 
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vyplývať, že to robia neuvážene, neopodstatnene, v rámci konformity, resp. zapadnutia do 

kolektívu.  

Najčastejšie ponúkanou nelegálnou drogou bola marihuana, ktorá bola ponúknutá 18% 

opýtaných. Podľa výsledkov je približne v rovnakom množstve nelegálna droga ponúkaná 

žiakom 1. i 4. ročníka, a približne rovnako negatívny postoj k nelegálnym drogám obe skupiny 

zastávajú. Takmer polovica študentov zaujíma k tejto problematike neutrálny postoj a pripisuje 

to slobodnému rozhodnutiu každého človeka. Viac ako 1/3 to považuje za nesprávne, hlúpe a 

zdraviu škodlivé. V porovnaní so študentmi 1. ročníka si väčší počet myslí, že užívanie drog je 

vecou rozhodnutia.  

Na základe výsledkov odporúčam žiakom umožniť otvorenú diskusiu zameranú na tému 

látkových závislostí, čo aj oni samotní považujú za jeden zo spôsobov prevencie. Za vhodné 

považujem dať žiakom priestor vyjadriť svoj názor bez hodnotenia a posudzovania správnosti 

a až následne vyslovené názory korigovať a upravovať dostatočne silnými argumentmi k tomu, 

aby svoj postoj k návykovým látkam prehodnotili. Vzhľadom na to, že ide o študentov 

posledného ročníka, vnímam ako pozitívnu možnosť získať obdobné informácie priamo od nich 

a následne na základe súčasných trendov spojených s užívaním návykových látok v súvislosti 

s vekom primerane nastaviť preventívnu činnosť v prostredí školy. 

 

 

- údaje o činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti 

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Antónia Jadušová, PhD. 

 

Podpora čitateľskej gramotnosti sa v školskom  roku 2018/2019 realizovala v súlade 

s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.   

Táto skutočnosť sa premietla do: 

 1. osvojovania si poznatkov o jazyku (jazyková kompetencia), ale i o ich vhodnom použití v 

rôznych komunikačných situáciách (komunikačná kompetencia), 

2.  vytvorenia väčšieho priestoru na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, 

čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať, 

3.  rozvoja čitateľských a komunikačných schopností, ktoré presahujú aspekt technického 

zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu,  

4.  vedenia žiakov k aktívnej účasti v procese učenia sa, 

5.  podpory   využívania inovačných metód na jednotlivých vyučovacích predmetoch a foriem 

práce, porovnávaním informácií z rôznych zdrojov, využívaním multimediálnych 

programov, zaraďovaním práce s internetom, prácou s nesúvislými textami akými sú mapy, 

grafy, tabuľky, 

6. práce s nadanými žiakmi - v predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú, majú možnosť sa ďalej 

vzdelávať v mimovyučovacom čase a v záujmových útvaroch a súčasne sa zapájať do 

rôznych umeleckých súťaží a predmetových olympiád.  

Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov sa v školskom roku 2016/2017 uskutočnili 

nasledovné aktivity:    

 

SEPTEMBER 

- Môj čas s knihou – aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry podporujúca záujem  

o čítanie  - informácia o aktivite , prebieha celoročne, 

- motivačné čítanie z kníh súčasných svetových a slovenských spisovateľov spojené 

s besedou s Danom Nagyom a autormi Waisom a Kalanom - podpora čítania kníh našich 

žiakov/28.09. 2017, 
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- beseda so spisovateľkou L.Riečanskou  pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc/      

29.09.2017, 

- nákup kníh L.Riečanskej na podporu čítania 

 

OKTÓBER           

- testovanie čitateľskej gramotnosti  - testovaných 22 žiakov 2.roč./ 17.10.2017, 

- školské e-testovanie pre žiakov stredných škôl  - testovaných 29 žiakov 4. roč./  

      18.10. 2017, 

- 6.roč. celoslovenskej súťaže Záložka do knihy spája školy s témou Literárne osobnosti 

môjho regiónu - zapojených 20 žiakov 1.2. a 3. ročníka, partnerskej škole sme poslali 30 

záložiek, partnerská škola  - Stredná odborná škola v gastronómie a služieb v Šuranoch, 

- informovanie všetkých vyučujúcich, vrátane vyučujúcich odborných predmetov, 

o dôležitosti a možnostiach podpory čitateľskej gramotnosti formou spracovaných 

podporných materiálov, 

 

DECEMBER 

- hodiny tvorivého písania -  aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry podporujúca 

písanie literárnych textov, 

 

 MAREC 

- rozhlasové vysielanie – Marec mesiac knihy /26.03. 2018, 

- inštalácia kníh vo vestibule školy, prezentácia k mesiacu knihy / 26.03. – 30.03. 2017, 

-     Daruj knihu školskej knižnici / podpora záujmu  o čítanie, 

 

APRÍl 

- triedne kolá súťaže v čitateľskej gramotnosti v 1.a 2. roč. 

- stretnutie s predsedami predmetových komisií – informácia o ČG súvisiaca 

s medzipredmetovými vzťahmi /24.4. 2018 

- školské kolo v čitateľskej gramotnosti – pre žiakov 1. a 2. roč., zúčastnených 22 žiakov 

/26.4. 2018 

 

MÁJ 

- príprava a rozposlanie materiálov s konkrétnymi úlohami a príkladmi na podporu 

čitateľskej gramotnosti všetkým vyučujúcim, 

 

 

JÚN 

- Podoby hovoreného slova - účasť 2 žiakov na cykle tvorivých dielní organizovaného 

Útvarom osvetovej činnosti pri DJZ zo získaním osvedčenia. 

 

 

- údaje o činnosti koordinátora prevencie prejavov extrémizmu, rasizmu, radikalizmu      

   a ostatných foriem intolerancie 

   

koordinátor prevencie prejavov extrémizmu ,rasizmu, radikalizmu a ostatných foriem 

intolerancie: Mgr. Ingrid Šoltysová                                   
 

Škola úzko spolupracuje a komunikuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 

v Prešove. V spolupráci s vedením školy boli realizované preventívne aktivity a koordinácia 

prevencie ako integrálna súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. Úzka spolupráca 
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s vedením školy, s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi. V priebehu roka bolo 

monitorované správanie sa žiakov  a ich zmeny s cieľom predchádzania akýchkoľvek prejavov 

rasizmu, radikalizmu, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. 

 

SEPTEMBER - OKTÓBER 

- vypracovanie plánu práce koordinátora pre problematiku extrémizmu na školský rok 2017 

/ 2018, 

- zapracovanie do ŠkVP témy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním 

v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a extrémizmu vo svete, 

- realizácia v rámci vyučovacích hodín dejepisu, občianskej náuky, náboženskej a etickej 

výchovy vzdelávanie vo forme diskusie v oblasti radikalizácie, extrémizmu a ich prejavov, 

upozorňovanie na ich nebezpečenstvo prostredníctvom masmédií. 

 

NOVEMBER - DECEMBER 

- stretnutie s pracovníkom CPP a P s p. Kuchtom za účelom dohodnutia besied pre žiakov  1. 

– 2. ročníkov SOŠ podnikania, 

- príprava na olympiádu ľudských práv. 

 

JANUÁR - FEBRUÁR 

- prednášky pre žiakov 1. a 2  ročníkov na tému: „Prevencia voči rasizmu, xenofóbii, 

intolerancii  a predsudkom“, 

- účasť na olympiáde ľudských práv. Téma: Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania 

v kontexte demokratického občianstva. K prevencii extrémizmu a radikalizmu. 

 

MAREC 

- analýza dokumentu  :K prevencii extrémizmu a radikalizmu“ na hodinách etickej  

a náboženskej výchovy. 

 

APRÍL 

- premietanie filmov zameraných na problematiku extrémizmu a radikalizmu vo svete, 

- rozvíjanie kritického myslenia u žiakov vo vzťahu extrémizmu a radikalizmu vo svete. 

 

 

 

 

MÁJ - JÚN 

- príprava preventívneho programu na tému: „Nemaj trému z extrému“. Ide o poskytnutie 

informácii žiakom o problematike extrémizmu, o jeho druhoch, aktivitách extrémistických 

skupín a aktuálnych trendoch.  

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre finančnú gramotnosť 

 

Koordinátor pre finančnú gramotnosť: Ing. Jana Kočárová 

 

SEPTEMBER 

- vypracovanie tematických plánov pre predmet Manažment osobných financií, 

- implementácia prierezových tém FG do tematických plánov /všetci učitelia/. 
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OKTÓBER 

- zorganizovanie školenia a vzdelávania vo finančníctve  prostredníctvom hry Finančná 

sloboda s pracovníkmi OVB, Allfinanz Slovensko, a.s. (Mgr. Ivana Servanská, Miroslav 

Cuninka) pre žiakov tretieho ročníka (III.C), dňa 18.10.2017  /Ing. Kočárová/. 

 

NOVEMBER 

- organizačné zabezpečenie seminára na tému ochrany spotrebiteľa, ktorý organizovalo 

Európske spotrebiteľské centrum v SR, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR pre 

žiakov III.B a III.C triedy prezentovaný štátnou radkyňou Ministerstva hospodárstva Mgr. 

Katarínou Zalaiovou /Mgr. Dupaľová/. 

DECEMBER 

- koordinácia práce vyučujúcich /učitelia ekonomických predmetov/ pri príprave žiakov na 

testovanie vo Finančnej olympiáde a Ekonomickej olympiáde /Ing. Džoganíková, Ing. 

Kočárová/ 

- zorganizovanie besedy na tému Finančnej gramotnosti  s pracovníkmi OVB, Allfinanz 

Slovensko, a.s. (Mgr. Ivana Servanská) pre žiakov štvrtého ročníka (IV.B), dňa 15.12.2017 

/Ing. Kočárová/. 

 

 JANUÁR 

- zapojenie žiakov zo všetkých študijných odborov SOŠ podnikania do finančnej 

a ekonomickej olympiády  /učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov/. 

- absolvovanie odborného seminára pre učiteľov: Možnosti rozvoja finančnej gramotnosti na 

strednej škole – nie je hra ako hra dňa 25.1.2018 /Ing. Kočárová/. 

- realizácia testovania žiakov všetkých ročníkov v jednotlivých študijných odboroch vo 

Finančnej olympiáde a Ekonomickej olympiáde /Ing. Džoganíková, Ing. Kočárová/. 

- príprava prác a prezentácií na súťaž: Nápad roka  /členovia PK OEP/. 

- konzultovanie ekonomických projektov na SOČ /Ing. Džoganíková, Ing. Onderková, Ing. 

Sirková/. 

- príprava a organizačné zabezpečenie celoškolskej súťaže: Nápad predáva /Ing. M.Vrabeľ, 

Ing.M. Vavreková, Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová, Ing. A.Oršuláková, Mgr. 

D.Belišová, Ing. D.Cvengroschová/. 

 

FEBRUÁR 

- zabezpečenie účasti žiakov na olympiádach: do krajského kola v Ekonomickej olympiáde, 

konanej dňa 20.2.2018 postúpili dve žiačky: Peláková Lucia /3.ročník/ a Novysedláková 

Dominika /2.ročník/, do krajského kola Finančnej olympiády  postúpilo16 žiakov /učitelia 

odborných ekonomických predmetov/. 

- príprava prác a prezentácií žiakov na  celoškolskú súťaž: Nápad roka /členovia PK OEP/. 

 

MAREC 

- organizačné zabezpečenie celoškolskej súťaže: Nápad predáva - dňa 8.3.2018 v telocvični 

školy /Ing. M.Vrabeľ, Ing.M. Vavreková, Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová, Ing. 

A.Oršuláková, Mgr. D.Belišová, Ing. D.Cvengroschová/. 

- konzultovanie ekonomických projektov na SOČ /Ing. Džoganíková, Ing. Onderková, Ing. 

Sirková/. 

 

APRÍL 

- zorganizovanie  besedy pre žiakov 2. ročníka (II.B, II.C) s pracovníkmi finančno-

poradenskej spoločnosti PROSIGHT a.s., so zameraním na edukáciu vo finančnej 

http://3.ro/
http://2.ro/
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gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo,../, prednášku a besedu dňa 

26.4.2018 viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš /Ing. Džoganíková, Mgr. Šebejová/. 

 

JÚN 

- organizačné zabezpečenie besedy s p. D. Hanušinovou, oblastnou riaditeľkou finančnej 

poradenskej spoločnosti Capitol – Kooperativa: dňa 14.6.2018   prednáška a beseda pre 

žiakov druhého ročníka (II.B, II.C), dňa 21.6.2018 prednáška a beseda pre žiakov tretieho 

ročníka (III.B, III.C) /Ing. I.Džoganíková, Mgr. J.Šebejová/. 

 

 

-   údaje o činnosti koordinátora medzinárodných projektov, medzinárodnej spolupráce 

a využívaní euro fondov  

 

Spolupráca s partnerskou školou SŠUP v Ústí nad Orlicí z Pardubického kraja v Českej 

republike pokračovala na úrovni výmeny skúseností pedagógov umeleckých študijných 

odborov a manažmentu školy v oblastiach riadenia školy, tvorby školských vzdelávacích 

programov, konzultácie prípravy spoločných školení pre interiérový dizajn a pod..  

      K spoločným podujatiam patrili: 

- realizácia maliarskeho plenéru v Červenom Kláštore v októbri 2017,  

- spoločné výstavy výtvarných prác z plenéru realizované v novembri 2017 v priestoroch 

    STM Solivar v Prešove a v marci 2018 v Ústí nad Orlicí,  

- účasť žiakov českej školy na celoslovenskom kole MLM 2017  v Prešove, 

 

Dlhoročná spolupráca s Cechom Rzemiosl Róznych v Krosne sa v školskom roku 

2017/2018 realizovala prostredníctvom spoločnej prípravy medzinárodného projektu: 

„Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj regiónu poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci 

programu INTEREG V-A PL-SR 2014 - 2020. Uskutočnilo sa spoločné stretnutie počas 

pracovnej návštevy v partnerských školách v Krosne.  

 

Na základe spoločných konzultácií partnerských škôl Zeszpól szkol ponadgimnazijalnych 

Nr.2 im. Stanislava Szpetnara a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana 

Szczepanika v Krosne, Poľsko boli pozvaní zástupcovia našej školy na spoločné stretnutie 

s predstaviteľmi mesta Krosno, aby sme spoločne vypracovali projekt „Odborné vzdelávanie – 

šanca pre rozvoj regiónu poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu INTEREG V-A 

PL-SR 2014 - 2020. Projekt bol spracovaný a je v procese hodnotenia. Predkladateľom projektu 

je mesto Krosno a cezhraničným partnerom SOŠ podnikania, Prešov. 

 

V uplynulom šk.r. sa uskutočnili pracovné stretnutia so zástupcami Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika v Krośnie. Naše školy majú veľmi 

podobné študijné odbory so zameraním na cestovný ruch, podnikanie a odevníctvo. 

Pokračovala realizácia projektu poľskej školy „Po doświadczenie na europejski rynek 

pracy!” v máji 2018. 9 žiakov štud.odboru technik obslugi turistycznej pod vedením  učiteľky 

odborných predmetov a praxe realizovalo odbornú prax v Červenom Kláštore, v penzióne 

Pltník. SOŠ podnikania bola partnerom v projekte a zabezpečila ubytovanie, pracoviská, obsah 

praxí, certifikáciu absolvovanej praxe, voľno časový program, slávnostné vyhodnotenie 

a propagáciu projektu.  

 

V šk.r. 2017/2018 sa žiaci a učitelia Užhorodského vyššieho komercijného učilišťa 

zúčastnili na podujatí Módna línia mladých. Účastníkmi podujatia boli aj študenti 

a pedagógovia Mukačevskej štátnej univerzity.  
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Uskutočnili sa vzájomné výmeny študentov a pedagógov v Mukačeve a v Prešove. 

Zástupcovia našej školy: Ing. S.Kuchta, MBA a Mgr. J. Benko, PhD. sa zúčastnili na 

Medzinárodnej konferencii v Mukačeve. Mgr. Benko, PhD. Predniesol odborný príspevok, 

ktorý vypracovala Ing. Oršuľáková na tému využitia moderných vyučovacích metód 

EduScrum. RNDr., Ing. Vavreková a PaedDr., Mgr. Simková vypracovali dokumentáciu pre 

projekt spolupráce so študentmi a učiteľmi Mukačevskej štátnej univerzity a umeleckého 

združenia v Nyiregyháze v rámci programu HU-SK-RU-UA v spolupráci s doc. Gerasimovom, 

a zástupcom OZ Latorica. Výsledok hodnotenia projektu nie je zatiaľ známy. 

 

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov bol vypracovaný projekt „Rozdiely 

nás spájajú“ v oblasti školského vzdelávania. Projekt bol vypracovaný pre realizáciu 16 

mobilít. Napriek schváleniu a vysokému bodovému ohodnoteniu boli schválené finančné 

prostriedky len na 6 mobilít.  

 

Na základe výzvy MsÚ Prešov na predkladanie žiadostí o realizáciu projektov v oblasti 

kultúry a športu, bol vypracovaný projekt súťaže Poznaj mesto Prešov. Projekt je schválený 

a partnerom v projekte je Klub prešovských turistov.   

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre stredoškolskú odbornú činnosť 

 

Zloženie:   

            Predseda- koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti: Mgr. Ján Benko, PhD., 

            Členovia: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre TV, zástupca riaditeľa pre PV a   OP, 

predsedovia predmetových komisií 

 

SEPTEMBER 

-   04.09.2017 – zasadnutie komisie, dohodnutie sa na spolupráci koordinátora a jednotlivých 

vedúcich PK ohľadom účasti žiakov na SOČ a zabezpečenie zapojenia jednotlivých členov 

konkrétnych PK ako konzultantov a školiteľov prác, 

- 27.09.2017 – vyvesené informácie pre potenciálnych riešiteľov SOČ na nástenke školy 

a osobné podanie informácie o význame prác SOČ žiakom 2.-4.ročníkov. 

 

 

OKTÓBER 

- spracovanie propozícií a posteru pre zabezpečenie SOČ na škole na základe postupového  

kľúča a organizácie 40.ročníka SOČ vypracovaného celoštátnou ústrednou komisiou SOČ, 

Mgr. J.Benko, PhD., 

- komunikácia s predsedami predmetových komisií a dodanie bližších informácií o SOČ 

v danom ročníku súťaže, o.i. konkretizácia termínov jednotlivých kôl, 

- 18.10.2017 – prvé oficiálne stretnutie s potenciálnymi autormi. 

 

DECEMBER 

- 19.12.2017 – druhé oficiálne stretnutie s riešiteľmi prác SOČ – diskusia k obsahu 

a štruktúre prác SOČ, informácia o chybách, ktoré sa najčastejšie robia v prácach. 

 

JANUÁR 

- 18.01.2018 – tretie oficiálne stretnutie s riešiteľmi prác SOČ – požiadavky zo strany 

autorov, kontrola stavu prác a reálnych možnostiach dokončenia prác SOČ do konca 

januára spolu s registráciou žiakov do elektronického systému prihlášky SOČ. 
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FEBRUÁR 

- 15.02 2018 – zaslanie prihlášky školy do 40.ročníka SOČ v Prešovskom kraji, 

- 22.02.2018 – uskutočnené školské kolo SOČ, zúčastnených 24 žiakov s 10 prácami. Do 

krajského kola postup odporúčaný komisiami pre všetkých 10 prác, Mgr. J.Benko, PhD. 

 

MAREC 

- tlač a viazanie prác, zároveň nahratie prác SOČ do systému elektronickej prihlášky a jej 

odoslanie do krajského kola spolu s popisom, Mgr. J.Benko, PhD., 

- príprava obhajoby autorov prác SOČ vrátane prezentácií na krajské kolo, 

- tlač plagátov, prospektov, letákov, brožúrok, máp, Mgr. J.Benko, PhD. 

 

APRÍL 

- 06.04.2018 – krajské kolo SOČ na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, účasť 21 žiakov s 

8 prácami v 6 súťažných odboroch, Mgr. J.Benko,PhD., 

- 06.04.2018 – krajské kolo SOČ, žiaci Norbert Engeľ, Dominika Prokopovičová, Anna 

Valašteková, II.A a III.A, 1.miesto v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká, 

odevná tvorba – školitelia práce Mgr. Pločicová, Mgr. Benko,PhD., Mgr. Prostredná, 

- 06.04.2018 – krajské kolo SOČ, žiačky Lucia Nagyová, Frederika Vargová a Dajana 

Chovancová, I.C, 2.miesto v kategórii Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch – 

školitelia práce Ing. Oršuľáková, Mgr. Benko, PhD., Ing. Kočárová, 

- 06.04.2018 – krajské kolo SOČ, žiaci Laura Vasilková, Alexandra Kuzmiaková, III.D, 

3.miesto v kategórii Životné prostredie, geografia, geológia – školitelia práce PaedDr. 

Černajová, Mgr. Benko, PhD., 

- 06.04.2018 – krajské kolo SOČ, žiačky Paula Haboráková, Norbert Engeľ, Alžbeta Uličná, 

II.A a III.A, 3.miesto v kategórii Problematika voľného času – školitelia práce Mgr. 

Benko,PhD., Mgr. Prostredná, Mgr. Pločicová, 

- 24.-27.04 2018 – celoštátne kolo SOČ na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, účasť 6 žiakov 

s 2 prácami, Mgr. J.Benko,PhD., 

- 24.-27.04 2018 – celoštátne kolo SOČ, žiaci Norbert Engeľ, Dominika Prokopovičová, 

Anna Valašteková, II.A a III.A, 3.miesto v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká, 

odevná tvorba – školitelia práce Mgr. Pločicová, Mgr. Benko,PhD., Mgr. Prostredná, 

- 24.-27.04 2018 – celoštátne kolo SOČ, žiačky Lucia Nagyová, Frederika Vargová a Dajana 

Chovancová, I.C, 10.miesto v kategórii Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch – 

školitelia práce Ing. Oršuľáková, Mgr. Benko, PhD., Ing. Kočárová. 

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu 1 

 
Koordinátor informatizácie: Ing. Danka Vrabľová 

 

SEPTEMBER 

- zadávanie databázy žiakov prvých ročníkov do systému aSc agenda, 

- spracovanie osobných údajov žiakov školy, príprava registra žiakov ku 15. 9., 

- zber údajov RIS, 

- vygenerovanie prihlasovacích údajov na internetovú žiacku knižku pre novoprijatých 

žiakov a kolegov, 

- príprava podkladov pre klasifikáciu opravných MS: tlač protokolov, maturitných 

vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam. 
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OKTÓBER 

- zhrnutie a zosumarizovanie prihlášok maturantov na maturitnú skúšku 2018, 

- prihlásenie maturantov na MS do systému aSc agenda.  

 

NOVEMBER 

- spracovanie podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu.  

 

DECEMBER 

- koordinácia práce s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi, pred polročnou 

klasifikáciou, pri spravovaní Internetovej žiackej knižky a systému aSc agenda – dochádzka 

a známky žiakov.  

 

JANUÁR 

- spracovanie podkladov pre polročnú klasifikáciu, 

- tlačenie výpisov známok za 1.pPolrok, výchovné opatrenia žiakov. 

 

FEBRUÁR 

- doplnenie známok z komisionálnych skúšok, tlač výpisov pre žiakov, ktorí vykonávali 

komisionálne skúšky, 

- sumarizovanie výsledkov polročnej klasifikácie, 

- príprava podkladov pre klasifikáciu opravných MS: tlač protokolov, maturitných 

vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam, 

- príprava písomných MS – rozpis žiakov do skupín v systéme aSc agenda, 

- po vykonaných komisionálnych skúškach.  

 

MAREC 

- príprava rozpisu maturantov pre ústne MS. 

  

APRÍL 

- spracovanie podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu, 

- zadávanie hodnotenia PFIČ maturantom do systému aSc agenda.  

 

MÁJ 

- spracovanie podkladov pre klasifikáciu MS: tlač protokolov, maturitných vysvedčení a 

dodatkov k maturitným vysvedčeniam, rozpis maturitných skúšok.  

 

JÚN 

- spracovanie podkladov pre polročnú klasifikáciu, 

- tlačenie vysvedčení pre žiakov školy.  

 

PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 

- spravovanie internetovej žiackej knižky a synchronizácia so systémom ASC agenda, 

- pravidelné zasielanie údajov do centrálneho registra – mesačne, 

- koordinácia práce s triednymi učiteľmi pre jednotlivé triedy a koordinácia so všetkými 

vyučujúcimi pre jednotlivé predmety pri správe databáz v systéme ASC agendy, 

- zabezpečenie tlače materiálov pre súťaže SOČ, literárne súťaže, súťaže s protidrogovou 

tematikou a pod. 

- zabezpečenie poradenstva v oblasti informatizácie, 

- vypracovanie určitých štatistických údajov podľa potreby zo systému ASC, 

- pravidelná aktualizáciu a zálohovanie systému ASC. 
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- údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu 2 

 

Koordinátor informatizácie: Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

SEPTEMBER 

- spracovanie 3 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- spracovanie rozvrhu vyučovacích hodín pre jednotlivé učebne, umiestnenie pred učebne, 

- spracovávanie dodatkov k ŠkVP pre nový školský rok 2017/18. 

 

OKTÓBER  

- spracovanie 5 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- dopracovanie dodatkov k ŠkVP pre nový školský rok 2017/18, 

- úprava učebných plánov pre 1. ročník 2017/18, 

- skompletizovanie a tlačenie učebných plánov za 4 roky po jednotlivých odboroch, 

- DOD- príprava učebne č.513/ODD/ a 314/EKL/. 

 

NOVEMBER  

- spracovanie 10 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- úprava obsahu a grafická úprava webovej stránky, 

- imatrikulácia - ozvučenie telocvične, príprava, tlačenie a zalievanie diplomov, 

- výjazd na ZŠ v Stropkove – prezentácia študijných odborov. 

 

DECEMBER  

- spracovanie 13 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- odvoz modelov na módnu prehliadku v PKO, 

- vianočný jarmok: - ozvučenie telocvične, fotenie, 

- výjazd na prezentáciu stredných škôl na ZŠ Marhaň. 

 

JANUÁR  

- spracovanie 15 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- príprava študentského plesu s JA firmou Mark Group, nákup potravín, realizácia akcie, 

fotenie, zabezpečenie dohľadu v školskom internáte,  

- príprava podkladov pre MLM 2018 /diplomy/. 

 

FEBRUÁR  

- spracovanie 12 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- príprava celoškolského kola súťaže „Nápad predáva“ – príprava a tlačenie plagátov pre 

základné školy, príprava a tlačenie oslovujúceho listu pre rodičov všetkých žiakov, tlačenie 

listov pre sponzorov, príprava a tlačenie diplomov, tlačenie šekov pre žiakov a učiteľov 

SOŠP.  

- príprava podkladov pre MLM 2018 /tlačenie účastníckych kariet – 250 ks, zalievanie 

a vyrezávanie, dierkovanie/. 

 

MAREC 

- spracovanie 5 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- realizácia celoškolského kola súťaže „Nápad predáva“ – zabezpečenie lavíc, stoličiek pre 

súťažiacich, tlačenie menoviek pre jednotlivé firmy, tlačenie tabuliek pre hodnotenie, 

ozvučenie telocvične, fotenie, 
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- príprava podkladov pre MLM 2018 /tlačenie kariet pre organizátorov, zalievanie 

a vyrezávanie, dierkovanie/. 

- tlačenie poradových čísel pre MLM.  

 

APRÍL 

- spracovanie 14 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- príprava súťaže MLM 2018 /tlačenie zoznamu pre šatne, pre všetky školy menovku na 

štender, príprava štendrov pre MLM, ukladanie štendrov, organizácia súťaže, nahrávanie 

CD nosičov s hudbou za našu školu, tlačenie a zalievanie diplomov pre súťažiacich, šitie 

modelov, nácvik choreografie, 

- zalievanie a vyrezávanie podkladov pre EU – IT akadémia. 

 

MÁJ 

- spracovanie 12 aktualít zo života školy a jedálny lístok, umiestnenie na webovú stránku, 

- certifikácia vzdelávacieho programu ekonomické lýceum – IES Brno, 

- objednávanie certifikátov pre najlepších žiakov 4. ročníka, 

- realizácia odbornej praxe žiakov III.C triedy – spracovanie zmlúv, kontrola žiakov, kontakt 

s firmami. 

 

JÚN 

- spracovanie 12 aktualít zo života školy, školského internátu a aktuálny jedálny lístok, 

umiestnenie na webovú stránku, 

- IES Brno - komunikácia, získanie profilu absolventa pre každý odbor v dvoch jazykoch, 

zaslanie vedúcim študijných odborov na prehodnotenie, 

- ukončenie odbornej praxe žiakov III.C a III.B triedy – ohodnotenie žiakov, zbieranie zmlúv 

a kontrola záznamov, 

- skenovanie knihy o podnikaní, spracovanie do printovej podoby a zaslanie odborným 

učiteľom, 

- spracovanie a vytlačenie výchovných opatrení ako aj celkovej tabuľky pre archiváciu, 

- spracovanie, vytlačenie a zaliatie diplomov pre ocenených žiakov na slávnostnej akadémií, 

príprava a zabezpečenie slávnostnej akadémie, 

- spracovanie doložky k vysvedčeniu SCCF /cvičné firmy/ pre všetkých žiakov III.B triedy, 

uloženie pre archiváciu a príprava pre vytlačenie. 

 

Priebežné plnenie úloh: 

- úprava webovej stránky školy, 

- spracovanie podkladov pre umiestnenie na webovú stránku školy. 

 

 

-  údaje o činnosti  metodického združenia pri  ŠI   

 

Zloženie členov:  predsedníčka - Mgr. Ligdayová Iveta  

členovia - Ing. Kohútová Alena, Bc. Pistráková Janka, Bc. Poklembová            

                 Mária, Mgr. Vargovčíková Ľudmila – členka 

                          

 Metodické združenie v priebehu školského roka pracovalo podľa vopred schváleného 

plánu práce. Uskutočnili sa štyri riadne zasadnutia. 

 

SEPTEMBER  
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- Prejednané plány výchovno-vzdelávacej činnosti podľa jednotlivých ročníkoch 

a výchovných skupín v jednotlivých oblastiach výchovy – vychovávatelia VS. 

- Zorganizovanie celointernátneho stretnutia  6. 9. – žiaci boli oboznámení so školským 

poriadkom ŠI, predpismi BOZP a PO, prevzatie hmotnej zodpovednosti nad majetkom 

v príslušných izbách, poučenie potvrdili svojimi podpismi. 

- Prejednaný plán práce MZ pri ŠI a plán práce ŽR pri ŠI. 

- Krúžková činnosť v škol. roku 2017/18 – Internetový – Mgr. Vargovčíková 

                                                                    Salón krásy – Bc. Poklembová 

                                                                    Pohybom ku zdraviu – Bc. Pistráková 

                                                                    Tvorivé dielne – Ing. Kohútová Alena                                                      

- Príprava ŠI na deň otvorených dverí (prezentačné výrobky, informačné tabule, učebňa). 

- Prejednanie:  termínovník na škol. rok, rozvrhu hodín, spracovanie aktivít žiakov mimo 

priestorov ŠI v odpoludňajších hodinách. 

- Príprava dotazníkov – adaptácia prvákov v ŠI. 

- Celointernátne podujatia: 

 12. 9. – návšteva školskej knižnice – I. ročník – oboznámenie sa s knižným fondom, 

 19. 9. – prehliadky centra mesta – žiaci I. ročníka – spoznávame nové mesto Prešov, 

 25. 9. – účasť na Bielej pastelke – pomoc nevidiacim, 

- Súťaže  organizované CVČ ABC v Prešove:  

 26. 9. – turnaj v sálovom futbale – 4. miesto.  

 

DECEMBER 

- Na zasadnutí bola prejednaná spolupráca s triednymi učiteľmi, ktorá je na dobrej úrovni. 

Problémy týkajúce sa prospechu a správania žiakov sa riešia podľa potreby. 

- Programom zasadnutia bolo prehodnotenie uskutočnených kontrol zo strany 

vychovávateľov. Bolo zrealizovaných 75 kontrol bez vážnejších nedostatkov.  

- Dotazníky: Klíma a adaptácia žiakov v školskom internáte – 35 respondentov I.roč.  

                     Hodnotenie kvality stravovania v ŠI – 85 respondentov.    

- Priebežné zhodnotenie spolupráce so SPŠE -  imatrikulácia žiakov 1. ročníka na SPŠE (4. 

10), ples v ŠI 13. ročník (22. 11.),  

-   Súťaže  organizované CVČ ABC v Prešove:  

 3. 10. – nohejbalový turnaj medzi školskými internátmi – 3. miesto, 

- Celointernátne podujatia: 

 10. 10. Volejbalový turnaj medzi vých. skupinami, 

 16. 10. – Svetový deň výživy – správne stravovacie návyky, večer v telocvični, 

 23. 10. – Zorganizované podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc témou tohto roka:  

               „Biblia – kniha kníh“ – kultúrno-hudobný večer v školskej knižnici,,  

 24. 10. – Imatrikulácia ŠI SOŠP – téma „Hallowen“ – prijímanie prvákov do cechu 

internátneho, 

 26. 10. – Divadelné predstavenie – „Čo keby...?“ – ArtScéna Súkr. Konzervatória D. 

Kardoša,  

 7. 11. – celointernátne stretnutie žiakov ŠI, 

 9. 11. – grékokat. Charita Prešov – Potravinová zbierka Tesco Prešov – pomoc rodinám 

v núdzi, 

 14. 11. – Turnaj vo florbale medzi výchovnými skupinami – Medzinárodný deň bez 

fajčenia, 

 20. 11. – grékokat. Charita Prešov – príprava materiálov na jesennú zbierku, 

 22. 11. – Študentský ples v ŠI – 13. ročník téma folklór za účasti SPŠE, 

 5. 12.  – Mikulášska olympiáda v netradičných športoch v ŠI,  

 6. 12. – Mikuláš v ŠI – sladké darčeky,  
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 12. 12. – Celointernátne stretnutie, 

 13. 12. – DJZ – charitatívne vystúpenie – Melódie šťastia, 

 19. 12. – vianočná večera v ŠI s  rozprávkou (tradície a zvyky našich predkov). 

 

JANUÁR 

- Na zasadnutí bola prejednaná spolupráca s triednymi učiteľmi, ktorá je na dobrej úrovni. 

Problémy týkajúce sa prospechu a správania žiakov sa riešia podľa potreby. 

- Programom zasadnutia bolo prehodnotenie uskutočnených kontrol zo strany 

vychovávateľov. Bolo zrealizovaných 67 kontrol bez vážnejších nedostatkov.  

- Ďalšie kontroly: 

       20. 11. a 29. 11. – dodržiavanie režimu dňa, 

       26. a 30. 11. kontroly prezúvania žiakov bývajúcich v ŠI,  

       28. 11. – vedúcou výchovy ŠI kontrola vedenia ZPD – denníky vých. skupiny, 

                      osobné listy žiakov,  týždenné plány práce,....        

                      Ing. Kohútová – priebežná kontrola krúžkovej činnosti. 

- Riešenie porušovania školského poriadku. 

- Dotazníky: všetci žiaci 1. ročníka – adaptácia v ŠI – 24. 10. 

                                                               stravovanie v ŠI – 13. 12. 

- Priebežné zhodnotenie spolupráce so SPŠE -  imatrikulácia žiakov 1. ročníka na SPŠE (4. 

10), ples v ŠI 13. ročník (22. 11.). 

- Celointernátne podujatia: 

 17. 1. Florbalový turnaj medzi výchovnými skupinami, 

 23. 1. – Stolnotenisový  turnaj – chlapci a dievčatá v ŠI, 

 29. 1. – volejbalový turnaj v školskom internáte, 

Pred polročnou klasifikáciou vychovávatelia vo zvýšenej miere sledovali prospech a 

správanie sa žiakov a tomu aj prispôsobili organizovanie voľného času žiakov. 

 

MÁJ 

- Na zasadnutí bolo prejednané plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa jednotlivých 

výchovných skupín. 

- Vychovávateľmi boli navrhnutí žiaci - štvrtáci na ocenenie za mimoriadne výsledky 

v športovej a kultúrnej oblasti a aktívnu činnosť v priebehu štúdia a pobytu v ŠI. 

- Vyhodnotenie vých.-vzdel. výsledkov za tretí štvrťrok škol. roka – prijaté opatrenia k slabo 

prospievajúcim žiakom. 

- Celointernátne podujatia: 

 6. 2. – Grékokat. charita – pomoc pri administratívnych prácach, 

 12. 2. – návšteva filmového predstavenia, 

 3. 2. – fašiangový program v meste, 

 22. 3. – Marec – mesiac knihy – kvíz podľa ročníkov, tvorba záložiek, 

 22. 3. – MRK – otvorenie výstavy – Veľká noc u Rusínov, 

 26. 3. – turnaj vo florbale v školskom internáte, 

 27. 3. – „Výtvarné krídlo“ – účasť so žiakmi na výstave v Solivare, 

 9. 4. – Svetový deň zdravia – športové popoludnie v telocvični, 

 9. 4. – Celointernátne stretnutie žiakov bývajúcich v ŠI, 

 13. 4. – MLM 2018, 

 11. 4. – Jarné upratovanie v školskom internáte, 

 23. 4. – Deň zeme – „Človek patrí zemi a zem patrí človeku“, 

 2. 5. – turnaj v bedmintone medzi jednotlivcami, 

 9. 5. – turistická vychádzka so žiakmi pod Kalváriu, 
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 10. 5. – Majáles – rozlúčka so žiakmi 4. ročníka, spoločenský večer s ocenením 

najaktívnejších žiakov. 

 

JÚN 

- Na zasadnutí bolo prejednané plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa jednotlivých 

výchovných skupín. 

- Vychovávateľmi boli navrhnutí žiaci – 1. – 3. ročníka na ocenenie za mimoriadne výsledky 

v športovej a kultúrnej oblasti a aktívnu činnosť v priebehu škol. roka. 

- Vychovávateľmi boli prednesené návrhy na činnosť metodického združenia na nový škol. 

rok. 

- Vyhodnotenie plnenia plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI za škol. rok 2017/18 za 

jednotlivé výchovné skupiny – plán splnený. 

- Prijaté prihlášky do ŠI na nový školský rok, rozdelenie žiakov do výchovných skupín. 

- Prejednané návrhy na úpravu výchovného programu ŠI – bez zmien. 

- Celointernátne podujatia: 

 23. 5. – beseda – Štátna vedecká knižnica – „Tajomstvo dávnych zvitkov“, 

 29. 5. – beseda - Štátna vedecká knižnica – „Jedinečnosť biblie – knihy kníh“ 

 14. 6. – Národný týždeň charity – beseda „Život so závislosťou“ – literárna kaviareň Viola. 

 

Pravidelne na web stránku školy sú dopĺňané materiály o činnosti a aktivitách Školského 

internátu pri SOŠ podnikania v Prešove.  

 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre podnikanie a obchod 

 

študijný odbor:  

6341 M  škola podnikania  – ŠkVP Ekonomicko-právne služby a poradenstvo (1. – 4. ročník) 

 

vedúca študijného odboru: Ing. I. Džoganíková    

 

V  školskom roku 2017/2018 vedúca študijného odboru v spolupráci s vedúcimi PK a 

odbornými učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, sa zameriavali predovšetkým na 

prepojenie teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie aktualizácie a realizácie 

školských vzdelávacích programov v jednotlivých predmetoch, sledovanie inovácie 

v pedagogických dokumentoch v súlade so zmenami v štátnom vzdelávacom programe. 

 

Predmetom činnosti bolo: 

- prerokovanie aktuálnych problémov v súvislosti so študijnými odbormi, 

- prehodnotenie učebných plánov jednotlivých študijných odborov v súlade so ŠVP,  

- aktualizácia a prispôsobenie tematických plánov požiadavkám a súčasným trendom 

marketingovej praxe, 

- propagácia nových školských vzdelávacích programov na verejnosti, 

- koordinácia uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- prehodnotenie učebných plánov na školský rok 2018/2019, jednotlivých študijných 

odborov, zohľadňovanie požiadavky trhu práce a zmeny legislatívy pri aktualizácii 

učebných plánov,  

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v štud. odbore,  

- prípravu obsahu a foriem odbornej praxe a ich realizáciu. 
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-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre ekonomiku 

 

študijný odbor:  

6325 M Ekonomické lýceum - školský vzdelávací program (ŠkVP)  Ekonomické lýceum pre 

medzinárodné podnikanie   

 

vedúca študijného odboru: Ing. I. Džoganíková    

 

V  školskom roku 2017/2018  vedúca študijného odboru v spolupráci s vedúcimi PK          a 

odbornými učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, sa zameriavali predovšetkým na   

sledovanie aktualizácie a realizácie školských vzdelávacích programov v jednotlivých 

predmetoch. 

Pri uplatňovaní ŠkVP dbali na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania              a  

sledovanie aktuálnych zmien v štátnom vzdelávacom programe. 

 

Predmetom činnosti bolo: 

- prerokovanie inovácie učebných plánov jednotlivých študijných odborov, v súlade so ŠVP,  

-  priebežné dopĺňanie odbornej literatúry pre potreby vyučujúcich odborných predmetov, 

- skvalitňovanie vyučovacieho procesu, 

- aktualizácia   a adaptácia   tematických  plánov  požiadavkám   a trendom  ekonomickej  

praxe,  trhu práce, 

- koordinácia uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- prípravu obsahu a formy odbornej praxe a jej realizáciu. 

 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre cestovný ruch 

 

Študijné odbory:  

6324 M MRCR -  manažment regionálneho cestovného ruchu – 1. až 4. ročník 

ŠkVP: Manažment a tvorba produktov cestovného ruchu 

 

vedúca študijných odborov:  RNDr, Ing. Vavreková 

 

V šk.r. 2017/18 sa vedúca študijných odborov spoločne s učiteľmi odborných predmetov  

zameriavala na:  

- zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov daných študijných odborov, 

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v oboch štud. odboroch,  

- prípravu obsahu a foriem odborných praxí a ich realizáciu, 

- priebežné dopĺňanie odbornej literatúry pre potreby vyučujúcich odborných predmetov, 

- komunikáciu s učiteľmi cudzích jazykov, dejín kultúry, ekonomických predmetov, 

administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky s cieľom zosúladiť požiadavky a 

skvalitniť obsah vzdelávania, 

- zaradenie environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do študijných odborov 

zameraných na cestovný ruch. 

        

 Konzultovala možnosti a obsah predmetu konverzácia v cudzom jazyku s vyučujúcimi 

anglického jazyka s cieľom prípravy žiakov na možnú prax v oblasti služieb v zahraničí.  

       Koordinovala prípravu materiálov pre Školské vzdelávacie programy študijných odborov 

manažment regionálneho cestovného ruchu.   
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 V rámci programu Erasmus+ bol pripravený projekt „Rozdiely nás spájajú“ určený 

mobilitám učiteľov odborných predmetov a učiteľom jazykov v nasledujúcom školskom roku.  

 Šiesti žiaci  sa v priebehu mesiacov máj – september 2018 zúčastnili praxe v zahraničí na 

základe spolupráce s pracovnou agentúrou Global Contract. Žiaci pracovali v hotelových 

službách v meste Paphos na Cypre.  

Vedúca študijných odborov usilovala o propagáciu študijného odboru MRCR 

v regionálnych elektronických ako aj klasických tlačených médiách. Informácie o aktivitách 

žiakov študijného odboru MRCR sa podarilo prezentovať prostredníctvom regionálneho 

vysielania RTVS, na facebooku a webstránke školy. Propagácia školy a súčasne zvyšovanie 

odbornej prípravy žiakov bola zabezpečená aj spoluprácou s inštitúciami pôsobiacimi v meste, 

resp. na Slovensku: Prešovská regionálna komora SOPK, Odbor kultúry a cestovného ruchu 

MÚ Prešov, ŠG, Krajské múzeum, STM Košice, KOCR, OOCR Severný Spiš, JASR a iné. 

Pre zvýšenie odbornej prípravy v uvedených odboroch bol zorganizovaný barmanský kurz. 

Absolventi kurzu získali certifikáty SBA, ktoré ich oprávňujú k výkonu daných činností resp. 

dávajú priestor pre budúce podnikateľské aktivity. 

V spolupráci s Odborom kultúry a cestovného ruchu MsÚ Prešov a Fakulty manažmentu 

PU sa 6 žiaci štud. odboru MRCR zúčastnili vzdelávania Regionálny sprievodca v CR a získali 

certifikát o jeho absolvovaní. 

Ako vedúca PK a garant uvedených štud. odborov podporovala zapojenie učiteľov a žiakov 

do odborných súťaží: SOČ, Môj nápad pre región, Vitajte v našom regióne, organizovala 

školské kolo súťaže amatérskej fotografie, Veľmi dobrá je spolupráca s učiteľmi telesnej 

výchovy, s PaedDr. Černajovou pri organizovaní odborných exkurzií. Učitelia informatiky Ing. 

Cvengroschová a Ing. Centeková ochotne spolupracovali pri tvorbe propagačných materiálov 

k jednotlivým podujatiam.  

Podľa aktuálnych výziev usilovala o vypracovanie projektov, ktoré by predstavovali ďalšie 

možnosti zvyšovania atraktívnosti odborov pre žiakov a získania odborných vedomostí a 

skúseností pre odborných učiteľov.  

 

        

 

-  údaje  o činnosti vedúceho študijného odboru umeleckých predmetov a študijného 

odboru styling marketing 

 

8298 M odevný dizajn  - školský vzdelávací program (ŠkVP) Dizajn módy 

8299 M  dizajn interiéru - školský vzdelávací program (ŠkVP) Interiérová tvorba 

3158 M styling a marketing - školský vzdelávací program (ŠkVP) Imidž, kreativita a  

                                                  poradenstvo 

 

Vedúca študijných odborov: PeadDr. Mgr. A. Simková 

 

 V   školskom  roku  2017/2018  garant  študijných  odborov,  v spolupráci  s ostatnými  

vedúcimi  PK  a  odbornými  učiteľmi  v jednotlivých  študijných  odboroch  sa   

predovšetkým zameriavali na kontinuitu teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie 

aktualizácie a realizácie  školských  vzdelávacích  programov  v jednotlivých  predmetoch.  

Monitoring inovácie  v pedagogických  dokumentoch  v súlade  so  zmenami  v štátnom  

vzdelávacom programe a účinnejšej propagácii všetkých umeleckých študijných odborov.  

Predmetom činnosti bolo : 

- inovácia a kompletizovanie odborných predmetov školských vzdelávacích programov, 

- reklasifikácia učebných plánov jednotlivých študijných umeleckých odborov, 

- aplikácia rozpisu učiva podľa školského vzdelávacie programu, 
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- aktualizácia   a adaptácia   tematických  plánov (TP) požiadavkám   a trendom   praxe,  trhu 

práce,   

- neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu, 

- umelecký študijný odbor 8266 M Nástenná  maľba v architektúre a jeho úspešná 

implementácia do umeleckých študijných odborov našej školy ako aj hľadanie nových 

zaujímavých študijných odborov, jedným z nich je zaradenie do výučby učebný odbor 

všeobecné krajčírstvo,  

- neustále zatraktívnenie študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru, 

- estetická úprava interiéru školy. 

 

 

- údaje o výchovnom poradenstve 

 

Výchovný poradca: Ing. Marta Drabová 

 

SEPTEMBER 

- vypracovanie správy a plánu výchovného poradenstva,  

- oboznámenie žiakov 1.roč. s výchovným poradenstvom na škole, sledovanie žiakov 

1.ročníka v adaptácii na nové podmienky,  

- kontaktovanie individuálne začlenených žiakov 1. ročníka,  

- zabezpečenie dokumentácie integrovaných žiakov 4. roč. kvôli úľavám pri MS a 

poradenské rozhovory o podmienkach vykonania maturitnej skúšky. 

 

OKTÓBER 

- práca s individuálne začlenenými žiakmi – kontaktovanie rodičov, kontrola a doplnenie 

dokumentácie, vypracovanie IVVP, zaslanie žiadostí na kontrolné vyšetrenia, konzultácie 

s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, 

- konzultácie so špeciálnou pedagogičkou, 

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka o adaptácii žiakov 1. ročníka, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami. 

        

NOVEMBER 

- inštruktáž k vypĺňaniu prihlášok a konzultácie pre IV.A vo vzťahu k umeleckým odborom 

na VŠ, overovanie prihlášok,  

- individuálne konzultácie s učiteľmi ohľadom individuálne začlenených žiakov, 

- rozhovory so žiakmi 1. ročníka na tému výsledkov adaptačných dotazníkov, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami. 

 

DECEMBER 

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka zameraného na možné prejavy šikanovania v 2. 

ročníku, 

- poradenské rozhovory ohľadom podmienok štúdia na VŠ. 

 

JANUÁR 

- poradenské rozhovory ohľadom podmienok štúdia na VŠ, 

- vyhodnotenie dotazníka „hodnotenie školy rodičmi“.  

 

FEBRUÁR 

- 8.2. – prezentácie vysokých škôl v DK – zúčastnili sa všetci žiaci IV. ročníka,   
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- 21. 2. - besedy pre IV.ročník s pracovníkmi ÚPSVaR,  

- inštruktáže k vypĺňaniu prihlášok na VŠ a individuálne konzultácie k prihláška, 

- pohovory a poradenské rozhovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

MAREC 

- konzultácie a overovanie prihlášok na VŠ,  

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

APRÍL 

- spracovanie štatistiky podaných prihlášok na VŠ, 

- spracovanie podkladov k žiadostiam o asistenta učiteľa, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

 MÁJ 

- zaslanie žiadostí o rediagnostiku integrovaných žiakov, ktorí budú maturovať v školskom 

roku 2018/2019,  

- poradenské rozhovory so žiakmi 4. ročníka na tému trh práce, 

- poradenské rozhovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

JÚN 

- vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva v uplynulom školskom roku.   

 

Výchovná poradkyňa priebežne: 

- viedla dokumentáciu výchovného poradenstva a dokumentáciu individuálne začlenených 

žiakov so ŠVVP,  

- venovala pozornosť systematickej informačnej činnosti významnej pre voľbu ďalšieho 

štúdia žiakov a prípravy na povolanie,  

- sledovala absenciu žiakov a v spolupráci s TU a zákonnými zástupcami žiaka riešila 

neospravedlnenú absenciu,  

- úzko spolupracovala a sprostredkovávala žiakom kontakt s príslušným Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zabezpečovala odborné vyšetrenia 

a sledovala ako sa odporúčania vyšetrení realizujú v praxi,  

- formou neformálnych rozhovorov usmerňovala správanie žiakov a viedla ich k tolerancii, 

rešpektovaniu a dodržiavaniu ľudských práv. 

 

 

- údaje o výchove k manželstvu a rodičovstvu 

 

Koordinátor : Ing. Marta Drabová. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola v školskom roku 2017/2018 súčasťou 

prierezových tém odborných predmetov, ale najmä súčasťou tématických plánov slovenského 

jazyka a literatúry, občianskej výchovy, etiky, náboženstva, psychológie a sociológie 

a triednických hodín. Témy boli zamerané na sexuálnu problematiku, prípravu na manželstvo 

a rodičovstvo a poskytovanie žiakom informácií z oblasti zdravotno-sexuálnej  s prízvukom   na 

morálne hodnoty a zodpovedný prístup k životu.  

Dievčatá 1. ročníka a chlapci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili besied na tému „S tebou o tebe“, 

ktoré realizovala p. Čolláková – zdravotná sestra. 
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- údaje o činnosti žiackej rady pri ŠI  

 

Zloženie členov: Predsedníčka žiackej rady: Fečkaninová Kristína 

                             Podpredseda žiackej rady:  Tančák Marek                                                                                                                      

                             Členovia žiackej rady: Murín Benjamín, Skladaná Monika, Tarasovičová    

                                                                  Veronika, Antlová Klaudia, Peláková Lucia,    

                                                                  Kuzmiaková Alexandra, Krafčík Patrik.   

                                                                                                                                                                                                                                         

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ligdayová Iveta 

 

Aktivity ŽR v ŠI počas  školského roka: 

 

SEPTEMBER 

- celointernátne  stretnutie  žiakov, internátny poriadok, režim dňa a BOZP, 

- Deň srdca návšteva Aquacity, 

- zdravý životný štýl, 

- prehliadka centra mesta  žiakmi 1.roč.  

 

OKTÓBER 

- farebná jeseň v ŠI, 

- imatrikulácia prvákov v školskom internáte,  

- volejbalový turnaj v ŠI, 

- nohejbalový turnaj, 

- Svetový deň knižníc, 

 

NOVEMBER 

- „Floorbal áno – drogy nie“ - svetový deň AIDS, 

- deň študentstva - to nie je len deň voľna (osveta), 

- Študentský ples v školskom internáte - 13. ročník, 

- Grékokatolícka charita – pomoc tým, ktorí to potrebujú, 

 

DECEMBER 

- Mikulášska olympiáda medzi výchovnými skupinami,  

- Mikuláš v ŠI, 

- ukážka slávnostného prestierania (vianočné, novoročné), 
- charitatívne vystúpenie – Melódie šťastia, 

- vianočná večera - dodržiavanie vianočných tradícií v školskom internáte. 

 

JANUÁR  

- novoročný stolnotenisový turnaj, 

- florbalový turnaj medzi výchovnými skupinami, 

- 25. január „Medzinárodný deň bez  internetu“- poďme si spoločne zacvičiť, volejbalový 

turnaj 

 

FEBRUÁR 

- Valentínske pero a Valentínky pre teba,  

- florbalový turnaj v ŠI, 

- návšteva filmového predstavenia, 

- fašiangový program v meste, 
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MAREC 

- MDŽ – prečo sláviť tento deň, 

- Marec mesiac knihy- kvíz žiakov v ŠI, 

- Výtvarné krídlo – účasť na výstave, 

 

APRÍL 

- nohejbalový turnaj v ŠI,  

- Apríl mesiac lesov -  (kvíz, osveta), 

- Veľká noc v ŠI- tradícia s prítomnosťou sa snúbi... 

 

MÁJ 

- Majáles v školskom internáte,  

- turistická vychádzka – Borkút, 

- bedmintonový turnaj v ŠI,  

 

JÚN 

- športové aktivity na školskom dvore, ocenenie najaktívnejších žiakov ŠI,  

- návšteva Aquacity Prešov, 

- národný týždeň charity – beseda „Život so závislosťou“ 

- vyhodnotenie činnosti ŽR ŠI. 

 

 

- údaje o stravovacej komisii  

 

Zloženie členov: 

        Predsedníčka: Iveta Demjaničová 

        Členovia: Mgr. Edita Šebejová, Ľudmila Paduková, Gabriela Bartková, Bc. Jana    

                          Pistráková 

 

        Členovia pomocného orgánu: 

                                Mgr. Ľudmila Vargovčíková - vychovávateľ 

                                Ing. Slávka Centeková – učiteľ                       

 

      Stravovacia komisia v tomto zložení, pracovala podľa vopred vypracovaného plánu. 

Zasadnutia stravovacej komisie počas školského roka sa uskutočnila jeden krát. Na tomto 

zasadnutí boli riešené návrhy a pripomienky na školské stravovanie a to zo strany 

pedagogických pracovníkov, stravníkov školskej jedálne a žiakov stravujúcich sa v školskej 

jedálni. 

 

FEBRUÁR 

- organizácia ,, Týždeň zdravej výživy,,  kde  bolo  zrealizované formou plagátov, výstavných 

plagátov, reklamných materiálov, názorných košov ovocia a zeleniny 

- počas týždňa cez obedňajšiu prestávku bola pripravená ochutnávka rôznych druhov 

ovocných a zeleninových chuťoviek, školská jedáleň ponúkla stravníkom jedálny lístok 

zostavený z produktov ovocia, zeleniny, rýb a mlieka. Počas vydávania obedov na 

spríjemnenie stravovania bola púšťaná hudba, ktorá príjemne pôsobila na stravujúcich. 

 

DECEMBER 

- na zasadnutí stravovacej komisie sa predložili návrhy na zlepšenie stravy, názory a postrehy 

stravníkov, vyjadrenie ich spokojnosti (nespokojnosti). 
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- údaje o škodovej komisii 

 

V školskom roku 2017/2018 riešila škodová komisia tieto prípady:   

 

- poškodený monitor na učebni č. 211. Podľa záznamu o škode, škodu spôsobila   žiačka 3.A 

triedy a to neúmyselným konaním. Žiačka Ivaničová Karin na začiatku hodiny sa pri 

usádzaní do lavice zachytila nohou o voľne visiaci kábel od monitora počítača. Aby predišla 

pádu svojej osoby a následnému zraneniu, nemohla už zabrániť stiahnutiu monitora zo 

stola, a ten sa neopraviteľne poškodil pádom na zem. 

- krádež modelov pripravených na MLM 2018 z priestorov ateliéru školy. Z výsledkov 

šetrenia možno konštatovať nasledovné: 

- deň pred súťažou chýbali v ateliéri krátke šaty 1 kus a pánska vesta 1kus, 

- príčinou chýbajúcich šiat je neúmyselné zlikvidovanie, 

- okolnosti neúmyselného zlikvidovania neboli zo strany Mgr. Lelákovej dostatočne 

objasnené, 

- osoba (žiak, žiačka), ktorá šaty neúmyselne zlikvidovala je Mgr. Lelákovej známa, ale 

na žiadosť zástupcu riaditeľa pre PVaOP aby danú osobu (žiaka, žiačku) priviedla za 

účelom detailného objasnenia neúmyselnej likvidácie šiat, tak to odmietla. 

 

 

- údaje o environmentálnej výchove  

 

Koordinátor environmentálnej výchovy: PaedDr. Kamenická Jana 

 

Environmentálna výchovy ako výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu,  jeho 

rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému, je dôležitou súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu na školách. 

V  šk. roku 20017/2018 sa v rámci environmentálnej výchovy na škole uskutočnili tieto 

aktivity: 

 

SEPTEMBER 

- zber alobalu a opotrebovaných nefunkčných bateriek v priebehu celého šk. roku, 

- stretnutie s ekoreferentmi tried o zveľaďovaní životného prostredia. 

 

NOVEMBER  

- stretnutie s ekoreferentmi tried o zveľaďovaní životného prostredia – separácia odpadu. 

 

DECEMBER 

- na hodinách TSV so žiakmi  sa uskutočńovali besedy o zveľaďovaní životného prostredia , 

o separácií odpadu, o skrášľovaní  okolia  školy. 

 

FEBRUÁR  

- príprava na realizácia besedy s Ing. M. Hrešovou, pracovníčkou pre environmentálnu  

výchovu o zveľaďovaní životného prostredia  ,výchovu v Regionálnom centre ochrany 

prírody  v Prešove o Ramsarskom dohovore o ochrane mokradí (2.2. – Svetový deň 

mokradí) pre žiakov II.B a I.D v rámci predmetov GEO na ekologickú tému – RNDr. 

Vavreková. 
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MAREC 

- „Svetový deň vody“ - 22. marec pri príležitosti  „Svetového dňa  vody“ bola realizovaná 

beseda v I.A, 

- na hodinách informatiky žiaci pracovali s internetovými stránkami: www.zodpovedne.sk, 

www.bezpecnenainternete.sk, kde využívali environmentálne programy – Ing. Vrabľová. 

 

APRĹ 

- „Svetový deň Zeme“- 22. 4. 2018 – beseda s I.A. 

 

MÁJ 

- 27. 5. 2018 – II.D – ekologická vychádzka do Eko centra Prešov 

- v predmetoch TSV  žiaci spracovávali v PowerPointových prezentáciách tematické celky:  

voda, pôda, vzduch a národné parky Slovenska, 

- realizácia besedy s Ing Hrešovou na tému Deň Zeme, Deň parkov, Svetový deň životného 

prostredia – II.C, II.A. 

 

JÚN 

- v rámci KOČAZ-u pre žiakov 3. ročníka sa využívali prvky environmentálnej výchovy: 

ochrana fauny a flóry – Mgr. Čiernik, PaedDr. Kamenická, 

- v rámci Dňa boja proti drogám (26.6.) navštívili žiaci III.D a III.B našej školy ekocentrum  

v Prešove  – zorganizovala PaedDr. Kamenická, Mgr.Čiernik. 

 

V budúcnosti máme záujem i naďalej  rozvíjať a skvalitňovať podujatia v oblasti 

environmentálnej výchovy.  

 

 

 

 

 

-  1.aa) údaje o teoretickom vyučovaní 
 

V školskom roku 2017/18 na úseku teoretického vyučovania bol výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečovaný v 15 – tich triedach dennou formou v dopoludňajších hodinách. 

Vzdelávanie prebiehalo v ôsmich kombinovaných triedach pozostávajúcich z dvoch študijných 

odborov. Vyučovací proces zabezpečovalo 40 kvalifikovaných učiteľov vrátane riaditeľa školy 

a zástupcov, z toho 16  pedagógov všeobecno-vzdelávacích predmetov a 24 pedagógov 

odborných predmetov. Všetci učitelia vrátane vedúcich PK boli priamo riadené zástupkyňou 

riaditeľa pre teoretické vzdelávanie PaedDr. Máriou Havrillovou a zástupkyňou riaditeľa pre 

praktické vyučovanie a odborné predmety Ing. Martou Drabovou. 

 

Kombinované triedy: 

I. A – triedna učiteľka  Mgr. Linda Pločicová – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a dizajn  

           interiéru (DIN)  

I. C – Mgr. Michal Čiernik  – ekonomické lýceum (EKL) a manažment regionálneho  

          cestovného ruchu (MRCR) 

II. A – triedna učiteľka  Mgr. Júlia Amanová – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a dizajn  

           interiéru (DIN)  

II. C – Mgr. Antónia Jadušová, PhD. – ekonomické lýceum (EKL) a styling a marketing  

          (STM) 

III. A – triedna učiteľka  Ing. Slávka Centeková – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a    

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
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           dizajn interiéru (DIN)  

IV. A – triedny učiteľ Ing. Miroslav Vrabeľ – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a dizajn  

            interiéru (DIN)  

III. B – Ing. Iveta Džoganíková – škola podnikania (ŠP) a ekonomické lýceum (EKL)   

IV. D – Mgr. Ingrid Šoltysová – manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR)  

             a styling  a marketing (STM) 

 

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v úzkej spolupráci a pod dohľadom predmetových 

komisií. Na škole pracovali tri predmetové komisie všeobecnovzdelávacích predmetov – PK 

spoločenskovedných predmetov, PK cudzích jazykov a  PK prírodovedných predmetov a päť 

predmetových komisií odborných predmetov – PK umeleckých predmetov, PK predmetov pre 

ekonomiku, podnikanie a manažment, PK pre cestovný ruch,  PK predmetov odevného 

zamerania a PK IT. Uvedené metodické orgány školy koordinovali prácu učiteľov, riešili 

základné otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania, pracovali podľa štatútu predmetovej 

komisie. Zodpovednosť za konkrétne študijné odbory, ich obsah, vývoj zhodu ŠkVP so ŠVP 

a za inovácie niesli vedúci študijných odborov. V kariérových pozíciách pracovali koordinátori 

so zameraním na jednotlivé oblasti v súlade s organizačnou štruktúrou školy. 

      

Delené vyučovanie bolo využívané vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v jednotlivých 

triedach na hodinách cudzieho jazyka, náboženskej výchovy, informatiky. Vyučovanie etickej 

výchovy a telesnej výchovy chlapcov bolo realizované spájaním žiakov z rôznych tried v rámci 

jedného ročníka. Vyučovanie druhého cudzieho jazyka prebiehalo súbežne vo všetkých 

triedach  podľa jednotlivých ročníkov, kde žiaci študovali jazyk na základe výberu z ponuky 

piatich jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky). V kombinovaných 

triedach  bolo uplatňované delené vyučovanie v odborných predmetoch podľa jednotlivých 

študijných odborov v závislosti od počtu žiakov a obsahovej náplne predmetu.  

 

 

Tematické plány 

      Vyučujúcimi všetkých predmetov boli vypracované rámcové tematické plány, ktoré 

vychádzajú z učebných osnov, ktoré sú súčasťou Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) 

podľa odborov a zamerania. Tematické plány (TP) boli označené číslom schvaľovacej doložky 

a číslom Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu príslušných študijných odborov 

v súlade s požiadavkami ŠIOVu. Na začiatku školského roka boli TP prediskutované 

a schválené  na zasadnutiach jednotlivých predmetových komisií a podpísané vedúcimi PK. 

Zároveň boli odsúhlasené príslušným zástupcom a schválené riaditeľom školy.  

 

Zhodnotenie hospitačnej a kontrolnej činnosti 

Na teoretickom vyučovaní bolo vykonaných 15 hospitácií a kontrol. Hospitácie boli 

zamerané na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovanie, na rozvíjanie kompetencií 

žiakov, kvalitu a úroveň vyučovacieho procesu, prácu učiteľov, interakciu so žiakmi – prístup 

a komunikáciu so žiakmi, využívanie učebných pomôcok, uplatňovanie nových foriem a metód 

práce, plnenie tematických plánov. Po každej hospitácii a kontrole bol vykonaný  rozhovor 

zástupcu riaditeľa s daným učiteľom so zhodnotením, v snahe zabezpečiť efektivitu práce na 

škole. Kontroly boli zamerané na správnosť vedenia pedagogickej dokumentácie, vedenia 

triednych kníh, záznamov, zapisovania zastupovaných hodín, na plnenie povinností učiteľa 

vykonávajúceho dozor a na dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov. Z hospitácií a kontrol 

boli vykonané záznamy. 
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1.ab) údaje o praktickom vyučovaní a odborných predmetoch teoretického vyučovania 

 
 Odborné vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 sa realizovalo v 6 študijných odboroch. 

Učitelia odborných predmetov zabezpečovali realizáciu  predmetu odborná prax v študijných 

odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu, škola podnikania, dizajn interiéru, 

odevný dizajn a styling a marketing. Po tretí krát sa žiaci 3. ročníka v študijnom odbore  škola 

podnikania a manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili aj priebežnej praxe, jeden 

deň v týždni. 

 

Teoretické a odborné vzdelávanie  

 

Odborné predmety 

 Vyučovanie odborných predmetov zabezpečovali kvalifikovaní odborní učitelia , ktorí  

zvládli vyučovanie odborných predmetov na veľmi dobrej  úrovni, čo sa prejavovalo 

priebežnými výsledkami žiakov, výsledkami odborných súťaži ako  aj výsledkami maturitných 

skúšok. Na vyučovanie odborných predmetov sa v maximálne  miere využívali odborné učebne 

a to  odborná učebňa pre školu podnikania, cestovný ruch,  dizajn interiéru, styling a marketing, 

dva ateliéry a štyri dizajnérske štúdia a učebňa pre vyučovanie odborných predmetov metódou 

eduscrum.  

 V spolupráci  s ďalšími dvoma školami na Slovensku naďalej prebieha experimentálne  

overovanie študijného odboru nástenná maľba v architektúre. Skladba odborných predmetov a 

ich obsahové zameranie si vyžadovala nielen vysokú profesionalitu vyučujúcich ale aj neustále 

zlepšovanie materiálno - technického zabezpečenia. Prácu odborných učiteľov metodicky 

usmerňovali štyri  predmetové komisie - predmetová komisia ekonomických predmetov, 

umeleckých a odevných predmetov, predmetov cestovného ruchu a predmetová komisia 

informačno - komunikačných technológií, ktoré pomáhali pri vypracovaní  tematických plánov, 

pri príprave a realizácie odborných súťaží, pri príprave dokumentácie k  maturitným skúškam 

a pracovali podľa štatútu predmetovej komisie. Predmetové komisie sa  podieľali na riešení 

aktuálnych problémov podávaním podnetných návrhov pri vypracovaní  školských 

vzdelávacích programov, pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a boli  nápomocné pri 

riešení špecifických úloh.  

 

Odevná tvorba  

 Žiaci študijných odborov odevný dizajn /ODD/ a styling a marketing /STM/ sa 

zdokonaľovali v praktickej príprave na hodinách odevnej tvorby v školských dizajnérskych 

štúdiách a ateliéroch pod vedením odborných učiteľov. V mesiaci október sa realizoval 

maliarsky plenér pre žiakov študijného odboru odevný dizajn a dizajn interiéru za účasti žiakov 

a pedagógov partnerskej školy z Ústi nad Orlici z Česka. Výsledky prác žiakov boli vystavené 

v priestoroch technického múzea – v Sklade soli na Solivare, a následne aj na výstave v Ústi 

nad Orlici. Žiaci týchto študijných  odborov absolvovali aj klauzurné práce a projektové 

cvičenia v súlade so ŠkVP a učebnými plánmi v dizajnérskych štúdiách v priestoroch školy.  

 

Dizajnérska prax, navrhovanie 

 Žiaci I. až IV. ročníka študijného odboru dizajn interiéru rozvíjali svoje praktické  zručnosti 

najmä v predmete dizajnérska prax a navrhovanie. Predmety sa vyučovali v priestoroch  školy 

v dizajnérskych štúdiách pod vedením odborných učiteľov. Výsledky  žiackych ročníkových 

projektov boli prezentované na školskej výstave. Žiaci III. ročníka  absolvovali v mesiaci máj 

súvislú odbornú prax vo firmách.  

 

Odborná prax  
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 Predmet odborná prax bol zaradený do učebných plánov všetkých študijných odborov. 

Praktická príprava žiakov sa realizovala v súlade so ŠkVP formou dvojtýždňovej odbornej 

praxe. Žiaci II., III. a IV.  ročníka vykonávali odbornú prax vo firmách, ktorú si zabezpečili 

sami a s ktorými následne škola uzavrela „ Dohodu....“. Žiaci I. a II. ročníka študijného odboru 

manažment regionálneho cestovného ruchu vykonávali odbornú prax priamo pod vedením 

odborných učiteľov formou exkurzií. Kontrolou, spracovaním dokumentácie a hodnotením 

žiakov odbornej praxe boli poverení odborní učitelia. Na základe Zmluvy o spolupráci medzi 

SOŠP a agentúrou Global Contract, s.r.o. 7 žiakov absolvovalo zahraničnú odbornú prax v 

zariadeniach cestovného  ruchu na Cypre. 3 žiačky pracovali v rekreačnom zariadení 

v Nemecku. Pre kvalitnú odbornú prípravu žiakov bol na škole zrealizovaný barmanský kurz. 

Odborné vzdelávanie v rámci praktickej prípravy bolo  v súlade so školským vzdelávacím 

programom obohacované o iné formy vyučovania ako sú  tematické exkurzie, návštevy 

odborných podujatí, odborné prednášky a inštruktáže, besedy s odborníkmi z praxe, triedne 

súťaže a pod. Cieľom týchto foriem vyučovania bolo prepojenie teoretických vedomosti s 

praxou v reálnom živote. 

 

Kontrolná a hospitačná činnosť 

 Na úseku praktického vyučovania a odborných predmetov bola vykonávaná kontrolná a 

hospitačná činnosť počas celého školského roka podľa vypracovaného plánu.  Bolo 

vykonaných 26 kontrol a hospitácií, z ktorých bol vyhotovený záznam o kontrole. Kontroly boli  

zamerané na kontrolu pedagogickej dokumentácie ako aj na prácu v predmetových  komisiách, 

prácu učiteľov odborných predmetov, plnenie povinností učiteľa vykonávajúceho dozor, ako aj 

dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov. Hospitácie boli zamerané na úroveň vyučovania z 

hľadiska obsahu, metód a foriem vyučovania a usmernenia po odbornej stránke, na zavádzanie 

nových aktivizujúcich  metód do vyučovacieho procesu. Počas celého školského roka sa 

vykonávali  priebežné ale aj náhodné kontroly. Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti neboli 

zistené závažné nedostatky, pre ktoré by nemohol učiteľ odborných predmetov vykonávať 

svoju pedagogickú činnosť.  

V závere školského roka bolo zrealizované hodnotenie  zamestnancov v súlade s § 52  zákona 

č. 317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia. 

 

 

1.ac) údaje o  školskom internáte  

 

V školskom roku 2017/2018 v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré preferovali 

vzťah ku kultúre, k aktívnemu využívaniu voľného času, k tolerantnosti, k spolupráci, 

k aktívnemu občianstvu, k ľudských právam a základným slobodám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, zdravému životnému štýlu, tvorivosti, k rozvoju samostatnosti 

a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, rozvoju osobnosti a kritické 

riešenie konfliktov, vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

K dôležitým cieľom patrilo hľadanie nových kvalitnejších procesov výchovy a vzdelávania 

(tvorivé dielne, netradičné techniky, zážitkové metódy,  antistresové techniky a iné), 

zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov, k vedeniu žiakov k vytváraniu správnej 

rovnováhy medzi ich právami, povinnosťami a zodpovednosťou. 

Na začiatku školského roka v školskom internáte bolo zorganizované celointernátne 

stretnutie, kde boli všetci bývajúci žiaci oboznámení so školským poriadkom ŠI, základnými 

pravidlami o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poučení o používaní technických 

zariadení v školskom internáte a svojim podpisom potvrdili prevzatie izieb, čím sa zároveň 

zaviazali k starostlivosti o zverený majetok. 
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Vychovávatelia  pri svojej činnosti brali do úvahy skladbu žiakov vo výchovných 

skupinách, sociálne zloženie, ich mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby. Pritom však 

najdôležitejšie bolo rešpektovať individuálny prístup k týmto žiakom. Cielene napomáhali 

rozvoju tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci význam pre výchovu 

k samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov na cieľavedomé, vhodné a tvorivé 

využívanie voľného času. 

Ciele smerom k vychovávateľom boli zamerané na rozvíjanie hodnotenia a sebahodnotenia 

vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov, umožňovanie kultivovania zručnosti vychovávateľov 

pre efektívne riešenie školských konfliktov a efektívnu komunikáciu, na podnecovanie 

tvorivosti vychovávateľov, motivovanie všetkých vychovávateľov k permanentnému 

sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti. 

Výchovný program ŠI bol zostavený podľa štátneho výchovného  programu v zmysle 

skladby hlavnej výchovnej činnosti, ktorá pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných 

foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti: 

- Spoločenská výchova, kde sa zrealizovalo 109 výchovných aktivít, 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám, kde sa zrealizovalo 108 vých. aktivít, 

- Pracovná a rozumová výchova, kde sa zrealizovalo 101 aktivít, 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu, zrealizovaných 91 aktivít, 

- Estetická výchova, kde sa zrealizovalo 69 aktivít, 

- Telesná výchova, zrealizovaných 119 aktivít, 

- Ekologická výchova, zrealizovaných 47 aktivít. 

 

Plnenie výchovného programu v školskom internáte bolo prejednávané aj na metodickom 

združení pri ŠI, ktoré počas školského roka pracovalo pod vedením Mgr. Ligdayovej Ivety.. 

Podrobnejšie výsledky činnosti metodického združenia obsahuje analýza práce metodického 

združenia pri ŠI, ktorá je súčasťou správy. 

Počas školského roka 2017/2018 pracovalo v internáte päť výchovných skupín: 

- Bc. Pistráková Janka – prvá výchovná skupina 

- Mgr. Vargovčíková Ľudmila – druhá výchovná skupina 

- Bc. Poklembová Mária – tretia výchovná skupina 

- Mgr. Ligdayová Iveta – štvrtá výchovná skupina 

- Ing. Kohútová Alena – priata výchovná skupina. 

V oblasti prevencie pred šikanovaním v školskom internáte boli úlohy orientované na 

priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred sociálnopatologickými javmi, s cieľom zvýšiť 

bezpečnosť žiakov. Preventívne aktivity sa realizovali prostredníctvom besied a rozhovorov na 

témy: 

- Ako riešiť šikanovanie v školskom internáte, Ako riešiť problém medzi 

spolubývajúcimi v izbe, Ako sa nestať obeťou šikanovania, Na internáte bez šikany, O deťoch 

a ich právach – kniha UNICEF – Práva dieťaťa, Prečo sa ženy nechajú týrať, Základné ľudské 

práva a slobody, Rodičia a deti – podoby týrania, Agresia a šikanovanie, Prevencia voči 

rasizmu, násiliu, zneužívaniu a týraniu, Stop drogám, Ži a nechaj žiť, Ako si neprehrať život, 

Obchodovanie s ľuďmi – rizikové situácie na zahraničných brigádach. 

 

V školskom roku  už tradične bol so žiakmi zrealizovaný cyklus pod názvom Rodina a ja,  

v rámci ktorého boli besedy a prednášky s obsahom: Aj práca môže byť zábava, Kde sa obrátim 

o pomoc (krízové situácie), Nástrahy života, Význam kultúry správania sa, Partnerská vernosť 

očami osemnásťročných, Pôžičky-pomoc mladým ľuďom, Hospodárenie v rodine, Delenie 

prác, rolí, využitie vreckového, výchova mojich detí, Efektívna verbálna komunikácia v rodine,  

Rizikový partner a mnoho ďalších. 
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Vychovávatelia v spolupráci so žiackou radou pri školskom internáte v priebehu školského 

roka zorganizovali  množstvo zábavných a pútavých celointernátnych aktivít. Žiacka rada pri 

školskom internáte pracovala pod vedením svojej koordinátorky Mgr. Ligdayovej Ivety. Medzi 

najzaujímavejšie podujatia žiackej rady v ŠI patrili: 

- Imatrikulácia na SPŠE v Prešove a imatrikulácia na našom školskom internáte, 

- 13. ročník Študentského plesu za účasti SPŠE, 

- Svetový deň boja proti AIDS (prevencia, ochrana), 

- Deň srdca, 

- Mikulášska športová olympiáda, 

- Vianočná večera – tradície vianoc, 

- Valentínske srdiečka  - spoločenské podujatie, 

- Majáles v školskom internáte – rozlúčka so štvrtákmi, hostia zo SPŠE. 

 

Celoročné vyhodnotenie činnosti je podrobne uvedené v analýze činnosti žiackej rady pri 

školskom internáte, ktorá je súčasťou správy. 

Školský internát sa aktívne zapájal do programu školy boja proti obezite, kde boli 

zorganizované nasledovné podujatia: 

- propagácia zdravého životného štýlu – Deň srdca, 

- nohejbalový turnaj – CVČ ABC – chlapci, 

- futbalový turnaj – CVČ ABC – chlapci, 

- celointernátny volejbalový turnaj medzi výchovnými skupinami, 

- florbalový turnaj „Nie drogám“, 

- stolnotenisový turnaj jednotlivcov, 

- futsalový turnaj zmiešaných družstiev, 

- turistická vychádzka – okolie mesta, 

- plávanie – Aquacity, Sunpark – Prešov, 

- pravidelné telovýchovné a pohybové aktivity v telocvični. 

 

Školská knižnica, ktorá je súčasťou školského internátu je k dispozícii nielen pre žiakov 

a pedagogických pracovníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy. Činnosť v školskej 

knižnici bola zameraná na oboznamovanie sa so slovenskou a zahraničnou literatúrou. Veľká 

pozornosť bola venovaná povinnému čítaniu a maturitným otázkam zo slovenského jazyka 

a literatúry. V  súčasnosti školská knižnica má 2.457 kníh. Najväčší záujem zo strany 

pedagogických pracovníkov je o odbornú literatúru, u žiakov je to povinná literatúra 

a dievčenské romány. V rámci „Dňa knižníc“ bolo zorganizované podujatie orientované na 

zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov.   

Veľký význam v činnosti ŠI má aj charitatívna pomoc. V školskom roku 2017/2018 

pokračovala spolupráca s Gréckokatolíckou charitou pod vedením Ing. Kohútovej. Naši žiaci 

ochotne pomáhali pri menších aktivitách – administratívne práce pri jesennej zbierke, ale aj pri 

významných podujatiach ako bola Potravinová zbierka Tesco. Všetka celoročná spolupráca 

s našimi žiakmi bola ocenená ďakovným listom zo strany Charity. 

Na slávnostnom stretnutí v ŠI na záver školského roka boli ocenení žiaci za aktívnu činnosť 

v škol. roku, za aktívnu prácu v žiackej rade pri ŠI, za aktívnu činnosť počas štvorročného 

pobytu v ŠI a vyhodnotenie v bodovaní čistoty a poriadku izieb. 

Súčasťou plánu práce v školskom internáte bol aj plán kontrol a hospitácií. Zo strany 

vychovávateľov bolo uskutočnených 166 denných kontrol. Zo strany ZRŠ pre VMV a ŠI boli 

realizované: 1 kontrola zameraná na kontrolu hygieny a poriadku v ŠI, 4 kontroly na základnú 

pedagogickú dokumentáciu, 1 kontrola plnenia úloh ŽR pri ŠI a kontroly záznamov krúžkovej 

činnosti.  
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Školský internát má 100 lôžok v 26 izbách, ktorý sa nachádza na 4. poschodí v budove 

školy. Ubytovaní žiaci v školskom internáte sú  žiakmi našej školy, ale aj žiaci iných stredných 

škôl. Súčasťou internátu je jedna študovňa, kuchynky, 1 internetová miestnosť s 10 PC a 2 

tlačiarňami, sociálne zariadenia, knižnica, ale aj školská jedáleň, v ktorej majú žiaci 

zabezpečenú celodennú stravu. Školský internát je pokrytý signálom wifi. V popoludňajších 

hodinách ubytovaní žiaci majú možnosť využívať aj ďalšie školské priestory, ako je telocvičňa, 

posilňovňa, učebne a pod. 

 

 

1.b) údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 
K 15.09.2017 študovalo v SOŠP 338 žiakov v dennej forme štúdia. V študijnom odbore 

odevný dizajn študovalo 17 žiakov, dizajn interiéru 65 žiakov, styling a marketing 11 žiakov, 

ekonomické lýceum 63 žiakov, škola podnikania 87 žiakov a manažment regionálneho 

cestovného ruchu 95 žiakov. 

 

K 15.09.2017 bolo individuálne začlenených 14 žiakov so ŠVVP (13 žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 1 žiak so zrakovým postihnutím).  

 

 

1.d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  

 

Do prvého ročníka v septembri 2017 bolo prijatých a zároveň zapísaných celkom 91 žiakov 

dennej formy štúdia. 

 

Do študijných odborov bolo prijatých a zapísaných: 

• 17 žiakov do ŠO manažment regionálneho cestovného ruchu 

• 22 žiakov do ŠO škola podnikania 

• 15 žiakov do ŠO ekonomické lýceum 

• 24 žiakov do ŠO dizajn interiéru 

•   9 žiakov do ŠO styling a marketing 

•   4 žiaci do ŠO odevný dizajn 

 

 

1.e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

  

Prospech, dochádzka a správanie  

Z celkového počtu 328 žiakov hodnotených na konci školského roka 2017/2018 prospelo 

325 žiakov, čo predstavuje 99,09 %. Z toho 82 žiakov prospelo s vyznamenaním, 100 žiakov 

prospelo veľmi dobre a 143 žiakov prospelo. Traja žiaci neprospeli, jeden žiak z jedného 

a dvaja z viacerých predmetov. Neklasifikovaní žiaci neboli. 18 žiakov ukončilo štúdium 

s prospechom 1,00.  

Priemerná známka v SOŠ podnikania za daný školský rok 1,87. Znížená známka zo 

správania na stupeň „2“ bola udelená jednému žiakovi, na stupeň „3“ dvom žiakom, na stupeň 

„4“ štyrom žiakom.  

Na konci školského roka boli udelené 2 napomenutia triednym učiteľom, 19 

pokarhaní triednym učiteľom a 5 pokarhaní riaditeľom školy. Za výrazné úspechy 

v mimoškolskej činnosti, aktívnu a bohatú mimoškolskú prácu boli žiaci ocenení pochvalami 

a mimoriadnymi oceneniami. Bolo udelených: 66 pochvál triednym učiteľom, 45 pochvál 
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a  mimoriadnych ocenení riaditeľom školy za vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu  

v súťažiach a prezentáciu školy na verejnosti.   

Celkový  počet vymeškaných hodín bol 22 165. Priemerný počet vymeškaných hodín 

bol  67,57 na 1 žiaka. Z uvedeného počtu bolo 21 829 hodín ospravedlnených, priemer na 

žiaka  66,55  hodín. Neospravedlnená absencia  336  hodín, priemer na žiaka 1,02 hodín.  

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania:  

 

ÚSV s maturitou – 4. ročné študijné odbory   

      Všetky hodnotené študijné odbory na škole v bode 1. e) boli odbory ÚSV s maturitou, teda 

4. ročné študijné odbory.   

 

SV bez maturity – 3. ročné učebné  odbory   

      V školskom roku 2017/2018 žiaci neštudovali v žiadnom učebnom odbore.  

 

ÚSV s maturitou – 3. ročné študijné odbory štúdia popri zamestnaní   

      V školskom roku 201/2018 žiaci neštudovali v žiadnom študijnom odbore štúdia popri 

zamestnaní.    

   

Maturitné  skúšky  

Organizáciu MS v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov. 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečoval Národný 

ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM). 

Administrátormi testov boli interní učitelia kmeňovej školy, ktorí nemali aprobáciu z 

predmetu, z ktorého žiaci písali test EČ a PFIČ MS.   

Regulárny priebeh administrácie kontroloval a zabezpečoval externý dozor – predsedovia 

PMK inej strednej školy, dohľad nad priebehom MS vykonával predseda ŠMK, pedagóg inej 

strednej školy, administrovanie cudzích jazykov sledovala Štátna školská inšpekcia.  

Spájanie škôl s inými školami pri testovaní EČ a PFIČ žiakov nebolo v riadnom termíne 

uplatňované. , 

K maturitným skúškam 2018 bolo prihlásených 83 žiakov, z toho MS konalo zo SJL 77 

žiakov, ANJ B1 konalo 46 žiakov, ANJ B2 piati žiaci, NEJ B1 konalo 11 žiakov, RUJ B1 

pätnásť žiakov. Dobrovoľnú MS konala 1 žiačka z predmetu FRJ a 5 žiaci z predmetu 

občianska náuka. Praktickú časť odbornej zložky MS konalo 77 žiakov, teoretickú časť 

odbornej zložky MS konalo 77 žiakov.   

Celkove zo 77 žiakov, ktorí absolvovali celú maturitnú skúšku 2018,  v riadnom skúšobnom 

období  úspešne ukončilo 75 žiakov, v mimoriadnom období v septembri 2018 dvaja žiaci. 

Medzi maturujúcimi boli piati žiaci so zdravotným znevýhodnením, z toho 4 žiaci s 25 % 

predĺžením času a 1 žiak so 100 % predĺžením času. 

 

Prehľad výsledkov MS 2018  za 4. ročník, triedy IV.A, IV.B, IV.C a IV.D  

P. č. Predmet Percento  

EČ 

Percento PFIČ Praktická  

MS 

Ústna  

MS 

1. SJL  49,48 63,76 - 2,14 

2. ANJ B2 75,00 87,00 - 1,00 

3. ANJ B1 56,57 60,90 - 2,33 
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4. NEJ B1 31,51 39,09  2,55 

5. RUJ B1 56,57 59,33 - 1,60 

6. FRJ B1 - - - 1,00 

7. OBN - - - 1,00 

8. TČOZ - - - 1,97 

9. PČOZ - - 1,53  

 Legenda:  

SJL – Slovenský jazyk a literatúra, ANJ – Anglický jazyk, NEJ – Nemecký jazyk, RUJ – 

Ruský jazyk, FRJ – Francúzsky jazyk, OBN – Občianska náuka, TČOZ – Teoretická časť 

odbornej zložky, PČOZ – Praktická časť odbornej zložky  

 

Predmetové maturitné komisie pracovali presne podľa vypracovaného organizačného 

zabezpečenia. Súbežne pracovali 2 PMK pre SJ, 5 PMK cudzieho jazyka, 7 komisií pre TČOZ, 

7 PMK komisií pre PČOZ a 1 PMK pre OBN. 

EČ a PFIČ bola organizovaná a riadila sa dôsledne podľa pokynov NUCEM. Organizácia 

MS bola na výbornej úrovni, skúšanie prebiehalo plynule, bez rušivých momentov, podľa 

pripraveného harmonogramu. Pri organizačnom zabezpečení  MS sa nevyskytli žiadne 

problémy. Maturitná  dokumentácia bola pripravená včas v súlade s platnou legislatívou na 

veľmi dobrej úrovni, bola kompletná a prehľadná.  Učebne boli vhodne obsahovo pripravené 

podľa maturitného predmetu a spĺňali požiadavky na vykonanie MS. 

Pripravenosť a realizácia MS boli hodnotené v Správe Predsedu ŠMK a v Správe ŠŠI za 

realizáciu a priebeh EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov.  Pri EČ a PFIČ boli dodržané pokyny 

NUCEMu aj čo sa týka organizácie OFFLINE testovania  zo SJL. 

 

 

Záverečné skúšky 

       V školskom roku 2017/2018 sa záverečné skúšky nekonali.   

 

 

1. f) Študijné odbory  a  číslo schvaľovacej doložky 

      

• ŠVP: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba   2013-762/1852:7-925 

ŠkVP:  DIZAJN MÓDY 

Študijný odbor:  8298 M odevný dizajn  I., II., III. a IV.  ročník  

 

• ŠVP: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba   2013-762/1852:7-925 

ŠkVP:  INTERIÉROVÁ TVORBA 

Študijný odbor:  8299 M dizajn interiéru  I., II., III. a IV.  ročník  

 

• ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby   2013-762/1889:23-925 

ŠkVP:  EKONOMICKO-PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO 

Študijný odbor:  6341 M škola podnikania     I., II., III. a  IV.  ročník  

 

• ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby   2013-762/1889:23-925 

ŠkVP:  MANAŽMENT A TVORBA PODNIKOV  CESTOVNÉHO  RUCHU 

Študijný odbor:  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  I.- IV. r. 

 

• ŠVP:  31 Textil a odevníctvo  2013-762/1845:2-925 
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ŠkVP:  IMIDŽ, KREATIVITA A PORADENSTVO 

Študijný odbor:  3158 M  styling a marketing    II. a  IV.  ročník 

 

Experimentálne študijné odbory:  

Neboli overované. 
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Por.č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie  
Rok ukonč. 

vzdelania 
Výučný list DPŠ Rok ukonč. 

DPŠ 
Roky PP 

1. Júlia Amanová, Mgr. UPJŠ FF SLJ - AJ 1995 - učit.smer - 19 
2. Daniela Belišová, Mgr. UPJŠ - PdF Matematika - TV 1991   učit.smer   26 

3. Ján Benko, Mgr. PU FF SLJ - EV 2003 - učit.smer - 13 

4. Slávka Centeková, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1993 - áno 1996 25 

5. Dana Cvengroschová, Ing. VŠE autom.syst.riad.v ekon. 1989 - áno 2000 25 

6. Valentína Černajová, Mgr. UPJŠ KE,PFPrešov Učiteľ všeob. vzd. pred. 1987 - učit.smer  31 

7. Michal Čiernik, Mgr. PU Prešov, FŠ Učiteľ TV 2012 - učit.smer  5 

8. Marta Drábová, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 1999 29 

9. Zuzana Dupaľová, Mgr. PU FF NJ - Filozofia 1998 - učit.smer - 19 

10. Iveta Džoganíková, Ing. VŠE národohosp.plán. 1985 - áno 1989 33 

11. Mária Frančáková, Ing. TU EF financie, bank. a inv. 2007 - áno 2011 11 

12. Mária Havrillová, PaedDr. UPJŠ PdF RJ - ON 1982 - učit.smer - 35 

13. Antónia Jadušová, Mgr. UPJŠ PdF SJ - AJ 1995 - Učit.smer - 22 

14. Peter Jakubík, Mgr. art.  VŠVU Užitkové umenie 2007   oslobodený -  16 

15. Jana Kamenická, PaedDr. UPJŠ PdF TV - BV 1982 - učit.smer - 35 

16. Jana Kočárová, Ing.  TU KE - CR Geoturizmus 2007   áno 2011 10 

17. Stanislav Kuchta, Ing. VŠE - FE Ekonomika priemyslu 1983   áno 2007 44 

18. Martina Leláková, Mgr. UPJŠ - PF SJ a vytvárna výchova 1995 - učit.smer - 19 

19. Mária Marinicová, JUDr. Prav.fak. UPJŠ PO právo 1980 - áno 2015 21 

  Žilinská univ. Bezpeč. manažment 2010  -  - 

20. Anna Miklušová, Ing. VŠT Košice pozemné stavby 1984 - áno 2009 11 

21. Tatiana Miková, Mgr. PÚ FF Prekladateľstvo ŠJ 2007 - Učit.smer - 11 

22. Rastislav Mravec, Mgr. VŠ VU výtv.umenie-grafika 1991 - áno 1995 25 

23. Mária Onderková, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 2005 27 

24. Štefánia Ondričková, Mgr. UMB -fakul.prír.vied technické odb. predmety 2007 pán.krajč. áno 1978 42 

25. Anna Oršuľaková, Ing. TUKE Fak. Banic. Geoturizmus 2007 - áno 2011 9 

26. Marta Pastulová, Mgr. UPJŠ všeob.vzd.pr. - AJ 1984 -  učit.smer  - 33 

27. Linda Pločicová, Mgr. PÚ FHaPV Výtvarná výchova 2011 - Učit.smer - 10 

28. Natália Prostredná, Mgr. PÚ FF Prekladateľstvo FJ 2014 - Učit.smer - 20 

 

1.g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE k 31.8.2018 
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Por. č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 
vzdelania 

Výučný list DPŠ Rok ukonč. 
DPŠ 

Roky PP 

29. Anna Simková, PaedDr. UPJŠ PdF Ukr.J - VV 1982 - učit.smer -  31 
   VŠ MU scénografia 1991     - - 

30. Michaela Sirková. EÚ v Bratislave Odborné ek. predmety 2005 - Učit.smer - 11 

31. Veronika Stolaríková, Mgr.  PU-FHaPV AJ a literatúra 2010  - učit. Smer   8 

32. Edita Šebejová, Mgr.  PU - FM Manažment 2009   áno 2013 40 

33. Jana Šebejová, Mgr. Katolická univ. Ruž. Manažment, Ekonómia 2009 - áno 2013 11 

34. Silvia Šillová, Ing. Arch. TUKE architektúra 2005 - oslobodená - 10 

35. Ingrid Šoltysová, Mgr. bak.št. MOV MOV 2001 OOV áno 1996 24 

   UK Bohosl.fak. náb.vých.-etika 2002  - učit.smer -  - 

36. Nikol Tomanová, Mgr. PU FF NJ - Dejepis 1998 - učit.smer - 17 

37. Mária Vavreková, RNDr. UK Prírod.fak. Mat. - Zemepis 1982 - učit.smer - 35 

38. Miroslav Vrabeľ, Ing. VŠ S-T Liberec techn. text. a odevníctva 1988  - áno 1999 30 

39. Danka Vrábľová, Ing. VŠ S-T Liberec stroje a zariadenia 1989 - áno 1998 28 
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Por.č. Meno a priezvisko, titul Vzdelanie Aprobácia Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 
vzdelania 

Výučný list DPŠ Rok ukonč. 
DPŠ 

Roky PP 
    vzdelania   DPŠ 

DPŠ 
 

1. Alena Kohútová, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1984 - áno 1987 33 

2. Mária Poklembová, Bc. UMB,bakal.št.MOV výr.odevov a biel. 2003 páns.kr. áno-MOV 1994 36 
3. Iveta Ligdayová, Mgr. VŠ PU  vychovávateľ  2008 - pedag.smer - 30 

4. Janka Pistráková, Bc. UMB,bakal.št.M
OV 

MOV 2003 áno áno 1987 36 

5. Ľudmila Vargovčíková. Mgr. UMB-fakul.prír.vied technické predmety 2009 - pedag.smer - 25 

         

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

 
                                                                                                                                                                                      k 31.8.2
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- údaje o počte nepedagogických zamestnancov 

 

Stredná odborná škola podnikania zamestnávala v šk. roku 2017/2018 - 20 nepedagogických 

zamestnancov v členení: 

 

Vedúca učtárne      1 

Zmocnenec pre kvalitu, rozpočtár 1 

Mzdová účtovníčka     1 

Asistent riaditeľa      1 

Správca sieti - informatik              1 

Správca registratúry - prevádzkar  1 

Vedúca školskej jedálne    1 

Hlavný kuchár       2 

Pomocný kuchár      3 

Hospodár – technik     1 

Informátor        2 

Upratovačky       5 

Spolu                     20 

 

- údaje o počte pedagogických zamestnancov 

 

Riaditeľ školy       1 

Zástupca riaditeľa pre TV    1 

Zástupca riaditeľa pre OV a OP  1 

Zástupca riaditeľa pre TEČ   1 

Učitelia                    34 

Asistent učiteľa      1 

Vychovávatelia      5 

Spolu pedagogickí zamestnanci       44 

 

V školskom roku 2017/2018 bolo v škole zamestnaných spolu 64 pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. 

 

 

1.h údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Kontinuálne vzdelávanie šk. rok 2017/2018 
Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Získané Uznané 

kredity Kredity 
Mgr. Amanová Júlia Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Príprava vedúcich predmetových komisií 35 60 

Mgr. Benko Ján, PhD. Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Príprava učiteľa na real. MŠ zo SLJ 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  

 Použitie kreditov na I. atestáciu  -60  

 Aplikácia moderných vyuč. metód a koncepcii vo vyuč. SJaL 25 30 

Ing. Centeková Slávka Tvorba ŠVP na SOŠ 14  
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 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Využívanie IKT vo vyučovaní 25  

 Tvorba maturitných tém z OP 8 60 

Ing. Cvengroschová D. Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Modernizácia vyučovania informatiky na Z a SŠ 47 60 

PaedDr. Černajová Valeria Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35  
 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Finančná gramotnosť 14 60 

Mgr. Čiernik Michal Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8  
 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdelávania 25  
 Moderné trendy vo vyučovaní TV a ŠV 14  
 Ochrana života a zdravia 14  
 Použitie kreditov na I. atestáciu -60 0 

Ing. Drabová Marta Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Výchovný poradca 35  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -30  

 Kariérový poradca 35 60 

Mgr. Dupaľová Zuzana Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35  
 Multimédia a internet v práci ped. zamestnanca 25 60 
Ing. Džoganíková Iveta Aktivizujúce metódy vo výučbe OP 10  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Finančná gramotnosť 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14 60 

PaedDr. Havrillová Mária Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35 60 

Mgr. Jadušová Antónia, PhD. Využitie informačných technol. V práci s dokumentami a multi. 15  
 Použitie interaktiv. Technol. Vo vyučovacom procese 15  
 Digitalizácia učebných materiálov 15 60 

PaedDr. Kamenická Jana Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Profesijné kompet.ved. PK, MZ. a štud.odborov 35  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11 60 

Ing. Kočárová Jana Vytvorenie vzorového ŠVP 14  
 Ľudské práva v edukačnom procese 11  
 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  
 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  
 Podnikanie v cestovnom ruchu 25  

 Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 5 60 

Ing. Kuchta Stanislav Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Profesijné kompet. ved. PK, MZ a štud.odborov 35 60 

Mgr. Belišová Daniela Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10  
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 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 60 

Mgr. Leláková Martina Interaktívna tabula v edukačnom procese 15  

 Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15 30 

JUDr. Marinicová Mária Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15  

 Maturitný slovník 30 60 

Ing. Miklušová Anna Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22  

 Podnikanie v CR 25  

 Použitie kreditov -30  

 MMaSP na Slovensku v rámci ekonomických predmetov 10 60 

Mgr. Mravec Rastislav Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15  

 Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15 60 

Ing. Onderková Mária Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 9  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -60  

 Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10  

 Praktická ekonomika 25  

 Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predm. 10  

 Etika podnikania 6 60 

Mgr. Ondričková Štefánia Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Inovačné vzdel. pre kateg. učiteľ „Podnikanie v CR“ 25 60 

Ing. Oršuľáková Anna Multimetiálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15 30 

Mgr. Pastulová Marta Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Multimédia a internet v práci ped. zamestnanca 25 60 

Mg. Pločicová Linda Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15 30 

PaedDr. Simková Anna Multimédialné tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15 30 

Ing. Frančáková Mária Ľudské práva v edukačnom procese 18  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Využívanie elektron. prezent. v edukačnom procese 2  

 Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci ek. predmetov 10  

 Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov 15 60 
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Mgr. Stoláriková Veronika Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Metodika výučby AJ na stredných školách 25 60 

Mgr. Šoltysová Ingrid Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzd. 25 60 

Mgr. Tomanová Nikol Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Dejepis v ŠkVP ISCED 3A 12  

 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručnosti 14  
 Učiteľ a internet 15 60 

RNDr. Vavreková Mária Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Profesijné kompet. ved. PK, MZ. a štud. odborov 35 60 

Mgr. Šebejová Edita Profesijné kompet. ved. PK, MZ. a štud. odborov 35  

 Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  

 Hodnotenie zamestnancov 15  

 Krok za krokom v SVP 25 60 

Mgr. Šebejová Jana Moderný marketing pre stredné školy 21  

 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15  

 Maturitný slovník 30 60 

Ing. Vrabeľ Miroslav Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia v obchodných vzťahoch 10  

 Vytvorenie vzorovej el. prezentácie z aprob. predmetu 7 60 

Ing. Vrabľová Danka Tvorba ŠVP pre SOŠ 14  
 Počítačová grafika 13  
 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15  

 Moderný marketing pre SOŠ 21 60 

Ing. Kohútová Alena Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8  
 Aktivizujúce metódy vy výchove 24 30 

Bc. Pistráková Janka Rozvíjanie emoc. inteligencie a komunik. zručností 14  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdel. 25  

 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8  

 Aktivizujúce metódy vy výchove 24 60 

Bc. Poklembová Mária Rozvíjanie emoc. inteligencie a komunik. zručností 14  
 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdel. 25  
 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8  

 Aktivizujúce metódy vy výchove 24 60 

Mgr. Ligdayová Iveta Profesijné kompet.ved. PK, MZ a štud.odborov 35  

 Tvorba vzdel. programu kontin. vzdelávania 10  
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 Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdel. 25 60 

Mgr. Vargovčíková Ľudmila Obsluha interaktívnej tabule 12  
 Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdel. 25  
 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručnosti 14  

 Finančná gramotnosť do škôl 10 60 

 

 

1.i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Aktivity školy na verejnosti: 

- 21.09.2017  - 4. ročník medzinárodnej súťaže v odevnej tvorbe ODĚV A TEXTIL 

LIBEREC, 

- 9.-14.10.2017-  maliarsky pléner v Červenom Kláštore, 

- prezentácia 16 školských modelov firmou TADEAS vo Varšave, 

- 12.1.2018 - dva žiacke modely na prezentácii v prezidentskom paláci v Bratislave, 

- 20.02.2018 - výstava žiackych výtvarných prác pod názvom Výtvarné krídlo – Červený 

Kláštor v Slovenskom technickom múzeu – Kultúrnej pamiatke Solivar. Vernisáž výstavy 

bola zahájená módnou prehliadkou najlepších kolekcií žiakov, 

- prezentácia 5. žiackych modelov z umeleckých študijných odborov v Budapešti, 

- 13.4.2018 – celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou – Módna línia mladých, 

- 23. 5.2018 - DNI EURÓPY- prezentácia školy módnou prehliadkou na pešej zóne, 

- 19. 5.2018 -  NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ v ŠG Prešov - módne prehliadky a živé sochy pred 

a v priestoroch ŠG. 

- 6.6.2018 - módne prehliadky a prezentácia školy na pešej zóne v Prešove v rámci akcie DNI 

MESTA PREŠOV. 

 

Prezentácia školy na verejnosti (pre verejnosť): 

V školskom roku 2017/2018 bolo realizovaných 10 prezentácií SOŠ podnikania učiteľmi 

triednych aktívoch na základných školách. 

- 24.10.2017– Deň otvorených dverí. 

 

Prezentácie na ZŠ: 

- 13.2.2018 - ZŠ Mlynská, Stropkov 

- 13.2.2018 – ZŠ Československej armády, Prešov 

- 14.2.2018 – ZŠ Ľubotín 

- 14.2.2018 – ZŠ Komenského, Lipany 

- 14.2.2018 – ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 

- 14.2.2018 – ZŠ Veľký Šariš 

- 15.2.2018 – ZŠ Brezovica 

- 15.2.2018 – ZŠ Šarišské Dravce 

- 15.2.2018 – ZŠ Mukačevská, Prešov 

- 15.2.2018 – ZŠ Medzany 

- 21.2.2018 – ZŠ Cyrilia a Metoda, Stará Ľubovňa 

- 21.2.2018 – ZŠ Nová Ľubovňa 

- 21.2.2018 – ZŠ Stará Ľubovňa 

- 22.2.2018 – ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 

- 22.2.2018 – ZŠ Hanušovce 

- 22.2.2018 – ZŠ Vyšný Žipov 

- 22.2.2018 – ZŠ Kapušany 
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- 23.2.2018 – ZŠ Široké 

- 23.2.2018 – ZŠ Chminianská Nová Ves 

- 5.3.2018 – ZŠ Sibírska, Prešov 

- 5.3.2018 – ZŠ Bajkalská, Prešov 

- 8.3.2018 – ZŠ Šmeralova, Prešov 

 

j) údaje o projektovej činnosti   

     

V šk.r. 2017 / 2018 boli pripravované a realizované tieto projekty: 

 

„Po skúsenosti na európsky trh práce! - Po doświadczenie na europejski rynek 

pracy!” poľskej školy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika v Krośnie. 

SOŠ podnikania ako partner v projekte zabezpečila odbornú prax pre 9 žiakov v oblasti CR, 

odborné exkurzie, kultúrny a športový program, certifikáty pre účastníkov odborných praxí.  

Bol napísaný a schválený projekt „Rozdiely nás spájajú“ v rámci programu Erasmus+ 

v oblasti školského vzdelávania. 

V spolupráci s predstaviteľmi mesta Krosno a partnerskými školami Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika  a Zeszpól szkól ponadgimnazijanych N°2 

v Krosne sme spoločne vypracovali projekt „Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj 

regiónu poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu INTEREG V-A PL-SR 2014 

- 2020. Projekt bol spracovaný a je v procese hodnotenia. Predkladateľom projektu je mesto 

Krosno a cezhraničným partnerom SOŠ podnikania, Prešov. 

Bola vypracovaná dokumentácia pre projekt „Mládež zjednocuje Karpaty“, ktorý 

predstavuje spoluprácu so študentmi a učiteľmi Mukačevskej štátnej univerzity a umeleckého 

združenia v Nyiregyháze v rámci programu HU-SK-RU-UA v spolupráci s doc. Gerasimovom, 

a zástupcom OZ Latorica. Výsledok hodnotenia projektu nie je zatiaľ známy. 

 

 

k) údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

    v škole 

   

V školskom roku 2017/2018 boli zamestnancami Štátnej školskej inšpekcie vykonané dve 

tematické inšpekcie. 

 

Dňa 14.03.2018 bola vykonaná prvá tematická inšpekcia, ktorá bola zameraná na realizáciu 

externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. V kontrolovanom predmete 

ruský jazyk sa zisťovala pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti MS. 

Externá časť a písomná forma internej časti MS bola realizovaná v súlade s pokynmi NUCEM-

u maturita 2018. 

 

Druhá tematická inšpekcia bola vykonaná dňa 14.03.2018. Predmetom školskej inšpekcie 

bol stav odstránenia nedostatkov zistených pri už realizovaných inšpekciách. Štátna školská 

inšpekcia kontrolou realizácie EČ a PFIČ MS z RUJ zistila, že administrátorka dodržiavala 

stanovené pokyny, dohliadala na samotnú prácu žiakov a kontrolovala, či nepoužívajú 

nepovolené pomôcky. Hodnotenie ÚKO EČ MS bolo vykonané v súlade s pokynmi na ich 

hodnotenie a podľa príslušného kľúča správnych odpovedí k ÚKO. Dodržaním interných 

predpisov boli vytvorené predpoklady pre objektívne hodnotenie žiakov v testoch EČ a PFIČ 

MS.   

 

1.l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
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Priestorové podmienky školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 34 učebniach v členení: 

Odborné učebne  16 

Klasické učebne  18   

 

Odborné učebne: 

- Jazykové laboratórium AJ č. 211 

- Jazykové laboratórium NJ č. 213 

- Učebňa IT č. 217 

- Učebňa IT č. 310 

- Učebňa IT č. 311 

- Odborná učebňa – kongres č. 121 

- Ateliér č. 508 

- Ateliér č. 509 

- Ateliér dizajnu č. 511 

- Ateliér dizajnu č. 513 

- Dizajnérsky ateliér č. 510A 

- Odborná učebňa STM – č. 515 

- Odborná učebňa – škola podnikania č. 518 

- Odborná učebňa pre CR č. 519 

- Odborná učebňa dizajnu č. 519A 

- Odborná jazyková učebňa – počítače č. 120B 

Klasické učebne: 

 - učebňa č. 203, 209, 212, 215, 218, 305, 306, 307, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 319, 428,  

520, 521 

  

Odborný výcvik sa realizuje vo vlastných priestoroch, a to v dvoch krajčírskych dielňach, 

v školskom bufete a v predajni školských potrieb, v dvoch salónikoch. 

 

 

Materiálno – technické podmienky školy 

 

Učebne výpočtovej techniky 

Osobné počítače             168 ks 

Tlačiarne            2 ks 

Modem            1 ks 

Skener                     2 ks 

Ruter                      1 ks 

Switch                     3 ks 

Digitálny projektor        3 ks 

Serverová skrinka             2 ks 

Notebook                    6 ks    

 

Odborná učebňa 

Jednoihlové obyčajné šijacie stroje   27 ks 

Špeciálne šijacie stroje                  6 ks 

Multifunkčné zariadenie                  3 ks 

Interaktívna tabuľa s príslušenstvom     2 ks 
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Ostatné učebne, školský internát, kabinety a kancelárie 

Meotare            6 ks 

Televízory          10 ks 

Hifi veža              2 ks 

Kopírovací stroj            3 ks 

Rádiomagnetofóny a rádia     23 ks 

Diktafón               1 ks 

Fotoaparát              7 ks 

DVD prehrávač            1 ks 

Veb kamera                       2 ks 

Videokamera s príslušenstvom         1 ks  

Miniveža Philips                       1 ks 

Rozhlasová ústredňa s CD prehr.         1 ks  

Počítače          62 ks 

Tlačiarne                                             35 ks 

Switch               7 ks 

Žehlička – ŠI                  2 ks 

Šijací stroj jednoihlový                2 ks 

Garmin GPS                                         1 ks 

Externý disk HDD      20 ks 

HDD – pevný disk                 1 ks 

Kalkulačka         46 ks 

Interaktívna tabuľa s prísl.                   5 ks 

Notebook         32 ks 

Multifunkčné zariadenie                2 ks 

Skener                               1 ks 

Elektrostabil         7 ks 

Ruter – ŠI          1 ks 

Monitor          2 ks 

Projektor          1 ks 

DVD externá mechanika                      1 ks 

 

 

1.m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

1. dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Škola – prenesené kompetencie 

 

Dotácie za obdobie: september – december 2017       315.414,00 €            

                                 január – august 2018         910 846,00 €            

Dotácie na školský rok 2017/2018                              1 226 260,00 €            

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov 

 

Rodičia v školskom roku 2017/2018 a ani v predošlých rokoch neprispievali žiadnou 

finančnou hotovosťou na hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti.. V prípade 
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spôsobenej škody, zavinenej žiakmi úmyselne riešila škodová komisia. Na základe rozhodnutia 

škodovej komisie boli vyzberané finančné prostriedky iba v sume zistenej škodovej udalosti.  

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 

V školskom roku 2017/2018 bolo škole pridelených 10.335,00 € na vzdelávacie poukazy. 

Z prostriedkov na vzdelávacie poukazy boli financované DOVP – dohody o vykonaní práce 

s externými zamestnancami, odmeny pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej 

činnosti, odvody do poistných fondov a nákupy materiálu  potrebného na zabezpečenie 

krúžkovej činnosti.  

 

Rozpis použitých finančných prostriedkov: 

 

- dohody o vykonaní práce      364,00 €      3,5 % 

- odmeny ped. zamestnancom            3 514,00 €    34,0 % 

- odvody do poistných fondov  1 229,00 €    11,9 % 

- materiálne zabezpečenie              5.228,00 €    50,6 %  

   SPOLU                                          10.335,00 €   100,0 % 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít 

 

Škola v uplynulom školskom roku nezískala žiadne finančné prostriedky od rodičov, 

zákonných zástupcov žiakov. Finančný dar poskytlo občianske združenie PRO REGIO v sume 

5 568,00 €. 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Škola v  školskom roku 2017/2018 nepožadovala žiadne účelové finančné prostriedky od 

zriaďovateľa.  

Veľkým prínosom pre školu sú finančné prostriedky, ktoré škola získava  podnikateľskou 

činnosťou zameranou na poskytovanie gastronomických služieb, poskytovanie ubytovania 

a prenájmom nebytových priestorov. Okrem týchto činnosti realizuje aj sprievodcovské kurzy. 

Finančné prostriedky získané touto činnosťou škola využíva na materiálne vybavenie školy, 

školskej jedálne, prípadne na ďalšie opravy, modernizáciu a rekonštrukcie priestorov školy. 

 

 

1. n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský   

        rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 

Školské reformy sú nevyhnutné nie preto, aby si politici stavali pamätníky, ale preto, aby 

sa do obsahu vzdelávania dostali novšie poznatky o prírode a spoločnosti, novej technike či 

technológiách. História školských reforiem učí, že dlhú životnosť nemal žiaden pokus 

o revolučnú premenu školstva, že úspešnými sa stávali postupné systémové zmeny. Žiadna 

snaha revolučne zmeniť školu „zhora“ neuspela, ak zmeny za svoje neprijali učitelia.  

Ak chceme zvyšovať efektívnosť vyučovania, treba zásadne zmeniť nielen nároky na 

učiteľov, ale ja podmienky ich práce, kritériá jej hodnotenia a finančnú odmenu za ňu. Zákonom 

treba veľmi konkrétne stanoviť podmienky (personálne, finančné, materiálne, organizačné), 
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ktoré musí zriaďovateľ splniť, aby škola mohla robiť to, čo od nej očakávajú štátne vzdelávacie 

programy.   

Netreba počúvať tých, ktorí sú neochvejne presvedčení, že poslaním vzdelávacej sústavy je 

v prvom rade „vyrábať“ pracovné sily. V civilizovanej spoločnosti má vzdelávacia sústava 

oveľa bohatšie, oveľa vznešenejšie poslanie – má pripraviť ľudí nielen na úspešnú pracovnú 

kariéru, ale naučiť ich napríklad aj to, ako sa riešia životné problémy, ako sa vychovávajú deti, 

naučiť ich orientovať sa v kultúre, myslieť a konať ekologicky.  

Kameňom úrazu býva na Slovensku hovorená angličtina. Je vám nanič, ak ovládate jazyk 

písomne, keď na pohovore nedokážete nič povedať. Sústavný cvik je kľúčový, angličtinu sa 

nemôžete učiť len na testy, treba ju proste sústavne používať. Problém je v tradičnom 

slovenskom prístupe na školách, kde sa učivo memoruje, učí sa vo veľkom rozsahu, no prax už 

chýba.  

Ľudia, ktorí dobre ovládajú angličtinu, sú na trhu žiadaní, a ak sú šikovní, zamestnávajú sa 

vo firme, ktorá si ich ešte doškolí. Množstvo slovíčok a gramatiky, také je povedomie 

tradičných učiteľov o dobrej výučbe. To je mýtus. Oveľa lepšie je vedieť radšej menej, ale 

plynulo, správne a hlavne sebaisto komunikovať. To sa potom ľahko prenáša aj do učenia 

ďalších jazykov, tá sebaistota je podstatná a motivujúca.  

Tradiční učitelia zvyčajne preceňujú správnosť. Každá chyba sa trestá. Tak to ostáva 

v žiakoch: boja sa niečo povedať, aby neboli potrestaní. To je najhoršie. Vyrastajú v tom celú 

základnú a strednú školu, takže keď majú 20 rokov, postupne si vytvárajú komunikačné bariéry.  

Je to hlavne o spôsobe a nastavení myslenia. Treba klásť dôraz na reálnu komunikáciu, 

riešenie problémov. Aby žiak z hodiny odchádzal s pocitom, že je dobrý, že niečo dosiahol. 

Tradičný učiteľ považuje za základ učebnicu, ale to je omyl. To hlavné, čo žiaci potrebujú, je 

v ich hlavách, ja im musím len dať jazyk, aby to vedeli vyjadriť. Namiesto článku z učebnice 

mi donesú, čo ich zaujíma, a o tom diskutujeme. Chcú diskutovať, rozprávať sa o svojich 

zážitkoch. 

Digitalizácia, potreba odborníkov, znalosť matematiky, informatiky, inklúzia, cudzie 

jazyky – to sú niektoré z výziev, ktorým musíme čeliť. Diskusia o nich sa v súčasnosti vedie na 

Slovensku s veľkou vážnosťou a veľmi vášnivo. To je dobré a dôležité. V roku 2011 ovládal 

každý druhý Slovák dva alebo viac cudzích jazykov. To bolo európskym rekordom! 

 

 Od roku 2011 sa však veci zmenili. Dva cudzie jazyky sa na Slovensku učí čoraz menej 

žiakov. Niektorí stavajú z vlastného popudu všetko na angličtinu, a prehliadajú pritom šance, 

ktoré im ponúka ďalší cudzí jazyk: francúzština, ruština alebo, samozrejme, nemčina. 

Mimochodom, nemčina je po angličtine naďalej druhým najčastejšie vyučovaným cudzím 

jazykom na slovenských školách. Pritom má nemčina v stredovýchodnej Európe dlhú a silnú 

tradíciu.  

 

Ciele školy: 

  

1. Pokračovať v zapojení  školy do národného projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie“, ktorý realizuje Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ 

v Košiciach. 

2. Upraviť učebné plány študijných odborov: 

- 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu, 

- 6325 M  ekonomické lýceum, 

- 6341 M  škola podnikania, 

ktorá spočíva v navýšení časovej dotácie až na 5 hodín týždenne pre predmet anglický jazyk 

počas štyroch rokov štúdia.  
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3. Zapojiť žiakov prvých a druhých ročníkov študijných odborov – manažment regionálneho 

cestovného ruchu, ekonomické lýceum a škola podnikania do nového systému vzdelávania 

s názvom eduScrum.  

4. Zapojiť žiakov tretích ročníkov do odborného vzdelávania formou jednodňovej praxe 

realizovanej každý týždeň u vytypovaných zamestnávateľov.  

5. Skvalitniť priestorové, personálne a materiálno-technické podmienky na rozvíjanie 

schopnosti žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, práce s informačnými komunikačnými 

technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese. 

6. Humanizáciou hodnotenia a klasifikácie vytvárať priestor pre sebahodnotenie žiakov. 

7. Napomáhať zamestnancom školy pri zavádzaní informačných technológií do pracovného 

procesu a pri samovzdelávaní.  

8. Skvalitňovať a rozširovať spoluprácu s partnerskými školami na Slovensku aj v zahraničí 

v oblasti podnikania, cestovného ruchu a dizajnu. 

9. Zapojiť školu do medzinárodného projektu Erazmus +. 

10. Udržať systém manažérstva kvality podľa normy  ISO 9001:2015 v každodennej činnosti 

všetkých stredísk školy. 

11. Naďalej udržať kvalitnou prácou hodnotu „A“ ratingu „IES“. 

12. Orientovať súťaž Módna línia mladých na súťaž stredoeurópskeho regiónu. 

 

 

1.o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

       a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Každý rok škola analyzuje a hodnotí svoju činnosť prostredníctvom Swot analýzy. Touto 

analýzou škola hodnotí svoje silné, slabé stránky, možnosti a ohrozenia. Silné stránky 

predstavujú v čom je škola dobrá, slabé hovoria o jej nedostatkoch. Možnosťami možno 

definovať také udalosti, ktoré môže škola využiť a vyťažiť z nich. Pod hrozbami sú uvádzané 

vplyvy okolia na školu. Hodnotenie Swot analýzou vedie k výraznému skvalitneniu školy.   

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ  STRÁNKY 

 

1. Právna subjektivita  

2. Zavedený systém manažérstva kvality 

    STN EN ISO 9001/2015 vo 

výchovnovzdelávacom procese a celej 

prevádzke školy 

3. Medzinárodný certifikát IES – rating A 

    „Špičková inštitúcia s medzinárodnou 

skúsenosťou“ 

4. Ponuka perspektívnych študijných odborov 

5. Podnikateľská činnosť so zameraním na 

    poskytovanie gastronomických služieb, 

ubytovacích služieb, vedenie jazykových 

a sprievodcovských kurzov 

6. Realizovanie projektov  

7. Medzinárodná spolupráca s družobnými 

     školami z Poľska (z Krosna), cechom 

     z Krosna a ich podnikateľmi, s družobnou 

      školou z Českej republiky (Ústi nad 

1. Obmedzený nákup učebných pomôcok 

   z dôvodu nedostatku finančných 

   prostriedkov 

2. Slabá podpora zo strany podnikateľských  

   subjektov  

3. Nedostatok učebníc a odbornej literatúry  
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      Orlici, Ukrajina (Užhorod a Mukačevo) 

8. Dobrá kvalifikačná úroveň pedagógov  

9. Vybavenie školy počítačovou technikou,  

    didaktickou technikou a  softvérom  

10. Možnosť odbornej praxe v zahraničí 

11. V jednej budove TV, PV, ŠI, ŠJ  

12. Vybudované bezbariérové hygienické  

      zariadenia, učebne, odborné pracoviská 

13. Možnosť výberu štúdia z 5 CJ 

14. Nízka energetická náročnosť budovy 

15. Do vyučovacieho procesu zavedená nová 

metóda eduScrum 

16. Navýšená dotácia 12 hodín vo výučbe 

IKT 

17. Vybudované  odborné učebne CJ, učebne 

      výpočtovej techniky s internetom, ateliéry 

pre odevný dizajn a dizajn interiéru 

18. Blízkosť autobusovej a vlakovej stanice  

19. Dokonalá prepojenosť teórie s praxou, 

odborná prax zabezpečená 

v podnikateľských subjektoch 

20. Možnosť ubytovania a stravovania žiakov  

      v školskej jedálni  

21. Príjemné, čisté a moderné prostredie 

22. Zavedenie do vyučovacieho procesu  

      Eduscrum 

23. Zvýšenie počtu hodín IKT vo 

vyučovacom procese 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

1. Možnosti prípravy absolventov pre štátnu  

    aj súkromnú sféru 

2. Príprava absolventov pre štúdium a trh  

    práce aj v zahraničí 

3. Možnosť udelenia certifikátu IES žiakom  

    školy  

4. Možnosti prípravy absolventov na  

    vysokoškolské štúdium príbuzného  

    zamerania  

6. Rast záujmu o celoživotné/alternatívne  

    vzdelávanie 

7. Medzinárodná spolupráca so školami po- 

    dobného zamerania 

8. Možnosť využitia zahraničných 

      finančných a informačných zdrojov 

9. Zapájanie sa do školských projektov a  

      prevádzkových projektov 

10. Možnosti rozširovania okruhu destinácií 

      pre odbornú prax žiakov v SR a zahraničí 

11. Zvýšiť počet žiakov o žiakov z Ukrajiny 

1. Klesajúci trend vedomostnej úrovne  

    prichádzajúcich žiakov zo ZŠ  

2. Trvalý pokles populačných ročníkov 

3. Nejednotná školská politika 

4. Postoj spoločnosti a médií voči pedagógom  

5. Nezáujem mladých ľudí o profesiu učiteľ 

6. Nízky záujem rodičov pri výchove 

    a vzdelávaní 

7. Benevolentnosť žiakov k učeniu 

8. Nízka priemerná mzda v rezorte školstva 

9. Nedostatočné financie a nemotivujúca  

      legislatíva 

10. Neracionalizovaná sieť škôl 

11. Zdĺhavý proces zaradenia nových odborov  

     do siete školy 

12. Nárast negatívnych prejavov v správaní  

      žiakov voči pedagógom 
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12. Rozšíriť ubytovacie kapacity pre žiakov v 

ŠI 

 

Návrh opatrení na zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 

1. Sústrediť svoje zdroje na ďalší rozvoj a imidž školy, t.j. využívať reklamu, tvoriť neustále 

nové propagačné materiály, častejšie realizovať propagáciu školy na verejnosti, navštíviť 

základné školy a prezentovať žiakom ponúkané študijné odbory inovatívnou formou, 

publikovať viac článkov o škole a jej aktivitách v dennej tlači a regionálnej televízii. 

2. Inovovaním www stránky školy, zverejňovať nové informácie o škole, o súťažiach, 

o celkovom živote školy a pravidelne ju aktualizovať. 

3. Neustále budovať klímu školy, jej priestory a okolie školy. 

4. Podľa finančných možnosti modernizovať školu. 

5. Prostredníctvom projektov zabezpečiť do učebni výpočtovej techniky kvalitné počítače. 

6. Zaviesť do vyučovacieho procesu nové metódy výučby. 

 

 

1.p)  údaje o úspešnosti absolventov 

  

O vysokoškolské štúdium prejavilo záujem 34 žiakov, podali spolu 54 prihlášok na 11 

univerzít a vysokých škôl. Najväčší záujem bol o štúdium na fakultách Prešovskej Univerzity, 

Technickej Univerzity Košice, UPJŠ Košice, EU v Bratislave. Žiaci prejavili záujem o štúdium 

manažmentu, elementárnej a predškolskej pedagogiky, učiteľských a filozofických 

programov. Na vysokoškolské štúdium bolo prijatých bolo 34 žiakov, t.j. 100% z prihlásených 

žiakov. 
 

-údaje o evidencii absolventov, ktorí maturovali v máji 2018 na ÚPSVaR Prešov  

 

Podľa údajov ÚPSVaR Prešov bol ku dňu 14.9.2018 evidovaný 1 absolvent školy, odbor 

manažment regionálneho cestovného ruchu. 

 

 

2.a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania   

 

 V záujme zdravého vývinu žiakov boli dodržiavané základné psychohygienické podmienky 

výchovy a vzdelávania:  
 

• tvorba rozvrhu hodín,  

• dodržiavanie prestávkového režimu,  

• bohatá krúžková činnosť,  

• dodržiavanie pitného režimu (bufet, automat), 

• obedy s možnosťou výberu z 3 jedál, 

• individuálny prístup učiteľov k žiakom.  

 

2.b) voľnočasové aktivity školy 

 

Pre voľnočasové aktivity školy mali žiaci v školskom roku 2017/2018 k dispozícii 23 

rôznorodých krúžkov. Krúžky boli zamerané na oblasť športovú, literárnu, internetovú, 

jazykovednú, cestovného ruchu a pod. Dobré výsledky dosahovali krúžky modelingu, módnych 

trendov, literárno-umelecké, cestovného ruchu ako aj iné.  
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Žiaci spolu s pedagógmi pracovali v týchto záujmových krúžkoch: 

 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov 

1. Angličtina hrou Mgr. Pastulová Marta 7 

2. Bez jazykových bariér Mgr. Amanová Júlia 19 

3. Cestujem Ruskom PaedDr. Černajová Valentína 12 

4. Cvičenia v podnikaní Ing. Džoganíková Iveta 9 

5. Dizajn doplnku Mgr. Pločicová Linda 27 

6. Ekonomika hrou Ing. Oršuláková Anna 11 

7. Internetové okienko Mgr. Vargovčíková Ľudmila 10 

8. Krúžok mladých geografov PaedDr. Černajová Valentína 10 

9. Matematika prevažne vážne Mgr. Belišová Daniela 12 

10. Mladý cestovateľ Ing. Miklušová Anna 13 

11. Mladý módny tvorca Ing. Vrabeľ Miroslav 9 

12. Mladý podnikateľ Ing. Vrabeľ Miroslav 10 

13. Modeling  Mgr. Pločicová Linda 19 

14. Multimediálny krúžok Ing. Vrabľová Danka 10 

15. Pohybom ku zdraviu Bc. Pistráková Janka 13 

16. Potulky po regióne Ing. Kočarová Jana 13 

17. Prechádzka dejinami Mgr. Šoltysová Ingrid 12 

18. Za krásou tela Mgr. Čiernik Michal 29 

19. Salón krásy Bc. Poklembová Mária 14 

20. Spoločenská tvorivosť  Mgr. Benko Ján, PhD. 13 

21. Styling mladých Mgr. Ondričková Štefánia 23 

22. Športom za zdravím PaedDr. Kamenická Jana 18 

23. Tvorivé dielne Ing. Kohútová Alena 10 

 

 

2d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými        

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 

podieľajú  

 

Predmet/ 

vyučujúci 
Téma Forma Odborník 

/meno, priezvisko, firma, pozícia 

EKO - Oršuľáková EduScrum  Ing. Majoroš, SIEMENS, manažér 

DVK, VPR, DJP Umenie a prax, 

História, Dizajn 

prednáška 

s diskusiou a 

prezentáciou 

Daniel Čech, dizajnér 

CF /Džoganíková 

EKO /Šebejová J. 

edukácia vo finančnej 

gramotnosti 

/dôchodkový systém 

v SR, poisťovníctvo/ 

prednáška 

a beseda 

manažéri finančno-poradenskej 

spoločnosti PROSIGHT, p.Jozef 

Beliš a p.Daniel Biroš 

EKO /Šebejová J. 

CF /Džoganíková 

Finančné služby pre 

PO a FO /oblasť 

poistenia, úverov, 

investovania/ 

prednáška 

a beseda 

D. Hanušinová, oblastná riaditeľka 

Capitol - Kooperativa 
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EKO /Šebejová J. 

UCT/Džoganíková 

Finančné služby pre 

PO a FO /oblasť 

dôchodkového 

poistenia, úverov, 

investovania/ 

prednáška 

a beseda 

D. Hanušinová, oblastná riaditeľka 

Capitol - Kooperativa 

2FJ/Prostredná Vianočné zvyky 

a tradície vo 

Francúzsku 

prednáška 

a beseda 

Michel Bourdier, rodený francúzsky 

hovorca, zamestnanec Francúzskeho 

inštitútu v Bratislave, lektor na PU 

v Prešove 

2FJ/Prostredná Vzdelávací systém vo 

Francúzsku 

prednáška 

a beseda 

Michel Bourdier, rodený francúzsky 

hovorca, zamestnanec Francúzskeho 

inštitútu v Bratislave, lektor na PU 

v Prešove 

2FJ/Prostredná Francúzsky 

zahraničný hosť na 

MLM 

osobné 

rozhovory – 

budúcoročná 

spolupráca na 

MLM 

Michel Bourdier, rodený francúzsky 

hovorca, zamestnanec Francúzskeho 

inštitútu v Bratislave, lektor na PU 

v Prešove 

SJL/ Benko, 

Jadušová 

12.ročník festivalu 

Prešov číta rád 

beseda Dado Nagy - spisovateľom, 

moderátorom, glosátorom literatúry; 

Ondrej Kalamár – sisovateľ, aforista; 

Pavol Weiss – spisovateľ, dramatik, 

galerista; Lena Riečanská - 

spisovateľka 

Vrabeľ exkurzia vo firme 

Hinrichs, s.r.o. 

  

Vavreková, 

Kočárová 

odborná učebná prax besedy - prevádzkar zar. Pltník 

- majiteľka penziónu  

- manažér kúpeľov Smerdžonka 

Vavreková, 

Simková, Leláková, 

Mravec 

Vietnam – brána do 

Indočíny 

multimediáln

a prezentácia 

Svet okolo nás, OZ 

Vavreková OO CR Šariš pracovné 

stretnutie 

Mgr. B. Švorc, oddelenie kultúrz 

a CR , MsÚ Prešov 

Oršuľáková, 

Vavreková 

odborná učebná prax besedy, prac. 

stretnutia 

MIC Košice, sprievodca v STM 

Solivar, Ing. Michrinová, manažér 

Plaza Beach, manažér Grand hotela 

Praha 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 28. septembra 2018 

 

 

 

 

                 Ing. Stanislav Kuchta, MBA 

                                               Riaditeľ SOŠP  

   

 

 



 

80 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Stanovisko Rady školy 

              Prezenčná listina 

         Správa o hospodárení za rok 2017 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  
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Odbor školstva schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2017/2018 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                          ___________________________ 

 

                                    PaedDr. Ján Furman 

                              Vedúci odboru školstva PSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 
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Správa o hospodárení k 31.12.2017 – ŠKOLA 
 

1. Základné údaje 

 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky: odborná príprava žiakov na výkon povolania, príprava 

žiakov na štúdium na vysokú školu, odborný výcvik. 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2016 :   50 

z toho riadiacich:                                          4 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: úsek riaditeľa, úsek teoretického vyučovania, 

úsek praktického vyučovania a odborných predmetov, úsek technicko - ekonomických činností.  

      Škola sídli vo vlastných priestoroch (jedna budova) číslo LV 12900, ktorých súčasťou je aj 

telocvičňa.  

 

Vývoj počtu žiakov v horizonte troch rokov: 
Školský rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Počet žiakov 422 381 338 

 

Kapacita školy: 

Kapacita zariadenia: 422 

Využiteľnosť %: 100% 

 

Školské zariadenie je plne využité s ohľadom na delené triedy a využívanie odborných 

učební. V školskom roku 2017/2018  z celkového počtu 15 tried je 7 tried jednoodborových a 

8 tried dvojodborových. Žiaci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu 

realizujú odbornú prax aj mimo školy v 30 podnikateľských subjektoch – napr. Penzión Lineas, 

PcProfi, poisťovňa Union, cestovné kancelárie (Stex, Franka Tour),  reklamná agentúra PEJTR, 

osvetové a kultúrne zariadenia  (Krajské múzeum, Múzeum rusínskej kultúry, Šarišská galéria).  

                                                         

2. Činnosť zariadenia 

 

SOŠ podnikania okrem hlavnej činnosti (výchovno-vzdelávacieho procesu) vykonáva aj 

podnikateľskú činnosť zameranú na poskytovanie gastronomických, ubytovacích  služieb 

a prenájom nebytových priestorov. Hlavnú činnosť sleduje v týchto strediskách: 

61 – Škola 

62 – Školský internát 

63 – Školská jedáleň 

64 – Školský bufet 

65 – Podnikateľská činnosť 

 

 

 

     

                                           3. Rozbor hospodárenia    

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia 
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Rozpočtové 

opatrenia 

 

Spolu za 

školu 

Prenesené kompetencie  

Škola 

600 610 620 630 640  

Schválený rozpočet - z 31.1.2017                         

č. 464/SR/V/2017 

864 579 575 913 201 282 87 384 - - 

RO - z 16.1.2017                         

č . 262/01/V/2017 
10 500 - - 10 500 - - 

RO - z 25.1.2017                          

č . 354/2/V/2017 
6 778 3 063 983 2 732 - - 

RO - z 24.4.2017                          

č . 779/09/V/2017 
- 3 750 - - - 3 750 - - 

RO - z 31.5.2017                          

č . 934/12/V/2017 
1 063 1 063 - - - - 

RO - z 30.6.2017                          

č . 1041/14/V/2017 
2 670 - - 2 670 - - 

RO - z 17.7.2017                          

č . 1204/16/V/2017 
2 304 - - - 2 304 - 

RO - z 3.8.2017                          

č . 1314/17/V/2017 
3 442 2 550 892 - - - 

RO - z 17.8.2017                          

č . 1359/18/V/2017 
4 820 - - - 4 820 - 

RO - z 20.9.2017                          

č . 1526/20/V/2017 
10 256 - - - 10 256 - 

RO - z 22.9.2017                          

č . 1595/21/V/2017 
1 984 - - - 1 984 - 

RO - z 22.9.2017                          

č . 1618/21/V/2017 
1 002 742 260 - - - 

RO - z 22.9.2017                          

č . 1795/23/V/2017 
17 172 12 725 4 447 - - - 

RO - z 5.10.2017                          

č . 1977/24/V/2017 
11 984 8 880 3 104 - - - 

RO - z 16.10.2017                          

č . 2082/25/V/2017 
4 587 - - - 4 587 - 

RO - z 26.10.2017                          

č . 2190/27/V/2017 
4 134 1 200 420 2 514 - - 

RO - z 3.11.2017                          

č . 2314/28/V/2017 
1 400 - - 1 400 - - 

RO - z 3.11.2017                          

č . 2337/28/V/2017 
-300 - - -300 - - 

RO - z 8.11.2017                          

č . 2486/317/V/2017 
179 179 - - - - 

RO - z 12.12.2017                          

č . 2715/37/V/2017                          
1 437 1 437 - - - - 

Rozpočet po RO * 946 241 607 752 211 388 103 150 23 951 - 

*RO – rozpočtové opatrenie 

 

Úprava rozpočtu bola vykonaná na základe rozpočtových opatrení vydaných odborom 

financií PSK. 

 

Dosiahnuté príjmy  

a) Príjmy z rozpočtu PSK - k 31.12.2017 

Príjmy z rozpočtu PSK - prenesené kompetencie (zdroj 111)            877 565,00 € 

Príjmy z rozpočtu PSK - vzdelávacie poukazy (111 6)                           10 912,00 € 

 Príjmy z rozpočtu PSK - lyžiarsky kurz (111 Z)             6 750,00 €  

 Príjmy z rozpočtu PSK - maturity (111 2)             3 621,00 € 

 Príjmy z rozpočtu PSK -  kredity (111 2)              1 437,00 € 
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 Príjmy z rozpočtu PSK -  odstupné (zdroj 111)             19 364,00 € 

 Príjmy z rozpočtu PSK -  odstupné (zdroj 111)            4 587,00 € 

 Príjmy z rozpočtu PSK -  jubilejné odmeny (zdroj 111)           1 063,00 €  

 Príjmy z rozpočtu PSK -  hmotná zainteresovanosť (zdroj 111)         11 504,00 €  

 Príjmy z rozpočtu PSK -  hmotná zainteresovanosť (zdroj 41)        5 668,00 € 

 Príjmy z rozpočtu PSK -  mimoriadne výsledky žiakov  (111 H)        1 400,00 € 

 Príjmy z rozpočtu PSK -  učebnice cudzieho jazyka (111 K)         2 370,00 €  

Príjmy spolu                                                                               946 241,00 € 

 

b) Príjmy z vlastných zdrojov - k 31.12.2017 

- z prenájmu bytov (zdroj 46)                                                        5 340,00 € 

- z predaja výrobkov, tovarov a služieb (zdroj 46)                              55 344,00 € 

- ostatné príjmy                              63 249,00 €   

   Príjmy spolu                                                           123 933,00 € 

 

c) Granty  - dary Pro Regio, Erasmus+                                                              8 414,00 € 

d) Príjmy zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – Erasmus+                   4,00 € 

e) Príjmy – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku                           54 139,00 €   

   Príjmy spolu                                                                                            62 557,00 € 

Príjmy celkom (a+b+c+d)                                                                           1 132 731,00 € 

 

Čerpanie rozpočtu: 

 

a) Čerpanie rozpočtu PSK – k 31.12.2017 

Čerpanie rozpočtu PSK – prenesené kompetencie (zdroj 111)                 877 565,00 € 

     Čerpanie rozpočtu PSK – lyžiarsky kurz (zdroj 111 Z)                      6 750,00 € 

 Čerpanie rozpočtu PSK – maturity (zdroj 111 2)                     3 621,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – kredity (zdroj 111 1)                                          1 437,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – odstupné (zdroj 111 1)                                       19 364,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – odchodné (zdroj 111 1)                                        4 587,00 €   

      Čerpanie rozpočtu PSK – jubilejné odmeny (zdroj 111 )                              1 063,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – hmotná zainteresovanosť (zdroj 111 )               11 504,00 €  

      Čerpanie rozpočtu PSK – hmotná zainteresovanosť (zdroj 41 )                   5 668,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – mimoriadne výsledky žiakov (111 H)      1 400,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – učebnice cudzieho jazyka (111 K)       2 370,00 € 

      Čerpanie rozpočtu PSK – vzdelávacie poukazy  (zdroj 111 6)                   10 912,00 €                    

      Čerpanie spolu                                                                                         946 241,00 € 

       

b)  Čerpanie z vlastných zdrojov (zdroj 46)                                91 689,00 € 

     Čerpanie celkom (a+b)                                                                         1 037 930,00 € 

 

Bežné výdavky: 

 

610 – Výdavky na mzdy 

Zamestnanci 

Kalendárny rok 2015 2016 31.12.2017 

Počet zamestnancov spolu (prepočítaný) 58,5 54,3 47,8 

Počet PP ( priem. prepočítaný) 41,2 38,4 35,4 

Počet NP (prepočítaný) 18,0 15,9 12,4 

Priemerná mzda zamestnancov celkom 942,5 1 170,05 897,9 
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Priemerná mzda pedagogických zam. 1106,7 1 127,48 1046,7 

Priemerná mzda nepedagogických zam.  563,6 638,84 689,40 

 

Odmeny 

Odmeny vyplatené k 31.12.2017 v sume 31 739,- €. Jubilejné odmeny vyplatené v sume 

1 063,- €. Škole bola poskytnutá dotácia v sume 1 002,- €  na  2 % zvýšenie platov 

nepedagogických zamestnancov na obdobie 9 - 12/2017, ktoré boli vyplatené vo forme odmeny. 

Odmeny boli poskytnuté z VÚC na hmotnú zainteresovanosť pre všetkých zamestnancov školy 

v členení: pedagogickí zamestnanci – 200,00 €/osoba a nepedagogickí zamestnanci 300,00 

€/osoba.  

 

Osobné príplatky 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom osobné príplatky najmenej 7 % zo súhrnu funkčných 

platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu. 

Skutočný fyzický počet zamestnancov  v členení: 

• pedagogickí zamestnanci       38 (vrátane zamestnancov so skráteným úväzkom) 

• nepedagogickí zamestnanci 12 

  SPOLU:               50 

V školskom roku 2017/2018 došlo k poklesu žiakov  o 43. Z dôvodu poklesu žiakov 

manažment školy musel pristúpiť k ďalším racionalizačným opatreniam. Na úseku TV, PVaOP 

a VMV došlo k  zníženiu počtu zamestnancov – zástupca pre VMV ukončil pracovný pomer 

dohodou, s učiteľkou CJ bol ukončený pracovný pomer pre nadbytočnosť k 30.6.2017, 

zástupkyňa pre PV a OP odišla na MD, od 1.9.2017 odišli pre nadbytočnosť dve učiteľky. 

Zmeny boli zrealizované aj na úseku EaS. K 30.6.2017 bol pre nadbytočnosť prepustený 

údržbár a k 30.9.2017 referent pre správu majetku. Stav zamestnancov bol znížený o 7 

zamestnancov. Na základe zrealizovaných zmien došlo aj k úprave organizačnej štruktúry 

a prerozdeleniu práce na úseku EaS.   

 

Pol. 620 - poistné a príspevok zamestnávateľa 

 

Z tejto položky sú hradené iba odvody do poistných fondov za zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie 2% z funkčných 

platov.  

 

Pol. - 630 – výdavky na tovary a služby 

 

Finančné prostriedky na tovary a služby z dotácie PSK škola používa v prvom rade na 

úhradu miezd a odvodov, energie (el. energia, plyn, voda) sa uhrádzajú vo veľkej miere 

z vlastných prostriedkov školy. Na plyn a elektrickú energiu je stanovený mesačný splátkový 

kalendár a ich vyúčtovanie je mesačné. Spotreba vody sa fakturuje taktiež mesačne. Finančné 

prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, revízie, dohody 

o vykonaní prác, energie, nákup pomocného materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky 

školy, opravy výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov, ostatné opravy škola realizuje 

z vlastných prostriedkov.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Pol. 631 – cestovné tuzemské 
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K 31.12.2017 bolo vykonaných 58 tuzemských pracovných ciest. Zamestnanci vykonávali  

pracovné cesty za týmto účelom:  medzinárodný veľtrh cestovného ruchu, školenia – NÚCEM,  

informácie k prijímacím skúškam, účtovníctvo, verejné obstarávanie, ASC agenda, pracovná 

cesta riaditeľa školy, správa registratúry. Pracovné cesty pedagogických zamestnancov  – 

celoslovenská súťaž SOČ, odborná prax žiakov, KOŽAZ, exkurzie, medzinárodný maliarsky 

pléner. 

   

   Všetky pracovné cesty boli zmysluplné a potrebné pre výkon práce. Výdavky súvisiace 

s pracovnými cestami boli hradené z  vlastných prostriedkov školy.  

 

- cestovné zahraničné  

 

K 31.12.2017  bola vykonaná  1 zahraničná pracovná cesta: 

 

Albánsko – Čierna Hora, študijný pobyt vykonaný riaditeľom školy za účelom poznávania škôl 

a školského  systému uvedených krajín. 

 

 Pol. 632 – energie 

 

  Na tejto položke evidujeme výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové 

a telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (internet, pripojenie do internetovej 

siete SANET).  

Ceny za energie sú z roka na rok vyššie. Vykonávame rôzne úsporné opatrenia, pretože 

vykurovací systém  zabezpečuje vykurovanie podľa 16 sekcií, a ten umožňuje regulovať teplo 

v celej budove. Sledujeme vyťaženosť a využiteľnosť miestností a vykurujeme iba sekcie, ktoré 

sú v danom čase využívané a dávame do útlmu tie sekcie, ktoré momentálne nevyužívame. 

Škola vykonáva rôzne opatrenia, ktoré smerujú k znižovaniu spotreby energie. Pre šetrenie 

energie boli v telocvični vymenené kovové okná za plastové a pripravuje sa postupné zateplenie 

telocvične z vlastných prostriedkov. Postupne sa  z vlastných zdrojov realizuje výmena cca 600  

klasických výbojkových trubíc za LED trubice, ktoré majú neporovnateľne nižšiu spotrebu 

a životnosť je cca o 3 000 hodín vyššia. Skutočná spotreba energie na akcie a prenájmy v 

podnikateľskej činnosti sa odúčtováva z nákladov hlavnej činnosti  a zaúčtuje sa do nákladov 

podnikateľskej činnosti.  

 

Nedoplatky za energiu k 31.12.2017             0,00 €     

Platby za energiu (el. energia, vodné ,stočné, plyn) k 31.12.2017     59 823,59 € 

Neuhradené záväzky za energie po lehote splatnosti                     0,00 €    

Neuhradené záväzky za energie v lehote splatnosti           751,33 € 

 

Rok Spotreba el. energie v kWh Spotreba vody v m³ Spotreba plynu v m³ 

2003 132 137 - 123 450 

2004 142 646 - 118 694 

2005 139 250 - 108 678 

2006 112 943  - 88 246 

2007 101 949 - 75 427 

2008 105 448 3 929 81 152 

2009 98 413 4 615 77 665 

2010 98 372 3 772 85 963 

2011 99 347 3 556 81 161 

2012 96 272 3 591 74 860 

2013 96 183 3 363 73 665 
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2014 91 856 3 210 63 417 

2015 85 850 3 056 71 461 

2016 84 971 3 085 78 998 

2017 80 904 2 995 78 432 

 

Pol. 633 – materiál 

 

Podpoložka 633002 –     komponenty na opravu záložného zdroja k počítaču. 

Podpoložka633006 -  pomocný materiál na údržbu a vykonávanie opráv priestorov    

a zariadenia školy, LED žiarovky do učební, kancelárske potreby,  

hygienické a čistiace   prostriedky,  náplne do tlačiarní, tlačivá, 

materiál na krúžkovú činnosť žiakov, kalendáre pre potreby školy. 

Podpoložka 633009 –      odborná literatúra a tlač, predplatné  Zbierka  zákonov, RAABE,  

                                  časopis Škola, Poradca podnikateľa, Finančný spravodaj, časopis     

                                  Vychovávateľ. 

Podpoložka 633010 –     pracovný odev.     

Podpoložka 633011 –     nákup tovaru do školského bufetu. 

Podpoložka 633016 –     občerstvenie pri pracovných poradách riaditeľa školy. 

 Na nákup pomocného materiálu, odbornej literatúry a časopisov, používame čiastočne aj 

vlastné finančné prostriedky.   

 

Pol. 634 – dopravné 

 

Podpoložka 634001 –   pohonné hmoty. 

Podpoložka 634002 –   oprava školského motorového vozidla Fabia, poplatok za služby STK. 

Podpoložka 634003 –   povinné zmluvné poistenie - Fabia, Mitsubishi, havarijné poistenie  

        Mitsubishi. 

Podpoložka 634004 –   preprava žiakov na súťaž a pri prezentácii študijných odborov. 

Podpoložka 634005 –   diaľničné známky, parkovné. 

 

Škola vlastní 2 osobné motorové vozidlá a výdavky spojené s prevádzkou týchto 

motorových vozidiel hradí  z vlastných prostriedkov. Školské motorové vozidlá slúžia na 

pracovné cesty riaditeľa  a zamestnancov na plnenie pracovných povinností, zásobovanie 

materiálom na bežné opravy a údržbu priestorov školy, zásobovanie potravinami pre školskú 

jedáleň, technické zabezpečovanie súťaží žiakov, pracovné cesty súvisiace s propagáciou 

študijných odborov. Pri plánovaní pracovných ciest škola prihliada na  hospodárnosť, účelnosť 

a efektívnosť pri spájaní viacerých požiadaviek na školské motorové vozidlo. 

 

Pol. 635 – údržba, výdavky na údržbu budov, prevádzkových strojov 

 

Podpoložka 635002 –  oprava kopírky, tlačiarne. 

Podpoložka 635004 –  opravy: výťahu v budove školy, kosačky, chladničky, kotolne. 

Podpoložka 635006 –  oprava  kompenzačného rozvádzača, riadiaceho systému kotolne. 

Podpoložka 635009 –  aktualizácia programového vybavenia  SPIN, MK SOFT, správa   

                                    školského intranetu OFFICE 365. 

 Bežné opravy a údržbu strojov, zariadení a budovy zabezpečujeme vlastnými 

zamestnancami. Opravy špeciálneho charakteru (oprava kopírky,  vykurovacieho systému, 

výťahu) zabezpečujeme prostredníctvom dodávateľov.  

 

Pol. 636 – nájomné 
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Podpoložka 636001 –  výdavky za nájom 2 bytov. 

Podpoložka 636002 –  prenájom rohoží vo vestibule školy. 

 

 Škola je správcom dvoch bytov. V jednom 3-izbovom byte býva bývalý zamestnanec školy 

- domovník, s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer v roku 1993. Okresný súd za 12 rokov 

nevyriešil spor s bývalým domovníkom a vedenie školy rozhodlo tento dlhodobý proces 

ukončiť vysťahovaním nájomníka do trojizbového bytu. Bývalý domovník uhrádza 

ekonomické nájomné škole a škola uhrádza nájomné Spravbytu.  Druhý byt je dvojizbový, ten 

bol zakúpený pre bývalého domovníka, ale na základe rozhodnutia súdu mu  bola škola povinná 

zabezpečiť trojizbový byt. Z uvedeného dôvodu škola spravuje aj dvojizbový byt.  

 

Pol. 637 – služby 

 

Podpoložka 637001 –    školenia zamestnancov, registračné poplatky na  súťaže. 

Podpoložka 637002  -   lyžiarsky kurz žiakov v skupinovej forme, ceny na celoslovenskú   

                                    súťaž Módna línia mladých.  

Podpoložka 637003 –    prezentácia študijných odborov v prostriedkoch SAD Prešov,   

      inzerčné noviny Život Prešova, PetitPress, regionPress, propagačné 

                                     predmety.  

Podpoložka 637004 –  tvrdá väzba Zbierky zákonov,  revízia komínov, pracovná zdravotná 

       služba, pranie rohoží,  zhotovovanie kľúčov, výkon činnosti   

       technika   požiarnej ochrany, renovácia cartridge, servis  výťahov – 

       mesačný paušál, portál verejného obstarávania –  platba za    

       zverejňovanie zmlúv, objednávok, revízie výťahov, elektrickej  

       požiarnej signalizácie. 

Podpoložka 637005 –    recertifikačná previerka systému manažérstva kvality. 

Podpoložka 637012 –    bankové poplatky. 

Podpoložka 637015 –    poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.  

Podpoložka 637016 –    povinný prídel do sociálneho fondu 1 % a ďalší prídel 0,05 % zo     

                                       súhrnu  funkčných platov zamestnancov na výplatu za kalendárny  

       rok. 

Podpoložka 637027 –    dohody zamestnancov mimo pracovného pomeru. 

Podpoložka 637034 -     poplatok za lekárske potvrdenie na výkon nočnej práce     

       zamestnanca. 

 Výdavky za poskytnuté služby (školenia, semináre, poplatky) sú hradené z vlastných 

prostriedkov. 

 

Pol. 640 – bežné transfery 

 

V tejto položke sú zaúčtované nemocenské dávky hradené zamestnávateľom a  členské 

príspevky (Slovenská živnostenská komora, SOPK, SANET). 

Odchodné  k 31.12.2017  bolo vyplatené v sume 4 587,- €. 

Odstupné k 31.12.2017 bolo vyplatené v sume 19 364,50 €. 

 

Kapitálové výdavky 

 

  Na kapitálové výdavky k 31.12.2017 sme nepožadovali žiadne finančné prostriedky 

z rozpočtu zriaďovateľa. 

Účelové prostriedky – vzdelávacie poukazy 
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K 31.12.2017 bola škole poukázaná na vzdelávacie poukazy  suma 10 912,- €.   Finančné 

prostriedky  boli  vyčerpané a  použité na nákup  materiálu na krúžkovú činnosť žiakov (krúžky 

Styling mladých – kozmetika na súťaž, S angličtinou do sveta – beletria,   Dizajn doplnkov – 

nákup galantérie, Objavte krásy regiónu – odborná literatúra, Spoločenská tvorivosť – 

galantéria k práci SOČ, Mladý podnikateľ – materiál na súťaž Junior Achievement), vstupeniek 

do múzea Andyho Warhola Medzilaborce. Finančné prostriedky  boli čerpané aj na služby 

výpočtovej techniky  – renovácia  tonerov, náhradné diely na opravu počítačov. Čerpanie  bolo 

v súlade s účelom, na ktoré boli poukázané. 

 

Účelové prostriedky – učebnice cudzieho jazyka 

 

K 31.12.2017 boli škole poukázané finančné prostriedky na nákup učebníc cudzieho jazyka 

v sume 2 670,- €. Boli zakúpené učebnice ruského, nemeckého, anglického jazyka v sume 

2 670,- €. 

 

Pohľadávky 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2017 neevidujeme.   

Pohľ.po lehote splat. Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Zmena stavu k 31.12.2017 

 260,82  0,00 - 260,82 

 

Záväzky 

 

Neuhradené záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2017 nemáme. 

Záväzky evidujeme do lehoty splatnosti  na položke 610 a 620 – mesačné mzdy a odvody, 630 

– tovary a služby.  

 

Záväzky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Zmena stavu 

k 31.12.2017 

Podpol. 610 + 620 72 857,11 67 793,84 -     5 063,27 

Podpol. 630 13 333,27 7 705,48 - 5 627,79 

Podpol. 640 386,03 317,32 -          68,71 

SPOLU: 86 576,41 75 816,64 -   10 759,77 

Z toho po lehote spl. 0,00 0,00 0,00 

 

Majetok 

Druh majetku Stav  30.09.2017 Prírastky 4.Q Úbytky 4.Q Stav 

k 31.12.2017 

Invest.majetok 3  360 177,97       0,00 0,00 3 360 177,97 

Drob.hmot.majetok     377 113,34    477,00 0,00    377 590,34 

 

Investičný majetok –   v 4.Q 2017 neboli žiadne prírastky a úbytky. 

Drobný hmotný majetok – v  4.Q 2017 boli prírastky v sume 477,-  €,  úbytky neboli žiadne. 

Projekty 

 

Škola v roku 2016 realizovala projekt Erasmus+. Kľúčovou  akciou projektu bola  

vzdelávacia mobilita jednotlivcov  –  jazykový kurz – Anglicko, Taliansko – štruktúrovaný kurz 

, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch máj,  jún a júl  2016. Financovanie jazykového 

a štruktúrovaného kurzu bolo z poukázaných prostriedkov  grantu, ako aj časti  vlastných 
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prostriedkov. Po vypracovaní záverečnej správy bola časť sumy vynaložená z vlastných 

prostriedkov refundovaná z poukázaného  grantu.  V roku 2017 bol projekt dofinancovaný a 

suma  vlastných  výdavkov  v plnom rozsahu  refundovaná. 

 

Mimorozpočtové účty 

      

Sociálny fond  

Prídel do sociálneho fondu – zostatok z r.2016                    783,22 €                                    

Prídel do sociálneho fondu k 31.12.20167                  6 600,00 € 

Dotvorenie sociálneho fondu za rok 2017                                            287,62 € 

Tvorba celkom:                                   7 670,84 € 

  

Čerpanie: strava                         2 260,32 € 

        strava – Deň učiteľov                292,50 € 

                  strava – vianočné posedenie              295,00 € 

       vecný dar                   169,90 €          

 vstupenky na kultúrne podujatie             347,40 €          

 odmena – odprac. 25 rokov od 1.vstupu do zamestnania   100,00 € 

        kvety – návšteva dlhodobo práceneschop. zamestnanca      19,60 € 

                  dar pri narodení dieťaťa                    70,00 €  

        regenerácia pracovnej sily              440,83 € 

       kurz prvej pomoci – zamestnanci ŠI, učitelia      240,00 €  

                  príspevok na dopravu do zamestnania           1 700,00 €    

        čerpanie celkom:           5 935,55 € 

              

 Sociálny fond k 31.12.2016  – účtovný stav          1 735,29 € 

 Konečný stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2016              1 617,29 € 

 

Rozdiel  medzi účtovným  a konečným stavom na bankovom účte  vznikol z dôvodu 

časového nesúladu medzi čerpaním sociálneho fondu a prevodom z bankového účtu sociálneho 

fondu na účet stravovací: príspevok na stravu zamestnancov za 12/2017 (169,62 €), prevodom 

z bežného  účtu na bankový účet sociálneho fondu 287,62 € (dotvorenie  sociálneho fondu 

podľa skutočných hrubých miezd za rok 2017). Tieto prevody budú realizované v januári 2018. 

 

Účet sociálneho fondu je zriadený a finančne krytý. 

 

Účet podnikateľskej činnosti 

 

Podnikateľskú činnosť realizujeme v oblasti gastronomických služieb (svadby, jubileá 

rodinné oslavy a pod.), prenájmu nebytových priestorov a ubytovacích služieb. Podnikateľskú 

činnosť vykonávame vo vlastných priestoroch mimo času vyučovania (v popoludňajších 

hodinách), v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. 

 

Podnikateľská činnosť 

 

Náklady k 31.12.2017                                58 515,71 € 

Výnosy k 31.12.2017                      65 347,24 €  

Výsledok hospodárenia – zisk pred zdanením                    6 831,53 €  

Daň z príjmu PČ za rok 2017                                      -  1 434,62 € 

Výsledok hospodárenia – zisk po zdanení            5 396,91 € 
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Konečný stav účtu podnikateľskej činnosti k 31.12.2017  24 907,82 € 

 

Finančné prostriedky získané podnikateľkou činnosťou škola používa na skvalitňovanie 

poskytovaných služieb. Významnými nákladmi podnikateľskej činnosti sú: spotreba materiálu 

– potraviny, čistiace prostriedky, energie, pranie posteľnej bielizne, mzdové náklady, odvody 

do poistných fondov, kuchynské vybavenie, inzercia na ponuku prenájmu nebytových 

priestorov, spotreba energie. Boli vykonané opravy - maľovanie priestorov , výmena PVC 

podlahoviny. 

 

4. Záver 

 

SOŠ podnikania sleduje svoje hospodárenie samostatne v hlavnej činnosti (strediská – školská 

jedáleň, školský internát, bufet, škola) a podnikateľskej  činnosti. 

 

Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov – výsledok hospodárenia za hlavnú činnosť podľa  

jednotlivých stredísk: 

 

 

 

Škola 

Náklady k 31.12.2017                                 1 081 237,83 €  

Výnosy k 31.12.2017                                                               1 044 068,92 €            

Výsledok hospodárenia – strata(súčasťou výsledku hospod. školy)   -  37 168,91 €          

 

Školská jedáleň 

Náklady k 31.12.2017                             117 033,70 €                                 

Výnosy k 31.12.2017                   117 100,87 €                                     

Výsledok hospodárenia –zisk (súčasťou výsledku hospod. školy)                67,17 €  

 

 

Školský internát  

Náklady k 31.12.2017                                       133 357,70 €                    

Výnosy k 31.12.2017                                                 133 474,00 € 

Výsledok hospodárenia – zisk(súčasťou výsledku hospod. školy)              116,30 €   

 

 

Bufet 

Náklady k 31.12.2017                                        4 517,62 €              

Výnosy k 31.12.2017                               6 364,50 €          

Výsledok hospodárenia – zisk(súčasťou výsledku hospodárenia školy 1 846,88 € 

 

 

Hlavná činnosť celkom (škola, ŠJ, ŠI, bufet)                                                          

Náklady  k 31.12.2017                                           1 340 048,12 € 

Výnosy k 31.12.2017                                                                              1 304 909,56 €            

Výsledok hospodárenia – strata                                 -  35 138,56 €   

            

Súčasťou výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti sú výsledky hospodárenia školy, 

školského internátu, školskej jedálne a bufetu. Celkový výsledok hospodárenia z hlavnej 
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a podnikateľskej činnosti je strata v sume 29 741,65 €. Vznikla z dôvodu vysokých nákladov 

na energie, poskytnutá dotácia postačuje na financovanie miezd a odvodov zamestnancov, 

ostatné prevádzkové náklady financuje škola z vlastných prostriedkov. Stratu zvýšili aj 

výdavky na vyhotovenie projektu rozvodov kanalizácie  školy. Z dôvodu klesajúceho počtu 

žiakov sa  opakovane realizovali  racionalizačné opatrenia zamerané na zníženie počtu 

zamestnancov školy, ale fixné náklady nám zhoršujú výsledok hospodárenia školy z dôvodu 

nízkej dotácie. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 

Správa o hospodárení k 31.12.2017 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

 

1. Základné údaje 
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Súčasťou školy je školský internát s celodennou prevádzkou, ktorý je financovaný v rámci 

originálnych kompetencií. Činnosť školského internátu je evidovaná v stredisku 62. 

 

Vývoj počtu ubytovaných žiakov v horizonte troch rokov: 
Školský rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Počet  ubytovaných žiakov 100 100 100 

 

Kapacita školského internátu: 

Kapacita zariadenia:          100 

Využiteľnosť %: 100 % 

                                               

                                                      2. Činnosť zariadenia 

 

Školský internát poskytuje ubytovanie, stravovanie a  výchovu mimo vyučovania vlastným 

žiakom a žiakom stredných odborných škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja.  

V rámci výchovy mimo vyučovania sa realizujú rôzne spoločenské a kultúrne aktivity. 

Tieto akcie vytvárajú vzťah ku kultúre, k aktívnemu a efektívnemu využívaniu voľného času, 

ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. Pre 

kvalitné zabezpečenie svojej činnosti má školský internát k dispozícii výpočtovú techniku, 

telovýchovné náradie a náčinie, odbornú a populárnu literatúru, hudobné nástroje a rôzny 

materiál pre tvorivú výchovno – vzdelávaciu činnosť. 

Ubytovaní žiaci môžu využívať posilňovňu a telocvičňu školy, školskú jedáleň 

a oddychovo – športový areál za školou. Súčasťou školského internátu je aj školská knižnica, 

ktorá je k dispozícii pre žiakov ako aj všetkých zamestnancov školy. 

 

 

                                                     3. Rozbor hospodárenia 

 

   Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia  

 

Rozpočtové 

opatrenia 

 

Spolu za 

ŠI 

Originálne kompetencie  

Školský internát 

600 610 620 630 640  

Schválený rozpočet - z 12.1.2017                         

č. 180/SR/V/2017 

110 000 78 000 27 200 4 800 - - 

RO - z 29.9.2017                          

č . 1813/23/V/2017 
2 024 1 500 524 - - - 

 - - - - - - 

 - - - -  - 

 - - - - - - 

Rozpočet po RO * 112 024 79 500 27 724 4 800 - - 

*RO – rozpočtové opatrenie 

 

Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané na základe rozpočtových opatrení vydaných 

Odborom financií PSK. 

 
Dosiahnuté príjmy  

a) Príjmy z rozpočtu PSK–originálne kompetencie k 31.12.2017      112 024,- € 
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Príjmy celkom                                                                         112 024,- €  

 

Čerpanie rozpočtu: 

a) Čerpanie z rozpočtu PSK – originálne kompetencie k 31.12.2017      112 024,- € 

Čerpanie z vlastných zdrojov                                                                     9 143,- € 

      Čerpanie spolu (a+b)                                                                       121 167,- €          

                                       

Bežné výdavky 

 

Pol. 610 – Výdavky na mzdy 

 

Skutočný počet zamestnancov k 31.12.2017 v členení: 

- pedagogickí zamestnanci      5 (z toho riadiaci 1) 

- nepedagogickí zamestnanci  2 

- SPOLU:                                7 

 V počte pedagogických zamestnancov školského internátu je aj zástupca pre výchovu mimo 

vyučovania. 

 

Zamestnanci: 

Kalendárny rok 2015 2016 K 31.12.2017 

Počet zamestnancov spolu (prepočítaný) 5,8 6,0 6,6 

Počet PP ( priem. Prepočítaný) 5,8 6,0 5,4 

Počet NP(prepočítaný) 0,0 0,0 1,2 

Priemerná mzda zamestnancov celkom    983,2 1065,7 999,31 

Priemerná mzda pedagogických zam. 983,2 1065,7 1157,4 

Priemerná mzda nepedagogických zam.  0,0 0,0 493,6 

 

Odmeny 

Jubilejné odmeny k 31.12.2017  neboli vyplatené žiadne. Ostatné odmeny vyplatené v sume 

2 116,- €. 

 

Osobné príplatky 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom osobné príplatky v priemere 7 % zo súhrnu tarifných 

platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu. 

 

Pol. 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa 

Z tejto položky sú hradené iba odvody do poistných fondov za zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ prispieva svojím zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie 2% 

z funkčných platov. Všetky odvody do poistných fondov sú uhrádzané v termíne. 

 

Pol. 630 – výdavky na tovary a služby 

Finančné prostriedky z dotácie PSK pre rok 2017  boli pridelené aj na tovary a služby. 

Úhradu energií (el. energia, plyn, voda) realizujeme z poskytnutej dotácie a čiastočne aj 

z vlastných prostriedkov. Na plyn je stanovený mesačný splátkový kalendár a vyúčtovanie 

spotreby plynu je mesačné. Spotreba vody a el. energie sa fakturuje mesačne. 

 

Pol. 631 – cestovné 

 

K 31.12.2017 neboli vykonané žiadne tuzemské ani zahraničné pracovné cesty. 
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Pol. 632 – energie 

 

Ceny za energie sú z roka na rok vyššie. Vykonávajú sa rôzne úsporné opatrenia, pretože 

vykurovací systém  zabezpečuje vykurovanie podľa 16 sekcií, a ten umožňuje regulovať teplo 

v celej budove aj v školskom internáte podľa potreby. Pravidelne sa sleduje vyťaženosť 

a využiteľnosť miestností a vykurujú sa iba sekcie, ktoré sú v danom čase využívané a dávajú 

sa do útlmu tie sekcie, ktoré sa momentálne nevyužívajú.  

 

Pol. 632 – materiál 

 

Podpoložka 633006 – čistiace a hygienické potreby  

 

Pol. 637 – Služby 

 

Podpoložka 637004 – pranie prádla ubytovaných žiakov 

Podpoložka 637016 – prídel do sociálneho fondu z hrubých miezd zamestnancov ŠI 

 

Pol.640 – bežné transfery 

 

Odchodné k 31.12.2017 nebolo vyplatené žiadne. 

Odstupné k 31.12.2017 nebolo vyplatené žiadne.  

 

Kapitálové výdavky 

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2017 z rozpočtu zriaďovateľa neboli 

požadované.   

 

Pohľadávky 

Nevidujeme. 

 

Záväzky 

Záväzky evidujeme do lehoty splatnosti a to na položke 610 a 620 – mesačné mzdy 

a odvody. Záväzky po lehote splatnosti neevidujeme žiadne.  
Záväzky  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Zmena stavu 

k 31.12.2017 

Podpol. 610 + 620        8 591,83        8 292,47         -  299,36 

Podpol. 630               -              -                    - 

Podpol. 640               -                -                     - 

SPOLU:        8 591,83        8 292,47         -  299,36 

Po lehote splatnosti 

 

0,00 

 

0,00 0,00 

                                               

 

 

4. Záver 

 

Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov – výsledok hospodárenia:  

 

Školský internát  

Náklady k 31.12.2017                                                                                  133 357,70 € 

Výnosy k 31.12.2017                                                                                   133 474,00 € 
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Výsledok hospodárenia – zisk (súčasťou výsledku hospodárenia HČ)        116,30 € 

 

  

Podnikateľskú činnosť školský internát nevykonáva. 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 

Správa o hospodárení k 31.12.2017 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

 

1. Základné údaje 

   
 Súčasťou školy je školská jedáleň s celodennou prevádzkou, ktorá je financovaná v rámci 

originálnych kompetencií. Činnosť školskej jedálne sledujeme v stredisku 63 – Školská jedáleň. 
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Vývoj počtu hlavných a doplnkových jedál v horizonte troch rokov (žiaci, zamestnanci, 

cudzí): 
Rok rok 2015 rok 2016 rok 2017 

počet hlavných jedál 42 300 41 864 39 400 

počet doplnkových jedál       33 441 35 721      34 585 

 

                                                       2. Činnosť zariadenia 

 

Kapacita školskej jedálne je 130 miest. Strava sa poskytuje pre žiakov školy, celodenná 

strava pre ubytovaných žiakov v školskom internáte, zamestnancov a v prípade záujmu aj pre 

cudzích stravníkov.            

                                                      3. Rozbor hospodárenia 

 

Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané na základe rozpočtových opatrení vydaných 

Odborom financií PSK. 

 

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia  

Rozpočtové 

opatrenia 

 

Spolu za 

ŠJ 

Originálne kompetencie  

Školská jedáleň 

600 610 620 630 640  

Schválený rozpočet - z 12.1.2017                         

č. 176/SR/V/2017 

47 865 33 000 11 550 3 315 - - 

RO - z 1.3.2017                          

č . 614/05/V/2017 
2 402   - 2 402 - 

RO - z 31.5.2017                          

č . 937/12/V/2017 
480 480 - - - - 

RO - z 29.9.2017                          

č . 1809/23/V/2017 
2 429 1 800 629 - - - 

RO - z 18.10.2017                          

č . 2119/26/V/2017 
- 2 031 - - - 2 031 - - 

Rozpočet po RO * 51 145 35 280 12 179 1 284 2 402 - 

 

*RO – rozpočtové opatrenie 

 
Dosiahnuté príjmy: 

 

a) Príjmy z rozpočtu PSK – k 31.12.2017                                                     51 145,- € 

b) Príjmy z vlastných zdrojov – k 31.12.2017                                                 54 301,- €   

Príjmy celkom (a+b)                                                                                105 446,- € 

 

Čerpanie rozpočtu: 

a) Čerpanie rozpočtu PSK – k 31.12.2017                                                 51 145,- € 

b) Čerpanie z vlastných zdrojov k 31.12.2017                                      66 061,- € 

      Čerpanie celkom (a+b)                                                   117 206,- € 

                
Bežné výdavky: 

 

Pol. 610 – 620 Výdavky na mzdy a  poistné  

 

Skutočný počet zamestnancov k 31.12.2017 v členení:  nepedagogickí zamestnanci 6,0 
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Zamestnanci: 

Kalendárny rok 2015 2016 K 31.12.2017 

Počet zamestnancov spolu (prepočítaný) 6,2 6,0 6,8 

Počet PP ( priem. prepočítaný) 0,0 0,0 0,0 

Počet NP(prepočítaný) 6,2 6,0 6,8 

Priemerná mzda zamestnancov celkom        487,60 603,78 546,45 

 

Počet zamestnancov je stanovený podľa počtu stravníkov pre zariadenie s celodennou 

prevádzkou. Mzdy a odvody zamestnancov sú hradené z príspevku zriaďovateľa a čiastočne aj 

z vlastných prostriedkov školy. 

 

Odmeny 

K 31.12.2017 boli vyplatené odmeny v sume 2 414,- €. 

 

Osobné príplatky 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom osobné príplatky v priemere 7 % zo súhrnu tarifných 

platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu. 

 

Pol. 630 – výdavky na tovary a služby financujeme z vlastných zdrojov 

Podpoložka 632001 – energie  

Podpoložka 632002 – vodné, stočné 

Podpoložka 633006 – čistiace a hygienické prostriedky, kuchynské potreby  

Podpoložka 633011 – potraviny 

Podpoložka 635004 – oprava chladničky 

Podpoložka 637004 – odber kuchynského odpadu 

Podpoložka 637016 – prídel do sociálneho fondu z hrubých miezd zamestnancov ŠJ 

 

Pol.640 – bežné transfery 

Odchodné k 31.12.2017 nebolo vyplatené žiadne. 

Odstupné k 31.12.2017 bolo vyplatené v sume 2 402,50 €. 

 

Kapitálové výdavky 

Na kapitálové výdavky v roku 2017 z rozpočtu zriaďovateľa neboli pridelené žiadne 

finančné prostriedky pre školskú jedáleň. 

 

Pohľadávky 

Neevidujeme. 

 

 

Záväzky 

Záväzky evidujeme do lehoty splatnosti a to na položke 610 a 620 – mesačné mzdy 

a odvody a položke 630 – neuhradené faktúry v lehote splatnosti. Iné záväzky po lehote 

splatnosti neevidujeme žiadne.  

 
Záväzky  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Zmena stavu 

k 31.12.2017 

Podpol. 610 + 620             4 703,51            4 592,15         -       111,36 

Podpol. 630                347,82       10 422,63         + 10 074,81        

Podpol. 640                    0,00                 0,00      +          0,00       

SPOLU:             5 051,33         15 014,78      +   9 963,45 
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Po lehote splatnosti                    0,00                                0,00        0,00 

 

 

                                                             4. Záver 

  

Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov – výsledok hospodárenia:  

    

Školská jedáleň 

Náklady k 31.12.2017                                                                                   117 033,70 € 

Výnosy k 31.12.2017                                                                          117 100,87 €                                                           

Výsledok hospodárenia – zisk(súčasťou výsledku hospod. HČ)                      67,17 € 

 

 

 

 

 

V Prešove, 25.1.2018 

Vypracoval: Mgr. Irena Mačíková     

          Vedúca učtárne 

 

 

 

                                                                               

 


