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„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 133,1)
Drahí priatelia,
aj ja sa teším z tohto nášho bratského a sesterského 
spoločenstva. Pred dvoma rokmi o takomto čase tu bola 
len túžba a vôľa. Postupne sa zrodilo rozhodnutie vytvoriť 
pre klientov domova sociálnych služieb špeciálnu školu.
Zriadilo ju Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov v apríli 
2016 a svoju činnosť začala v septembri toho istého roku. 
Len nedávno sme sa nesmelo zoznamovali, s priestorom, 
so systémom fungovania, sami medzi sebou, a už sme 
sa prehupli do nového roku vzájomnej spolupráce. Škola 
nesie meno sv. Anny rovnako ako domov sociálnych 
služieb. Je v tom jasne vyjadrená symbolika komplexného 
prístupu ku klientom a žiakom našej školy. Aj sv. Anna 
odovzdávala malej Márii, budúcej Bohorodičke, všetko, 
čo vedela: tajomstvá viery, slušné správanie i zručnosť pri 
prácach v domácnosti. Mária tak rástla telesne, duševne 
i duchovne. 
Kooperácia školy a zariadenia umožňuje i nám prepojiť 
proces edukácie s pracovnou a sociálnou rehabilitáciou, 
a týmto spôsobom napomáha žiakom v ich všestrannom 
raste. Kráľ Dávid hovorí, že je to dobré a milé. Potvrdzujem, 
po prvých štyroch mesiacoch takéhoto spolužitia, že 
je to dobré, že je to obrovský znásobený benefit oboch 
inštitúcii, pre klientov, pre rodičov, aj pre nás. A je to milé 
Bohu, pretože Boh miluje maličkých, chorých a biednych, 
veď práve im prišiel slúžiť. 
Žalm, ktorý som spomínal v úvode, končí slovami: „Tam 
Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“ Odovzdávam teda 
tieto diela, túto službu, ako hlave rodiny: Všemohúcemu 
Otcovi, a spolu s Vami ho chcem poprosiť o pomoc a 
podporu pre ďalší rok, ktorý je pred nami.
Sláva Isusu Christu!

ÚVODNÉ SLOVO

Mgr. Ján Rusiňák
riaditeľ Špeciálnej základnej 

školy sv. Anny

Pred dvoma 
rokmi bola len 
túžba a vôľa. 

Postupne sa zrodilo 
rozhodnutie vytvoriť  
  pre klientov domova    

  sociálnych služieb        
    špeciálnu školu.

         “

 “
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„Siehe, wie fein und lieblich ist es, dass Brüder einträchtig 
beieinander wohnen!“ (Psalm 133,1)

Liebe Freunde,

ich freue mich auch über diese unsere Gemeinschaft der Brüder 
und Schwestern. Vor zwei Jahren zu dieser Zeit gab es nur 
Wunsch und Wille. Allmählich wurde die Entscheidung geboren, 
für die Klienten vom Haus der Sozialdienste eine Sonderschule zu 
gründen.
Sie wurde vom Griechischkatholischen Erzbistum Prešov im April 
2016 eingerichtet und begann im September desselben Jahres 
tätig zu sein.
Nur vor kurzem haben wir verschämt den Raum, die Vorgänge, die 
neuen Kollegen kennengelernt und plötzlich haben wir schon ein 
paar Monate der beiderseitigen Zusammenarbeit hinter uns. Die 
Schule trägt den gleichen Namen - Sankt Anna - wie das Haus 
der Sozialdienste. Das ist eine klare Symbolik des einheitlichen 
komplexen Vorgehens zu den Klienten und Schülern unserer 
Schule. Heilige Anna hat der kleine Maria, der künftigen Mutter 
Gottes, auch alle ihre Kenntnisse vermittelt: Glaubensgeheimnisse, 
gutes Verhalten, Geschicklichkeit in allen Hausarbeiten. Maria ist 
körperlich, seelisch und geistig gewachsen.
Die Kooperation der Schule und der Einrichtung ermöglicht uns, 
die Edukation mit der Arbeits- und sozialen Rehabilitation zu 
verbinden und auf diese Art und Weise den Schülern im ihren 
allseitigen Wachstum zu helfen. König David sagt, wie es fein und 
lieblich ist… Ich bestätige, dass solche Koexistenz gut ist, ja sogar 
eine riesige Vergünstigung für beide Institutionen, für alle Klienten, 
Eltern und auch für uns vorstellt. Und dem Gott ist es lieblich, weil 
er die Kleinen, Kranken und Elenden liebt; er ist gekommen, um 
gerade ihnen zu dienen.
Der Psalm, den ich in der Einleitung erwähnt habe, endet mit den 
Worten: „Denn daselbst verheißt der Herr Segen und Leben immer 
und ewiglich.“ Ich übergebe also diese Werke, diesen Dienst, 
dem Familienoberhaupt, dem Allmächtigen Vater, und gemeinsam 
mit euch möchte ich ihn um die Hilfe und Unterstützung für das 
nächste Jahr, das vor uns liegt, bitten.

Slava Isusu Christu!

EINLEITUNGSWORT

Mgr. Ján Rusiňák
Direktor von 

St. Anna Sondergrundschule

„Vor zwei 
Jahren gab es nur 
Wunsch und Wille.
Allmählich wurde 

die Entscheidung geboren,
für die Klienten vom Haus 

der Sozialdienste
eine Sonderschule zu 

gründen.“

         “

“
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Špeciálna základná škola sv. Anny 
(ďalej len „ŠZŠ sv. Anny“) sa nachádza 
v okresnom meste Stará Ľubovňa. Jej 
poslaním je edukácia žiakov s mentálnym, 
telesným a kombinovaným postihnutím 
a žiakov s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami 
s mentálnym postihnutím. Sídli v 
prenajatých priestoroch domova 
sociálnych služieb Domu sv. Anny, s 
ktorým úzko spolupracuje. Prepája 
edukačný proces s pracovnou a sociálnou 
rehabilitáciou žiakov, ktorí sú zároveň 
prijímateľmi sociálnej služby Domu sv. 
Anny. Praktickým prínosom je taktiež 
vzájomná spolupráca s Regionálnym 
autistickým centrom Francesco v Prešove 
a s Ľubovnianskou knižnicou.
ŠZŠ sv. Anny bola zriadená 
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom 
Prešov len nedávno, a to zriaďovacou 
listinou vydanou 27. apríla 2016. Do siete 
škôl a školských zariadení ju zaradilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vydaním rozhodnutia s 

termínom začatia činnosti od 1. septembra 
2016.
Napriek svojej krátkej činnosti a v pomerne 
silnej konkurencie si ŠZŠ sv. Anny získala 
už dobré meno v samotnom meste a aj 
medzi rodičmi. V súčasnosti navštevuje 
školu 10 žiakov, ktorí sú rozdelení do 
dvoch tried. V prvej triede sú 6 žiaci s 
MP – variant B a C a v druhej sú 4 žiaci 
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s MP. V okrese sa 
nachádzajú ešte dve špeciálne základné 
školy, ale žiadna z nich však neposkytuje 
vzdelanie žiakom s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami s MP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Mgr. Ján RUSIŇÁK, riaditeľ
Mgr. Ondrej PRISTÁČ, ekonóm
Mgr. Mária STARINSKÁ, 
začínajúci pedagogický zamestnanec
Mgr. Anežka MICHNOVÁ, 
začínajúci pedagogický zamestnanec 
Mgr. Vlasta ZAMIŠKOVÁ, asistent učiteľa

O NÁS
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„Pevne sa drž toho, čo ti radí dobré 
svedomie, nad to nemáš nič cennejšie.“

(Kniha Sirachovcova 37,17)

PRIORITU ŠKOLY VNÍMAME V DVOCH 
PODSTATNÝCH VECIACH:

1. ZÍSKAŤ DOBRÉ MENO ŠKOLY
Chceme prispieť k tomu, aby si ŠZŠ sv. 
Anny získala dobré meno vo svojom okolí: 
• aby bola pre rodičov prvým, a nie 

posledným riešením pri rozmýšľaní 
nad tým, kam zapíšu svoje dieťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky,

• aby bola pre iné organizácie, firmy, 
zriaďovateľa, mesto perspektívnym 
partnerom, s ktorým budú radi 
spolupracovať,

• aby ľudia jej činnosť hodnotili ako 
kvalitnú, vysoko odbornú a prínosnú 
pre jednotlivca aj pre celý región.

2. KONAŤ PODĽA NAJLEPŠIEHO 
SVEDOMIA

Urobíme všetko pre to, aby škola so 
všetkými prvkami jej činnosti (výchovno-
vzdelávací proces, odborná činnosť, 
hospodárenie, materiálno-technické 
zabezpečenie a i.) fungovala ako zdravý a 
spoľahlivý celok, aby sa dodržiavala platná 
legislatíva, plnili sa plány, adekvátne sa 
narábalo s finančnými prostriedkami a 

aby sa škola v plnej miere zameriavala na 
to, čo patrí k jej podstate, teda nehľadať 
vlastné dobro, ale dobro druhých:
• aby sa v nej žiaci cítili prijaté a 

podporované, duchovne formované 
a vedené k správnym hodnotám 
(tolerancia, asertivita, empatia, 
sebaprijatie, vytrvalosť, kooperácia, 
tímovosť, národná hrdosť, 
zodpovednosť za svoje zdravie 
a životné prostredie) a kvalitne 
pripravované do života prepojením 
vedomostí a praxe,

• aby sa rodičia cítili vypočutí a 
pochopení, podporovaní pri domácej 
edukácií svojich detí, aby im bola 
poskytnutá odborná pomoc v ich 
otázkach,

• aby boli zamestnanci školy spokojní 
s fungovaním školy, jej organizáciou 
a ohodnotením svojej práce, s 
otvorenosťou vedenia voči ich vecným 
pripomienkam, aby tak mohli vykonávať 
svoju prácu v pokojnej atmosfére a v 
dobrom kolektíve,

• aby bola škola primerane technicky 
vybavená (odborné učebne, didaktické 
pomôcky a pod.) a aby sa mohla 
rozrastať o ďalšie triedy a dokázala 
inšpirovať k aktivite ľudského ducha.

NAŠE POSLANIE, VÍZIA A CIELE
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• zapálený, mladý a kvalifikovaný 
pedagogický i nepedagogický 
personál, ktorý neustále pracuje na 
svojej odbornosti,

• profesionálny a odborný prístup k 
žiakom, 

• edukáciu vychádzajúcu z  
individuálnych potrieb a možností 
žiakov,

• využívanie špeciálno-pedagogických 
metód, prístupov a metodiky 
TEACCH programu,

• výchovno-vzdelávací proces 
prebiehajúci podľa individuálnych 
výchovno-vzdelávacích plánov,

• využívanie prvkov projektového 
vyučovania a ďalších podporných 
terapií – muzikoterapie, 
dramatoterapie, arteterapie, 
Snoezelen metódy, 

• záujmovú činnosť, exkurzie, výlety, 
• aktívne zapájanie žiakov do rôznych 

celoštátnych súťaží a projektov, 
• duchovnú formáciu a odovzdávanie 

právd viery zamestnancom, žiakom a 
rodičom, 

• podporu a odborné poradenstvo pre 
rodičov. 

HODNOTY ŠKOLY

• duchovná formácia (poznávať Boha v 
osobe Otca, Syna a Svätého Ducha, 
formovať vzťah k Panne Márii, 
svätým a cirkvi),

• otvorená komunikácia (vo všetkých 
vzťahoch na rovinách žiak – učiteľ 
–zamestnanec – vedenie školy – 
rodič),

• dobré vzťahy (pozitívny vzťah k sebe, 
k druhým a k okoliu, svojou slobodou 
neobmedzovať slobodu druhého, 
zodpovednosť, spolupatričnosť, 
akceptácia hendikepu, participácia, 
ochota pracovať na sebe, nevzdávať 
sa),

• odborná služba (poskytovať edukáciu 
vychádzajúcu v ústrety individuálnym 
potrebám žiaka, ponúknuť odbornú 
pomoc, vedomosti a skúsenosti tam, 
kde je to potrebné, nehľadieť len na 
vlastný prospech, angažovanosť v 
spoločnosti).

PODPORNÉ ČINNOSTI
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FINANČNÝ PREHĽAD

Číslo Označenie Popis Skutočnosť
01 501 Spotreba materiálu 1 562,37
05 512 Cestovné 379,46
07 518 Ostatné služby 6 631,95
08 521 Mzdové náklady 15 304,38
09 524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie
5 312,41

11 527 Zákonné sociálne náklady 131,73
15 538 Ostatné dane a poplatky 50,00
29 555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 25,50
38 Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 29 397,80
38 Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 58 795,60
55 646 Prijaté dary 500,00
73 691 Dotácie 30 483,00
74 Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 30 983,00
75 Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38
1 585,20

78 Výsledok hospodárenia po zdanení 1 585,20
78 Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 65 136,40

Výkaz ziskov a strát skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
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• zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, 
rodičov a širokú verejnosť a 
vytvoriť konkurencieschopnú 
školu vo vzťahu k iným školám 
v kraji, a to presadzovaním 
hodnôt školy v praxi, odborným 
prístupom pedagógov a vedenia, 
zmodernizovaním výchovno-
vzdelávacieho procesu,

• aplikovaním projektovej metódy, 
uplatňovaním aktivizujúcich, 
motivačných a kreatívnych metód 
vo vyučovaní zvýšiť záujem žiakov 
o vzdelávanie a ochotu na sebe 
pracovať a nevzdávať sa,

• vytvoriť podmienky na rozvíjanie 
schopností žiakov všetkých 
variantov v oblasti počítačovej 

gramotnosti (práca s IKT vo 
výchovno-vzdelávacom procese a v 
mimoškolskej činnosti, využívanie 
edukačných programov a i.),

• duchovne formovať žiakov 
primerane ich rozumovým 
schopnostiam a viesť ich čítaniu 
Svätého písma a každodennej 
modlitbe ako duchovného 
pokrmu, 

• zapojiť sa do projektov, ktoré by 
prispeli k oživeniu atmosféry 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 
k získaniu nových vedomostí 
a skúseností v oblasti edukácie 
žiakov s mentálnym postihnutím, 
k spolupráci so školskými 
zariadeniami v okolí aj v zahraničí,

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
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• usilovať sa o integráciu detí so 
zdravotným postihnutím do 
života spoločnosti (podieľať sa 
na organizovaní kultúrnych a 
spoločenských podujatí mesta, 
navštevovať inštitúcie alebo 
podujatia, kde by sa mohli žiaci 
prezentovať svojou prácou a 
tvorbou, zapájať sa do súťaží, 
výstav a pod.),

• zvýšiť počet tried so žiakmi 
s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými 
poruchami,

• pre všetkých zamestnancov 
školy zabezpečiť dobré pracovné 
podmienky,

• v riadení uplatňovať demokratický 
a racionálny spôsob riadenia školy 
založený na pravidlách, v ktorých 
časť právomocí a povinností 
za chod školy preberá každý 
zamestnanec,

• dbať na pravidelnú duchovnú 
formáciu zamestnancov počas 
roka a motivovať ich k aktívnemu 
kresťanskému a sviatostnému 
životu, 

• prehĺbiť spoluprácu s farnosťou 
a pripravovať sv. liturgie pre 
zamestnancov, žiakov a ich rodičov 
spojené s neformálnym agapé, 

• podporiť spoluprácu pedagógov 
na Slovensku a registrovať školu 
do vznikajúcich elektronických 
projektov,

• modernizovať výchovno-
vzdelávací proces a vytvoriť 
preň optimálne prostredie 
zabezpečením nových učebných 
pomôcok, didaktickej techniky a 
odbornej literatúry,

• vybaviť triedy počítačom 
a dataprojektorom, príp. 
interaktívnou tabuľou,

• zadovážiť pre každého učiteľa 
pracovný notebook, aby mohol 
vytvárať vlastné edukačné 
materiály a kedykoľvek ich podľa 
potreby použiť vo výchovno-
vzdelávacom procese,

• zriadiť webovú stránku školy,

• získavať finančné zdroje mimo 
rozpočtu, a to sledovaním a 
zapájaním sa do vypísaných 
projektov, získavaním grantov 
pre skvalitňovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu 
mimovládnymi organizáciami, 
oslovovaním sponzorov, 
darovaním 2% z odvedených daní 
pre novovytvorené občianske 
združenie na podporu školy.
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