
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola stavebná 

Organizačné zložky školy (len spojené 
školy): 

 

Adresa školy: Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

044/5522963, 044/5521408 
0903 632 867 

Faxové čísla školy:  
 

044/5514490 

Internetová stránka školy: 
 

www.sosslm.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

 
sosslm@sosslm.sk 
 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Šišák Pavel, Ing. 

Zástupca 
Pre teoretické vyučovanie 

Včelová Katarína, Ing. 

Zástupca 
pre odborný výcvik 

Poliak Ján, Ing. 

Výchovný poradca 
 

Matzová Jana, Mgr. 

Koordinátor prevencie 
 

Matzová Jana, Mgr. 

Školský psychológ 
 

- 

Kariérový poradca 
 

- 

 

    

mailto:sosslm@sosslm.sk


3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda: Ing. Zuzana Šišáková pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Dana Vrbenská nepedagogických zamestnancov 

3. Ing. Milan Šuverík pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Dana Kubaščíková zástupca zriaďovateľa ŽSK 

5. Ing. Eleonóra Mičicová zástupca zriaďovateľa ŽSK 

6. Ing. Erik Gemzický, PhD. zástupca zriaďovateľa ŽSK 

7. Anna Polachová zástupca zriaďovateľa ŽSK 

8. Peter Berešík rodičov 

9. Anna Španková rodičov 

10. Martin Lehotský rodičov 

11. Samuel Klocháň žiakov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 19.02.2019 

 
 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
 
Pedagogická rada školy 

  Pedagogická rada školy je najvyšší poradný orgán riaditeľa školy. Usmerňuje a zjednocuje prácu 

všetkých pedagogických zamestnancov školy. Rieši najdôležitejšie úlohy, prerokúva plán práce školy, hodnotí 

jeho plnenie, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, prerokúva pochvaly a výchovné opatrenia, ktoré 

ukladá riaditeľ školy, znížené známky zo správania, opravné skúšky, odborné zamerania a varianty učebných 

plánov. Vyjadruje sa ku Školskému vzdelávaciemu programu, schvaľuje organizačný, pracovný a školský 

poriadok, ako aj ďalšie  vnútorné predpisy  a nariadenia školy. Členmi pedagogickej rady sú všetci 

pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada zasadá  v zmysle stanoveného harmonogramu zasadnutí, 

ktorý je  integrálnou súčasťou Plánu práce školy na príslušný školský rok a v zmysle aktuálnych potrieb 

výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzky školy. Účasť na zasadnutiach pedagogickej rady je povinná. Na 

rokovanie pedagogickej rady môže riaditeľ  prizvať podľa charakteru prerokovávanej problematiky aj 

zástupcov iných orgánov a organizácií. 

 

 

Gremiálna rada riaditeľa 

  Prerokováva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti školy. Je zložená z vedúcich 

zamestnancov školy, podľa aktuálnych potrieb sú gremiálne porady doplňované výchovným poradcom, 

zástupcom odborovej organizácie, zástupcom Rady školy, vedúcimi PK, koordinátormi špecifických činností  

a zamestnancami hospodárskeho úseku. Zasadá podľa potreby a zvoláva ju riaditeľ školy. Rozhoduje 

o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej 

rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a Radou školy. Kontroluje plnenie Plánu práce školy 

a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy. Organizuje prípravu podkladov 

na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady. Zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy 



a určuje ich náplň. Pravidlá rokovania gremiálnej rady, prípravu a obsah jej rokovania, prípravu podkladov 

a materiálov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie nariadení, uznesení, spôsob kontroly plnenia 

uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa činnosti školy a jej správy určuje rokovací poriadok. 

 

Rada školy 

Schvaľuje návrh plánu výkonov školy na šk. rok, vyjadruje sa k študijnému programu, hodnotí 

všestranné zabezpečenie chodu školy vrátane MTZ a ekonomiky, vyjadruje sa k voľbe riaditeľa školy, 

prerokováva ŠkVP a plní úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú z legislatívnych noriem. 

 

Rada rodičov 

Zastupuje rodičov pri jednaniach s vedením školy, vyjadruje sa k podmienkam vyučovacieho procesu, 

predkladá požiadavky a návrhy rodičov k jeho skvalitneniu aj v procese tvorby ŠkVP, spravuje finančný fond 

rady rodičovského združenia, propaguje sponzorské aktivity zo  strany rodičov. 

 

Žiacka školská rada 

Vyjadruje sa k vnútornému poriadku školy, rozvrhu hodín a k podstatným otázkam a návrhom vedenia 

školy v oblasti výchovy a vzdelávania, spolu zabezpečuje školské a mimoškolské akcie. 

 

Predmetové komisie  

Hlavnou úlohou predmetových komisií  je riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, 

spracovanie základnej pedagogickej dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania, priebežné 

využitie a dopĺňanie učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť  na olympiádach, 

súťažiach, hodnotenie práce členov PK v zmysle stanovených kritérií a iné aktuálne otázky. Členovia PK 

(učitelia) dbajú o to, aby žiaci získali vedomosti, návyky a zručnosti, ktoré ich uprednostnia na trhu práce. 

Podiel na tvorbe učebných osnov majú aj zástupcovia stavovských a profesijných organizácií (Republiková 

únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora a pod.). 

 

Prijímacia komisia 

Prijímaciu komisiu riaditeľ školy zriaďuje ako svoj poradný orgán na zabezpečenie prípravy, priebehu 

a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a posúdenie študijných predpokladov uchádzačov o štúdium. 

 

Stavovské organizácie a profesijné organizácie 

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

vzdelávania a prípravy, predkladajú požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu, pripravujú podklady 

na určenie  požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných 

činností na pracovných miestach na trhu práce, podieľajú sa na tvorbe profilu absolventov odborného 

vzdelávania, požadovaných  vedomostí, zručností a pracovných návykov,  normatívu priestorovej, materiálnej  

a prístrojovej vybavenosti, vyjadrujú sa k obsahu odbornej zložky maturitnej a záverečnej skúšky, podieľajú sa 

na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov, zabezpečujú odborníka z praxe za účelom ďalšieho 

vzdelávania učiteľov odborných predmetov a spolupracujú pri tvorbe školského vzdelávacieho programu. 

 
 
 



5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2018 Stav k 31. 08. 2019 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 4 76 23 - - 4 75 21 - - 

2. ročník 4 77 23 - - 4 76 22 - - 

3. ročník 4 72 10 - - 2 43 3 - - 

4. ročník 2 43 6 - - - - - - - 

5. ročník - - - - - - - - - - 

6. ročník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové, 
pomaturitné a vyššie 
odborné štúdium 

1. ročník 1 25 7 - - 1 12 5 - - 

2. ročník 1 17 7 - - - - - - - 

3. ročník - - - - - - - - - - 

Externé a kombinované štúdium 1 4 - - - - - - - - 

Spolu: 17 314 76 - - 11 206 51 - - 

 

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
 
Denná forma štúdia Stav k 15. 09. 2018 Stav k 31. 08. 2019 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

1. ročník - prima           

2. ročník - sekunda           

3. ročník - tercia           

4. ročník - kvarta           

5. ročník - kvinta           

6. ročník - sexta           

7. ročník - septima           

8. ročník - oktáva           

Spolu:           

 
 

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  - - - - - - - - 

2. ročník  - - - - - - - - 

3. ročník  - 1 - - - 1 - - 

4. ročník  - - - - - - - - 

5. ročník - - - - - - - - 

Spolu: - 1 - - - 1 - - 

Spolu CH + D: 1 - 1 - 



6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Počet 

žiakov 
určený zo 

strany 
ŽSK 

Stupeň 
vzdelania  

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

3650 M staviteľstvo  1 22 18 USOV 4 28 52 18 

3656 K operátor stavebnej výroby 

1 24 

 
20 USOV 

 
4 

3 10 

20 
3658 K 

mechanik stavebno- 
inštalačných zariadení 

1 5 

2464 H strojný mechanik 

1 24 18 SOV 3 

3 13 

18 
2487 H 01 autoopravár-mechanik 16 23 

2683 H 11 
elektromechanik –  
silnoprúdová technika 

0 1 

3678 H inštalatér 

1 24 18 SOV 3 

2 6 

18 3661 H murár 7 14 

3684 H strechár 1 2 

2414 L 01 
strojárstvo – výroba, 
montáž, opravy prístrojov, 
strojov a zariadení 

0,5 10 10 USOV 2 13 13 
20 

3659 L stavebníctvo    0,5 10 10 USOV 2 15 15 

 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Počet 

žiakov 
určený zo 

strany 
ŽSK 

Stupeň 
vzdelania  

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

Počet 
žiakov  

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2683 H 11 
elektromechanik –  
silnoprúdová technika 

   SOV 3 0 1 0 

3684 H strechár    SOV 3 1 2 0 

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 
Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  309 X 263 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 27 8,74 27 10,27 

prospeli s priemerom 1,00 1 0,33 3 1,14 

prospeli veľmi dobre 89 28,80 81 30,80 

prospeli 152 49,19 147  55,89 

neprospeli 37 11,97 4 1,52 

neklasifikovaní 3 0,97 1 0,38 

celkový prospech za školu 2,21 X 2,19 X 

Správanie veľmi dobré 295 95,47 247 93,92 

uspokojivé 5 1,62 5 1,90 

menej uspokojivé 9 2,91 11 4,18 

neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 18657 X 15594 X 

počet ospravedlnených hodín 18338 98,29 15097 96,81 

počet neospravedlnených hodín 319 1,71 497 3,19 



Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

ANJ anglický jazyk 2,94 2,65 2,88 2,97 - - 2,86 

API aplikovaná informatika 1,00 1,29 - - - - 1,15 

ARC architektúra 1,89 1,2 - - - - 1,55 

ARCv architektúra - - 1,47 - - - 1,47 

ASV automatizácia strojárskej výroby 1,25 - - - - - 1,25 

AUO automobily 2,00 2,07 2,36 - - - 2,14 

DEJ dejepis 2,40 1,99 - - - - 2,19 

DEG deskriptívna geometria 1,95 - - - - - 1,95 

DOA diagnostika a opravy automobilov - 2,07 2,27 - - - 2,17 

EKO ekonomika - 2,29 1,86 1,78 - - 1,98 

EME elektrické merania - 1,40 - - - - 1,40 

EKP ekonomika a podnikanie - 2,42 - - - - 2,42 

ESP elektrické stroje a prístroje - 2,20 - - - - 2,20 

ELK elektrotechnika 2,74 2,50 2,55 - - - 2,60 

ELE elektronika - 2,20 - - - - 2,20 

FYZ fyzika 2,98 2,75 3,56 - - - 3,09 

GEO geodézia - 1,47 2,00 - - - 1,74 

GIS grafické informačné systémy 1,43 - 1,67 - - - 1,55 

INF informatika 1,59 1,37 - - - - 1,48 

IOD informatika v odbore - 1,72 2,00 - - - 1,86 

INV Investičná výstavba - - - 1,56 - - 1,56 

INS inžinierske stavby 1,68 - - - - - 1,68 

KOC konštrukčné cvičenia 1,83 1,30 2,39 1,57  - 1,77 

KCV konštrukčné cvičenia z vykurovania - - 1,67 1,77 - - 1,72 

KCZ 
konštrukčné cvičenia zo 
zdravotechniky 

- - 3,67 3,15 - - 3,41 

KOM kontrola a meranie - - 2,40 - - - 2,40 

KAJ konverzácia v anglickom jazyku 3,73 3,10 - 3,12 - - 3,32 

MAT matematika 3,08 2,84 3,04 2,53 - - 2,87 

MTE materiály 3,18 1,67 3,25 - - - 2,70 

NEJ Nemecký jazyk - - - 2,20 - - 2,20 

OBN občianska náuka 1,54 1,46 1,80 - - - 1,60 

ODP odborná prax 2,50 2,00 - - - - 2,25 

ODK odborné kreslenie 1,82 2,12 - - - - 1,97 

ODKt Odborné kreslenie 2,65 2,24 2,47 - - - 2,45 

OVY odborný výcvik 1,78 1,67 1,52 1,41 - - 1,60 

ODH odpadové hospodárstvo - 2,07 - - - - 2,07 

POP pozemkové právo 2,50 1,48 - - - - 1,99 

POS pozemné staviteľstvo - - 2,20 1,33 - - 1,77 

PRA prax 1,71 1,56 - - - - 1,64 

PRAp prax v pozemnom staviteľstve - - 1,00 - - - 1,00 

PRAt prax v technickom zariadení budov - - 1,00 - - - 1,00 

PRB prestavby budov - 2,60 2,41 - - - 2,50 

PLZ príprava a realizácia stavieb 2,71 1,77  1,88 - - 2,12 

ROSp 
rozpočtovanie stavieb v pozemnom 
staviteľstve 

- - 1,90 1,00 - - 1,45 

ROSt 
rozpočtovanie stavieb v technickom 
zariadení budov 

- - 1,89 1,31 - - 1,60 



SSJ seminár zo slovenského jazyka - 2,54 - 2,30 - - 2,42 

SJL slovenský jazyk a literatúra 2,93 2,77 3,10 2,72 - - 2,82 

SME stavebná mechanika - 2,24 - - - - 2,24 

STK stavebné konštrukcie 2,74 - - - - - 2,74 

SKN stavebné konštrukcie a navrhovanie - - 2,70 2,25 - - 2,48 

STM stavebné materiály 1,64 - - - - - 1,64 

STS stavebné stroje - 1,71 - - - - 1,71 

SVY stavebné výkresy 1,86 2,12 - - - - 1,99 

STV staviteľstvo 2,18 1,94 - - - - 2,06 

STT strojárska technológia 2,42  - - - - 2,42 

STR strojníctvo 1,88  - - - - 1,88 

TNI technická mechanika 2,75 2,75 - - - - 2,75 

TPV technická príprava výroby 2,25 2,75 - - - - 2,50 

TCK technické kreslenie 2,67 2,25 2,80 - - - 2,57 

TMN technické merania 2,75 2,50 - - - - 2,63 

TEC technológia 2,76 2,14 2,78 2,53 - - 2,55 

TOO technológia montáže a opráv 1,50 2,08 - - - - 1,79 

TŠV telesná a športová výchova 1,02 1,05 1,02 1,00 - - 1,02 

TYO typológia  2,00 - - - - - 2,00 

USP úvod do sveta práce - - 1,82 1,60 - - 1,71 

VYK vykurovanie - - 2,44 1,85 - - 2,15 

VYTp 
výpočtová technika v pozemnom 
staviteľstve 

- - 1,70 1,42 - - 1,56 

VYTt 
výpočtová technika v technickom 
zariadení budov 

- - 1,89 1,00 - - 1,45 

VRE 
výroba, rozvod a využitie elektrickej 
energie 

- 2,22 - - - - 2,22 

VKS výrobné konštrukcie 1,75 2,17 - - - - 1,96 

VZT vzduchotechnika - - 2,22 2,23 - - 2,23 

ZPD základy podnikania 2,17 1,8 - - - - 1,99 

ZPDc základy podnikania – cvičenia 1,75 1,20 - - - - 1,48 

ZLA základy stavebnej mechaniky 2,75 2,16 - - - - 2,46 

ZLR základy strojárstva 2,05 - - - - - 2,05 

ZAP zásobovanie plynom - - - 2,69 - - 2,69 

ZIS Životné prostredie v 
stavebníctve  

1,80 - - 2 ,52 - - 2,16 

ZVK Zásobovanie vodou a 
kanalizácia 

- - 2,22 2,62 - - 2,42 

Spolu:  2,20 2,04 2,21 1,99 - - 2,11 

 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 
predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra  65 37,98% 

Anglický jazyk 
B1 46 44,82% 

B2 1 80,80% 

Nemecký jazyk B1 5 31,68% 



* uviesť konkrétny cudzí jazyk 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

* uviesť konkrétny cudzí jazyk 

 
Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky: 
 

 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania  

 

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a 
zariadení 

NŠ USOV 

2464 H strojný mechanik DŠ SOV 

2487 H 01 autoopravár - mechanik DŠ SOV 

2683 H 11 elektromechanik -  silnoprúdová technika  DŠ SOV 

3650 M  staviteľstvo DŠ USOV 

3656 K operátor stavebnej výroby DŠ USOV 

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení DŠ USOV 

3659 L stavebníctvo NŠ USOV 

3661 H murár DŠ SOV 

3668 H montér suchých stavieb DŠ SOV 

3675 H maliar DŠ SOV 

3678 H inštalatér DŠ SOV 

3684 H strechár DŠ SOV 

predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra  65 56,60% 

Anglický jazyk 
B1 46 56,96% 

B2 1 90,00% 

Nemecký jazyk B1 5 54,00% 

predmet úroveň  počet žiakov priemerný prospech 

Slovenský jazyk a literatúra  64 2,734 

Anglický jazyk 
B1 58 2,931 

B2 1 1,000 

Nemecký jazyk B1 5 2,40 

Teoretická časť odbornej zložky  64 2,062 

Praktická časť odbornej zložky  65 1,80 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet 
žiakov, ktorí 
nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2464 H  strojný mechanik 6 1 1 4 0 0 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 11 2 1 8 0 0 

3661 H murár 4 1 0 3 0 0 

3678 H inštalatér 5 1 0 4 0 0 

3684 H strechár 8 1 0 7 0 0 



B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania  Neaktívne od šk. 

roku 

2675 4 01 elektrotechnika - energetika NŠ USOV 2001/2002 

3663 2 tesár DŠ SOV 1999/2000 

2435 2 02 klampiar – stavebná výroba DŠ SOV 2006/2007 

3917 M 06 technické a informatické služby - v stavebníctve DŠ USOV 2017/2018 

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

     

     

     

     

     

     

 
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 19 1 0 

Muži 15 7 1 

Spolu (kontrolný súčet): 34 8 0 

Kvalifikovanosť v %: 80,95 X 

Veková štruktúra do 30 rokov 1 1 0 

do 40 rokov 1 1 0 

do 50 rokov 5 0 0 

do 60 rokov 17 4 1 

nad 60 rokov 6 2 0 

dôchodcovia 4 0 0 

Spolu (veková štruktúra): 34 8 1 

 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 10 

Muži 2 

Spolu (kontrolný súčet): 12 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 1 

do 50 rokov 1 

do 60 rokov 10 

nad 60 rokov 0 

dôchodcovia 0 

Spolu (veková štruktúra): 12 



12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 

 13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. anglický jazyk 100% 

2. aplikovaná informatika 100% 

3. architektúra 100% 

4. automatizácia strojárskej výroby 80% 

5. automobily 100% 

6. dejepis 100% 

7. deskriptívna geometria 100% 

8. diagnostika a opravy automobilov 100% 

9. ekonomika 100% 

10. ekonomika a podnikanie 100% 

11. elektrické stroje a prístroje 100% 

12. elektrické meranie 100% 

13. elektronika 100% 

14. elektrotechnika 100% 

15. etická výchova 100% 

16. fyzika 100% 

17. geodézia 100% 

18. grafické informačné systémy 100% 

19. informatika 75% 

20. informatika v odbore 50% 

21. Investičná výstavba 100% 

22. inžinierske stavby 100% 

23. konštrukčné cvičenia 100% 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy 0   

muži 0   

do 30 rokov ženy 0   

muži 0   

do 40 rokov ženy 0   

muži 0   

do 50 rokov ženy 1 kvalifikačné KU Ružomberok 

muži 0   

do 60 rokov ženy 1 
3 

kvalifikačné 
špecializačné 

KU Ružomberok 
MPC Trenčín, KU Ružomberok 

muži 1 kvalifikačné Univerzita Mateja Belu Banská Bystrica 

nad 60 rokov ženy 0   

muži 0   

dôchodcovia ženy 0   

muži 0   

Spolu: 6 - - 



24. konštrukčné cvičenia z vykurovania 100% 

25. konštrukčné cvičenia zo zdravotechniky 100% 

26. kontrola a meranie 50% 

27. konverzácia v anglickom jazyku 100% 

28. matematika 100% 

29. materiály 100% 

30. náboženská výchova  100% 

31. nemecký jazyk 100% 

32. občianska náuka 100% 

33. odborná prax 100% 

34. odborné kreslenie 100% 

35. odborný výcvik 100% 

36. odpadové hospodárstvo 60% 

37. pozemkové právo 100% 

38. pozemné staviteľstvo 100% 

39. prax 100% 

40. prax v pozemnom staviteľstve 100% 

41. prax v technickom zariadení budov 100% 

42. prestavby budov 100% 

43. príprava a realizácia stavieb 100% 

44. rozpočtovanie stavieb v pozemnom staviteľstve 100% 

45. rozpočtovanie stavieb v technickom zariadení budov 100% 

46. seminár zo slovenského jazyka 100% 

47. slovenský jazyk a literatúra 100% 

48. stavebná mechanika 100% 

49. stavebné konštrukcie 100% 

50. stavebné konštrukcie a navrhovanie 100% 

51. stavebné materiály 100% 

52. stavebné stroje 100% 

53. stavebné výkresy 100% 

54. staviteľstvo 100% 

55. strojárska technológia 100% 

56. strojníctvo 50% 

57. technická mechanika 100% 

58. technická príprava výroby 100% 

59. technické kreslenie 100% 

60. technické merania 100% 

61. technológia 100% 

62. technológia montáže a opráv 100% 

63. telesná a športová výchova 100% 

64. typológia  100% 

65. úvod do sveta práce 85% 

66. vykurovanie 100% 

67. výpočtová technika v pozemnom staviteľstve 100% 

68. výpočtová technika v technickom zariadení budov 100% 

69. výroba, rozvod a využitie elektrickej energie 100% 

70. výrobné konštrukcie 100% 

71. vzduchotechnika 100% 

72. základy podnikania 100% 

73. základy podnikania – cvičenia 100% 

74. základy stavebnej mechaniky 100% 

75. základy strojárstva 100% 



76. zásobovanie plynom 100% 

77. zásobovanie vodou a kanalizácia 100% 

78. životné prostredie v stavebníctve 100% 

Celkový priemer (%): 96,79% 

 
14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 
Správa o výchovnom poradenstve v školskom roku 2018/2019 
 

Počas školského roka 2018/2019 bola práca výchovnej poradkyne realizovaná na základe plánu práce 

a požiadaviek v aktuálnom školskom roku. Počas celého školského roka bola hlavnou náplňou výchovnej 

poradkyne práca so žiakmi s ŠVVP, pedagogická diagnostika žiakov, práca v sociálno-právnej komisii školy pri 

riešení problémov so správaním žiakov, ako aj priebežná poradenská činnosť pre žiakov, rodičov i kolegov 

ohľadom problémov v triedach a pri spracovávaní pedagogickej dokumentácie pri integrovaných žiakoch. 

Výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňovala pracovných stretnutí s partnerskou CPPP a P v Liptovskom 

Mikuláši,  pri rôznych inšpiratívnych prednáškach s odborníkmi v oblasti riešenia problémov so správaním 

žiakov, pri riešení problémov ohľadom dokumentácie žiakov s ŠVVP, pedagogickej diagnostiky pri 

vyšetreniach žiakov i riešení nezrovnalostí v dokumentácii žiakov s IVVP. Konzultácie a spolupráca pri žiakoch 

s ŠVVP bola v školskom roku 2018/2019 realizovaná aj s ďalšími zariadeniami na diagnostiku žiakov a to 

súkromnými i štátnymi v okresoch L. Mikuláš i Ružomberok. Spolu s koordinátorkou prevencie boli 

organizované priebežne počas celého školského roka rôzne prednášky, na ktorých sa podieľali lektori 

a zamestnanci CPPP a P, Štátnej polície a Úradu regionálneho zdravotníctva. Prednášky, ktoré boli podobne 

zamerané ako v minulom školskom roku  a to na zdravý životný štýl a prevenciu rôznych chorôb, fajčenie 

a užívanie rôznych nevhodných doplnkov stravy, prevenciu patologických prejavov v správaní žiakov, 

prevenciu kriminality mládeže a pod. Aj minulom školskom roku sa nám podarilo zorganizovať spoločnú akciu 

počas dňa preventívnych aktivít, ktorou sme finalizovali projekt „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, pri ktorej 

sa mohli zapojiť do súťaží na piatich stanovištiach všetci žiaci na konci školského roka. Žiaci museli splniť na 

každom stanovišti konkrétnu úlohu ako podanie prvej pomoci, hod loptičkou, testovanie vedomostí z oblasti 

prevencie návykových látok a pod. Počas celého školského roka sme sa snažili v rámci výchovného 

poradenstva riešiť priebežne vzniknuté problémy so správaním žiakov, poskytovali sme poradenstvo žiakom, 

kolegom aj rodičom žiakov, ktorí o to prejavili záujem. Pri riešení závažnejších problémov so správaním 

pravidelne podľa potreby zasadala Sociálno-právna komisia školy, ktorá bola zastúpená výchovnou 

poradkyňou, zástupkyňou školy a triednym učiteľom žiaka, ktorého  správanie sa riešilo. V školskom roku 

2018/2019 sme sa zúčastnili Burzy stredných škôl, na ktorej sme sa snažili predstaviť budúcim záujemcom 

z deviatych ročníkoch rôzne študijné aj učebné odbory, pravidelne sme sa zúčastňovali na náborovej činnosti 

v školách hlavne v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Trstená. Počas celého školského roka mali 

možnosť naši končiaci absolventi štvrtého ročníka navštevovať aktivity pripravené pre nich jednotlivými 

vysokými školami. Pre končiacich žiakov učebných odborov boli zorganizované stretnutia s budúcimi 

zamestnávateľmi na burze práce a odborné prednášky so zamestnancami ÚPSV a R, od ktorých dostali 

informácie týkajúce sa možností pracovného trhu v okrese L. Mikuláši a zároveň aj informácie o povinnostiach 

absolventa po skončení štúdia.  

Výchovné poradenstvo v našej škole plnilo úlohu individuálnej konzultačnej činnosti s problémovými 

žiakmi, ich rodičmi, učiteľmi a vedením školy.  

 



Pri výchovnom poradenstve a preventívnych aktivitách spolupracuje škola s týmito subjektmi : 

CPPP a P Liptovský Mikuláš, CPPP a P Ružomberok, CŠPP Jamník, CŠPP Čsl. brigády, Liptovský Mikuláš,  

SCŠPP, Garbiarska,  Liptovský Mikuláš, SCŠPP, Bystrická cesta,  Ružomberok, Mestská polícia L.Mikuláš,  

preventistka OR PZ v Liptovskom Mikuláši, ÚPSVaR - oddelenie sociálnych vecí, kurately a prevencie, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva... 

 

Správa o činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov za školský rok 
2018/2019 
 

V školskom roku 2018/2019  bola práca koordinátora prevencie zameraná na viaceré činnosti týkajúce 

sa oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických prejavov. V predchádzajúcom školskom roku sme 

pokračovali v tom, čo sa nám osvedčilo počas posledných dvoch školských rokov a preto sme využili aj 

ponuku Úradu regionálneho zdravotníctva pri odborných prednáškach zameraných na nevhodné používanie 

výživových doplnkov, energetických nápojov, následkoch fajčenia a propagáciu zdravého životného štýlu. Na 

prednáškovej činnosti sa podieľali aj CPPP a P, Štátna polícia, Mestská polícia a Slovenský Červený kríž. 

Preventívne aktivity, ktoré prebiehali počas celého školského roka boli rovnomerne rozdelené medzi obidva 

pavilóny A - na ulici Školskej aj B - na ulici Janošku, teda objekty školy, v ktorých sa realizuje teoretické 

vyučovanie. Naša škola počas celého školského roka aktívne spolupracovala v oblasti prevencie a aktivít pre 

koordinátora prevencie s CPPP a P v Liptovskom Mikuláši a ÚPSVaR. Pri ostatných činnostiach sme využili 

ponuky preventistky OR PZ v Liptovskom Mikuláši, Úradu regionálneho zdravotníctva aj Mestskú políciou. 

       Aktivity preventívneho charakteru boli zamerané na všetky dôležité javy, s ktorými sa veková kategória 

žiakov školy 15 -19 ročných stretáva najčastejšie. Prednáškovú činnosť aj rôzne aktivity sme sa snažili zaradiť 

hlavne počas tých mesiacov školského roka, kedy bolo možné vhodne spestriť vyučovanie napr. Občianskej 

výchovy, Etickej výchovy, či vhodne  vyplniť niektoré dni, či hodiny školského vyučovania počas písomných 

alebo ústnych maturitných skúšok.  Všetky partnerské inštitúcie, s ktorými naša škola v oblasti prevencie 

kriminality a sociálno-patologických prejavov spolupracuje, sa snažili zaradiť aj zaujímavé témy, ktoré žiakov 

zaujímali najviac alebo  súviseli so zdravým životným štýlom či rizikami, ktoré so sebou nesú doplnky zdravej 

výživy.      

     Po skúsenostiach z minulých školských rokov sme zaradili aj v minulom školskom roku aktivity, pri ktorých 

si mali možnosť naši žiaci otestovať svoje vedomosti aj z oblasti podania prvej pomoci a ošetrovania 

zraneného. Vďaka projektu : „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ sa nám spoločnými silami podarilo  pretvoriť 

jednu menej využívanú triedu v ktorej bol uložený materiál pre odborný výcvik na školskú klubovňu. Do 

jednotlivých prác sme zapojili žiakov hlavne z pavilónu A, využili sme staršie nevyužívané kusy nábytku, alebo 

materiály od darcov, ktoré sme kreatívne upravili, výsledkom čoho je útulná miestnosť, v ktorej je možné 

nielen oddychovať, ale realizovať aj neformálne vyučovanie niektorých predmetov ako Občianska náuka, či 

Etická výchova, kde je vítaný bezprostredný kontakt so žiakom pri aktívnej forme komunikácie. Pri 

odovzdávaní klubovne do užívania žiakom sme zorganizovali Deň preventívnych aktivít, na ktorom sa 

zúčastnili zástupcovia CPPP a P z Liptovského Mikuláša, Štátnej aj Mestskej polície  a Slovenského 

Červeného kríža.  Na piatich súťažných stanovištiach mali možnosť žiaci získavať pri súťažiach nielen body 

ale aj cenné informácie v oblasti prevencie a ochrany života a na konci súťažného dopoludnia aj zaujímavé 

sladké ceny. Tento deň sa žiakom ako aktivita páčil asi najviac,  pretože  mali možnosť zoznámiť sa 

zaujímavou formou s prácou zložiek zabezpečujúcich ochranu a poriadok obyvateľov a zistili, že pri ich práci 

treba mať rešpekt, nie predsudky.   



Takéto aktivity sú najlepším spôsobom prezentovania akejkoľvek formy prevencie, pretože neformálne aktivity 

za účasti odborníkov z CPPP a P, Štátnej aj Mestskej polície či Červeného kríža a informácie, ktoré počas 

nich získajú si žiaci pamätajú omnoho intenzívnejšie, než bežné prednášky zamerané všeobecne na 

prevenciu. 

 
Správa o činnosti koordinátora ľudských práv pri SOŠ stavebnej Liptovský Mikuláš 

v školskom roku 2018/2019 
 

Plán práce koordinátora bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský 

rok 2018-2019, úloh Národného akčného plánu pre deti, Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 

2019, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, Štátneho vzdelávacieho programu, Školského 

vzdelávacieho programu a plánu práce školy. Základným cieľom Národného akčného plánu pre deti bolo 

prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv detí 

uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní. 

Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam na škole i mimo nej je osvojiť si vedomosti 

a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej 

participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, 

pluralita a spravodlivosť. Výchovu k ľudským právam v škole sme usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako 

ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v spoločnosti. Vzhľadom na ciele výchovy k ľudským 

právam sme sa zamerali na osvojenie všeobecných poznatkov a vedomostí veku primeranou formou od  

intuitívneho a zážitkového osvojenia až po kognitívne poznatky a vedomosti a naopak, od pochopenia pojmov 

a poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do každodenného života.  

Obsah práce 

Koordinátor výchovy pre ľudské práva monitoroval, koordinoval a metodicky usmerňoval výchovu pre 

ľudské práva na škole, spolupracoval s vedením školy a triednymi učiteľmi. V súlade s Dohovorom o právach 

dieťaťa monitoroval správanie sa detí a ich zmeny a zabezpečoval ich ochranu. V zmysle Listiny ľudských 

práv sa zameriaval na eliminovanie problémov segregácie rómskych žiakov v škole.  

Aktivity 

- voľby do Žiackej školskej rady 

- aktívna spolupráca  členov Žiackej školskej rady s vedením školy a ostatými pedagógmi   

- exkurzia v Muzeálnej expozícii Tatrín a Žiadosti slovenského národa  

- exkurzia v synagóge v Liptovskom Mikuláši 

- prednáška organizovaná Okresnou knižnicou G.F. Belopotockého Liptovský Mikuláš na tému totalitné 

režimy 

- filmové predstavenia zamerané na výchovu k ochrane životného prostredia a k sebe samému – Dom 

kultúry Liptovský Mikuláš 

- spolupráca s redakčnou radou školského časopisu Mladý stavbár – články venované šľachetným činom 

našich študentov, vzdelávaniu Rómov a výnimočným a príkladným študentom našej školy 

- pomoc študentov pri zveľaďovaní školského prostredia v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 

- návšteva pamätníka a vojenského cintorína – Háj Nicovô, miesto posledného odpočinku 1386 vojakov – 

príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš v r. 1945 

- prehliadka partizánskych bunkrov v Demänovskej doline z čias SNP 

- výstava k 100. výročiu vzniku Československa, pripravená Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach 



- prehliadka expozície v rodnom dome M. Rázusa pri príležitosti 130-teho výročia narodenia básnika, 

politika a kňaza, liptovského rodáka 

- návšteva Knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši – história, funkcia a poslanie tejto 

vzdelávacej inštitúcie 

- Staroslovienska škola hlaholiky – recitačná a výtvarná súťaž – Žilina – odkaz na cyrilsko-metodskú 

tradíciu 

- Školské kolo Olympiády ľudských práv 

- prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže 

- prednáška s diskusiou o totalitných režimoch – Okresná knižnica Liptovský Mikuláš 

Metódy a formy práce    

- besedy, rozhovory, zážitkové metódy 

- vhodné využitie tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích predmetoch 

- aktivity na triednických hodinách 

- práca s internetom 

- nástenné noviny 

- akcie organizované žiackou školskou radou 

- aktivity zamerané na prosociálne správanie 

- monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie práv 

Dosiahnuté výsledky 

Všetky realizované aktivity so zameraním  na výchovu pre ľudské práva sa u žiakov stretli so 

záujmom, rozprúdili diskusiu na konkrétne témy, ku ktorým žiaci vedeli zaujať stanoviská.  

 
Správa o činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2018/2019 

 

Čitateľská gramotnosť je vo výskume OECD PISA definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému 

textu, používať písaný text a premýšľať o ňom. Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí 

a potenciálu, ktorý mu umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti. Čitateľská gramotnosť je v modeloch 

gramotnosti pomenovaná aj pojmom funkčná gramotnosť, ktorú charakterizuje schopnosť spracovať textové 

informácie,  potrebné  na úplné porozumenie informačného a literárneho textu. Cieľom práce bolo: 

- vyhľadávanie  informácií 

- vyvodzovanie záverov 

- integrácia a interpretácia myšlienok a informácií 

- hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 

Nevýhodou žiakov našej školy je skutočnosť, že žiaci  majú slabé vyjadrovacie schopnosti, rozprávajú chybne, 

nechápu význam slov. Z toho vyplývajú nedostatky vo vyučovaní slovenského jazyka a tým súvisí aj 

osvojovanie si vedomostí v ostatných predmetoch. Vyjadrovacie schopnosti žiakov sú strohé, používajú iba 

jednoduché vety, gramaticky nesprávne. V texte sa nedokážu orientovať, pretože mu často nerozumejú. 

Vnímanie textu zásadným spôsobom ovplyvňuje základy čitateľského výkonu, rýchlosť, správnosť, techniku 

čítania i samotné čítanie s porozumením, ktoré je základom školskej úspešnosti. 

Podľa plánu práce koordinátora ČG sa naša škola zamerala na: 

- rozvíjanie slovnej  zásoby žiakov  

- učitelia dbali  na správnu výslovnosť a komunikáciu so žiakmi 

- rozvíjali úroveň vnímania, pamäte a myslenia 



- osvojovali a prehlbovali  zručnosť žiakov v jednoduchom a súvislom vyjadrovaní, 

- viedli žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie ústnej aj písomnej 

- viedli žiakov k tomu, aby dokázali určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor 

- na všetkých vyučovacích hodinách v čo najväčšej miere využívali názorné pomôcky a  učebné texty, ktoré 

boli  primerané ich  schopnostiam 

- na všetkých hodinách rozvíjali čitateľskú gramotnosť tak, aby žiaci pochopili prečítaný text 

- rozvíjali schopnosť vyhľadávať potrebné informácie, analyzovať ich a použiť ich v praxi 

- na  vyučovacích hodinách využívali didaktické hry, ktorými sa doplnili  učivo a prispeli  osvojeniu 

a upevneniu učiva 

- v čo najväčšej miere využívali  mimo čítankové čítanie , školskú a okresnú  knižnicu GFB 

- kládli  dôraz na prehlbovanie pracovných návykov  žiakov 

- viedli  žiakov k počítačovej gramotnosti, využívať počítače v každodennom živote 

- zabezpečili v čo najväčšej miere prístup žiakov na internet 

- pripravovali  žiakov na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti 21.storočia 

- viedli žiakov k poznávaniu nielen svojej národnej kultúry, histórie, zvykov a  tradícií 

 Koordinátor  čitateľskej gramotnosti: 

1. Spolupracoval  pri tvorbe ŠkVP + aktívna implementácia čitateľskej gramotnosti  do plánov jednotlivých 

predmetov 

2. Aktívne spolupracoval   s predmetovou komisiou 

3. Zapojil triedy do jednotlivých aktivít podľa plánu ČG 

4. Staral sa o rozšírenie knižných publikácií v školskej knižnici 

5. Zapájal  školu do rôznych projektov a čitateľských aktivít /maturita v knižnici/ 

6. Pripravoval programy do školského rozhlasu 

7. So žiakmi aktívne navštevoval kultúrne podujatia na území mesta 

 

Správa koordinátora maturitných skúšok za rok 2018/2019 
 
júl  oznámenie o miestach konania OT MS EČ PFIČ v septembri maturantom MS2017, 

MS2018 

august  zaslanie organizačných pokynov maturantom k OT MS EČ PFIČ v septembri 

 OT MS UFIČ v septembri: www, list žiakom, pozvánky PPMK, PŠMK, harmonogram 

skúšania, podklady ku skúšaniu (% EČ, PFIČ), žiadosť p. Eldesovej o konanie OT 

MS ÚFIČ v septembri 

september OT MS EČ, PFIČ, ÚFIČ MS2017, MS2018 = termíny 3.,4.,20.9.2018 

 požiadať o fotokópie kópie OH 

 do 3 dní doručiť PFIČ na kmeňovú školu 

 zabezpečiť hodnotenie PFIČ 

 spracovať výsledky OT MS2018 v ASC agende – EČ, PFIČ, ÚFIČ 

 vystaviť maturitné vysvedčenia, dodatok k vysvedčeniu, výučný list 

 vystaviť protokoly o opravnej maturitnej skúške 

 zabezpečiť podpisy riaditeľa školy, PŠMK 

 odovzdať maturantom doklady na podpis s identifikačnými číslami 



 odosielanie štatistiky OT UFIČ – p. Eldesová 

 vytlačiť PPMK a PŠMK „Potvrdenie o výkone“ 

 spracovať žiadosti na OT MS na február 2019 z MS2017 

 

RT MS 2019 

 Informovanie žiakov so ZZ o možnostiach úprav podmienok pre vykonanie MS na 

základe platného posudku z CPPaP vystaveného pre konanie MS 

 Spracovanie žiakov ZZ na schválenie riaditeľovi školy so žiadosťami na úpravu MS 

 Prihlásenie sa žiakov na MS 2019 

október RT MS 2019 

 Aktualizácia údajov o škole na CVTI SR 

 Prihlásenie žiakov cez aSc na MS 2019 – EČ, PFIČ zo SJL, ANJ, NEJ,  

PČOZ, ÚFIČ zo SJL, ANJ, NEJ, TČOZ 

 Prihlásenie žiakov cez svsbb na MS 2019 – EČ, PFIČ zo SJL, ANJ, NEJ,  

 Prihlásiť aj minuloročných maturantov na EČ a PFIČ = 0 žiakov 

november  Porada k MS v Žiline 20.11.2018 

 Zabezpečenie návrhu organizačného zabezpečenia MS 2019 

       termíny, návrh PPMK, PŠMK, štatistiky žiakov RT, OT, príprava rozpisov EČ, PČOZ, 

ÚFIČ,   TČOZ + návrh skúšajúcich, nástenky A + B 

december  odoslanie návrhov organizačného zabezpečenia MS 2019 listom i @ p. Eldesovej 

január  OT MS UFIČ vo februári: www, list žiakom, pozvánky PPMK, PŠMK, harmonogram 

skúšania, podklady ku skúšaniu (% EČ, PFIČ), žiadosť p. Eldesovej o konanie OT 

MS ÚFIČ vo februári 

 oprava prihlásených žiakov na RT MS 2019 = prerušené štúdium 

 e-testovanie – záujem, pokyny, skúšanie – nemali sme záujem 

február  OT MS ÚFIČ z MS2017 = 26.2.2019 

 vystaviť maturitné vysvedčenia, dodatok k vysvedčeniu, výučný list 

 vystaviť protokoly o opravnej maturitnej skúške 

 zabezpečiť podpisy riaditeľa školy, PŠMK 

 odovzdať maturantom doklady na podpis s identifikačnými číslami 

 odosielanie štatistiky OT UFIČ – p. Eldesová 

 vytlačiť PPMK a PŠMK „Potvrdenie o výkone“ 

 žiadosti o ďalší termín OT = 0 žiakov 

 ADMINISTRÁCIA EČ 

 príprava tlačív administrácie – materiály, pokyny 

 skupiny administrácie, priradenie žiakov  

 menovacie dekréty pre skúšajúcich a prísediacich 

 GENERÁLNA SKÚŠKA MS - nezáujem 

 ÚFIČ 

 Pokyny ku spracovaniu zadaní ÚFIČ a tém PČOZ, TČOZ 

 Odsúhlasenie zadaní SJL, ANJ, NEJ PPMK 

 POUČENIA MATURANTOV 



 O termínoch, častiach MS, hodnotení a správaní sa na MS 

marec  EČ + PFIČ MS 2019  

 Školenie administrátorov, pomocných hodnotiteľov, dozoru 

 Distribúcia formulárov 

 Kontrola pripravenosti 

 ADMINISTRÁCIA  EČ + PFIČ =12.-13.3.2019 

  odosielanie originálov na NÚCEM 

  archivácia kópii 

  preberanie tém, kľúčov PFIČ 

  preberacie protokoly na opravu PFIČ 

  prihlasovanie maturantov na NT = 0 cez svsbb 

 PRÍPRAVA PČOZ 

 harmonogramy  

 zoznamy žiakov 

  komisie, pozvánky PPMK, PŠMK 

 Odsúhlasenie tém a zadaní na PČOZ 

 Prehľad známok žiakov z praktických predmetov počas štúdia  

apríl  PRÍPRAVA TČOZ, ÚFIČ 

 harmonogramy skúšania 

 zoznamy žiakov 

 tlačenie podkladov a dokladov k ÚFIČ 

  komisie, pozvánky PPMK, PŠMK 

 Odsúhlasenie tém ÚFIČ PPMK 

 Prehľad známok žiakov z teoretických predmetov počas štúdia 

 PČOZ = 15.,16.,24.-26.4.2019 

 Realizácia, priebeh 

 Hodnotenie prác 

 Odsúhlasenie známok PPMK 

 Zverejnenie známok maturantom 

 Cez svsbb zabezpečiť odoslanie údajov o PFIČ 

máj  VÝSLEDKY EČ 

 Preberanie výsledkov EČ z NÚCEM z portálu CVTI SR 

 Preberanie výsledkov EČ od kuriéra 

 Kontrola výsledkov EČ 

 Oznámenie výsledkov EČ a PFIČ žiakom 

ÚFIČ =  27.-29.5.2019 

 Zabezpečenie nerušeného priebehu maturitných skúšok  

 Priebežné spracovávanie výsledkov 

 Štatistiky výsledkov 

 Tlačenie protokolov a zabezpečenie podpisov PPMK 

 Potvrdenia o výkone pre PPMK a PŠMK 

 Správa o priebehu MS od PŠMK a jej odoslanie 



 Výkaz o MS od PŠMK a jeho odoslanie 

 Súhlas PŠMK na OT žiakov po ich prihlásení sa 

 Tabuľka s výsledkami o ich priebehu 

 Zabezpečiť zber údajov o žiakoch maturitných ročníkov cez IS svsbb aj 

o žiakoch ZZ 

 Tlač dokladov – maturitné vysvedčenia, dodatok k vysvedčeniu, výučný list 

jún Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Slovenskom múzeu ochrany prírody 

a jaskyniarstva 

Cez IS prihlásenie neúspešných maturantov na OT EČ, PFIČ v septembri z MS 2019 

 

 

 

September 2018 
Február 

2019 
Marec 2019 Apríl 2019 Máj 2019 

3. - 4.IX. 20.IX. 27.II. 12. - 13.III.  15.,16.IV. 

24.-

26.I

V. 

27. - 

29.V. 

OT EČ OT PFIČ NT+OT UFIČ OT ÚFIČ RT EČ RT PFIČ RT PČOZ RT ÚFIČ 

SJL 0 

ANJ 0 

NEJ 0 

SJL 0 

ANJ0 

NEJ 1 

SJL1 + 1ospr 

ANJ 1 

NEJ 0 

TČOZ 1 

SJL 1 

SJL 65 

ANJB1 

47 

ANJB2 1 

NEJ 5 

SJL 65 

ANJB1 47 

ANJB2 1 

NEJ 5 

pos 12 

tzb 13 

str 14 

sta 9 

osv 8 

msiz 9 

SJL 65 

ANJB1 

47 

ANJB2 1 

NEJ 5 

TČOZ 65 

NT EČ NT PFIČ NT UFIČ  NT EČ NT PFIČ    

0 0 

SJL1 

ANJ1 

NEJ 0 

TČOZ1 

 0 0    

 

Vysvetlivky: 

úspešný    neúspešný    ospravedlnený
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Správa koordinátora informatizácie za rok 2018/2019 
 
 

august www  Info k OT MS 

 Aktualizácia kalendára na školský rok 

 Pozvánka na otvorenie šk. roka 

aSc Agenda  Preklopenie žiakov z vlaňajšieho šk. roka 

 Prebratie žiakov z prijímacieho konania do I. ročníkov 

 Úpravy v zoznamoch žiakov, št. odborov, maturantov OT 

 Priradenie katalógových čísel žiakom 

 Kontrola predmetov, učiteľov, učební  preberanie k tvorbe rozvrhu 

 Výsledky komisionálnych skúšok 

 Tlač dokladov 

september rozvrh  Tvorba rozvrhu, kontrola učiteľov, tried, predmetov, učební, vzhľad 

rozvrhu, úväzky učiteľov, generovanie rozvrhu, následne opravy, 

úpravy, kontroly 

vzdelávacie 

poukazy 

 Ponuka krúžkov 

 Generovanie vzdelávacích preukazov 

 Distribúcia vzdelávacích poukazov pre žiakov denného štúdia 

k 10.9., 

       tlač odchádzajúcich 

 Prihlásenie sa žiakov na krúžok 

 Priradenie krúžku žiakom 

 Prijímanie vzdelávacích poukazov, tlač prichádzajúcich 

 Podpisy, pečiatky 

 Odosielanie štatistík zriaďovateľovi elektronicky i poštou 

IŽK  Kontrola prístupov učiteľov do IŽK 

 Prístup žiakov do IŽK 

aSc Agenda  Dopĺňanie údajov žiakov I. ročníkov 

 Dopĺňanie údajov k žiakom končiacich ročníkov 

 Dopĺňanie údajov k externým študentom 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

  Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

október aSc Agenda  Spracovanie prihlášok maturantov na MS 2019 

 Aktualizácia údajov o rodičoch a žiakoch 

 Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

 www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

 Otvorenie krúžkovej činnosti 

   Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 
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 RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

november aSc Agenda  Registrácia kultúrnych poukazov pre žiakov denného štúdia 

       tlač Protokol P1 pre odoslanie poštou na Ministerstvo kultúry a náš 

archív 

 Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – hodnotenie 1/4roka 

šk.roka 

 Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

 www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

  Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 

 RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

december aSc Agenda  Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

 www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

  Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A, kontrola krúžkovej činnosti 

 RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík, kontrola a opravy chýb 

január aSc agenda  Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – klasifikácia 1.polrok 

šk.roka 

 tlač dokladov – výpis vysvedčenia, výchovné opatrenia (kontrola 

IŽK) 

  komisionálne skúšky neklasifikovaným a externistom 

 Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

 Objednávka tlačív pre nasledujúci šk. rok 

 Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

február aSc agenda  Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

marec aSc agenda  Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 
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 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

 Edupage  Oboznamovanie učiteľov s možnosťami práce v aplikácii Edupage 

IŽK 

 Dochádzkový 

systém aSc 

 Pridelenie čipov v ASC 

 Nadstavenie dochádzky učiteľa 

 Oboznámenie učiteľov so systémom dochádzky 

 Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 

apríl aSc agenda  Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – hodnotenie 3/4roka 

šk.roka 

 Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

 Edupage  Oboznamovanie učiteľov s možnosťami práce v aplikácii Edupage 

ITK – dochádzka žiakov 

 Dochádzkový 

systém aSc 

 Oboznámenie učiteľov so systémom zadávania údajov do 

dochádzky 

 Spolupráca s učiteľmi na dolaďovaní spracovania dochádzky 

 Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 

máj aSc agenda  Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – klasifikácia 2. 

polrok šk.roka končiacich ročníkov 

o tlač dokladov – vysvedčenia, výchovné opatrenia 

(kontrola IŽK) 

 Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK 

prijímacie 

skúšky 

 účasť na prijímacom konaní záujemcov o študijný odbor Staviteľstvo 

v I. kole 

 spracovanie výsledkov 

 spolupráca s vedením pri zápise žiakov do I.ročníka 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Kontrola a opravy chýb 

 Edupage  Oboznamovanie učiteľov s možnosťami práce v aplikácii Edupage  

DÚ 

 Dochádzkový 

systém aSc 

 Spolupráca s učiteľmi pri opravách v dochádzke učiteľov 

 Kontrola spracovania dochádzky učiteľa pre potreby mzdovej 

učtárne 

 Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A, kontrola krúžkovej 

činnosti 

jún aSc agenda  Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – klasifikácia 2. 
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polrok šk.roka 

o tlač dokladov – vysvedčenia, výchovné opatrenia 

(kontrola IŽK) 

www  Aktuálne informácie zo života školy 

 Aktualizovanie údajov na stránke 

  Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A 

RIS  (centrálny informačný register verejnej správy) 

 Odosielanie štatistík 

 Dochádzkový 

systém ASC 

 Spolupráca s učiteľmi pri opravách v dochádzke učiteľov 

 Kontrola spracovania dochádzky učiteľa pre potreby mzdovej 

učtárne 

 Edupage  Oboznamovanie učiteľov s možnosťami práce v aplikácii Edupage – 

oznámenia žiakom, rodičom 

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
Multimediálne prezentácie: 

Príspevky do rôznych odborných časopisov 

Aktualizácia web stránky školy 

 

Spolupráca školy s rodičmi: 

Štyrikrát ročne uskutočňujeme triedne stretnutia rodičov. Ďalšie individuálne konzultácie prebiehajú podľa 

potreby v priebehu celého školského roka. 

 

Formy prezentácie školy na verejnosti:  

- burza stredných škôl Trstená,  Ružomberok, Liptovský Mikuláš,  

- burza práce Liptovský Mikuláš, účasť na rodičovských stretnutiach ZŠ 8. a 9. roč.,  

- účasť na stretnutí so žiakmi 8. a 9. ročníkov 

- Deň otvorených dverí 

- zákazkové práce v stavebných a strojárskych odborov 

Školský časopis:  
Školský časopis vyšiel v školskom roku 2018/19 3x ročne v elektronickej forme pod názvom „Liptovský 

stavbár". Tento nezávislý časopis, ktorý vydávame v SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši má dlhoročnú 

tradíciu. Vychádza nielen v elektronickej forme, ale podľa potreby i v tlačenej. Školský časopis má svoj obsah, 

ktorý sa delí na jednotlivé rubriky a je stanovený redakčnou radou. 

Činnosť školského časopisu riadila predsedníčka a súčasne šéfredaktorka redakčnej rady, ktorá bola 

študentkou 4. ročníka. Členmi redakčnej rady boli ešte 2 redaktorky a 1 fotografka a grafička časopisu. Všetci 

členovia redakčnej rady boli študentkami 4. ročníka našej školy. Koordinátorom činnosti  školského časopisu 

je pedagóg, ktorý usmerňuje prácu časopisu. 

Redakčná rada sa pravidelne 1 x mesačne stretávala na svojich zasadnutiach a pripravovala obsah všetkých  

troch čísel školského časopisu, ktorý vyšiel v minulom školskom roku. 

Školský časopis aj naďalej prináša obraz o činnosti žiakov a pedagógov na našej škole, a uverejňuje 

nielen príspevky našich žiakov, ale aj iných  prispievateľov. V časopise zverejňuje aj príspevky rómskych  

spoluobčanov, ktorí sú žiakmi našej školy.  
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V školskom roku 2018/19 sme sa zúčastnili Celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a 

vysokoškolákov „Štúrovo pero“, ktoré sa konalo vo Zvolene. Za náš školský časopis sme získali Čestné 

uznanie. 

 

 
Činnosť žiackej školskej rady:  

 
Činnosť ŽŠR na našej škole vychádzala z ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. ŽŠR pracovala ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán,  ktorý sa vyjadroval k otázkam 

výchovy a vzdelávania. Jej členovia spolupracovali s riaditeľom školy, pedagógmi a študentmi školy. 

Na začiatku školského roka prebehli voľby do žiackej školskej rady. Každá trieda si zvolila svojho 

zástupcu. Zvolení zástupcovia tried volili členov žiackej školskej rady v počte 6 členov (S.Ševčík 3. C,  M. 

Laučík  4. B, Š. Buďvesel 2. E NŠ, R. Sivková 2. A, M. Klukulčiak 4. A, S. Taliga 3. A).  Zvolení členovia si 

vybrali spomedzi seba predsedu a podpredsedu ŽŠR. Predsedom sa stal S.Taliga z 3.A triedy, podpredsedom 

R. Sipková. 

Spoločne vypracovali Plán činnosti na školský rok 2018/0219, ktorý schválil riaditeľ školy, uskutočnili 

stretnutia, na ktorých hodnotili výsledky svojej práce, navrhovali zmeny v školskom poriadku, zmeny úpravy 

priestorov školy /umiestnenie nástenných novín, nevyužité priestory školy/, sledovali dianie a aktivity ŽŠR na 

úrovni Žilinského samosprávneho kraja a iných stredných škôl.  

Spolupracovali na kampani „Červené stužky“, pomáhali pri organizovaní  výstavy Paulíny Valentovej 

v budove pavilónu A. Spolupracovali na príprave školského kola v pretláčaní rukou, organizovali súťaž 

„O najkrajšiu vianočnú nástenku“ na našej škole, boli členmi hodnotiacej komisie, pomáhali so zariaďovaním 

relaxačnej miestnosti pre našich študentov a učiteľov na pavilóne A, organizovali imatrikuláciu prvákov 

a mikulášsku besiedku v triedach ale aj na susednej základnej škole M. Janošku, pomáhali pri úprave 

školského átria, zapojili sa do Študentskej kvapky krvi. Posielali príspevky do školského časopisu Liptovský 

stavbár. Pomáhali s prípravou školského kola SOČ, školského kola BOZP, podieľali sa na príprave kultúrneho 

programu ku Dňu učiteľov, projektu Škola bez alkoholu, tabaku a drog. 

V budúcom školskom roku chceme viac spolupracovať s ostatnými ŽŠR na stredných školách v rámci 

mesta, okresu, kraja, a zúčastňovať sa ponúkaných školení pre členov ŽŠR.  

 
 

Mimoškolské aktivity za školský rok 2018/2019 
September 2018 

03.09.2018  Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019, kultúrny program: Mgr. Martausová,  I.A- Mgr. 

Ďurica II.A- Ing. Kubančoková, III.A- Ing. Stankovianska,  IV.A- Ing.arch. Šufliarský, + Mgr. 

Martausová,  Ing. Šuverík, Ing. Ursínyová 

04.09.2018  OŽAZ–Háj Nicovô - III.A , II.A,  I.A V prvej fáze sme realizovali presun po evakuačnej trase na 

pamätník a vojenský cintorín Háj Nicovô. Počas presunu žiaci absolvovali jednotlivé 

stanovištia, kde v rámci zdravotnej prípravy absolvovali na Stanovišti č. 1 - súťaž v nosení 

zraneného na nosidlách a na Stanovišti č. 2 ukazovali svoje vedomosti a zručnosti pri 

poskytnutí prvej pomoci, ošetrení raneného a poskytnutí umelého dýchania. Poslednou 

disciplínou v rámci technických činností a športov bol na Stanovišti č. 3 hod granátom na 

vyznačený cieľ. V druhej fáze po prejdení stanovíšť nasledovala návšteva pamätníka padlým 

a vojenského cintorína Háj Nicovô, ktorý je miestom posledného odpočinku 1386 vojakov – 
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príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš v 

r. 1945. Súťaž OŽAZ– poskytnutie prvej pomoci, prenos pacienta, ... 

05.09.2018  Exkurzia: II.E nš – odborná exkurzia ČOV v Lipt. Mikuláši, návšteva pamätníka Žiadostí 

Slovenského národa. Mgr. Anna Chudá 

06.09.2018 Exkurzia: II.E nš – návšteva partizánskych bunkrov v Krčahove – Demänovská dolina. Žiaci si 

pripomenuli výročie SNP spojené s nenáročnou turistickou prechádzkou. Mgr. Anna Chudá 

07.09.2018 II.A a III.A Úpravňa vody v Demänovskej doline 

Exkurzia: II.B  – Stanišovská jaskyňa- žiaci absolvovali prechod Jánskou dolinou a prezreli si 

Stanišovskú jaskyňu- Bátoryová 

IV.A – EXKURZIA občianske stavby  zodpovedný vedúci: Ing. arch. Šufliarský 

20.09.2018 OT MS 2018 – ÚFIČ = SJL, ANJ, NEJ = 2ž IV.A, 1ž IV.B, 

NT MS 2018 – ÚFIČ = SJL, ANJ, TČOZ = 1ž IV.B koordinátor MS: Ing. Ursínyová 

20.09. 2018  Exkurzia: II.E nš – návšteva STM v Košiciach spojená s prehliadkou mesta. Žiaci si pozreli 

stálu expozíciu múzea,   absolvovali  interaktívnu výuku fyziky zameranú na elektrické javy a 

navštívili významné historické pamiatky mesta. Mgr. Anna Chudá 

18.-21.09.2018 Žiak Norbert Dudáš sa zúčastnil finále 22. ročníka medzinárodnej Súťažnej prehliadky  
stavebných remesiel SUSO, ktorý sa konal v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu FOR  
ARCH v Prahe, kde  obsadil 1. miesto v kategórii MURÁR. 

26.9.2018  Okres kolo CEZPOĽNÝ BEH, Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu sa zúčastnili naši žiaci – 

Michal Duraj 4.A, Tomáš Bátory 2.B a Walter Šinko 1.A. Najlepšie z našich sa umiestnil Walter 

na 10 mieste. Ako družstvo sme obsadili 6te miesto. 

28.9.20018  Kraj kolo KALOKAGATIA zúčastnili sme sa  sútaže krajského kola - Župná kalokagatia. O pár 

sekúnd nám uniklo 3 tie miesto. Našu školu reprezentovali: Tomáš Bátory, Martin Šimovček - 

2B trieda, Michal Duraj, Alexander Paul, Richard Strnad - 4A trieda. Ďakujeme. 

 

Október 2018  

02.10.2018 Výstava: Žiaci 3.A a 3.B navštívili výstavu k 100. výročiu založenia Š-SR, ktorú pripravila 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Na výstave videli množstvo zaujímavostí súvisiacich so 

vznikom republiky, čo prispelo k rozšíreniu poznatkov z dejepisu, občianskej náuky a 

slovenského jazyka. Mgr. Edita Halušková 

03.10.2018  Exkurzia – Prezentačný deň firiem Rbk, Stavba a rekonštrukcia, zodpovedný vedúci: Ing. arch. 

Šufliarský 

05.10.2018   ATLETIKA naši žiaci sa zúčastnili Okresného kola v Atletike, Petra Pálová, Erika Šefranková, 

Walter Šinko. Vo veľkej konkurencii sa ani jeden žiak neumiestnil na stupni víťazov.  

08. – 12.09.2018, 15 – 19.09.2018 Kurz: TVK -plavecký I.C,D  Mgr. Ďurica Kurz prebiehal na mestskej krytej  

plavárni a žiaci sa naučili alebo zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak, 

správnom štýle skokov do vody a vyskúšali si aj poskytnutie prvej pomoci pri záchrane 

topiaceho sa. 

08.10.20018  Návšteva výstavy Kováčskych remesiel v Múzeu Čierny orol- II.A, Mgr. Matzová 

15.10.2018 Exkurzia Čierny Váh. 15 žiakov z II.C a II.D sa zúčastnilo odbornej exkurzie na PVE Čierny 

Váh. Sprievodca ich previedol celým objektom elektrárne a popísal funkciu jednotlivých  

zariadení. Exkurziu sme zakončili obhliadkou hornej nádrže elektrárne. Ing. Mária Pálušová, 

PhD. 

16.10.2018  Okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl. Podujatie sa konalo na multifunkčnom ihrisku 

pri Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Naše družstvo bojovalo na turnaji v zložení 

– Šimon Gajdoš, Martin Šimrák – I.A, Tomáš Domiter, Pavol Sarčák, Pavol Strmenský – III.A, 
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Michal Ďuraj, Andrej Kendera, Alexander Paul a brankár Peter Varecha – IV.A.  Z ôsmich 

zúčastnených škôl sme po jednej prehre a dvoch remízach skončili celkovo na piatom mieste. 

17.10.2018 I.A návšteva expozície v Dome M. Rázusa pri príležitosti 130. výročia narodenia spisovateľa, 

politika... (Martausová/ 

17.10.2018  Exkurzia: II.E nš – návšteva múzea dopravy v Bratislave spojená s prehliadkou historických  

                    pamiatok hlavného mesta. Mgr. Anna Chudá 

18.10.2018  II.A a III.A  Technické a Východoslovenské múzeum Košice. Prezreli sme si stálu expozíciu  a  

vedecko-výskumné centrum, kde sa zahrali interaktívne hry.  Košický zlatý poklad - 2920 

zlatých mincí. zodpovedný vedúci: Ing. Stankovianska pedagogický dozor:  Ing. Kubančoková 

25.10.2018  Školské MO v zrýchlenom šachu. Reprezentovali: Čanaky Branislav I.A, Ivan Borsík II.A, Filip 

Mrva III.A, Samuel Klocháň III.B, Sarah Pethövá IV.A – majsterka okresu v kategórii dievčat, 

Kristína Kriváňová III.A. Ped.dozor: Ing. Andrea Stankovianska 

26.10.2018 Prednáška: II.E nš – odborná prednáška „Pod trojfarebnou stuhou“ v múzeu Čierny orol.  Mgr. 

Anna Chudá 

 

November 2018 

06.11.2018 Knižnica: Dňa 6.11. 2018 navštívili žiaci 2. B triedy s vyučujúcou SJL Mgr. Editou Haluškovou 

Knižnicu G. F. Belopotockého.v Liptovskom Mikuláši. V priestoroch čitárne sa dozvedeli o 

histórii,  funkcii a poslaní tejto vzdelávacej inštitúcie  . Potom si prakticky skúsili vypožičať 

knihy a založiť ich do katalógu knižnice. Z celej návštevy  mali pekný zážitok, ktorým si 

upevnili vedomosti nadobudnuté na vyučovacej hodine SJL. 

06.11.2018  Prednáška: I.B Odborná prednáška s názvom Protidrogoví vlak. Ing. Tomáš Pieter 

09.11.2018 Prednáška: II.E nš – Odborná prednáška spojená s ukážkami kováčskej techniky „Kováči 

Liptova“ v múzeu Čierny orol. Mgr. Anna Chudá   

13.11. 2018 Prednáška. Žiaci I.C a I. D sa zúčastnili prednášky lektorky  z Úradu regionálneho 

zdravotníctva na témy „Následky fajčenia“ a „Nekontrolované užívanie výživových doplnkov“ . 

Prednášky boli zamerané ako prevencia voči nezdravým trendom našej mládeže v súlade s 

plánom Koordinátora prevencie - Mgr. Matzovej. 

13.11.2018 Burza : Burza informácií o stredných školách v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili 

sa ho žiaci Masláková, Hrubjaková a Veverica s Ing. Multáňovou. 

14.11.2018 Norbert Dudáš si prevzal na Ministerstve školstva v Bratislave najvyššie rezortné 

vyznamenanie pre žiakov Pamätný list svätého Gorazda.  

16.11.2018 Imatrikulácia – pripravili žiaci tretích ročníkov (Ing. Stankovianska, Mgr. Halušková) pre žiakov 

prvých ročníkov (Ing. Ďurica, Ing. Pieter, Ing. Uhrínová, Mgr. Paulus) 

16.11.2018   Vernisáž výstavy „SVET V OBLAKOCH“ žiačky IV.A Paulíny Valentovej vo vestibule pavilónu 

A, za prítomnosti zástupkyne TV Ing. Včelovej a žiakov školy 

21.11.2018   Odborný seminár s názvom Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika. Študenti študijného 

odboru staviteľstvo so špecializáciou na technické zariadenie budov triedy IV.A zúčastnili 

odborného semináru s názvom Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika. Seminár sa 

uskutočnil v priestoroch hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši. Študenti a pedagogický dozor 

(Ing. Katarína Včelová a Ing. Milan Šuverík) si vypočuli prednášky odborníkov zúčastnených 

spoločností.  

23.11.2018  Okres stolný tenis naša škola zúčastnila Okresného kola v stolnom tenise. Reprezentovali nás 

žiaci: Morava, Gejdoš, Švihorík, Weidlich. Obsadili sme piate miesto. 

23.11.2018  Prednáška  na tému AIDS a HIV- trieda III.A v rámci hodiny OBN, téma zaradená do ŠkVP aj 

k súťaži Červené stužky, zodpovedná Mgr. J. Matzová 
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24.11.2018  Stužková IV.A Šufliarsky 

26.11.2018  Burza SŠ v DK Rbk Multáňová 

26.11.2018 Prednáška: na tému Kyberšikana a prevencia patologických javov v správaní adolescentov 

pre žiakov prvých ročníkov I.C a I.D s lektorkami CPPP a P.  Táto aktivita prebiehala na 

základe plánu Koordinátora prevencie - Mgr. Jany Matzovej. 

28.11.2018  Staroslovenská škola hlaholiky – súťaž –Žilinský samosprávny kraj v Žiline, prednes básne 

proglas – Walter Šinko 1. A, K. Dulková a Laura Samolejová, 1. A – výtvarné práce s 

tematikou hlaholiky, zodpovedná Martausová 

29.11. 2018 Prednáška: k HIV a AIDS pre žiakov III.B, ktorú ako lektorky zastrešovali dobrovoľníčky zo 

Slovenského červeného kríža. Téma patrí do osnov OBN pre tretí ročník a zároveň je 

vhodnou preventívnou aktivitou pre starších žiakov pri ich rozhodovaní v otázkach sexuálnej 

výchovy. Zodpovedá Mgr. Matzová  

30.11.2018  Školské kolo Olympiády ľudských práv – Batsikostas 3. A, Gáál 3. A, Strmenský 3. A,  

  Červeňová 4. A, Gajdošíková 4. A, Gallo 4. A, Galushka 2. B, zodpovedné: Martausová,  

Matzová 

 

December 2018 

06.12.2018  Súťaž: „ ANJEL VIANOC 2018 „ Bogdan Galushka – Čestné ocenenie za úspešnú kresbu :  

Dúhový anjel. Celoslovenskú súťaž organizovala  Popradská galéria pod záštitou MŠ SR. 

10.12.20018   Prednáška a interaktívny workshop na tému Mládež a zneužívanie elektronických médií, 

kyberšikana v triede I.A, ktorá sa uskutočnila na základe plánovaných aktivít koordinátora 

prevencie v spolupráci s CPPP a . Zodpovedná Mgr. Matzová 

11.12.2018   Šachový turnaj družstiev stredných škôl okresu Liptovský Mikuláš o Pohár Liptovskej šachovej 

školy – Regionálnej akadémie SŠ Z pre rok 2018. Zúčastnilo sa deväť družstiev. Víťaz turnaja 

ESŠ – Ev.Gymnázia JT. Družstvo A - Filip Mrva III.A, Branislav Čanaky I.A, Sarah Pethövá 

IV.A, Samuel Klocháň III.B - 6.miesto. Družstvo B -  Ivan Borsík II.A, Radko Morava III.A, 

Matej Dvorský III.A, Kristína Kriváňová III.A - 8.miesto. Zodpovedná: Stankovianska 

13.12.2018 Odborná prednáška: zástupca firmy John Guest prezentoval systém pre vykurovanie žiakom 

III.A triedy odbor TZB a III.B triedy OSV a MSIZ. Zodpovedá Ing. Včelová 

14.12.2018 Návšteva výstavy Betlehemov  a Remeselný deň (18 žiakov na predplatené KP) v Múzeu 

Čierny orol- I.A  Kubančoková 

18.12.2018 Vianočný stolnotenisový turnaj Ďurica, zúčastnilo sa  45 žiakov. 

1.    miesto – Kristán Weidlich 2.B, 2.    miesto – Marko Gejdoš 2.A, 3.    miesto – Miroslav 

Jurík 3.D, 1.A trieda – organizačné zabezpečenie ( Pálová Petra, Kapalová Nikola ) 

20.12.2018 Deň finančnej gramotnosti 

21.12.2018 Súťaž: Najkrajšia vianočná nástenka. Komisia vyhodnotila výzdobu tried(v pavilóne B)a 

stanovila poradie: 1.miesto :trieda II.E, 2.miesto : trieda  I.E, 3.miesto : trieda III.C. Za komisiu: 

Ing. Mária Pálušová, PhD. 

 

Január 2019 

16.01.2019 Okresné kolo Olympiády anglického jazyka v CVČ LM 

Adam GAÁL III.A, kategória 2D – 3.miesto, Vanesa GAJDOŠÍKOVÁ IV.A v kategórii 2C2 – 2. 

miesto 

21.01.2019  Prednáška na tému prevencia HIV a AIDS v triedach I.B a II.B. prednášateľka PhDr. 

Štepánková z Úradu regionálneho zdravotníctva  v Liptovskom Mikuláši, zodpovedná: Mgr. 

Matzová 
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29.01.2019 Stredoškolský podnikateľský zámer:: Využitie odpadových plastov v stavebníctve 

Richard Beňuš, Ivan Borsik II.A, Multáňová, Kubančoková 

31.01.20018  Súťaž v rozpočtovaní Kubančoková, IV.A POS 11 žiakov 

1. miesto CIBÁK, Michal, 2. miesto HRUBJÁKOVÁ, Veronika, 3. -4.miesto GAJDOŠÍKOVÁ, 

Vanesa a  PRAŽENICA, Adrián 

 

Február 2019 

06.02.2019 Thermal Park Nitrava Poľný Kesov – odborný výklad prístavba haly p. Kamil Beňuš otec žiaka 

II.A 

06.02.2019  Medzinárodný odborný veľtrh Aquathrem Nitra, Trieda II.A (nebol Beňuš a Godiš) + Taliga, 

Morava, Španko (III.A), Zabezpečoval: Ing. Šuverík, dozor: Ing. Kubančoková 

12.02.2019 Exkurzia ČOV Liptovská Ondrašová – IV.A TZB – 11 žiakov. Odborný výklad a prehliadku 

ČOV zabezpečila Ing. Petranová, pedagogický dozor Stankovianska 

11. – 15.02.2019 Lyžiarsky kurz. 2.A,B sa zúčastnili povinného výcvikového kurzu v počte žiakov 36. 

Výcvik sa konal v stredisku JASNÁ – Demänovská dolina. 

19.-20.02.2019 Cezhraničná spolupráca interregión Tatry: v dňoch 19.-20.2.2019 sa konal „kurz suchých 

stavebných technológií“ pre našu partnerskú školu ZDZ v Czarnom Dunajci. Počas dvoch dní 

sa žiaci naučili pracovať so sádrokartónom ale aj keramickými obkladmi. Voľný čas počas 

popoludnia využili na relax v Tatralandii a prehliadku Múzea jaskyniarstva a ochrany prírody v 

L. Mikuláši. Žiakom sa počas týchto dní na OV venovali majstri: Kúdora, Dobák a Bakoš, o 

preklenutie jazykovej bariéry sa postarala Mgr. Matzová. 

20.02.2019 Exkurzia . Poľnohospodárske stavby PD Smrečany 12 žiakov POS 

zodpovedný vedúci: Ing. arch. Šufliarský 

21.02.2019 Prednáška UPSVaR pre žiakov IV.B a II.triedy. Zodpovedá Ing.Multáňová 

21.02.2019 Strojárska Olympiáda 2019 II.miesto Tomáš Dúbravec v Kategórii ,,Automobily a mobilné 

stroje,, Celoslovenská súťaž na STU univerzite. 

27.02.2019 Prednáška finančná gramotnosť: Cyklus prednáška pre žiakov IV.B triedy v spolupráci so 

spoločnosťou Partners group, Zodpovedá ing.  Multáňová 

27.02.2019 Školské kolo SOČ. 1. miesto Martina Knapčíková II.A Vizualizácia rekonštruovaného objektu 

č.s. 234 na KN-C 234/1 v k.ú. Liptovská Štiavnica, Školiteľ: Ing. arch. Miroslav Šufliarský, 

konzultant: Ing. Jana Kubančoková, Ing. Tomáš Pieter 

 

Marec 2019 

12.03.2019 Liptovská knižnica G.F. Belopotockého 

Prezentácia o úlohách, službách a histórii knižnice Mgr. Moravčíková, Triedy: II.A (chýbal 

Kubek, Sipková), III.A (chýbal Gaál, Jurovčíková), pedagogický dozor Kubančoková, 

Stankovianska 

13.03.2019 OŽAZ Štrbské pleso trieda: II.A  pedagogický dozor  Kubančoková, Stankovianska 

13.03.2019 OŽAZ – Trieda I.A – Liptovská Mara 

14.03.2019 Maturita v knižnici zúčastnili sa K. Červeňová 4.A a J. Martinka.4.B – zodp. Mgr. Halušková  

14.03.2019 Súťaž mladý autoopravár v Žiline, ktorej sa zúčastnil žiak III.D Jozef Žiak. Pedagogický dozor 

J.Matzová 

19.03.2019 Okresné kolo SOČ. Okresné kolo SOČ v Liptovskom Hrádku na SOŠ – elektrotechnickej, na 

ktorej sa umiestnili:  odbor 09 – strojárstvo, hutníctvo , doprava  Daniel Medvecký – 1. miesto, 

odbor 10 – stavebníctvo, geodézia, kartografia Tomáš Batory – 1. miesto, Martina Knapčíková 

– 2. miesto, títo žiaci postupujú do krajského  kola, ktoré bude dňa 3.04.2019 v Kysuckom 
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Novom Meste. Na treťom mieste v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické 

technológie sa umiestnil žiak Peter Páluš. Zodpovedá G.Vronková 

21.03.2019 Matematický klokan – do 22. ročníka celoslovenskej súťaže sa zapojilo10 žiakov z A pavilónu. 

Vzhľadom na veľký počet súťažiacich je vhodné uvádzať percentil.  I.A:  Branislav Čanaky -

39.5,  Adrián Bomba – 59,1, Denis Kovalčík - 37, Martin Šimrák – 93,6, II.A: Matej Švorc – 

19,3, Alojz Godiš – 72,1, Martina Knapčíková - 37, Alexandra Betušťáková -42, III.A: Stanislav 

Taliga - 95, Adam Gaál – 48,8. Úspešní riešitelia:  Martin Šimrák a Stanislav Taliga. 

Školský šampión: Stanislav Taliga 

21.03.2019 Školské kolo BOZP, 2. miesto Michal Moravčík III.A, 3. miesto  Richard Beňuš II.A   

20.03.2019 Enersol – krajské kolo , ktoré prebiehalo v Martine na SOŠ – dopravnej a ktorého sa zúčastnil 

Andrej Kordoš, žiak III. B triedy  so svojou prácou :“ Slamený dom a vykurovanie biomasou“. 

Vo svojej kategórií sa žiak sa umiestnil na 1. mieste a zároveň postupuje do celoslovenského 

kola , ktoré bude 9. až 10. apríla 2019. Zodpovedá G. Vronková   

29.03.2019 Odborná exkurzia MsÚ Ružomberok Žiaci IV.A POS pedagogický dozor Šufliarský 

29.03.2019 Celoštátna súťaž MEĎ, zúčastnilo sa 23 žiakov odborov TZB, MSIZ. V poradí škôl sme sa 

umiestnili z 21 škôl na štvrtom mieste. Najlepší traja z 247 súťažiacich boli z našej školy  

17.m. Adrián Kachút IV.A, 21.m. Markos Batsikostas III.A, 25.m. Alexander Paul IV.A. 

Príprava na súťaž: Ing. Andrea Stankovianska 

 

Apríl 2019 

02.04.2019 Prednáška finančná gramotnosť:  Prednáška pre žiakov II.E triedy v spolupráci so 

spoločnosťou OVB – p. Lehotský, Zodpovedná N. Multaňová 

03.04.2019 Prednáška finančná gramotnosť:  Prednáška pre žiakov IV.B triedy v spolupráci so 

spoločnosťou Partners group, zodpovedná N. Multáňová 

04.04.2019 Prebiehalo krajské kolo SOČ na SPŠ  v Kysuckom Novom Meste , na ktorom sa umiestnili so 

svojou prácou Tomáš Batory v odbore č. 10 – 3. miesto, Daniel Medvecký v odbore č. 09 – 3. 

miesto a Martinka Knapčíková v odbore č. 10, ktorá taktiež reprezentovala našu školu so 

svojou prácou. Zodpovedná G. Vronková 

08.04.2019 16. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie „Obnoviteľné energetické zdroje v teórií a 

praxi“, ktorá sa tento rok konala v aule gymnázia Jozefa Božka v Českom Tešíne..  

Našu školu reprezentovali žiaci Andrej Kordoš z III.B triedy a Tomáš Batory  z II.B triedy, 

obaja študujúci odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Žiaci si pripravili prezentáciu 

na tému „Návrat k prírode v stavebníctve“,. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom štvrtom 

mieste. V závere konferencie sme sa zúčastnili exkurzie vo výskumnom a monitorovacom 

centre TRIANON-VŠB TU Český Tešín, Zodpovedná K. Včelová 

09.04.2019 9.ročník celoslovenského kola „ENERSOL“ sa zúčastnil Andrej Kordoš, ktorý obsadil 6. miesto 

so svojou prácou „Slamenný dom a vykurovanie na biomasu“ zo 14 – tich prezentovaných 

prác.  Súťaž  prebiehala v Senici na SOŠ V.Paulínyho Totha 31/5.   Zodpovedá G. Vronková 

09.04.2019 Žiaci I.A, I.B, II.A a II.D sa spolu s triednymi učitelmi zúčastnili na festivale Ekotopfilm – Envirofilm,  

ktorý sa konal v dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.  

12.04.2019 Prednáška dôchodkové zabezpečenie:  Prednáška pre žiakov II.E triedy v spolupráci so 

spoločnosťou OVB – p. Lehotský, Zodpovedná N. Multaňová 

15.04. 2019 Okresná knižnica LM – odborná prednáška s diskusiou o totalitných režimoch, 1. A trieda, 

pedagogický dozor: D. Martausová 
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25.04.2019 Kurz CNC obrábania kovov a zvárania rôznych materiálov sa realizoval na partnerskej škole  

Czarnom Dunajci. Kurzu sa zúčastnili 6. žiaci z tried II.D a III.D v odboroch AOM a STM pod 

vedením Mgr. Matzovej, ktorá sa starala zároveň aj o tlmočnícky servis. 

26.04. 2019 Žiaci 1. B s vyučujúcou SJL navštívili Knižnicu GFB v LM, kde si utvrdili poznatky z hodín SJL. 

Vypočuli si prednášku o histórii a význame  knižníc na Slovensku 

 

Máj 2019 

06.05.2019 Prednáška finančná gramotnosť:  Prednáška pre žiakov III.C triedy v spolupráci so 

spoločnosťou OVB – p. Lehotský, Zodpovedná N. Multaňová 

15.05.2019 Odborná exkurzia v ČOV Liptovský Mikuláš – III.B trieda s prehliadkou areálu a s odborným 

výkladom. Zodpovedná G. Vronková 

21.05.2019 Odborná exkurzia  Múzeum liptovskej dediny Pribylina –  kreslenie (predmet ARC) I.A 

Zabezpečoval  aj dozor vykonával Ing. Šufliarský 

22. – 23. 05 2019 Výcvik OŽAZ – triedy III.C, III.D sa zúčastnili 3-dňového kurzu – Nácvik poplachu, 

presun po evakuačnej trase, návšteva Hasičského zboru, prvá pomoc 

22.05.2019 Odborná exkurzia v ČOV Liptovský Mikuláš – III.C trieda s prehliadkou areálu a s odborným 

výkladom. Zodpovedná G. Vronková 

24.05.2019 Stredoškolská súťaž Rodinný dom Velux XI. ročník– vyhodnotenie školského kola – Dávid 

Hoždora 1. miesto a postup do celoštátneho kola, Martin Chovan 2. miesto a postup do 

celoštátneho kola – konzultant Ing. Šišáková 

27.05.2019 Odborná exkurzia LIBETO,a.s. Liptovská Teplá – betónové prefabrikáty (predmet STM) I.A, 

Zabezpečovala: Ing. Kubančoková, dozor Ing. Pieter, Mgr. Ďurica 

27.05.2019 Odborná exkurzia I.C, I.D – Separačný dvor Podbreziny – Uhrínová, Srnka, Zemanová 

Odborná exkurzia I.A, I.B – LIBETO, Ing. Pieter 

27.05.2019  OŽAZ – 3.B Prvá pomoc – umelé dýchanie, pochod po evakuačnej trase 

28.05.2019  Návšteva filmového predstavenia „Pivnica“ – I.C, I.D, II.C, II.D – Uhrínová, Chmúra 

29.05.2019 Návšteva múzea Čierny orol – „Vŕbové prútie“– I.C, I.D – Uhrínová, Paulus, Maruškinová, 

Pálušová 

29.05.2019 OŽAZ – 1.B, 3.B Evakuácia ,prvá pomoc v teréne 

30.05.2019 Stredoškolský podnikateľský zámer: Využitie odpadových plastov v stavebníctve (3 miesto), 

Richard Beňuš, Ivan Borsik II.A Zámer: Multáňová, Kubančoková Prezentácia:  Kubančoková, 

Pieter 

30.05.2019  Návšteva múzea SMOPAJ – I.B – Ing.Pieter 

 

Jún 2019 

04.06.2019 Prednáška ÚRZ na tému: Následky fajčenia pre organizmus pre triedy I.B a II.B- Mgr. Matzová  

12.06.2019 Súťaž zdravotníckych hliadok na SČK, 6 žiakov I.A pod vedením Mgr. Matzovej 

19.06.2019 Stredoškolská súťaž Rodinný dom Velux XI. ročník– vyhodnotenie celoštátneho kola – 

zúčastnili sa 2 žiaci I.E triedy, ktorí postúpili do celoštátneho kola Dávid Hoždora, Martin 

Chovan a Ing.Šišáková, konzultantka 

19.06.2019 Odborná Exkurzia Peugeot  I.D a II.D – Ing. Multáňová 

20.06.2019 OŽAZ – 2.B, 3.A – pochod po evakuačnej trase , orientácia v teréne. 

25.06.2019 Deň preventívnych aktivít a otvorenie novej klubovne – pod vedením Mgr. Matzovej 

20.06.2019 Odborná Exkurzia II.B – Libeto- žiaci navštívili prevádzky betonárne a píly v Liptovskej Teplej, 

Bátoryová, Martančíková 
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20.06.2019 Odborná Exkurzia I.B a I.E Gergonne Okoličné – Ing. Multáňová, Mgr. Chudá, Mgr  

Halušková,  Mgr. Srnka 

26.06.2019 Návšteva múzea SMOPAJ – I.C, II.C – Uhrínová, Multáňová 

26.06.2019 Odborná exkurzia MVE Podtureň – žiaci II.A a III.A , odborný výklad zabezpečil pán Stanislav 

Mikuš, previedol nás elektrárňou a ukázal strojné vybavenie, premietol 20 min. zrýchlený film z 

kompletnej výstavby elektrárne. Zabezpečila: Stankovianska, Dozor: Šuverík, Stankovianska 

27.06.2019 Športový deň – žiaci našej školy sa zúčastnili športového dňa. Súťažilo sa v disciplínach: 

volejbal, futbal, streľba na kôš. 

 
 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2018/2019 

 
 

 
 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov 
projektu / 

grantu 

Stručná char. projektu 
/ grantu 

Schválený/N
eschválený/
V procese 

hodnotenia 

Termín 
začiatku 

realizácie 
pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufina
ncovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Workoutové 
ihrisko pre 
stredoškolskú 
mládež 

Vytvoriť nové možnosti 
aktívneho športovania 
pre mladých 
a vybudovať workoutové 
ihrisko na Školskej ulici 
pri SOŠ stavebnej v LM 

neschválený 15.04.2019 31.10.2019 6050 € 550 
€ 

0 

Školská 
klubovňa 

Vytvoriť školskú 
klubovňu s čitárňou 
a herňou v rámci 
podpory voľnočasových 
aktivít pre deti a mládež 
v zmysle grantového 
programu Škola bez 
tabaku, alkoholu a drog 

schválený Marec 2019 Jún 2019 440 € 40 
€ 

0 

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

Dni 
finančného 
spotrebiteľa 

Rozšírenie odborných 
kompetencií 
pedagogických 
zamestnancov SOŠ 
stavebnej v oblasti boja 
proti korupcii, podvodom 
a ochrany finančných 
záujmov EU 

neschválený Máj 2019 November 
2019 

2100 € 0 1
0
0 
€ 

M
 

F
o

n
d

y 

E
U

 

        

        

        

        

IN
É

 

SPPravmeTo 
2019 

Rozšírenie kompetencií 
žiakov v oblasti 
projektovania stavieb 

neschválený Máj 2019 November  
2019 

1500 € 0 0 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2018/2019 v našej škole nevykonala inšpekčnú činnosť. 
 

 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
 

A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 

 
 

Kapacita školy 
k 01.09.2018 

600 Skutočný počet 
žiakov: 

314 Naplnenosť 
školy (%): 

52,33% 

  

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom 
3 3 

38 409,05 m3  

9 602,26 m2 

 

 Učebne 
41 41 

8 432,2 m3 

2 108,05 m2 

 

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 16 16                      X  

Jazykové 4 4                      X  

Odborné 16 14                      X  

IKT 5 5                      X  

Laboratória 0 0                      X  

Šatne                                  
(Áno/Nie) 

Áno 
 1 279,66 m3 

319,92 m2 

 

Dielne                                 
(Áno/Nie) 

Áno 
 6 461,24 m3 

1 615,31 m2 
 

Školský internát               
(Áno/Nie) 

Nie  
 

 
 

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

Nie  
 

 
 

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

Nie  
 

 
 

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

Áno  
 900 m3 

225 m2 
 

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

Nie  
 

 
 

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

187 
                      X  

Dataprojektory         
(ks) 

10 
                      X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

5 
                      X  
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B) športoviská 
 

Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  
 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2  

 
  

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2018/2019 
 

  

Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových   

Trojposteľových   

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu 

 
 

k 15.9.2018    

k 1.1.2019    

k 15.9.2019    

Počet iných ubytovaných za školský rok 2018/ 2019   

Počet iných ubytovaných za školský rok 2018/ 2019   

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2018 
 
 

  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2017 
 
 

  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  Áno  15x10 parkety nevyhovujúci Malé rozmery, vlhnutie, pleseň  

Ihrisko - futbalové  Áno 50 x 30  tráva vyhovujúci   

Ihrisko – florbalové Nie      

Viacúčelové ihrisko Nie      

Atletický ovál Áno 160 x 3 škvára nevyhovujúci Uviesť počet dráh: 2 
Potrebná výmena škvárovej 
vrstvy 

 

Atletická rovinka  Nie      

Atletické doskočisko Nie X     

Vrhačský sektor Nie X     

Posilňovňa Nie      

Tenisové kurty Nie Počet     

Plaváreň Nie      

Sauna Nie X X    

Pohybové štúdio Nie      

Šatne Áno   vyhovujúci   

Hygienické zariadenia Áno   vyhovujúci   
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Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2018   

k 30.6.2019   

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2018   

k 30.6.2019   

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné  (na chodbe) 
 

  

V rámci „bunky“   

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

   

Kuchynky 
(počet a plocha) 

   

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

   

Počet podlaží  ŠI   

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

  

Výťah   

Áno/nie 
 

 

  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

  

Vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár   

kuchár    

zaučený kuchár   

zamestnanci v prevádzke   

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno ------------  

nie 
-----------  
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Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

  

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2018   

k 30.6.2019   

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2018   

k 30.6.2019   

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

  

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

  

vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

 

 

 

 

   

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
CIELE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY pre školský rok 2018/2019 - 
vyhodnotenie 
  

1. Vhodnou a účinnou stratégiou školy a intenzívnou náborovou činnosťou zabezpečiť dostatočný počet 

žiakov na otvorenie 4 tried denného štúdia v prvom ročníku v členení: 2 triedy pre 4-ročné študijné odbory 

a 2 triedy pre 3-ročné učebné odbory. 

SPLNENÉ 

2. Dosiahnuť u zriaďovateľa zaradenie celkovej rekonštrukcie pavilónu "B" na ulici J. Janošku č.4 

v Liptovskom Mikuláši do plánu investícií pre najbližšie obdobie. 

NESPLNENÉ 

 

3. Naďalej spolupracovať s podnikateľskou sférou, stavovskými a profesijnými organizáciami, aby sme mohli 

flexibilne prispôsobovať zameranie školy regionálnym zmenám a meniacim sa požiadavkám trhu práce 

a súčasne zabezpečovať odbornú prax pre našich študentov priamo vo výrobnom procese. 

SPLNENÉ 
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CIELE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY pre školský rok 2019/2020 
 
1. V záujme zachovania remesiel  otvoriť v prvom ročníku v školskom roku 2020/2021 2 triedy denného 

štúdia pre šesť  3-ročných učebných odborov: murár, strechár, inštalatér, autoopravár, strojný mechanik 

a elektromechanik.  

 

2. Aby sme zachovali charakter školy a pokračovali v 70-ročnej tradícii poskytovania vzdelávania  so 

stavebným zameraním, musíme okrem dvoch tried 3-ročných učebných odborov otvoriť v prvom ročníku 

v školskom roku 2020/2021 2 triedy denného štúdia pre tri  4-ročné študijné odbory: operátor stavebnej 

výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a staviteľstvo. 

 

3. Nájsť strategických partnerov z podnikateľskej sféry, a to minimálne jedného partnera pre stavebné 

odbory a jedného pre strojárske odbory, aby škola mohla úspešne vstúpiť v školskom roku 2021/2022 do 

duálneho systému vzdelávania. 

4. Znovu sa pokúsiť dosiahnuť u zriaďovateľa zaradenie celkovej rekonštrukcie pavilónu "B" na ulici J. 

Janošku č.4 v Liptovskom Mikuláši do plánu investícií pre najbližšie obdobie. 

 

 

20. SWOT ANALÝZA 
 
 

 
Silné stránky školy: 

 
Slabé stránky školy: 

70 ročná tradícia školy  so zameraním na 
stavebníctvo 

finančne veľmi náročná údržba budov školy 
vzhľadom na ich vek 

história, komplexnosť a poloha školy/ blízkosť 
centra, autobusovej a vlakovej stanice 

energetická náročnosť celého areálu 
 

dostatočný počet erudovaných a skúsených 
pedagógov 

slabá motivácia žiakov hraničiaca s ich úplným 
nezáujmom 

dobrá klíma školy, ústretové vzťahy medzi 
učiteľmi, majstrami OV a žiakmi 

nezáujem rodičov o výsledky žiaka, najmä u 
problémových žiakov 

pomerne stály pedagogický zbor neustále narastajúci počet žiakov so špecifickými 
potrebami 

ponuka širokého programu študijných a učebných 
odborov 

nižšia mzdová úroveň garantovaná pedagógom zo 
ŠR 

poskytovanie všetkých úrovní vzdelávania 
v oblasti stavebníctva v spádovej oblasti školy 

absencia špeciálno-pedagogických kompetencií 
zamestnancov školy 

premyslený externý marketing školy vo vzťahu 
k základným školám 

odlišná úroveň kompetencií pre využitie IKT 
u jednotlivých učiteľov školy 

orientácia výchovy a vzdelávania na kľúčové 
kompetencie žiakov potrebné pre uplatnenie sa na 
trhu práce 

odchod kvalitných pedagógov za lukratívnymi 
pracovnými ponukami (mladí učitelia),  
neakceptácia ponuky práce v školstve 

experimentálne overovanie projektov v spolupráci 
so zahraničnými partnermi 

vysoká finančná náročnosť pri kúpe potrebných 
technológií na odborné vyučovanie 

možnosti vyplývajúce z príspevkovej formy 
hospodárenia 

morálne zastarané učebné pomôcky,  
nedostatočný počet moderných učebníc 

nízke percento nezamestnanosti našich 
absolventov, úspešnosť VŠ štúdia 

nedostatočne rozvinuté kompetencie pre prácu 
s projektami (potenciálne zdroje z ESF) 
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veľmi dobrá úroveň výchovného poradenstva nedostatok finančných prostriedkov na nákup 
didaktických pomôcok 

neustále skvalitňovanie materiálneho vybavenia 
pre výučbu odborných predmetov 

nedostatok finančných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na nové investície, opravy a údržbu 

dobré vybavenie kabinetov pre učiteľov – počítače 
a ich pripojenie na sieť – využitie výpočtovej 
techniky v záujme obojsmernej komunikácie 

nárast agresivity a vandalizmus žiakov 

aktívna prezentácia školy na verejnosti – 
mimoškolské aktivity, SOČ, školský časopis 

školské ihrisko 

dobrá spolupráca s firmami v Liptovskom Mikuláši 
a regióne a absolvovanie praxe v týchto firmách, 
väčšie zabezpečenie prepojenia teórie s praxou 

spolupráca so školami podobného typu v nemecky 
a anglicky hovoriacich krajinách 

 pokles záujmu o niektoré odbory štúdia (strechár, 
maliar, klampiar) 

 veková štruktúra pedagogického zboru (vyšší 
priemerný vek), finančne poddimenzované 
ocenenie práce učiteľov 

Príležitosti: Riziká: 

využitie dlhoročných skúseností pedagogického 
kolektívu pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces  

slabý záujem žiakov základných škôl o trojročné 
učebné odbory 

formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 
k dodržiavaniu etických a morálnych princípov 

klesajúce počty novoprijatých žiakov 

príprava a pilotovanie nových študijných 
a učebných odborov v nadväznosti na školský 
výchovno-vzdelávací program 

nedostatočná ponuka akreditovaných kurzov v 
rámci kontinuálneho vzdelávania určených pre 
učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej 
výchovy 

možnosti otvorenia nových študijných a učebných 
odborov v oblasti stavebníctva 

príliš veľká administratívna zaťaženosť 
pedagogických zamestnancov, predovšetkým 
učiteľov a vedúcich pedagogických zamestnancov 

efektívne využívať výpočtovú techniku v rámci 
školy všetkými žiakmi školy 

odchod vysokokvalifikovaných odborníkov zo 
školských služieb, zníženie kvality výchovno-
vzdelávacej práce  

zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami 
trhu práce na základe analýz podnikateľských 
subjektov 

nízka priemerná mzda v školstve 

kvalitnejšia príprava absolventov školy a ich 
uplatnenie na trhu práce 

riziká vyplývajúce z implementácie nových 
školských zákonov 

poskytovanie všetkých úrovní vzdelávania 
v oblasti stavebníctva  a tým aj zvýšiť počet žiakov 
a absolventov školy  

renovácia budovy vykonaním stavebných prác 
strecha, fasáda 

orientácia výchovy a vzdelávania na kompetencie 
žiakov potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce 

nedostatok finančných prostriedkov na obnovu 
a prevádzku školy 

prispôsobiť teoretické vyučovanie potrebám praxe nižšia úroveň didaktických kompetencií učiteľov 
školy v porovnaní s kompetenciami odbornými 

didakticky zapracovať použitie IKT do výchovno-
vzdelávacieho procesu vo vybraných predmetoch 
teoretického a praktického vyučovania 

slabá spolupráca s rodičmi problémových žiakov 
školy 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov 
zo ZŠ 
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Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 
Zvýšiť úroveň školy v súvislosti s obsahom, rozsahom a kvalitou vzdelávania - premena tradičnej školy na 

modernú s dôrazom na potreby učiacej sa spoločnosti prostredníctvom primeranej motivácie: 

 motivovať pedagógov k prijímaniu zmien v učebných plánoch a osnovách s prihliadnutím na 

úspešnosť absolventov na trhu práce a prijatia na VŠ,  

 motivovať pedagógov k zavádzaniu nových foriem a metód vyučovania so zameraním na rozvoj 

kľúčových kompetencií a základných zručností žiakov, 

 zvýšiť podiel aktívneho učenia sa, 

 vedieť kriticky zhodnotiť vlastnú prácu - autoevalvácia školy  – kvalita vzdelávania, 

 zabezpečiť transparentnosť a dostupnosť informácií o výstupoch a výsledkoch školy pre verejnosť, 

 organizovať, podnecovať a podporovať kontinuálne vzdelávanie pedagógov v súlade s potrebami 

školy, 

 zlepšiť informovanosť žiakov ohľadom závislostí a patologických javov v správaní s využívaním 

preventívnych aktivít, 

 skvalitniť prostredie pre voľnočasové aktivity žiakov, 

 zlepšiť prípravu žiakov 4.ročníka na maturitnú skúšku, skvalitňovať vyučovanie a motivovať žiakov 

k lepším výsledkom, 

 zorganizovať prednášky firiem, odborné exkurzie a semináre pre žiakov, zapájať ich do odborných 

súťaží  a projektov s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie, 

 v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov posilňovať a podporovať pozíciu 

výchovnej poradkyne, jej výchovné a poradenské aktivity, 

 znižovať chorobnosť žiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností zameraných na 

prevenciu chorôb (dostatok pohybu, vychádzky do prírody, priaznivá sociálna a emocionálna klíma), 

 realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného 

zdravia, realizovať aktivity propagujúce zdravú výživu, 

 umožniť žiakom školy využívanie všetkých dostupných športovísk školy, rozvíjať telesnú zdatnosť, 

organizovať športové súťaže. 

 
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 
Kód Kód a názov 

študijných 
a učebných 
odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolven
tov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

z toho: počet evidovaných 
nezamestnaných 

žiakov k 15. 09. 2019 
počet žiakov 

zamestnaných 
v odbore, ktorí 

vyštudovali 

3650 M staviteľstvo  25 17 7 5 1 

3656 K operátor stavebnej 
výroby 

8 2 6 5 0 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačnýc
h zariadení 

9 3 4 4 2 

2464 H  strojný mechanik 6 1 5 5 0 

2487H01 autoopravár - 
mechanik 

11 5 5 4 1 

3661 H murár 4 1 3 3 0 

3678 H inštalatér 5 3 2 2 0 
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3684 H strechár 8 4 3 2 1 

2414L01 strojárstvo – výroba, 
montáž, opravy 
prístrojov, strojov a 
zariadení 

14 0 10 8 4 

3659 L stavebníctvo 5 2 3 3 0 

Spolu: 95 38 48 40 9 

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
Psychohygienické podmienky v škole zodpovedajú legislatívne stanoveným podmienkam na zabezpečenie 
duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti žiakov a zamestnancov školy.  
Škola má dobré priestorové podmienky s dostatkom funkčne vybavených odborných učební, najmä kvalitnou 
výpočtovou technikou, čo pozitívne ovplyvňuje kvalitu vyučovania. 
Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje a spĺňa psychohygienické potreby žiakov a učiteľov. 
 
 
Sú vytvorené také podmienky, ktoré v pozitívnom zmysle ovplyvňujú priebeh a výsledky vyučovacieho procesu 
a učebnej činnosti žiakov (rozvrhnutie vyučovacieho času a prestávok, dostupnosť učebných pomôcok a 
didaktickej techniky, vybavenie školy odbornými učebňami, priestormi pre relaxáciu žiakov a organizáciou 
práce v škole). 
Darí sa nám to aj pomocou relaxačnej miestnosti v pavilóne B a relaxačnej zóny v podobe upraveného 
školského átria v pavilóne A. Obidva priestory sa využívajú aktívne takmer počas celého roka a rozširujú pre 
žiakov i zamestnancov možnosti aktivít zameraných na psychorelax. V ponuke je minifitnesscentrum, 
oddychová zóna vo forme paletového sedenia pre cca 20 žiakov, lavičky a stoly pre cca 1 žiacku triedu v átriu. 
Každoročne svojpomocne v rámci odbornej praxe rekonštruujeme a zveľaďujeme priestory školy vo všetkých 
pavilónoch.  V dobrom stave sú hygienické zariadenia v rámci školy, udržiavame dobrú úroveň čistoty 
a poriadku šatní. Kladieme dôraz na úroveň estetizácie tried – priestorov školy, vnútorné vybavenie  
kabinetov.    
Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia žiakov aj zamestnancov. Všetci žiaci 
a zamestnanci majú možnosť stravovania v školskej jedálni Hotelovej akadémie a zamestnanci aj v niekoľkých 
stravovacích zariadeniach v rámci mesta. Formou automatov je zabezpečovaný pitný režim. Vo voľnom čase 
je možnosť využívania všetkých priestorov školy, pozornosť venujeme osvetleniu tried a teplote v triedach 
a dielňach. Naše priestory v škole a dielňach spĺňajú kritériá BOZ a PO.  Snažili sme sa, aby vzdelávanie 
žiakov v našej škole poskytovalo všetkým pocit psychickej spokojnosti. 
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019: 
 

Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Krúžok anglického jazyka 19 Alena Bátoryová 

Krúžok anglický jazyk hrou 8 Jakub Srnka 

Krúžok maturita zo SJL v pohode 12 Daniela Martausová 

Prírodovedné Krúžok fyzika pre prax 14 Anna Chudá 

Krúžok matematika v kocke 13 Anna Maruškinová 

Technické Krúžok rozpočtovania 12 Jana Kubančoková 
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Krúžok elektrotechnický 11 Mária Pálušová 

Krúžok grafických a informačných systémov 18 Zuzana Šišáková 

Krúžok stavebníctvo v praxi 23 Jozef Vallo 

Krúžok stavebných výpočtov 8 Tomáš Pieter 

Krúžok stavebných konštrukcií 11 Jana Ursínyová 

Krúžok grafická príprava v IKT 10 Milan Šuverík 

Krúžok strojárstvo v praxi 20 Iveta Buociková 

Krúžok odborného, technického kreslenia 12 Jana Uhrínová 

Krúžok TZB v praxi 13 Gabriela Vronková 

Umelecké Krúžok rozhlasový 7 Edita Halušková 

Krúžok kreslenia a prípravy na talentové skúšky 11 Miroslav Šufliarský 

Športové Krúžok motoristický 19 Ján Paulus 

Krúžok stolnotenisový 8 Katarína Včelová 

Krúžok turistiky a cykloturistiky 10 Ján Ďurica 

Iné Krúžok prípravy na súťaže TZB  12 Andrea Stankovianska 

Krúžok výchovy k podnikaniu a účtovníctvu 12 Nadežda Multáňová 

Krúžok prvej pomoci a šikovné ruky 19 Jana Matzová 

 
 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Podnikateľský zámer Richard Beňuš, Ivan Borsík 3. miesto 

SOČ Tomáš Bátory 3. miesto 

SOČ Daniel Medvecký 3. miesto 

SOČ Mária  Knapčíková 3. miesto 

Finančná olympiáda Matej Jaraba Účasť 

Finančná olympiáda Miroslav Štefanisko Účasť 

Finančná olympiáda Lukáš Lersch Účasť 

Finančná olympiáda Dávid Brček Účasť 

Finančná olympiáda Šimon Buďvesel Účasť 

Finančná olympiáda Martin Dodok Účasť 

Finančná olympiáda Martin Laučík Účasť 

Finančná olympiáda Filip Mrva Účasť 

Finančná olympiáda Patrik Španko Účasť 

Finančná olympiáda Walter Šinko Účasť 

Finančná olympiáda Adrián Weidlich Účasť 

Celoslovenské 
kolo  

Súťaž Velux Martin Chovan Účasť 

Súťaž Velux Dávid Hoždora Účasť 

Súťaž BOZP -družstvá Richard Beňuš 
Samuel Klocháň 
Michal Moravčík 

3.miesto 

Súťaž BOZP-jednotlivci Michal Moravčík 3.miesto 

Matematický klokan Stanislav Taliga 
Martin Šimrák 

Percentil 95,0 
Percentil 93,6 

Strojárska olympiáda  Tomáš Dúbravec 2.miesto 

Zelený andel Šimon Budveseľ 3.miesto 

Súťaž Meď -družstvá Adam Kubis, Adrián Kachút,  
Alexander Paul, Andrej 
Kendera, Andrej Kordoš,  
Benjamín Dvoršták, Dávid 
Bednár, Filip Bunta, Juraj 
Martinka, Laura Tomašáková, 
Markos Batsikostas, Martin 
Búďan, Matej Švorc, Michaela 
Kratková, Patrik Španko, 
Pavol Sarčák, Pavol 

4.miesto 
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Strmenský, Peter Varecha, 
Radka Sipková, Radko 
Morava, Sarah Pethová,  
Šimon Švihorík, Veronika 
Callová 

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel 
žiakov odborných škôl 

Ján Granát 
Alexander Húšťa 

4.miesto 

Enersol Andrej Kordoš 1.miesto 

Štúrovo pero Veronika Callová 
Alexandra Žiaranová 

Čestné uznanie v kategórií 
stredoškolských časopisov 

Medzinárodné 
kolo 

 
Súťaž murár-družstvá 

 
Samuel Hazucha 
Martin Šimovček 

 
7.miesto 

For Arch Norbert Dudáš 
Matej Husarčík 

1.miesto 

Obnoviteľné energetické zdroje v teórií a praxi Andrej Kordoš 
Tomáš Báthory 

účasť 

 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie 
regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Župná kalokagatia -družstvá Tomáš Bátory 
Martin Šimovček 
Michal Duraj 
Alexander Paul 
Richard Strnad 

4.miesto 

Celoslovenské 
kolo  

Fitnes Sára Masláková 2.miesto 

Street Workout Dávid Letovanec 1.miesto 

Silový trojboj Filip Tomčík 1.miesto 

Medzinárodné 
kolo 

Vodný slalom – dorast do 23 rokov družstvá Martin Dodok 2. miesto 

Vodný slalom – dorast do 23 rokov  Martin Dodok 9. miesto 

Street Workout Michal Moravčík 1.miesto 

 

 
24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 

 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného 
času, stredisko odbornej praxe, jazyková škola): 
  
A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času     

Stredisko odbornej praxe     

 
 

 
B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
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C) Jazyková škola 
 

cudzí jazyk 
počet frekventantov 

žiaci dospelí Spolu 

anglický jazyk    

nemecký jazyk    

francúzsky jazyk    

ruský jazyk    

španielsky jazyk    

taliansky jazyk    

slovenčina ako CJ    

Spolu    

 
 
D) CVČ 
  

p.č. názov krúžku počet žiakov periodicita vedúci krúžku 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2018/2019 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 
 
 
 
Výpis zo zápisnice Rady školy zo dňa 29.10.2019. 
Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, berie ju na 
vedomie a odporúča na schválenie zriaďovateľovi. 
 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 29.10.2019 
 
 
 
 
 
         Ing. Pavel Šišák 
            riaditeľ školy 
 


