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     �truktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhlá�kou M� SR è. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 

o �truktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach �kôl 

a �kolských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva �kolstva SR è. 10/2006-R z 25. mája 

2006. 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE 

 
Názov �koly: 

 
Stredná odborná �kola stavebná 

Adresa �koly: �kolská 8, 031 45 Liptovský Mikulá� 

Telefónne èísla �koly: 

Slu�obné mobilné èíslo riadite¾a �koly: 

044/5522963, 5521408 

0905 632 867 

Faxové èísla �koly:  

 
044/5514490 

Internetová stránka �koly: 

 
www.sosslm.sk 

Elektronická adresa �koly: 

Elektronická adresa riadite¾a �koly: 
sosslm@sosslm.sk 

Súèasti �koly: (pod¾a zriaïovacej listiny 

s uvedením presného názvu) 
 

Zriaïovate¾: 

 

�ilinský samosprávny kraj,  

Ul. Komenského 48, 011 09 �ilina 

 

 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH �KOLY 

 
Funkcia: 

 

Meno, priezvisko, titul: 

Riadite¾ 

 

Pavel �i�ák, Ing. 

Zástupca 

pre teoretické vyuèovanie  

Milan �uverík, Ing. 

Zástupca 

pre teoretické vyuèovanie 

Katarína Vèelová, Ing. 

Zástupca  

pre praktické vyuèovanie 

Ján Poliak, Ing. 

Zástupca 

pre � 

 

Výchovný poradca 

 

Anna Maru�kinová, Mgr. 

Koordinátor prevencie 

 

Jana Matzová, Mgr. 

�kolský psychológ 
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3. ÚDAJE O RADE �KOLY 

 
P.è. Meno, priezvisko èlenov rady �koly: 

 

Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda  Ing. Zuzana �i�áková pedagogických zamestancov 

2. Eva Okolicsányiová nepedagogických zamestancov 

3. Mgr. Mária Benedeková zástupca zriaïovate¾a �SK 

4. Mgr. Alena Èeròanská zástupca zriaïovate¾a �SK 

5. Du�an Dobák pedagogických zamestancov 

6. Mariana Domiterová rodièov 

7. Stanislav Lisý rodièov 

8. Ing. Eleonóra Mièicová zástupca zriaïovate¾a �SK 

9. Ing. Jozef Repaský zástupca zriaïovate¾a �SK 

10. Cyntia �eïová �iakov 

11. Katarína �panková rodièov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu �kolskej samosprávy: 24.02.2015 

 

 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY �KOLY 

 
 

Poradné orgány �koly a ich funkcia:  

 

Pedagogická rada �koly 

Pedagogická rada �koly je  najvy��í poradný orgán riadite¾a �koly. Usmeròuje a zjednocuje 
prácu v�etkých pedagogických zamestnancov �koly. Rie�i najdôle�itej�ie úlohy, prerokúva 

plán práce �koly, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, prerokúva 

pochvaly a výchovné opatrenia, ktoré ukladá riadite¾ �koly, zní�ené známky zo správania, 

opravné skú�ky, odborné zamerania a varianty uèebných plánov. Vyjadruje sa ku �kolskému 

vzdelávaciemu programu, schva¾uje organizaèný, pracovný a �kolský poriadok, ako aj ïal�ie  

vnútorné predpisy  a nariadenia �koly. Èlenmi pedagogickej rady sú v�etci pedagogickí 

zamestnanci �koly. Pedagogická rada zasadá  v zmysle stanoveného harmonogramu 

zasadnutí, ktorý je  integrálnou súèas�ou Plánu práce �koly na príslu�ný �kolský rok 

a v zmysle aktuálnych potrieb výchovno-vzdelávacej èinnosti a prevádzky �koly. Úèas� na 

zasadnutiach pedagogickej rady je povinná. Na rokovanie pedagogickej rady mô�e riadite¾  

prizva� pod¾a charakteru prerokovávanej problematiky aj zástupcov iných orgánov 

a organizácií. 
 
Gremiálna rada riadite¾a 

Prerokováva najaktuálnej�ie a rozhodujúce otázky celkovej èinnosti �koly. Je zlo�ená 

z vedúcich zamestnancov �koly, pod¾a aktuálnych potrieb sú gremiálne porady doplòované 

výchovným poradcom, zástupcom odborovej organizácie, zástupcom Rady �koly, vedúcimi 

PK, koordinátormi �pecifických èinností  a zamestnancami hospodárskeho úseku. Zasadá 

pod¾a potreby a zvoláva ju riadite¾ �koly. Rozhoduje o v�etkých základných otázkach 

súvisiacich s èinnos�ou �koly, zavedení a ru�ení nariadení, pokia¾ jej rozhodnutia nie sú 

podmienené pedagogickou radou a Radou �koly. Kontroluje plnenie Plánu práce �koly 

a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé èinnosti práce �koly. Organizuje 

prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady. Zriaïuje orgány 

potrebné na samosprávny chod �koly a urèuje ich náplò. Pravidlá rokovania gremiálnej rady, 
prípravu a obsah jej rokovania, prípravu podkladov a materiálov na rokovanie, spôsob 

uzná�ania sa a prijímanie nariadení, uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení 

a zabezpeèovania úloh týkajúcich sa èinnosti �koly a jej správy urèuje rokovací poriadok. 
 
 

 



 

Rada �koly 

Schva¾uje návrh plánu výkonov �koly na �k. rok, vyjadruje sa k �tudijnému programu, 

hodnotí v�estranné zabezpeèenie chodu �koly vrátane MTZ a ekonomiky, vyjadruje sa 
k vo¾be riadite¾a �koly, schva¾uje �kVP a plní úlohy, ktoré pre òu vyplývajú z legislatívnych 

noriem. 
 
Rada rodièov 

Zastupuje rodièov pri jednaniach s vedením �koly, vyjadruje sa k podmienkam vyuèovacieho 

procesu, predkladá po�iadavky a návrhy rodièov k jeho skvalitneniu aj v procese tvorby 
�kVP, spravuje finanèný fond rady rodièovského zdru�enia, propaguje sponzorské aktivity zo  

strany rodièov. 
 
�iacka �kolská rada 

Vyjadruje sa k vnútornému poriadku �koly, rozvrhu hodín a k podstatným otázkam a návrhom 

vedenia �koly v oblasti výchovy a vzdelávania, spolu zabezpeèuje �kolské a mimo�kolské 

akcie. 
 
Predmetové komisie  

Hlavnou úlohou predmetových komisií  je rie�enie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, 

spracovanie základnej pedagogickej dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód 

vyuèovania, priebe�né vyu�itie a dopåòanie uèebných pomôcok a technického vybavenia, 

príprava a úèas�  na olympiádach, sú�a�iach, hodnotenie práce èlenov PK v zmysle 
stanovených kritérií a iné aktuálne otázky. Èlenovia PK (uèitelia) dbajú o to, aby �iaci získali 

vedomosti, návyky a zruènosti, ktoré ich uprednostnia na trhu práce. Podiel na tvorbe 

uèebných osnov majú aj zástupcovia stavovských a profesijných organizácií (Republiková 

únia zamestnávate¾ov, Slovenská obchodná a priemyselná komora a pod.). 
 
Prijímacia komisia 

Prijímaciu komisiu riadite¾ �koly zriaïuje ako svoj poradný orgán na zabezpeèenie prípravy, 

priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skú�ok a posúdenie �tudijných predpokladov 

uchádzaèov o �túdium. 
 
Stavovské organizácie a profesijné organizácie 

Stavovské a profesijné organizácie vypracúvajú plán potrieb trhu práce v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy, predkladajú po�iadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu, 

pripravujú podklady na urèenie  po�iadaviek na odborné zruènosti a praktické skúsenosti 

potrebné na vykonávanie pracovných èinností na pracovných miestach na trhu práce, 

podie¾ajú sa na tvorbe profilu absolventov odborného vzdelávania, po�adovaných  vedomostí, 

zruèností a pracovných návykov,  normatívu priestorovej, materiálnej  a prístrojovej 

vybavenosti, vyjadrujú sa k obsahu odbornej zlo�ky maturitnej a závereènej skú�ky, podie¾ajú 

sa na tvorbe uèebníc, uèebných pomôcok a uèebných textov, zabezpeèujú odborníka z praxe 
za úèelom ïal�ieho vzdelávania uèite¾ov odborných predmetov a spolupracujú pri tvorbe 
�kolského vzdelávacieho programu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5A. ÚDAJE O POÈTE �IAKOV �KOLY 

 
Forma �túdia Stav k 15. 09. 2014 Stav k 31. 08. 2015 

poèet tried celkový  

poèet �iakov 

z toho poèet 

zaèlenených 

�iakov 

poèet tried celkový  

poèet �iakov 

z toho poèet 

zaèlenených 

�iakov 

A B C A B C 

Denné �túdium 1. roèník 4 91 22 - - 4 84 21 - - 

2. roèník 4 81 17 - - 4 73 16 - - 

3. roèník 5 115 14 - - 3 68 7 - - 

4. roèník 3 71 4 - - 0 0 0 - - 

5. roèník - - - - - - - - - - 

6. roèník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové 

a pomaturitné 

�túdium 

1. roèník 1 31 2 - - 1 20 2 - - 

2. roèník 1 18 1 - - 0 0 0 - - 

Externé a kombinované �túdium - - - - - - - - - - 

Spolu: 18 407 60 - - 12 245 46 - - 

 

 

5C. ÚDAJE O POÈTE �IAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 

A �PORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Roèník   1. polrok 2. polrok 

úplne èiastoène úplne èiastoène 

CH D CH D CH D CH D 

1. roèník  1        

2. roèník  3   1 3 1  1 

3. roèník  3  2  2  2  

4. roèník  2    2    

5. roèník         

Spolu: 9 0 2 1 7 1 2 1 

Spolu CH + D: 9 3 8 3 

 

 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ �IAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov �tudijného odboru/ 

uèebného odboru 

Návrh �koly Stupeò 

vzdelania 

(ISCED) 

Då�ka 

�túdia 

Poèet �iakov 

poèet 

tried 

poèet 

�iakov 
prihlásení 

zapísaní 

 

 

1.termín 

 

1.termín 

+ 

2.termín 

3650 M stavite¾stvo  1,5 42 3A 4 15 47 18 

3656 K operátor stavebnej výroby 0,5 12 3A 4 12 13 12 

3658 K mechanik stavebno- 

in�talaèných zariadení 
0,5 12 3A 4 11 12 11 

3661 H murár 0,5 12 3C 3 10 14 8 

2487 H 01 autoopravár-mechanik 0,5 12 3C 3 19 24 10 

3684 H strechár 0,5 12 3C 3 6 11 8 

2464 H strojný mechanik 0,5 12 3C 3 7 12 9 

2683 H 11 elektromechanik �  

silnoprúdová technika 
0,33 10 3C 3 9 10 8 

2414 L 01 strojárstvo � výroba, montá�, opravy 

prístrojov, strojov a zariadení 
0,5 14 3A 2 20 20 18 

3659 L stavebníctvo    0,5 14 3A 2 15 15 12 

 

 



Nenaplnené �tudijné/ uèebné odbory: 

 

 

Kód Názov �tudijného odboru/ 

uèebného odboru 

Návrh �koly Stupeò 

vzdelania 

(ISCED) 

Då�ka 

�túdia 

Poèet �iakov 

poèet 

tried 

poèet 

�iakov 

prihlásení 

zapísaní 

 

 

1.termín 

 

1.termín 

+ 

2.termín 

3668 H montér suchých stavieb 0,33 10 3C 3 1 1 0 

3675 H maliar 0,33 10 3C 3 0 0 0 

3917 M 06 technické a informatické slu�by  

v stavebníctve 
0,5 14 3A 4 2 7 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE �IAKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovate¾ 1. polrok 2. polrok 

poèet % poèet % 

Celkový poèet �iakov  386 X 358 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 37 9,6 30 8,4 

prospeli s priemerom 1,00 2 0,5 4 1,1 

prospeli ve¾mi dobre 76 19,7 79 22,1 

prospeli 225 58,3 232 64,8 

neprospeli 39 10,1 4 1,1 

neklasifikovaní 7 1,8 9 2,5 

celkový prospech za �kolu 2,36 X 2,35 X 

Správanie ve¾mi dobré 346 89,3 308 86 

uspokojivé 23 6,1 23 6,4 

menej uspokojivé 17 4,4 26 7,3 

neuspokojivé 0 0 1 0,3 

Vyme�kané 

hodiny 

celkový poèet vyme�kaných hodín 28817 X 26774 X 

poèet ospravedlnených hodín 27634 95,9 24954 93,2 

poèet neospravedlnených hodín 1183 4,1 1820 6,8 



Klasifikácia vyuèovacích predmetov na konci �kolského roka:  

 

Kód Názov vyuèovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. roèník 2. roèník 3. roèník 4. roèník 5. roèník 6. roèník 

ADK administratíva a kore�pondencia - 1,6 1,45 1   1,35 

ANJ anglický jazyk 2,65 3,04 2,94 3,11   2,94 

API aplikovaná informatika 1,05 1,52 - 1,63   1,4 

ARC architektúra 2,04 2,33 1,64 -   2 

ASV automatizácia strojárskej výroby 1,73 - - -   1,73 

AUO automobily 1,45 1,6 1,92 -   1,66 

CVM cvièenia z matematiky - - 2,9 -   2,9 

DAÒ daòovníctvo - - - 1,75   1,75 

DEJ dejepis 2,07 2,22 - -   2,15 

DEG deskriptívna geometria 1,89 - - -   1,89 

DOA diagnostika a opravy automobilov - 2,7 2,5 -   2,6 

EKL ekológia - - 1,97 1,14   1,56 

EPR ekonomická prax - - 1,55    1,55 

EKO ekonomika - 2,73 2,27 2,37   2,46 

EKP ekonomika a podnikanie - 1,83 - -   1,83 

EME elektrické merania - 2,44 - -   2,44 

ESP elektrické stroje a prístroje - 2,38 1,67 -   2,03 

ELE elektronika - 2,56 - -   2,56 

ELK elektrotechnika 2,55 2,9 2,58 -   2,68 

FYZ fyzika 3,02 3,1 - -   3,06 

GEO geodézia  2,21 2,26 -   2,24 

GIS grafické informaèné systémy 1,67 - 2,14 -   1,91 

INF informatika 1,77 1,81  2   1,86 

IOD informatika v odbore - 1,9 1,75 -   1,83 

INS in�inierske stavby 1,63 - - 1,88   1,76 

KOC kon�trukèné cvièenia 1,25 2,25 2 1,9   1,85 

KCV kon�trukèné cvièenia z vykurovania - - 2,54 1,93   2,24 

KCZ kon�trukèné cvièenia zo zdravotechniky - - 3,31 3,33   3,32 

KAJ konverzácia v anglickom jazyku 2,9 2,76 2,38 2,85   2,72 

KNJ konverzácia v nemeckom jazyku  3,2 2,42 2,66   2,76 

MAT matematika 3,05 3,13 2,89 2,75   2,96 

MTE materiály 2,07 - 2,4 -   2,24 

MRS merania v silnoprúdovej technike - - 2 -   2 

NEJ nemecký jazyk 2,4 3 2,86 2,69   2,74 

OBN obèianska náuka 2,06 2,09 1,64 -   1,93 

ODP odborná prax 2,75 2,67 1 -   2,14 

ODK odborné kreslenie 1,93 2,4 2,88 -   2,4 

OVY odborný výcvik 1,91 1,81 1,97 1,86   1,89 

ODH odpadové hospodárstvo - 1 - -   1 

POE podniková ekonomika - 2,3 - -   2,3 

POP pozemkové právo - 2,57 - -   2,57 

POS pozemné stavite¾stvo - 3 2,18 2,48   2,55 

PRA prax 1,4 1,51 - -   1,46 

PRB prestavby budov  3,29 2,59 -   2,94 

PLZ príprava a realizácia stavieb 2,6 1,88 - 1,9   2,13 

ROS rozpoètovanie stavieb - - 2,36 1,5   1,93 

REE rozvod elektrickej energie - - 2,75 -   2,75 

SED seminár z dejepisu - - 1,71 -   1,71 

SSJ seminár zo slovenského jazyka 2,9 2,14 - 2,62   2,55 

SJL slovenský jazyk a literatúra 2,84 3,01 3,09 2,89   2,96 

SME stavebná mechanika - 3,24 - -   3,24 

STN statika a navrhovanie stavebných 

kon�trukcií 

- - 2,82 -   2,82 

STP stavebná prax - 2,4 - -   2,4 



STK stavebné kon�trukcie 2,33 - - -   2,33 

STK stavebné kon�trukcie a navrhovanie - - 2,59 2,96   2,78 

STM stavebné materiály 2,26 - - -   2,26 

SPO stavebné právo - - 2,36 -   2,36 

STS stavebné stroje - 2,76 -- -   2,76 

SVY stavebné výkresy 2,37 3,41 - -   2,89 

STV stavite¾stvo 2 2,76 - -   2,38 

STT strojárska technológia 2,54 - - -   2,54 

STR strojníctvo 2,92 - - -   2,92 

TME technická mechanika 2,44 3 - -   2,72 

TPV technická príprava výroby 2,25 3 - -   2,63 

TEK technické kreslenie 1,5 1,75 2 -   1,75 

TMN technické merania 3,06 3,33 - -   3,2 

TEC technológia 2,54 2,81 2,78 2,57   2,68 

TMO technológia montá�e a opráv 2,75 3,17 - -   2,96 

T�V telesná a �portová výchova 1,69 1,95 1,56 1,35   1,64 

TYO typológia  1,83 - - -   1,83 

ÚÈT úètovníctvo - 2,5 2,27 2   2,26 

ÚDP úvod do podnikania - 2,4 - 1   1,7 

USP úvod do sveta práce - - 2,13 1,39   1,76 

VYK vykurovanie - - 2,77 2,47   2,62 

VTO výpoètová technika v odbore - - 1,07 1,35   1,21 

VRE výroba, rozvod a vyu�itie elektrickej 

energie 

- 2,22 - -   2,22 

VKS výrobné kon�trukcie 2,69 2,33 - -   2,51 

VYU vyu�itie elektrickej energie - - 2,25    2,25 

VZT vzduchotechnika - - 2,46 2,47   2,47 

ZEQ základy elektrotechniky a 

elektroniky 

3,14 - - -   3,14 

ZPD základy podnikania 2,55 2,67 - -   2,61 

ZPDc základy podnikania � cvièenia 1,64 1,89 - -   1,77 

ZSM základy stavebnej mechaniky 1,8 2,36 - -   2,08 

ZAS základy strojárstva 1,64 - - -   1,64 

ZAP zásobovanie plynom - - - 3,07   3,07 

ZVK zásobovanie vodou a kanalizácia - - 2,85 3,2   3,03 

ZIS �ivotné prostredie v stavebníctve 1,89 - - -   1,89 

Spolu:  2,2 2,46 2,27 2,19   2,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ÚDAJE O UKONÈENÍ �TÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skú�ke 

 

 

Externá èas� maturitnej skú�ky: 

 

 

 

 

Písomná forma internej èasti maturitnej skú�ky: 

 

 

 

 

 

Ústna forma internej èasti maturitnej skú�ky: 

 

 

 

 

 

 

Predmet Úroveò  Poèet �iakov Priemerná úspe�nos� 

Anglický jazyk B1 56 48,34 

Nemecký jazyk B1 23 37,25 

Ruský jazyk B1 1 50 

Slovenský jazyk a literatúra  85 37,78 

    

Predmet Úroveò Poèet �iakov Priemerná úspe�nos� 

 Anglický jazyk B1 56 61,09 

Nemecký jazyk B1 23 47,61 

Ruský jazyk B1 1 65 

Slovenský jazyk a literatúra  85 55,08 

 
   

Predmet Úroveò Poèet �iakov Priemerná úspe�nos� 

Anglický jazyk B1 58 2,74 

Nemecký jazyk B1 24 2,62 

Praktická èas� odbornej zlo�ky 
 

85 2,26 

Ruský jazyk B1 1 3 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

83 2,31 

Teoretická èas� odbornej zlo�ky 
 

83 2,4 



Údaje o závereèných skú�kach 

 

 

 

 

 

9. ZOZNAM �TUDIJNÝCH A UÈEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 

 
Kód Názov �tudijného a uèebného odboru Forma �túdia Stupeò vzdelania 

(ISCED) 

2414 L 01 strojárstvo-výroba, montá� a oprava prístrojov, strojov a 

zariadení 

N� 3A 

2464 H strojný mechanik D� 3C 

2487 H 01 autoopravár - mechanik D� 3C 

2683 H 11 elektromechanik � silnoprúdová technika  D� 3C 

3650 M  stavite¾stvo D� 3A 

3650 6 01 stavite¾stvo � pozemné stavite¾stvo D� 3A 

3650 6 07 stavite¾stvo � technické zariadenie budov D� 3A 

3656 4 

3656 K 
operátor stavebnej výroby D� 3A 

3658 4 

3658 K 
mechanik stavebnoin�talaèných zariadení D� 3A 

3659 L stavebníctvo N� 3A 

3661 H murár D� 3C 

3668 H montér suchých stavieb D� 3C 

3675 H maliar D� 3C 

3684 H strechár D� 3C 

3917 6 06 

3917 M 06 
technické a informatické slu�by - v stavebníctve D� 3A 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Uèebný odbor Poèet 

�iakov 

Prospech Poèet �iakov, 

ktorí nekonali  

skú�ku 
prospeli s  

vyznamenaním 

prospeli 

ve¾mi 

dobre 

prospeli neprospeli 

3661 H murár 12 1 2 9 0 0 

3675 H maliar 6 1 1 4 0 0 

2683 H 11 elektromechanik � 

silnoprúdová technika 
3 1 1 1 0 0 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 12 6 2 4 0 0 

2464 H strojný mechanik 8 3 2 3 0 0 

        

        

        

        

        

        

        



 

B) Neaktívne 

 
Kód Názov �tudijného a uèebného odboru Forma �túdia Stupeò vzdelania 

(ISCED) 

Neaktívne od �k. 

roku 

2675 4 01 elektrotechnika - energetika N� 3A 2001/2002 

3663 2 tesár D� 3C 1999/2000 

3678 2 in�talatér D� 3C 2002/2003 

2435 2 02 klampiar � stavebná výroba D� 3C 2006/2007 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov �tudijného a uèebného odboru Forma �túdia Stupeò vzdelania 

(ISCED) 

Doba trvania 

experimentu 

(od � do) 

     

     

     

     

     

     

 

 

10. ÚDAJE O POÈTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH �KOLY 

 
Ukazovate¾ Poèet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -

dopåòajúci 

si kvalifikáciu 

�eny 22 0 0 

Mu�i 22 3 0 

Spolu (kontrolný súèet): 44 3 0 

Kvalifikovanos� v %: 93,2 X 

Veková �truktúra do 30 rokov 0 0 0 

do 40 rokov 6 0 0 

do 50 rokov 9 0 0 

do 60 rokov 29 1 0 

dôchodcovia 0 2 0 

Spolu (veková �truktúra): 44 3 0 

 

 

 

 

 

 



 

11. ÚDAJE O POÈTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH �KOLY 

 
Ukazovate¾ Poèet 

�eny 11 

Mu�i 3 

Spolu (kontrolný súèet): 14 

Veková �truktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 3 

do 60 rokov 8 

dôchodcovia 3 

Spolu (veková �truktúra): 14 

 

 

12. ÚDAJE O ÏAL�OM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV �KOLY 

 

 

 

 

13. ODBORNOS� VYUÈOVANIA POD¼A JEDNOTLIVÝCH  

VYUÈOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.è. Zoznam vyuèovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vz�ahu k poètu vyuèovacích hodín za �k. rok) 

Odbornos� 

1. administratíva a kore�pondencia 100% 

2. anglický jazyk 100% 

3. aplikovaná informatika 100% 

4. architektúra 100% 

5. automatizácia strojárskej výroby 100% 

6. automobily 100% 

7. cvièenia z matematiky 100% 

8. daòovníctvo 100% 

9. dejepis 100% 

10. deskriptívna geometria 100% 

11. diagnostika a opravy automobilov 100% 

12. ekológia 67% 

13. ekonomická prax 100% 

Ukazovate¾ Poèet Forma �túdia Garant �túdia 

(napr. MPC, V� a iné) 

Absolventi 

vysokých �kôl 

�eny    

mu�i    

do 30 rokov �eny    

mu�i    

do 40 rokov �eny    

mu�i    

do 50 rokov �eny 1 di�tanèná NÚCEM 

mu�i    

do 60 rokov �eny 2 prezenèná �IOV 

mu�i    

dôchodcovia �eny    

mu�i    

Spolu: 3 - - 



14. ekonomika 33% 

15. ekonomika a podnikanie 100% 

16. elektrické merania 100% 

17. elektrické stroje a prístroje 100% 

18. elektronika 100% 

19. elektrotechnika 100% 

20. fyzika 100% 

21. geodézia 100% 

22. grafické informaèné systémy 100% 

23. informatika 0% 

24. informatika v odbore 100% 

25. in�inierske stavby 100% 

26. kon�trukèné cvièenia 100% 

27. kon�trukèné cvièenia z vykurovania 100% 

28. kon�trukèné cvièenia zo zdravotechniky 100% 

29. konverzácia v anglickom jazyku 100% 

30. konverzácia v nemeckom jazyku 100% 

31. matematika 100% 

32. materiály 100% 

33. merania v silnoprúdovej technike 100% 

34. nemecký jazyk 100% 

35. obèianska náuka 100% 

36. odborná prax 100% 

37. odborné kreslenie 100% 

38. odborný výcvik 100% 

39. odpadové hospodárstvo 100% 

40. podniková ekonomika 100% 

41. pozemkové právo 100% 

42. pozemné stavite¾stvo 100% 

43. prax 100% 

44. prestavby budov 100% 

45. príprava a realizácia stavieb 100% 

46. rozpoètovanie stavieb 100% 

47. rozvod elektrickej energie 100% 

48. seminár z dejepisu 100% 

49. seminár zo slovenského jazyka 100% 

50. slovenský jazyk a literatúra 100% 

51. stavebná mechanika 100% 

52. statika a navrhovanie stavebných kon�trukcií 100% 

53. stavebná prax 100% 

54. stavebné kon�trukcie 100% 

55. stavebné kon�trukcie a navrhovanie 100% 

56. stavebné materiály 100% 

57. stavebné právo 100% 

58. stavebné stroje 100% 

59. stavebné výkresy 100% 

60. stavite¾stvo 100% 

61. strojárska technológia 100% 

62. strojníctvo 100% 

63. technická mechanika 100% 

64. technická príprava výroby 100% 

65. technické kreslenie 100% 

66. technické merania 100% 

67. technológia 92% 

68. technológia montá�e a opráv 100% 

69. telesná a �portová výchova 100% 

70. typológia  100% 

71. úètovníctvo 100% 



72. úvod do podnikania 100% 

73. úvod do sveta práce 20% 

74. vykurovanie 100% 

75. výpoètová technika v odbore 100% 

76. výroba, rozvod a vyu�itie elektrickej energie 100% 

77. výrobné kon�trukcie 100% 

78. vyu�itie elektrickej energie 100% 

79. vzduchotechnika 0% 

80. základy elektrotechniky a elektroniky 100% 

81. základy podnikania 100% 

82. základy podnikania � cvièenia 100% 

83. základy stavebnej mechaniky 100% 

84. základy strojárstva 100% 

85. zásobovanie plynom 100% 

86. zásobovanie vodou a kanalizácia 100% 

87. �ivotné prostredie v stavebníctve 100% 

Celkový priemer (%): 95,5% 

 

 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 
 

Hodnotenie plánu práce výchovného poradcu za �kolský rok 2014/2015: 

 
Práca výchovného poradenstva je realizovaná pod¾a plánu práce na �kolský rok 2014/2015 a 

bola zameraná nieko¾kými smermi:  
 

1. Spracovanie dokumentácie �tudentov zaèlenených do �kolskej integrácie. 
 

2. Plnenie úloh , ktoré súvisia s  výchovou v duchu humanizmu a predchádzania 

v�etkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. 
 
3. Zabezpeèenie uplatòovanie zákona o ochrane nefajèiarov v �kolských priestoroch. 

 
4. Rie�enie problémov �tudentov v spolupráci s triednymi uèite¾mi a vedením �koly tých,  

ktorí:  
 zanedbávajú �kolskú dochádzku, 
  slabo prospievajú, 
 nevhodne sa správajú na výchovnovzdelávacom procese, 
 konzultaèné pohovory s rodièmi problémových �iakov. 

 
5. Poradenská  a informaèná èinnos� pre �tudentov: 

 ktorí sa chcú ïalej vzdeláva� na vysokej �kole alebo v nadstavbovom studiu, 
 kariérne poradenství,  
 v spolupráci s CPPPaP v spádovej oblasti na�ej �koly, ale hlavne s CPPPaP 

v Liptovskom Mikulá�i, Okolièianska a CPPPaP v Ru�omberku. 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Správa o èinnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 

V �kolskom roku 2014/2015 bola práca koordinátora prevencie zameraná na viaceré èinnosti 

týkajúce sa oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických prejavov v správaní 

problémov skupín �iakov na SO�S v L. Mikulá�i. Preventívne aktivity boli rovnomerne 

rozdelené medzi obidva pavilóny A- na ulici �kolskej aj B- na ulici Jano�ku, teda objekty 

�koly, v ktorých sa realizuje teoretické vyuèovanie. �kola aktívne spolupracovala v oblasti 
prevencie s CPPP a P v Liptovskom Mikulá�i, preventistkou OOPZ v Liptovskom Mikulá�i, 
Úradom regionálneho zdravotníctva aj Úradom sociálnych vecí a rodiny. Tento �kolský rok 

sme do predná�kovej èinnosti Mestskú políciu oslovovali v obmedzenom rozsahu a to 
z dôvodu reorganizaèných zmien v uvedenej in�titúcii. 
Aktivity preventívneho charakteru boli zamerané na v�etky dôle�ité javy, s ktorými sa veková 

kategória �iakov �koly 15 -19 roèných stretáva najèastej�ie. Predná�ky boli naplánované 

hlavne na tie mesiace �kolského roka, kedy bolo mo�né vhodne spestri� vyuèovanie 

v konkrétnych roèníkoch v rámci hodín Úvodu do sveta práce, Obèianskej náuky, 

Ekonomiky, alebo vyplni� niektoré hodiny �kolského vyuèovania poèas písomných skú�ok 

a to najmä v mesiacoch október, november, február, marec, apríl a jún. Vïaka vybavenosti 
niektorých tried IKT bolo mo�né spestri� predná�ky videonahrávkami, alebo zvukovými 

nahrávkami s obrazovou prílohou, preto�e udr�a� pozornos� �iakov poèas celej predná�ky je 

mo�né iba striedaním rôznych aktivít a foriem prezentácie. V�etky uvedené in�titúcie, 

s ktorými na�a �kola v oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických prejavov 

spolupracuje, sa sna�ili zaradi� zaujímavé témy, ktoré v �kolskom prostredí rezonujú najviac.      
     Hneï na zaèiatku �kolského roka bol zaradený v oboch cykloch branno-�portový deò, kde 

si �iaci mali mo�nos� vyskú�a� na�ivo transport zraneného z lesa v popruhoch a o�etrenie 

zlomeniny dolnej konèatiny. Aj keï niektoré techniky o�etrenia boli dos� kreatívne, 

vedomostný test ukázal, �e pravidlá prvej pomoci aspoò v teoretickej rovine ovládajú �iaci 

v�etkých roèníkov, hoci na rozliènej úrovni. Túto prípravu sme sa rozhodli zaradi� do 

preventívnych aktivít, preto�e aj �tatistiky ukazujú, �e ve¾ké percento ¾udí zomiera 

následkom úrazu len z toho dôvodu, �e im do príchodu RZP nebola poskytnutá adekvátna 

prvá pomoc.  
     V mesiaci október a� november boli okrem predná�kovej èinnosti zameranej na vyu�ívanie 

bezpeèného internetu a prevencii voèi kyber�ikane vyplnené so �iakmi prvých roèníkov aj 

dotazníky na zmonitorovanie sociálno-patologických prejavov a závislostí �iakov v tejto 
vekovej kategórii. S výsledkami anonymného prieskumu boli oboznámení triedni uèitelia 

a prioritne zaradené témy prevencie fajèenia  a u�ívania tzv. legálnych drog v spolupráci 

s lektormi z Úradu verejného zdravotníctva. Ako sa ukazuje, najvá�nej�ím problémom na�ich 

�iakov je fajèenie, keï�e u� k nám na strednú �kolu prichádzajú na�i �iaci ako aktívni fajèiari, 

ktorí fajèia viac cigariet denne u� od druhého stupòa Z�. V tejto oblasti chýba komplexný 

prístup k problematike, preto�e platná legislatíva nerie�i momentálne tento problém 

komplexne. Sankcie tak zostávajú na pleciach vedenia �koly a mô�u by� maximálne 

výchovného charakteru. 
Témy predná�ok, ktoré vhodne nadväzovali, alebo dopåòali uèivo niektorých odborných 

predmetov ako úvod do sveta práce a ekonomika by sme chceli po vzájomnej dohode 

s lektormi a s CPPP a P a �tátnej polície ponecha� aj v ïal�ích �kolských rokoch, preto�e 

pomáhajú �iakom vhodným spôsobom sa zorientova� v situáciách, ktoré mô�u pri h¾adaní 

zamestnania  a �tudentskej brigády reálne nasta�.    
 

Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  

 

 Spolupráca s CPPPaP v Liptovskom Mikulá�i. 

 Spolupráca a preberanie skúseností výchovných poradcov aj mimo Liptovského Mikulá�a � 

CPPPaP v Dolnom Kubíne, Ru�omberku � napr. v oblasti skvalitnenia náborovej èinnosti. 

 Spolupráca s Mestským úradom v Liptovskom Mikulá�i. 

 Spolupráca s úradom práce. 

 Spolupráca s mestskou a �tátnou políciou (preventívne aktivity). 

 Spolupráca so psychológom z Centra du�evného zdravia. 

 



  

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII �KOLY 

 
 

Multimediálne prezentácie:  

 

Príspevky do tý�denníka �My�  
Príspevky do odborných èasopisov 
Aktualizácia web stránky �koly 
 

Spolupráca �koly s rodièmi:  

 

4x roène triedne stretnuia + individuálne konzultácie pod¾a potreby. 

 

Formy prezentácie �koly na verejnosti:  

 

- burza stredných �kôl Trstená,  Ru�omberok, Liptovský Mikulá�,  

- burza práce Liptovský Mikulá�, úèas� na rodièovských stretnutiach Z� 8. a 9. roè., úèas� na stretnutí so 

�iakmi 8. a 9. roè., ak to riadite¾ �koyl Z� umo�ní, deò otvorených dverí 

 

�kolský èasopis: v �k. roku 2014/2015 nevychádzal. 

 

Èinnos� �iackej �kolskej rady: �iacka �kolská rada sa v priebehu �kolského roka 2014/2015 pravidelne 

schádzala  pod¾a plánu práce ��R. 

 

 

Rekapitulácia aktivít pavilón �A� v �kolskom roku 2014/2015  

 
September 2014 

 
02.09.2014 �  slávnostné otvorenie �kolského roka 
03.09 - 05.09.2014 �  opravný termín EÈ a PFIÈ MS 2014 
10.09.2014 �  administrácia vzdelávacích poukazov 
16.09.2014 �  skompletizovanie �kVP, odovzdanie TVVP 
18.09.2014 �  MS 2014 � mimoriadne skú�obné obdobie � opravný a náhradný termín 
22.09.2014 �  kompletizácia plánov TU, plánov PK a zápisníc z 1.zasadnutia PK 
22.09.2014 �  sumarizácia prijatých vzdelávacích poukazov a poètu �iakov v jednotlivých  

záujmových útvaroch 
25.09.2014 �  odovzdanie výkazov k projektu za september 
26.09.2014 �  kompletizácia preh¾adu o informovaní �iakov o spôsobe hodnotenia 
30.09.2014 �  exkurzia � Vodné dielo Èierny Váh � III.B-TZB, IV.B-TZB 
30.09.2014  -   okresné kolo v cezpo¾nom behu �iakov a �iaèok  základných a stredných �kôl �  

LM - 6 �iakov 
30.09.2014 �  kompletizácia zoznamu �iakov so �VVP, vypracovanie IVVP 
30.09.2014 �  kompletizácia prihlá�ok �iakov na MS2015 
 
 
Október 2014 

 
01.10.2014 �  zaèiatok èinnosti záujmových útvarov 
03.10.2014 �  Deò chôdze � LM - I.A, II.A. III.A, III.B 
18.10.2014 �  pracovná porada 
10.10. � 22.10. 2014 � rekon�trukcia kotolne 
10.10.2014 �  Mestská �portová olympiáda � GYMLM  - 8 �iakov 



14.10.2014 �  Burza povolaní � Trstená � 4 �iaci 
15.10.2014 �  predná�ka � dievèatá z I.A, II.A. III.A, III.B 
17.10.2014 �  1. stretnutie rodièov 
22.10.2014 �  úèelové cvièenie � O�aZ � I.A � Stani�ovská jaskyòa 
     II.A � cvièenie vo Fitness klube 
     III.A, B � Jáno�íkova cesta � LM 
22.10.2014 �  exkurzia � Záva�ná Poruba � Rúfusov dom, cintorín � IV.A,B 
23.10.2014 � zbierka Hodina de�om � LM � 6 �iakov 
 
 
November 2014 

 
03.11.2014 �  divadelné predstavenie �enský zákon � DK LM � v�etci �iaci 
06.11.2014 �  diskusia na tému Ne�ná revolúcia � MsÚ LM � III.A,B 
06.11.2014 �  pracovná porada 
07.11.2014 �  predná�ka CPPPaP Obchodovanie s ¾uïmi � IV.A,B 
07.11.2014 �  prezentácia SvF TU Ko�ice -  IV.A,B 
07.11.2014 �  Okresné kolo �iakov S� vo futsale � telocvièòa SZ� LM � 10 �iakov 
11.11.2014 �  ustanovujúce zasadnutie regionálneho parlamentu Krajského stredo�kolského  
  parlamentu � GYMLM � �eïová - III.B 
13.11.2014 �  imatrikulácia prvákov 
14.11.2014 �  ¼ r. hodnotiaca porada (viï. príloha 1) 
14.11.2014 �  prezentácia fy Interstudy - �túdium v zahranièí � IV.A, B 
16.-18.11.2014 � �kolenie Rady mláde�e �ilinského kraja � Jasná � Pavlíková, Handrková �  

II.A 
18.11.2014 �  �kolenie v rámci projektu E-test � GYMLM � 4 uèitelia 
19.11.2014 �  sú�a� Angliètinár roka � 12 �iakov 
21.11.2014 �  exkurzia � múzeum SNP BB � III.B 
21.11.2014 �  prezentácia SvF �U ZA � IV.A, B 
21.11.2014 �  výchovný koncert FS Váh � DK LM � II.A a III.A 
21.11.2014 �  kontrola TK 
24.11.2014 �  exkurzia � výstavisko Incheba � Tutanchamon -  BA � IV.A 
26.11.2014  -  exkurzia � Ko�ice � III.A 
27.11.2014 �  prezentácia TZB � pavilón C � II.A 
27.11.2014 �  �kolenie NÚCEM � ZA - �uverík 
28.11.2014  -  2. stretnutie rodièov 
 
December 2014 

 
01.12.2014 �  predná�ka Finanèná gramotnos� � IV.A 
02.12.2014 �  Burza stredných �kôl � StopShop � 5 �iakov 
05.12.2014 �  predná�ka Finanèná gramotnos� � IV.B 
05.12.2014 �  stu�ková IV.A, B 
05.12.2014 �  exkurzia Viedeò � Viedeò � 16 �iakov 
08.12.2014 �  pracovná porada 
09.12.2014 �  Okresné kolo v �achu S� � 14 �iakov 
10.12.2014 �  �kolské kolo Olympiády v ANJ � 11 �iakov 
10.12.2014 -  exkurzia � Ko�ice � IV.A 
11.12.2014 �  Vianoèný stolnotenisový turnaj � 24 �iakov 
12.12.2014 �  exkurzia Mestská plaváreò � III.B-TZB, IV.B-TZB 
15.12.2014  � predná�ka Finanèná gramotnos� � IV.A 
15.12.2014 �  �kolské kolo Olympiády v SJL � 20 �iakov 
15.12.2014 �  predná�ka ÚPSVaR LM � IV.A, B 
16.12.2014 -  exkurzia � Ko�ice � II.A 
17.12.2014 �  skú�obná testovanie NÚCEM  E-test  -  I.A 
18.12.2014 �  slávnostná pedagogická rada + otvorenie vernisá�e 



 
Január 2015 

 

13.01.2015 �  obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku � Filip Gura IV.A 

15.01.2015 �  obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku � Matú� Srpoò II..A 

26.01.2015 -  predná�ka � finanèná gramotnos� � IV.A 

27.01.2015 �  ½ hodnotenie � zasadnutie pedagogickej rady 

29.01.2015 �  �kolské kolo sú�a�e v pretláèaní rukou 

 

 

Február 2015 

 

10.02.2015 �  E-testovanie SJL IV.A 

10.02.2015 �  E-testovanie SJL IV.B 

11.02.2015 �  E-testovanie SJL IV.D 

11.02.2015 �  E-testovanie  ANJ IV.A 

11.02.2015 �  Krajské kolo olympiády NEJ � Filip Gura 

12.02.2015 �  E-testovanie ANJ IV.B 

12.02.2015 �  E-testovanie NEJ IV.ABC 

12.02.2015 -  3. stretnutie rodièov 

13.02.2015 �  E-testovanie MAT IV.AB 

13.02.2015 �  E-testovanie ANJ IV.D 

16.02.2015 �  �kolenie IKT k Projektu � uèitelia 

23.02.2015 �  �kolské kolo SOÈ � Viliam Taraè IV.A a Radoslav Littva III.A 

 

 
Marec 2015 

 

03.-05.03.2015 � �kolenie �Národná klasifikaèná sústava� � 4 uèitelia 

09.03.2015 �  oblastné kolo SOÈ v Liptovskom Hrádku �  

Viliam Taraè IV.A a Radoslav Littva III.A � I.miesto 

11.03.2015 �  �kolenie administrátorov, pomocných hodnotite¾ov a dozoru  

na  EÈ, PFIÈ MS 2015 

16.03.2015 �  exkurzia Kremnica � III.B 

16.03.2015 �  Majstrovstvá �iakov stredných �kôl v zjazdovom ly�ovaní a snowbordingu 

 � Erik Chlepko III.B 

17.03.2015 �  EÈ a PFIÈ SJL 

17.03.2015 �  exkurzia � I.A � cyklochodnik 

17.03.2015 �  úèelové cvièenie Ochrana �ivota a zdravia (O�aZ) � II.A � �iarska chata 

17.03.2015 �  úèelové cvièenie Ochrana �ivota a zdravia (O�aZ) � III.B � mestská polícia  

18.03.2015 �  EÈ a PFIÈ CUJ 

18.03.2015 �  úèelové cvièenie Ochrana �ivota a zdravia (O�aZ)  � I.A- Palúdzka � L.Mara � 

Ondra�ová 

18.03.2015 �  exkurzia � II.A � cyklochodnik a cvièenie v posilòovni 

18.03.2015 �  úèelové cvièenie Ochrana �ivota a zdravia (O�aZ) � III.B � hasièská po�iarna zbrojnica 

19.03.2015 �  EÈ MAT 

23.-25.03.2015 � �kolenie �Národná klasifikaèná sústava� � 4 uèitelia 

23.-27.03.2015 � plavecký výcvikový kurz na mestskej plavárni � I.A 

27.03.2015 �  Deò uèite¾ov - Reduta 

30.03.2015 �  prezentácia prác �NKS�
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Apríl 2015 

 

08.04.2015 �  anglické divadelné predstavenie � angliètinári I.A, II.A, III.A, III.B, IV.A, IV.B 

13.04.2015 �  �kolské kolo sú�a�e BOZ 

15.04.2015 �  ¾ roèná hodnotiaca porada 

15.04.2015 �  spustenie elektronickej �iackej kni�ky 

17.04.2015 �  4. stretnutie rodièov I.A, IV.B 

20.04.2015 �  PÈOZ MS IV.A � komplexná úloha 

21.04.2015 �  PÈOZ MS IV.A,B,C � obhajoby vlastného projektu a úspe�nej sú�a�nej práce 

21.04.2015 �  PÈOZ MS IV.B - tzb � komplexná úloha 

22.04.2015 �  PÈOZ MS IV.B � tis � komplexná úloha 

23.04.2015 �  4.stretnutie rodièov II.A, III.A, IV.A 

23.04.2015 �  výsledky EÈ MS 2014 � opravné � Vigoda, Kamhal, Ja�ko, Kováè 

30.04.2015 �  vyhlásenie výsledkov PÈOZ MS 2015 � POS, TZB, TIS � Ing. Ursínyová 

30.04.2015 �  kontrola a úprava stromov v �kolskom areáli pavilónu A � p.Bu�a 

 

Máj 2015 

 

06.05.2015 �  výsledky EÈ MS 2015 

11.05.2015 -  I. kolo prijímacích skú�ok na SO�s LM � SJL, MAT � �tudijné odbory � 1.termín 

13.05.2015 �  koncoroèná pedagogická rada - klasifikaèná porada IV.A, IV.B 

14.05.2015 �  divadelné predstavenie   

�ermiari � história Slovákov od Samovej rí�e a� po ¼udovíta �túra 

14.05.2015 �  I. kolo prijímacích skú�ok na SO�s LM � SJL, MAT � �tudijné odbory � 2.termín 

18.�29.05.2015 � akademický tý�deò 

� odborná prax 2. a 3. roèníkov vo firmách na Slovensku 

22.05.2015 �  komisionálne skú�ky � 4.roèníkov 

25.�29.05.2015 � ústne maturitné skú�ky � SJL, ANJ-NEJ, TÈOZ MS 

29.05.2015 �  termín odovzdania uèebných osnov �kVP, september 2013 -  III. roèník 

 

 
Jún 2015 

 

02.06.2015 �  slávnostné odovzdanie marutitných vysvedèení v Galérii M.M.Bohúòa 

10.06.2015 -  �upná kalokagathia � 5 �iakov 

10.06.2015 �  exkurzia II.A -  Bratislava 

16.06.2015 �  predná�ka III.B (III.A) 

16.05.2015 -  II. kolo prijímacích skú�ok na SO�s LM � SJL, MAT � �tudijné odbory 

19.06.2015 �  exkurzia III.B � Orava 

23.06.2015 �  výberové konanie na pozíciu riadite¾a �koly � zasadnutie �kolskej rady 

25.06.2015 �  koncoroèná pedagogická rada - klasifikaèná porada I., II., III.roèníkov 

29.06.2015 �  �portový deò � výlety 

30.06.2015 -   slávnostná pedagogická rada � Záva�ná Poruba - ihrisko 
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Rekapitulácia aktivít  pavilón � B�  �kolský rok 2014/2015  

                                                               
  
August 2014  
  
26.08.2014 -komisionálne skú�ky / opravné / 
28.08.2014 -zasadnutie predmetových komisií 

27.08.2014 - �kolenie BOZ a PO  
  
September 2014  
  
02.09.2014 -slávnostné otvorenie �kolského roku 
04.09.2014 -kurz O�AZ, triedy :I.B, I.D, II.B, II.D,III.C, III.D , háj Nicovo 

sú�a� jednotlivých tried na stanovi�tiach v zdravotnej, po�iarnej a CO 
príprave 

08.09.2014 -exkurzia Kontrakting a.s Liptovský Mikulá�, triedy:II.E, III.C 
09.09.2014 - kurz O�AZ triedy: I.C, II.C, III.E, háj Nicovo, predná�ka o prechode 

frontových bojov a oslobodzovaní ná�ho mesta, topografická príprava, 

zdravotná príprava 
13.09.2014 -sú�a�:1kolo slovenského národného ligového pohára v Banskej 

�tiavnici v pretláèaní rukou  �iak III.C Martin Kubík získal I.miesto 
22.09.2014 -exkurzia Galéria M.M. Bohúòa, trieda I.C 
23.09.- 25.09.2014 -závereèné skú�ky- odbor AOP-2 �iaci, MUR- 1�iak, STR-4 �iaci 
25.09.2014 -exkurzia Múzeum  Èierny orol Liptovský Mikulá�- regionálne dejiny, 

trieda I.C 
29.09.2014 -exkurzia �historické budovy mesta Liptovský Mikulá�, trieda I.D 
30.09.2014 -telovýchovný turistický kurz- Demänovská dolina  výstup na kopec 

Poludnica1327m.n.m, trieda II.B 
  
Október 2014  
  
01.10.2014 -telovýchovný turistický kurz, Demänovská dolina- výstup na  

Ostredok  1164 m.n.m ,trieda II.B 
09.10.2014 exkurzia Múzeum Èierny orol Liptovský Mikulá�- Obecná �kola, 

trieda I.B 
17.10.2014 -1.stretnutie rodièov 
23.10.2014 -predná�ka na tému: Patologické javy v správaní èloveka, závislosti,  

tolerancia alkoholu, trieda: II.C-20 �iakov  
25.10.2014 -exkurzia Múzeum Èierny orol Liptovský Mikulá�- Obecná �kola, 

trieda I.C 
29.10.2014 -exkurzia Liptovský Mikulá� na tému: Úcta spisovate¾om Liptova, 

trieda II.E 
  
November 2014  
  
03.11.2014 -exkurzia cintorín Liptovský Mikulá�, trieda I.C 
05.11.2014 -náv�teva vedeckej kni�nice Liptovský Mikulá�, trieda I.B 
07.11.2014 -okresné kolo �iakov stredných �kôl vo futsale v telocvièni SZ� 

Liptovský Mikulá�, �iaci SO� stavebnej obsadili 2.miesto 
11.11.2014 -náv�teva redaktora z èasopisu Liptov oh¾adom rozhovoru s poctivými 

nálezcami -�iakov I.D / Cebecauer a Benèo/, ktorí na�li vo firme 

Cramer  peòa�enku a poctivo ju vrátili 
13.11.2014 -imatrikulácia prvákov , trieda I.B 
13.11.2014 -exkurzia �ilinská univerzita, deta�ované pracovisko Liptovský 
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Mikulá�, triedy III.C MSIZ a III.D elektromechanik na tému Deò 

otvorených dverí a predná�ka :Obnovite¾né zdroje a regulácia 
19.11.2014 -exkurzia Múzeum Èierny orol na tému: Liptovská svadby, trieda I.B 
24.11.2014 -exkurzia PD �Ludrová prehliadka bioplynovej stanice trieda III.C 
25.11.2014 -náv�teva múzea Tatrín, predná�ka :Osobnosti slovenského národa, 

trieda II.B 
26.11.2014 -exkurzia Liptovské Sliaèe na tému: Poznaj svoju históriu, významné 

osobnosti regiónu, triedy III.C 
27.11.2014 -prezentaèný deò firmy REHAU pavilón C, triedy III.C , IV.D 
28.11.2014 -2.stretnutie rodièov 
28.11.2014 - inventarizácia majetku, vyradenie nepotrebných vecí �pavilón B 
  
December 2014  
  
01.12.2014 - predná�ka spoloènosti Partner Groups na tému: Finanèná gramotnos�, 

trieda IV.D, è.2 
05.12.2014 -exkurzia Viedeò- zámok Schoenbrunn, prehliadka Viedne , �iaci 

s vyuèovacím nemeckým jazykom 
09.12.2014 -�achový turnaj , pavilón A poèet �iakov 9 
08.12.2014 -exkurzia múzeum Èierny orol Liptovský Mikulá� , predná�ka a 

expzícia na tému: Vianoce na Liptove, trieda I.D 
10.12.2014 -�kolské kolo v ANJ pavilón A 
11.12.2014 -stolnotenisový turnaj telocvièòa pavilón A , poèet �iakov 35 
 -odborná predná�ka: Finanèná gramotnos� 
15.12.2014 -olympiáda v slovenskom jazyku, pavilón A , 3 �iaci 
20.12.2014 -úprava chodieb I.NP, II.NP, III.NP, zborovne 
  
Január 2015  
  
12.01.2015 -predná�ka spoloènosti Partner Groups na tému: Finanèná gramotnos�, 

trieda IV.D,è.3 
22.01.2015 -exkurzia ��ilinská univerzita, elektrotechnická fakulta, téma: Vyu�itie 

nekonvenèných zdrojov elektrickej energie., trieda III.D odbor 

elektromechanik 
26.01.2015 -Predná�ka spoloènosti Partner Groups na tému: Finanèná gramotnos�, 

trieda IV.D, è.4 
29.01.2015 -Turnaj silná ruka stredo�koláka � kategória do 65kg/ Strkáè III.D/ 

kategória do 85 kg /Kubernát II.E/ 
kategória nad 85 kg/  IV.A/ 

28.01.2015 -exkurzia ��ilinská univerzita, elektrotechnická fakulta, téma: 

Obnovite¾né zdroje a ich vyu�itie v praxi /trieda IV.D odbor MSIZ 
11 �iakov 

  
Február 2015  

 
09.02.2015 -predná�ka spoloènosti Partner Groups na tému: Finanèná gramotnos�, 

trieda IV.D,è.4 
15.02.2015 -Stredo�kolský podnikate¾ský zámer: Ekologicky, Ekonomicky, 

Efektívne / M. Moj�, M.Ondrejka / 
23.02.2015 -predná�ka spoloènosti Partner Groups na tému: Finanèná gramotnos�, 

trieda IV.D,è.5 
23.02.2015 -�kolské kolo SOÈ  kategórie:  

Stavebníctvo, geodézia, kartografia:  
1.miesto:� Privátna materská �kola v polyfunkènom objekte� / V. 

Taraè, R. Littva / 
2.miesto: �Návrh nových technológií in�talaèných zariadení pre 
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zdravotechniku v novom rodinnom dome� / �vihra, �vec /  
Strojárstvo, hutníctvo, doprava: 
1.miesto: � Výroba a montá� multifunkèného fúrika � / Kubáò, Duran, 

Jurík / 
 

26.02.2015 -Odborný seminár organizovaný �koliacim strediskom elektrotechniky 

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikulá�i, konaný v Dome 
kultúry v Liptovskom Mikulá�i. Vedúci akcie: Ing.Púchovský, �iaci 

III.D v poète 5, v odbore elektromechanik 
 

27.02.2015 -Prezentaèný deò stavebných firiem Hotel Jáno�ík / Ing.Vronková, 
Ing.Martanèíková, �iaci, ktorí sa zúèastnili sú�a�e SOÈ a Enersol, 
Stredo�kolský podnikate¾ský zámer-  
Jacko,  Veselovský R., �vihra, �vec, Littva, Taraè, Ondrejka, Moj� 

  
Marec 2015 
 

 

03.03.2015 -Odborná exkurzia závodu VELUX- výroba stre�ných okien 

a svetlovodov v Partizánskom. Vedúci akcie Ing.Jozef Vallo, �iaci 

I.En�-3�, II.E-1�, II.B-2�, IV.D-1�. 
 

05.03.2015 -SOÈ �okresné kolo v Liptovskom Hrádku 
�iaci sa imiestnili 
I. miesto v odbore stavebníctvo 10:  V.Taraè a R..Litva / privátna 

materská �kola v poklyfunkènom dome/  
II. miesto v odbore stavebníctvo 10: R.�vihra a B.�vecú/ návrh nových 
technológií in�talaèných zariadení  pre ZTI v rodinnom dome / 
II. miesto v odbore strojníctvo, hutníctvo a doprava 09: M.Kubáò, 
A.Duran, P.Jurík/ Výroba multifunkèného fúrika/ 
 

05.03.2015 -Volejbalový turnaj partnerskej �koly v Po¾sku Czarny Dunajec 

v rámci projektu � Interregión Tatry �. Turnaja sa zúèastnilo �es� 

èlenné dru�stvo: R.Pera�ín, D.�apaják, I.Liká�ik, E.Súkeník D.Maro� 

a M.Javorka, umiestnilo sa na tre�om mieste. Vedúci akcie: Mgr. Jana 

Matzová 
10.03.2015 -Predná�ka: Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom 

v Liptovskom Mikulá�i v rámci programu � Národný akèný plán pre 

problémy s alkoholom�, predná�ajúca MUDr. ¼ubica  Benková, trieda 

III..D 
12.03.2015 -Predná�ka: Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom 

v Liptovskom Mikulá�i v rámci programu � Národný akèný plán pre 

problémy s alkoholom�, predná�ajúca MUDr. ¼ubica  Benková, trieda 

I.B 
13.03.2015 -Predná�ka: Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom 

v Liptovskom Mikulá�i v rámci programu � Národný  plán pre kontrolu 

tabaku�, predná�ajúca MUDr. ¼ubica  Benková, trieda II.B 
16.03.2015 -výstava na tému:� ¼udia a zem� v Èiernom orly v Liptovskom 

Mikulá�i, trieda I.C, Mgr. Martin Chmúra 
17.03.2015 -Predná�ka :�tátna polícia na tému � Trestnoprávna zodpovednos�� a 

�Trestná èinnos� súvisiaca s drogami� trieda III.E 
-Predná�ka: CPPPaP - Liptovský Mikulá�  
na tému�  Úvod do socialno-patologických javov/alkohol, fajèenie, 

�ikana, zá�koláctvo, kyber�ikana / 
18.03.2015 Projektový deò na témy  pod¾a odborov: 

 Stavba mojich predstáv 
 �elezo v rukách èloveka 
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 Auto mojich snov 
 Elektrika priate¾ èloveka 

23.03.2015 výstava na tému:� ¼udia a zem� a � Ve¾konoèné zvyky � v Èiernom 

orly v Liptovskom Mikulá�i, trieda II.D, Mgr. Mária Chovancová 
25.032015 -sú�a�: Meï 2015, internetová online sú�a� 
26.03.2015 -krajské kolo SOÈ v Liptovskom Hrádku: �iaci sa imiestnili 

I. miesto v odbore stavebníctvo 10:  V.Taraè a R..Litva  
IV. miesto v odbore stavebníctvo 10: R.�vihra a B.�vec 
V. miesto v odbore strojníctvo, hutníctvo a doprava 09: M.Kubáò, 
A.Duran, P.Jurík 

  
Apríl 2015 

 

 

04.04.2015 Výstava z príle�itosti 70. výroèia oslobodenia Liptovského Mikulá�a 

v múzeu Èierny orol, trieda I.B , Mgr. Chmúra 
08.04.2015 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku v kultúrnom dome 

v Liptovskom Mikulá�i. Zúèastnilo sa 68 �iakov . 
  
Máj 2015 

 

 

06.05.2015 Divadelné predstavenie: Tànistá cesta �túra, v dome kultúry Liptovský 

Mikulá�. Akciu zorganizovala Matica slovenská v Liptovskom 
Mikulá�i. Trieda: II.B, Ing. Vallo  

06.05.-07.05.2015 celo�tátna sú�a� �iakov z predpisov BOZP 41.roèník Tatranská 

Lomnica, organizovaná Integrovaným odborovým zväzom.  
umiestnenie �iakov:   
M. Krá¾ -4.miesto 
C. �eïová-21.miesto 
M.Dreschner- 34..miesto 
umiestnenie �kôl: SO� stavebná 9.miesto 

20.05.2015 celodenná exkurzia: Architektúra a kultúrne pamiatky Bratislavy 
triedy: I.B, II.B, vedúci akcie Mgr.Maru�kinová, Mgr.Chudá 

25.05.2015 exkurzia v strojárenskej firme CD profil. Trieda: II.C,II.E Mgr.Majerík 
25.05.2015 exkurziavo výrobnej firme GERGONE Liptovský Mikulá�.  

Triedy:II.C,III.E , Ing.Záhradník 
25.05.2015 exkurzia ÈOV Liptovský Mikulá�. Trieda:III.C, Ing.Vronková 
26.05.2015 exkurzia 110 roènej malej vodnej elektrárne v ¼ubochni,      

II.B trieda-OSV, MSIZ, vedúci akcie Ing.Púchovský 
  
Jún 2015 
 

 

02.06.2015 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedèení v galérií M. M. 

Bohúòa v Liptovskom Mikulá�i.Triedy IV.D,II.E 
03.06.2015 sú�a� dru�stiev prvej pomoci organizovanú Èerveným krí�om, sú�a�e 

sa zúèastnili �iaci III.C triedy 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V �KOLSKOM 

ROKU 2014/2015 

 
 

 

 

 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH IN�PEKÈNEJ ÈINNOSTI VYKONANEJ 

�TÁTNOU �KOLSKOU IN�PEKCIOU  

 
 

�tátna �kolská in�pekcia �kolské in�pekèné centrum �ilina vykonala dòa 23.04.2015 v na�ej �kole 

�kolskú in�pekciu. 

 

Predmet �kolskej in�pekcie 

 

Stan odstránenia nedostatkov zistených pri in�pekciách v strednej odbornej �kole. 

Zistenia a ich hodnotenie sú uvedené v Správe o výsledkoch �kolskej  in�pekcie, ktorá je prílohou tohto 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

Projekt 

/ 

Grant 

Názov projektu / 

grantu 

Struèná char. 

Projektu / grantu 

Schválený/

Neschvále

ný/V 

procese 

hodnoteni

a 

Termín 

zaèiatku 

realizácie pr. 

Termín 

ukonèenia 

realizácie pr. 

Celkový 

rozpoèet 

Spolufina

ncovanie 

�
k
o

la
 

�
S

K
 

�
S

K
 

�kola bez tabaku, 

alkoholu a drog 

Uplatnenie 

aktuálnych metód 

a foriem prevencie 

drogových závislostí 

vo VVP S� a �Z 

neschválený - - - - - 

Zdravie 

a bezpeènos� 

v �kolách 2015 

Zabezeèenie 

a realizácia 

úèelových kurzov 
neschválený - - - - - 

M
�

V
V

a
�

 

S
R

 

        

        

        

        

F
o

n
d

y
 E

U
 SO� stavebná � 

centrum 

moderného 

vzdelávania pre 

potreby trhu práce 

komplexná prestavba 

vzdelávania s vyu�itím 

najmodernej�ích 

pomôcok a IKT 

techniky 

schválený február 2013 
november 

2015 
212.262,12 5% - 

IN
É

 

Vzdelávanie 

pomocou 

informaèných 

technológií 

Vybavenie IT 

technológiou 
neschválený - - - - - 
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH �KOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné uèebne 

 

B) �portoviská 

Kapacita 

�koly: 
600 

Skutoèný poèet �iakov: 
407 

Naplnenos� 

�koly (%): 
67,83 

 

 Poèet Priestor v m 3                                                                               Poznámka 

Budovy celkom 3 38 409,05 m 3                                                                                

 Uèebne 41 8 432,2  m 3  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeòové 20                      X  

Jazykové 4                      X  

Odborné 12                      X  

IKT 5                      X  

Laboratória 0                      X  

�atne                                  (Áno/Nie) Áno 1 279,66  m 3  

Dielne                                 (Áno/Nie) Áno 6 461,24  m 3  

�kolský internát               (Áno/Nie) Nie X  

�kolská jedáleò                (Áno/Nie) Nie X  

Výdajná �kolská jedáleò  (Áno/Nie) Nie X  

Telocvièòa                         (Áno/Nie) Áno 900  m 3  

Iné (chaty, ubytovne, rekreaèné 

zariadenia)  
Nie X 

 

T
e

c
h

n
ik

a
 

 PC                             (ks) 161 X  

Dataprojektory         (ks) 7 X  

Interaktívne tabule   (ks) 3 X  

�portoviská 

Názov �portoviska Áno 

/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  

(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísa� závady) 

Posledná 

rekon�trukcia 

(dátum) 

Telocvièòa  Áno  15x10 parkety nevyhovujúci malé rozmery, vlhnutie a pleseò  

Telocvièòa  Nie       

Ihrisko  Áno  50x30 tráva vyhovujúci   

Ihrisko  
Áno 20x30 antuka nevyhovujúci 

nutná komplexná výmena 

antukovej vrstvy 
2005 

Streetbalové ihrisko Áno 12x15 asfalt vyhovujúci   

Viacúèelové ihrisko Nie       

Atletický ovál Áno  16x10 �kvára nevyhovujúci  poèet dráh: 2  

potrebná výmena �kvárovej vrstvy 

 

Atletická rovinka  Nie     Uvies� poèet dráh  

Atletické doskoèisko Nie  X     

Vrhaèský sektor Nie  X     

Hokejové ihrisko Nie       

Posilòovòa Nie       

Tenisové kurty Nie  Poèet     

Plaváreò Nie     Uvies� poèet dráh  

Sauna Nie  X X    

Pohybové �túdio Nie       

Gymnastická telocvièòa Áno 6x5 Liata 

podlaha 
vyhovujúci   

Floorbalové ihrisko Nie       

�atne Poèet: 1; stav nevyhovujúci 

Hygienické zariadenia Poèet: 1; stav nevyhovujúci 
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19. CIE¼ KONCEPÈNÉHO ZÁMERU ROZVOJA �KOLY 

 
 

CIE¼ KONCEPÈNÉHO ZÁMERU ROZVOJA �KOLY pre �k.r. 2015-2016 

 
V záujme zachovania remesiel a úspe�ného vstupu do duálneho systému vzdelávania nájs� 

strategických partnerov z podnikate¾skej sféry, a to minimálne jedného partnera pre stavebné 

odbory ako aj jedného pre strojárske odbory.  
Systematicky pracova� na skvalitòovaní �kolských vzdelávacích programov pre jednotlivé 

�tudijné a uèebné odbory tak, aby absolventi  opú��ali �kolu s vedomos�ami, zruènos�ami, 

schopnos�ami a postojmi, ktoré sú dostatoène vyu�ite¾né na trhu práce a aby nemuseli 
roz�irova� rady  nezamestnaných a frustrovaných obèanov.  
Pre efektívny výkon povolania je potrebné u �tudentov rozvíja�  k¾úèové kompetencie: 
 
*  komunikaèné  schopnosti a spôsobilosti - to znamená ústne a písomne sa vyjadrova�,  

vysvet¾ova�, èíta� s porozumením, vyh¾adáva�, uchováva� a  pou�íva� informácie, 

tvori� informácie a  to aj v  cudzích jazykoch, 
 
*  personálne a interpersonálne schopnosti - obsahujú spôsobilosti  sebazdokona¾ovania  

a výkonnosti, schopnosti racionálne a samostatne sa celý �ivot vzdeláva�, uèi� sa, 

kontrolova� a regulova� svoje správanie,  schopnos� pracova� v tíme, preberanie 

zodpovednosti, schopnosti  stara� sa o svoje zdravie a   �ivotné prostredie, by� 

tolerantným, re�pektova� v�e¾udské etické hodnoty,  
 
*  schopnosti tvorivo a kriticky rie�i� problémy, identifikova� ich, analyzova�, navrhova� 

rie�enia,  spätnoväzne ich zhodnocova� a uèi�  sa z  nich, vedie� pracova�  aj v 

nároèných zá�a�ových podmienkach, 
 
*  pracova� s modernými informaènými technológiami, vyu�íva� rozlièné informaèné 

zdroje a informácie  v pracovnom aj v mimopracovnom èase. 
 

 

20. SWOT ANALÝZA 

 
Silné stránky �koly: Slabé stránky �koly: 

- ponuka �irokého programu �tudijných 

a uèebných odborov 
- ni��ia mzdová úroveò garantovaná 

pedagógom zo �R 

- poskytovanie v�etkých úrovní vzdelávania 

v oblasti stavebníctva v spádovej oblasti 

�koly 

- absencia �peciálno-pedagogických 

kompetencií zamestnancov �koly 

- premyslený externý marketing �koly vo 

vz�ahu k základným �kolám 
- odli�ná úroveò kompetencií pre vyu�itie 

IKT u jednotlivých uèite¾ov �koly 

- orientácia výchovy a vzdelávania na 

k¾úèové kompetencie �iakov potrebné pre 

uplatnenie sa na trhu práce 

- odchod kvalitných pedagógov za 

lukratívnymi pracovnými ponukami (mladí 

uèitelia),  neakceptácia ponuky práce 

v �kolstve 
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- experimentálne overovanie projektov 
v spolupráci so zahraniènými partnermi 

- vysoká finanèná nároènos� pri kúpe 

potrebných technológií na odborné 

vyuèovanie 

- mo�nosti vyplývajúce z príspevkovej formy 

hospodárenia 
- morálne zastarané uèebné pomôcky,  

nedostatoèný poèet moderných uèebníc 

- nízke percento nezamestnanosti na�ich 

absolventov, úspe�nos� V� �túdia 
- nedostatoène rozvinuté kompetencie pre 

prácu s projektami (potenciálne zdroje 

z ESF) 

- história, komplexnos� a poloha �koly/ 

blízkos� centra, autobusovej a vlakovej 
stanice 

- nedostatok finanèných prostriedkov na 

nákup didaktických pomôcok 

- dostatoèný poèet erudovaných a skúsených 

pedagógov 
- nedostatok finanèných zdrojov zo �tátneho 

rozpoètu na nové investície, opravy 

a údr�bu 

- pomerne stály pedagogický zbor - nárast agresivity a vandalizmus �iakov 

- skvalitnenie materiálneho vybavenia pre 

výuèbu odborných predmetov 
- �kolské ihrisko 

- dobré vybavenie kabinetov pre uèite¾ov � 
poèítaèe a ich pripojenie na sie� � vyu�itie 

výpoètovej techniky v záujme obojsmernej 

komunikácie 

- spolupráca so �kolami podobného typu 

v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách 

- aktívna prezentácia �koly na verejnosti � 
mimo�kolské aktivity, SOÈ, �kolský 

èasopis  

- pokles záujmu o niektoré odbory �túdia 

(tesár, in�talatér, maliar, klampiar) 

- dobrá spolupráca s firmami v Liptovskom 
Mikulá�i a regióne a absolvovanie praxe 
v týchto firmách, väè�ie zabezpeèenie 

prepojenia teórie s praxou 

- veková �truktúra pedagogického zboru 

(vy��í priemerný vek), finanène 

poddimenzované ocenenie práce uèite¾ov 

Príle�itosti: Riziká: 

- vyrovna� existujúce rozdiely v úrovni 

teoretického vyuèovania v �tudijných 

a uèebných odboroch (dobre vypracovaný 

�kolský výchovno-vzdelávací program) 

- vysoká finanèná nároènos� pri kúpe 

potrebných technológií na odborné 

vyuèovanie 

- príprava a pilotovanie nových �tudijných 

a uèebných odborov v nadväznosti na 

�kolský výchovno-vzdelávací program 

- odchod vysokokvalifikovaných odborníkov 

zo �kolských slu�ieb, zní�enie kvality 

výchovno-vzdelávacej práce  

- mo�nosti otvorenia nových �tudijných 

a uèebných odborov v oblasti stavebníctva 

- nízka priemerná mzda v �kolstve 

- efektívne vyu�íva� výpoètovú techniku - riziká vyplývajúce z implementácie nových 
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v rámci �koly v�etkými �iakmi �koly �kolských zákonov 

- dobrá a funkèná spolupráca so 

zamestnávate¾mi a zriaïovate¾om, 

�PÚ, �IOV a MC ako predpoklad dobrých 

koncepèných a poradenských slu�ieb 

- zánik uèebných odborov krátením plánu 

výkonov z dôvodov zní�enej populácie 

- zosúladenie odbornosti �iakov s po�iadavkami 

trhu práce na základe analýz podnikate¾ských 

subjektov 

- renovácia budovy vykonaním stavebných 

prác strecha, fasáda 

- kvalitnej�ia príprava absolventov �koly a ich 

uplatnenie na trhu práce 

- nedostatok finanèných prostriedkov na 

obnovu a prevádzku �koly 

- poskytovanie v�etkých úrovní vzdelávania 

v oblasti stavebníctva  a tým aj zvý�i� poèet 

�iakov a absolventov �koly  

- ni��ia úroveò didaktických kompetencií 

uèite¾ov �koly v porovnaní s kompetenciami 

odbornými 

- orientácia výchovy a vzdelávania na 

kompetencie �iakov potrebné pre 

uplatnenie sa na trhu práce 

- slabá spolupráca s rodièmi problémových 

�iakov �koly 

- prispôsobi� teoretické vyuèovanie 

potrebám praxe 

- nízka vedomostná úroveò prichádzajúcich 

�iakov zo Z� 

- didakticky zapracova� pou�itie IKT do výchovno-

vzdelávacieho procesu vo vybraných 

predmetoch teoretického a praktického 
vyuèovania 

 

 
 

Návrhy opatrení  na zlep�enie úrovne výchovy a vzdelávania 

 
Zvý�i� úroveò �koly v súvislosti s obsahom, rozsahom a kvalitou vzdelávania - premena 
tradiènej �koly na modernú s dôrazom na potreby uèiacej sa spoloènosti prostredníctvom 

primeranej motivácie: 
*  motivova� pedagógov k prijímaniu zmien v uèebných plánoch a osnovách 

s prihliadnutím na úspe�nos� absolventov na trhu práce a prijatia na V�,  
*  motivova� pedagógov k zavádzaniu nových foriem a metód vyuèovania so zameraním  

na rozvoj k¾úèových kompetencií a základných zruèností �iakov, 
*  zvý�i� podiel aktívneho uèenia sa, 
*  vedie� kriticky zhodnoti� vlastnú prácu - autoevalvácia �koly  � kvalita vzdelávania, 
*  zabezpeèi� transparentnos� a dostupnos� informácií o výstupoch a výsledkoch �koly  

pre verejnos�, 
*  organizova�, podnecova� a podporova� kontinuálne vzdelávanie pedagógov v súlade  

s potrebami �koly. 
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21. VÝSLEDKY ÚSPE�NOSTI �KOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 

POVOLANIA A UPLATNENIE �IAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 

 
Kód Kód a názov �tudijných a uèebných 

odborov   

Ukazovate¾ 

celkový 

poèet 

absolventov  

poèet �iakov 

ïal�ieho 

�túdia 

poèet 

zamestnaných 

�iakov 

poèet 

evidovaných 

nezamestnaných 

�iakov k 

 31. 08. 2015 

3650 6 01 stavite¾stvo � pozemné stavite¾stvo 26 20 4 2 

3650 6 07 stavite¾stvo � technické zariadenie budov 15 10 3 2 

3917 6 06 technické a informatické slu�by v 

stavebníctve 

8 
4 2 2 

3656 4 operátor stavebnej výroby 10 2 7 1 

3658 4 mechanik stavebnoin�talaèných zariadení 10 4 4 2 

3661 H murár 12 5 4 3 

3675 H maliar 6 4 1 1 

2683 H 11 elektromechanik � silnoprúdová technika 3 2 1 0 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 12 3 5 4 

2464 H strojný mechanik 8 5 2 1 

2414 L 01 strojárstvo � výroba, montá� a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení  
6 0 3 3 

3659 L stavebníctvo 9 0 5 4 

      

      

Spolu: 125 59 41 25 

 
  

 

 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 
 

�kola má dobré priestorové podmienky s dostatkom funkène vybavených odborných uèební, 

najmä kvalitnou výpoètovou technikou, èo pozitívne ovplyvòuje kvalitu vyuèovania. 
Rozvrh hodín a prestávok re�pektuje a spåòa psychohygienické potreby �iakov a uèite¾ov. 
Ka�doroène svojpomocne v rámci odbornej praxe rekon�truujeme a zve¾aïujeme priestory 

�koly vo v�etkých pavilónoch.  V dobrom stave sú hygienické zariadenia v rámci �koly, 

udr�iavame dobrú úroveò èistoty a poriadku �atní. Kladieme dôraz na úroveò estetizácie tried 

� priestorov �koly, vnútorné vybavenie  kabinetov.   �kola vytvára vhodné podmienky na 

zabezpeèenie du�evného zdravia �iakov aj zamestnancov. V�etci �iaci a zamestnanci majú 

mo�nos� stravovania v �kolskej jedálni Hotelovej akadémie a zamestnanci aj v nieko¾kých 

stravovacích zariadeniach v rámci mesta. Formou automatov je zabezpeèovaný pitný re�im. 

Vo vo¾nom èase je mo�nos� vyu�ívania v�etkých priestorov �koly, pozornos� venujeme 

osvetleniu tried a teplote v triedach a dielòach. Na�e priestory v �kole a dielòach spåòajú 

kritériá BOZ a PO. Sna�ili sme sa, aby vzdelávanie �iakov v na�ej �kole poskytovalo v�etkým 

pocit psychickej spokojnosti.  
 

 



 29 

23. ÚDAJE O VO¼NOÈASOVÝCH AKTIVITÁCH �KOLY 

 

 
Záujmová èinnos�: 

- preh¾ad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v �kolskom roku 2014/2015: 

 

Zaradenie Názov krú�ku Poèet �iakov 
Vedúci krú�ku 

(meno a priezvisko) 

Spoloèensko-vedné 

Krú�ok maturita z ANJ v pohode 10 Tatiana Ivanová 

Krú�ok anglického jazyka 3 Alena Bátoryová 

Krú�ok anglického jazyka 14 Lenka Brownová 

Krú�ok nemeckého jazyka 19 Zdenka Tabajová 

Krú�ok nemeckého jazyka 14 Jana Matzová 

Prírodovedné 

Krú�ok douèovanie z fyziky 13 Anna Cudá 

Krú�ok douèovanie z matematiky 13 Anna Maru�kinová 

Krú�ok prípravy na prijímaèky na V� z matematiky 21 Zuzana Pápayová 

Technické 

Krú�ok elektrotechnický 13 Jozef Púchovský 

Krú�ok grafických a informaèných systémov 6 Zuzana �i�áková 

Krú�ok odborného kreslenia 13 Gabriela Vronková 

Krú�ok rysovania 20 Jana Uhrínová 

Krú�ok stavebníctvo v praxi 14 Jozef Vallo 

Krú�ok stavebných kon�trukcií 20 Jana Ursínyová 

Krú�ok stavebných výpoètov 12 Katarína Martanèíková 

Umelecké Krú�ok rozhlasový 14 Mária Chovancová 

Krú�ok rozhlasový 17 Edita Halu�ková 

�portové 

Krú�ok ly�ovania 5 Jana Uhrínová 

Krú�ok stolnotenisový 16 Katarína Vèelová 

Krú�ok turistiky a cykloturistiky 10 Ján Ïurica 

Krú�ok volejbalový 33 Ján Majerík 

Iné 

Krú�ok historický 16 Irena Ku�mová 

Krú�ok internetový 19 Iveta Buociková 

Krú�ok internetový 10 Vladimír Záhradník 

Krú�ok poèítaèovej vizualizácie 17 Tomá� Pieter 

 

 

- preh¾ad umiestnenia �iakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 

olympiád a postupových sú�a�í (nie regionálne kolá): 

 

Úroveò Sú�a� 
Meno �iaka  

(dru�stvo chlapci/dievèatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

   

   

   

Celoslovenské 

kolo  

SOÈ v odbore stavebníctvo, geodézia a 

kartografia 

Viliam Taraè nevyhodnotený 

   

   

   

Medzinárodné 

kolo 
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- preh¾ad umiestnenia �iakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách �portových sú�a�í 

(nie regionálne kolá): 

 

Úroveò Sú�a� 
Meno �iaka  

(dru�stvo chlapci/dievèatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

   

   

   

Celoslovenské 

kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 

kolo 

   

   

   

   

   

   

 

 

24. ZHODNOTENIE ÈINNOSTI SÚÈASTÍ �KOLY 

 
- struèné zhodnotenie èinnosti �kolských výchovno-vzdelávacích zariadení (�kolský internát, centrum 

vo¾ného èasu, stredisko odbornej praxe):  

A)  
 

Druh �kolského zariadenia 
Kapacita �k. 

zariadenia 
Poèet �iakov  

Z toho poèet 

�iakov, ktorí 

nie sú �iakmi 

�koly 

Naplnenos� v % 

Centrum vo¾ného èasu     

Stredisko odbornej praxe     

 

B) �kolský internát (výchovno-vzdelávacia èinnos�) 

 

 

C) CVÈ 
 

P.è. Názov krú�ku Poèet �iakov periodicita Vedúci krú�ku 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Poznámka: Súèas�ou Správy o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach �koly a �kolského zariadenia 

za �kolský rok 2014/2015 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok � Príloha è. 1 

 

 


