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1.časť 
A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
  . 
 Názov školy:    SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ 
 
 Adresa školy:   Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
 Telefónne číslo školy: 045/6733394 

 
 Internetová adresa školy: www.ssost.edupage.org 
 
 Elektronická adresa školy:  ssos.intech@gmail.com  

 
 Údaje o zriaďovateľovi:  InTech Žiar nad Hronom z.p.o., Š.Moysesa č.46,  
                                                 965 01 Žiar nad Hronom 
 
 
       Vedúci zamestnanci školy:   

    RNDr. Beáta TÓTHOVÁ  – riaditeľka školy 

    Mgr. Dana VÁŇOVÁ – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie 

       Ing. Pavel ŽABENSKÝ – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie 

       Ing. Helena ŠANDOROVÁ – zástupkyňa riaditeľky školy  

                                                                                pre technicko-ekonomickú činnosť 

 
    Rada školy:         

RNDr. Táňa Knapeková  zástupca rodičov (predseda rady školy) 

 

Doc. Ing. Milan Škrobian Csc. zástupca zriaďovateľa  

 
Ing. Peter Oťapka   zástupca zriaďovateľa  
 
Ing. Daniela Pradlová    zástupca zriaďovateľa  
 
Ing. Jana Hrmová          zástupca zriaďovateľa  
 . 
Mgr. Jela Šuleková   zástupca rodičov 

  
Beáta Cigáneková   zástupca rodičov  
 
Ing. Ingrid Astachová   zástupca pedagogických zamestnancov školy  
 
Ing. Monika Krčmárová  zástupca pedagogických zamestnancov školy 

  
Alena Dekýšová   zástupca nepedagogických zamestnancov školy  
 

Vladimír Kašša   zástupca žiackej rady školy  
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Žiacka rada:    
       
Martin Hazucha IV.AM –  predseda ŽR 

Vladimír Kašša  IV.AC  – člen ŽR 

Laura Kolesárová III.AS – člen ŽR 

Barbora Víglaská IV.AP – člen ŽR 

Viktor Doletina III.AM – člen ŽR 

 Alexej Kleiner III.AM – člen ŽR 

    Patrik Skokan III.A – člen ŽR 

    Tomáš Fábik II.AM – člen ŽR 

    Dominiík Baláž III.AP – člen ŽR 

    Ondrej Uličný I.AM – člen ŽR 

    Peter Fridrich V.AM – člen ŽR 

 

 

                                  
PREDMETOVÉ KOMISIE: 

 

Predmetová komisia oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov  

Mgr. Marta MIKUŠOVÁ 

 

Predmetová komisia  odboru  operátor strojárskej výroby a mechanik 
nastavovač 

Ing. Lenka KOVÁČOVÁ 

 

Predmetová komisia  študijného odboru elektrotechnika, mechanik 
počítačových sietí 

Ing. Ingrid ASTACHOVÁ 

 

Predmetová komisia  študijného odboru mechanik mechatronik 

 Ing. Andrea KOSORINSKÁ 

 

Predmetová komisia  študijného odboru škola podnikania 

Ing. Eva ŠUSTEROVÁ  
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B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY - VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠVVP V ŠKOLSKOM    
    ROKU 2014/2015 
 

  

Trieda Kód odboru  žiakov ŠVVP 
I.A 2430  H   Operátor strojárskej výroby  12 0 

I.AP 2675 M    Elektrotechnika 

oblasť: elektrické stroje a prístroje 

oblasť: počítačové systémy 
26 

2A 
2B 

I.AM 2679 K    Mechanik  mechatronik 

2411 K    Mechanik  nastavovač 
27 2A 

II.A 2430  H   Operátor strojárskej výroby 9 1A 
II.AP 2675 M    Elektrotechnika 

oblasť: počítačové systémy 
15 1A 

II.AM 2679 K     Mechanik  mechatronik 17 2A 
III.A 2430  H   Operátor strojárskej výroby 15 1A 
III.AC 2682 K     Mechanik počítačových sietí 14 2A 
III.AM 2679 K     Mechanik  mechatronik 14 0 
III.AP 2675 M    Elektrotechnika  

oblasť: elektrické stroje a prístroje 

oblasť: informatické a telekomunikačné systémy 
22 1A 

III.AS 6341 M      Škola podnikania 11 0 
IV.AC 2682 4     Mechanik počítačových sietí  16 0 
IV.AM 2679 4    Mechanik  mechatronik 12 0 
IV.AP 2675 6    Elektrotechnika  oblasť:: elektrické stroje a prístroje 

6341 6     Škola podnikania 
18 1A 

V.AM 2679 4    Mechanik  mechatronik 9 0 

 
SPOLU: 237 

13A 
2B 

 
Zloženie žiakov podľa odborov: 

Odbor počet žiakov ročníky 

2430  H   Operátor strojárskej výroby  36 1.-3. ročník 

2675 M    Elektrotechnika 69 1.-4. ročník 

2679 K    Mechanik  mechatronik 70 1.-5. ročník 

2411 K    Mechanik  nastavovač 9 1.ročník 

2682 K     Mechanik počítačových sietí 30 3.-4.ročník 

6341 M      Škola podnikania 23 3.-4.ročník 
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D. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA  SŠ, ÚDAJE O POČTE 
A ÚSPEŠNOSTI  UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 

 
 

Odbor 
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2675 M  elektrotechnika  
 

4 30 28 19 19 

2479 K  mechanik – mechatronik 
 

4 44 41 25 26 

2411 K  mechanik nastavovač 
 

4 20 18 9 9 

2262 K hutník operátor 
 

4 3 2 2 0 

2430 H  operátor strojárskej výroby 
 

3 23 22 13 18 

Prijatí spolu:  120 111 68 72 

 

E. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 
STUPŇA VZDELANIA 

 
PROSPECH A SPRÁVANIE ŽIAKOV NA KONCI ŠK.ROKA 2014/2015 
 

Trieda Počet žiakov D CH P PSV PVD N N1 N2 N3 a viac správanie2 správanie3 

I.A 12 0 12 11 0 0 1 0 0 1 1 3 

II.A 9 0 9 7 0 1 1 0 0 1 3 2 

III.A 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.AM 26 0 26 16 1 7 2 1 0 1 1 1 

I.AP 25 0 25 20 1 4 0 0 0 0 1 0 

II.AM 17 0 17 11 2 4 0 0 0 0 0 1 

II.AP 15 2 13 10 2 3 0 0 0 0 1 0 

III.AC 14 0 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 

III.AM 14 0 14 10 1 1 2 0 0 2 0 2 

III.AP 21 0 21 18 0 3 0 0 0 0 3 2 

III.AS 10 10 0 7 0 1 2 0 1 1 0 2 

IV.AC 15 1 14 9 0 5 1 0 0 1 1 0 

IV.AM 12 0 12 5 2 4 1 0 0 1 0 1 

IV.AP 17 10 7 13 3 1 0 0 0 0 0 0 

V.AM 9 0 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 7 

DOCHÁDZKA ŽIAKOV ZA 1. A 2.POLROK ŠK.ROKA 2014/2015 

Trieda Počet žiakov 
Zameškané 

 hodiny ZH/žiaka 
Ospravedlnené 

 hodiny OH/žiaka 
Neospravedlnené 

 hodiny NH/žiaka 

I.A 12 2448 204,00 2263 188,58 185 15,42 

II.A 9 2279 253,22 2063 229,22 216 24,00 

III.A 13 2893 222,54 2754 211,85 139 10,69 

I.AM 26 3693 142,04 3630 139,62 63 2,42 

I.AP 25 3429 137,16 3393 135,72 36 1,44 

II.AM 17 2658 156,35 2600 152,94 58 3,41 

II.AP 15 1705 113,67 1667 111,13 38 2,53 

III.AC 14 1875 133,93 1793 128,07 82 5,86 

III.AM 14 2699 192,79 2566 183,29 133 9,50 

III.AP 21 3205 152,62 3160 150,48 45 2,14 

III.AS 10 2498 249,80 2378 237,80 120 12,00 

IV.AC 15 2350 156,67 2194 146,27 156 10,40 

IV.AM 12 1867 155,58 1825 152,08 42 3,50 

IV.AP 17 1942 114,24 1924 113,18 18 1,06 

V.AM 9 882 98,00 864 96,00 18 2,00 

 

VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK  2015 

PREDMET ÚROVEŇ POČET ŽIAKOV EČ PFIČ Priemer 

Anglický jazyk B1 36 44,20% 52,26% 2,75 

Anglický jazyk B2 3 64,43% 85,00% 1,67 

Nemecký jazyk B1 2 45,80% 67,50% 1,5 

Praktická časť odbornej zložky   43     2,29 

Slovenský jazyk a literatúra   42 45,10% 62,63% 2,46 

Teoretická časť odbornej zložky   42     2,54 

Matematika (dobrovoľná)   5 20,00%   1,33 

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS  
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  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

SJL 55 % 55 % 55,96 % 53,09 % 51,68 % 57,00 % 45,10% 

ANJ B1 32,86 % 50 % 44,6 % 39,54 %  43,45 % 49,05 % 44,20% 

NEJ B1 49,46 % 38,4 % 25,68 % 26,48 % 32,55 % 37.37 % 45,80% 

 
Porovnanie výsledkov ústnej časti a praktickej časti MS  
 

  2012 2013 2014 2015 

SJL 3,00 2,28 2,33 2,46 

ANJ 2,79 2,77 2,84 2,75 

NEJ 3,36 2,50 2,42 1,50 

TČOZ 2,53 2,23 2,42 2,54 

PČOZ 2,24 2,29 2,21 2,29 

 

 
 
 
 
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2015 

 

Odbor 
Počet 

žiakov 
PsV PVD P N 

2430 H operátor strojárskej výroby 13 0 0 9 4 

 
Porovnanie výsledkov písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti ZS  

 

  
Písomný test 

 (%) 
Praktická časť  

(%) 
Ústna skúška 

 (priemerná známka) 

2012/2013 51,80 73,80 3,00 

2013/2014 58,50 69,92 3,29 

2014/2015 43,53 81,79 3,00 
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F. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ NA SŠ, 

UPLATŇOVANÉ   UČEBNÉ  PLÁNY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2014/2015  PRE 
JEDNOTLIVÉ ODBORY 
 

 

Školský vzdelávací program jednotlivých odborov bol vytvorený na základe Štátneho 

vzdelávacieho programu pre ISCED 3 odbory – 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,  26 

elektrotechnika, 63 ekonomika a organizácia, obchod a služby a je s ním v súlade. 
 

Štátny vzdelávací program bol vytvorený v súlade s Medzinárodnou normou pre klasifikáciu 

vzdelávania (International Standard Classification of Education – ISCED 97) s cieľom sprehľadnenia 

a porovnania  vzdelávacích programov na národnej úrovni vzhľadom k štandardným charakteristikám 

ako sú dĺžka vzdelávania, vstupný vek žiaka do programu, zameranie programu (výchovne, 

všeobecnovzdelávacie, odborné, praktické), podmienky programu, kvalifikácia, normy certifikácie, 

možnosti ďalšieho vzdelávania a pod. ISCED je meradlom hodnotenia a porovnávania kvality obsahu 

vzdelávania. Vzdelávací program je preto základnou jednotkou klasifikácie ISCED 97.    

ISCED 3 zodpovedá vyššiemu sekundárnemu - stredoškolskému vzdelávaniu. 

  Subkategória ISCED 3A charakterizuje vzdelávacie programy určené k:  

 príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce, 

 získaniu prvej odbornej kvalifikácie a  možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších 

stupňoch vzdelávania na ISCED 4 alebo 5.  

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu orientované na  odborné vzdelávanie a praktickú 

prípravu je porovnateľné so zameraním vzdelávacích programov na ISCED 3A.   

Subkategória ISCED 3C charakterizuje vzdelávacie programy určené k príprave žiakov na 

povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce.  Zároveň však poskytuje 

možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších úrovniach vzdelávania. Obsahové zameranie 

vzdelávacieho programu musí byť najmenej na 75% orientované na  odborné vzdelávanie a praktickú 

prípravu.   
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Číslo  
odboru 

Názov odboru 
Forma štúdia, 

kategória 
Dĺžka 
štúdia 

Platné od 

2430 H operátor strojárskej výroby denná,  
ISCED 3C 

3 1.9.2012 
 

2675 M elektrotechnika  denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
 

2679 4 mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

5 1.9.2008  
pre 5.ročník 

2679 K mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

5 1.9.2012 
pre 3.-4.ročník 

2679 K mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2014 
pre 1.-2.ročník 

2682 K mechanik počítačových 
sietí 

denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 4.ročník 

6341 M škola podnikania denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 4.ročník 

 

G. ÚDAJE    O    POČTE     ZAMESTNANCOV    A    PLNENÍ     KVALIFIKAČNÉHO  
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV ŠKOLY  V ŠKOLSKOM  

    ROKU 2014/2015 
 

UČITELIA PODĽA KARIÉROVÝCH STUPŇOV:   
Učiteľ s II. atestáciou: 2 
Učiteľ s I. atestáciou: 17 
Samostatný pedagogický zamestnanec: 6 
Začínajúci pedagogický zamestnanec: 2 

 
 

 

 
Meno, priezvisko, titul, 

pracovné zaradenie 

Dosiahnuté 

vzdelanie 
Aprobácia Kariérový stupeň 

1. 
Beáta, Tóthová, RNDr. 

riaditeľka školy 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ matematika- 
deskriptívna geometria 

Učiteľ s II .atestáciou 

2. 
Dana, Váňová, Mgr. 

Zástupca RŠ TV 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ  matematika - fyzika - 
informatika 

Učiteľ s II. atestáciou 

3. 
Pavel, Žabenský, Ing. zástupca 

RŠ PV 
VŠ II. stupňa 

Výrobné stroje a zariadenia, 
DPŠ strojárstvo 

Učiteľ s I. atestáciou 

4. 
Ingrid, Astachová, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa 

El. informačná a meracia 
technika 

Učiteľ s I. atestáciou 

5. 
Katarína Barančoková, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Elektroenergetika Učiteľ s I. atestáciou 

6. 
Renáta, Bartková, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Oznamovacia elektrotechnika Učiteľ s I. atestáciou 

7. 
Iveta, Búciová, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. Pre II. stupeň ZŠ 

+rozširujúce štúdium SJ a 
literatúra 

Učiteľ s I. atestáciou 

8. 
Jozef Cvejkuš Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ telesná výchova -

branná výchova 
Učiteľ s I. atestáciou 

9. 
Martin, Dodek, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ 

fyzika, základy techniky + VT 
Učiteľ s I. atestáciou 
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10. 
Mária, Drgoňová, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ 
MAT, FYZ 

Učiteľ s I. atestáciou 

11. 
Ján, Gaal, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Geografia a kartografia, 
Učiteľstvo geografie -
konverzný program 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

12. 
Eva Kováčová, Mgr. 
Učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ 

Biológia – Chémia - ANJ 
Učiteľ s I. atestáciou 

13. 
Peter, Kavacký, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Telekomunikácie Učiteľ s I. atestáciou 

14. 
Andrea, Kosorinská, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Elektrotechnológia Učiteľ s I. atestáciou 

15. 
Monika, Krčmárová, Ing. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Verejná ekonomika správa ŠJS 
AJ, RJ, písanie na stroji 

Učiteľ s I. atestáciou 

 
16. 

Helena, Kubíková, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Strojárska technológia Učiteľ s I. atestáciou 

17. 
Marta, Mikušová, Mgr. 

učiteľ všeob. pred 
VŠ II. stupňa Uč. VŠ NJ Učiteľ s I .atestáciou 

18. 
Viera, Murgašová, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Strojárska technológia Učiteľ s I. atestáciou 

19. 
Mária, Pružinová, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ náboženská v. a etická 
v. 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

20. 
 

Drahomíra, Vengrínová, Ing.  
učiteľ odbor. pred. 

VŚ II. stupňa  
Ekonomika a manažment 

malých a stredných podnikov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

21. 
Ingrid, Víglaská, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ SJ a literatúra - NJ a 
literatúra 

 
Učiteľ s I. atestáciou 

22. 
Eva, Šusterová, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa 
Ekonomika a riadenie 

drevárskeho priemyslu 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

  

 
MAJSTRI OV 
 

 
Meno, priezvisko, titul, prac. 

zaradenie 

Dosiahnuté 

vzdelanie 
Odbor Kariérový stupeň 

23. 
Milan, Marcibál, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa 
Kybernetika 

dopravy a spojov 
Učiteľ s I. atestáciou 

24. 
Jozef, Maruniak, majster OV 

ÚSO Stroj + DPŠ 
Samostatný pedagogický 

zamestnanec 

25. 
Miroslav, Spielmann, majster 
OV 

ÚSO Elektro 
Samostatný pedagogický 

zamestnanec 

26. Jozef Schnierer ÚSO Stroj  
Začínajúci pedagogický 

zamestnanec 

27. Peter Janek ÚSO Stroj + DPŠ 
Samostatný pedagogický 

zamestnanec 
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H. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 
 

Meno učiteľa Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov 

Rozsah 

vzdelávania 

Mgr. Iveta 
Búciová 

atestačné MCBB Prípravné vzdelávanie na II. 
atestáciu.  

60 hodín 

Mgr. Marta 
Mikušová 

špecializačné RSOV,národ
ný projekt 

Program kontinuálneho vzdelávania 
pre kariérových poradcov na SOŠ  

100 hodín 

Mgr. Ingrid 
Víglaská 
 

aktualizačné MCBB Učebné štýly žiakov a vyučovacie 
štýly učiteľov 

60 hodín 

aktualizačné  MCBB Efektívna komunikácia a asertívne 
riešenie problémov v škole 

50 hodín 

Mgr. Dana 
Váňová 

funkčné 
aktualizačné 

MPC BB Indikátory kvality v hodnotení 
pedagogických zamestnancov 

60 hodín 
(48/12) 

 

Meno učiteľa Druh 

vzdelávania 

Názov,( termín) Rozsah 

vzdelávania 

RNDr. Beata 
Tóthová 

Workshop - 
RSOV 

Vízia zavedenia duálneho systému vzdelávania   
Proces zavedenia duálneho systému vzdelávania 
v škole 
Pozitíva zavedenia duálneho systému vzdelávania 
(13.-14.1.2015, 1.-2.7.2015) 

4 dni 

Odborná 
konferencia 

Aktívna účasť na Trend konferencii: „Ako realizovať 
duálne vzdelávanie“ (20.4.2015) 

1 deň 

Stáž Stáž zameraná na realizáciu duálneho systému 
vzdelávania na stredných školách a v COVP 
v Zistersdorfe Rakúsko 

2 dni 

Ing. Pavel 
Žabenský 

Workshop - 
RSOV 

Vízia zavedenia duálneho systému vzdelávania   
Proces zavedenia duálneho systému vzdelávania 
v škole 
Pozitíva zavedenia duálneho systému vzdelávania 
(13.-14.1.2015, 1.-2.7.2015) 

4 dni 

Odborná 
konferencia 

Trend konferencia: „Ako realizovať duálne 
vzdelávanie“ (20.4.2015) 

1 deň 

Stáž Stáž zameraná na realizáciu duálneho systému 
vzdelávania na stredných školách a v COVP 
v Zistersdorfe Rakúsko 

2 dni 

Odborné 
vzdelávanie 

Strojárska metrológia - 3D meranie 1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Kreslenie Solid Works 2 dni 

Ing. Ingrid 
Astachová 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie PLC 
18.-22.8.2014 

45 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Automatizačné systémy 
2.-3.9.2014 

16 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie Solid Works Elektrical 
6.11.2014 

 
1 deň 

Odborná stáž Zameraná na oblasť robotiky vo firme Nemak 1 deň 

Odborné Školenie predsedov hodnotiacich komisii         
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vzdelávanie 19.1.2015 1 deň 

Ing. Katarína 
Barančoková 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti 
26.a 29.05.2015 

1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie PLC 
18.-22.8.2014 

45 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Automatizačné systémy 
2.-3.9.2014 

16 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie organizátorov školských kôl SOČ         
6.11.2014 

1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie programovateľných automatov PLC firmou 
Slovalco,a.s. 

IX.-XII.2014 

Vedecká 
konferencia 

Energeticky efektívne osvetlenia - firma Slovalux 2 dni 

Ing. Renáta 
Bartková 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie PLC 
18.-22.8.2014 

45 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Automatizačné systémy 
2.-3.9.2014 

16 hod 

Vedecká 
konferencia 

Energeticky efektívne osvetlenia - firma Slovalux  2 dni 

Mgr. Ján Gaal Odborné 
vzdelávanie 

Webdizajn 
Školenie registrátorov portálu 
RŠOV 24.9.2014 

1 deň 

Ing. Peter 
Kavacký 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie PLC 
18.-22.8.2014 

45 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie Solid Works Elektrical 
6.11.2014 

 
1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Senzorika  
09.-10.12.2014 

2 dni 

Ing. Andrea 
Kosorinská 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie PLC 
18.-22.8.2014 

45 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Automatizačné systémy 
2.-3.9.2014 

16 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

EDU konferencia Solid Works Elektrical 
8.10.2014 

 
1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie Solid Works Elektrical 
6.11.2014 

1 deň 

Odborná stáž Zameraná na oblasť robotiky vo firme Nemak 1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Školenie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti 
26.a 29.05.2015 

1 deň 

Ing. Lenka 
Kováčová 

Odborné 
vzdelávanie 

Strojárska metrológia - 3D meranie 1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Kreslenie Solid Works 2 dni 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie CNC strojov-  systém Siemens 5 dní 

Odborné 
vzdelávanie 

EDU konferencia Solid Works Elektrical 
8.10.2014 

 
1 deň 

 Odborné 
vzdelávanie 

Školenie CNC programovania, Dubnica nad Váhom  3 dni 
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Odborná stáž Zameraná na oblasť robotiky vo firme Nemak 
 

1 deň 

Stáž Stáž zameraná na realizáciu duálneho systému 
vzdelávania na stredných školách a v COVP 
v Zistersdorfe Rakúsko 

2 dni 

Ing. Helena 
Kubíková 

Odborné 
vzdelávanie 

Strojárska metrológia - 3D meranie 1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Kreslenie Solid Works 2 dni 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie CNC strojov-  systém Siemens 5 dní 

Odborné 
vzdelávanie 

Strojárska metrológia - 3D meranie 1 deň 

Mgr. Marta 
Mikušová 

Stáž Stáž zameraná na realizáciu duálneho systému 
vzdelávania na stredných školách a v COVP 
v Zistersdorfe Rakúsko 

2 dni 

Ing. Viera 
Murgašová 

Odborné 
vzdelávanie 

Strojárska metrológia - 3D meranie 1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Kreslenie Solid Works 2 dni 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie CNC strojov-  systém Siemens 5 dní 

Jozef  Schnierer Odborné 
vzdelávanie 

Školenie CNC programovania, Dubnica nad Váhom 3 dni 

Bc. Miroslav 
Spielmann 

Odborné 
vzdelávanie 

Programovanie PLC 
18.-22.8.2014 

45 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Automatizačné systémy 
2.-3.9.2014 

16 hod 

Odborné 
vzdelávanie 

Senzorika  
09.-10.12.2014 

2 dni 

Ing. Pavel 
Žabenský 

Odborné 
vzdelávanie 

Strojárska metrológia - 3D meranie 1 deň 

Odborné 
vzdelávanie 

Kreslenie Solid Works 2 dni 

Všetci učitelia a 
majstri 

Exkurzie Firma GAMAALUMINIUM 
Firma NEMAK 

1 deň 
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I.  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY  
 

 

 Škola v školskom roku 2014/15 realizovala nasledovné aktivity: 

EXKURZIE  

Miesto Termín Cieľ akcie Trieda Organizátor 

PK Operátor strojárskej výroby 

SAPA 

 

4.9.2014 Strojové obrábanie 

 

I.A Ing. Žabenský  
p.Schnierer 

REMESLO 

NEMAK  

 

4.9.2014 Strojové obrábanie 

 

I.A Ing.Žabenský 

 

GAMA ALUMINIUM 5.9.2014 Strojové obrábanie 

CNC 

2.ročník p. Maruniak 

PK Elektrotechniky 

VŠD Žilina 9.9.2014 Prehliadky 
technických prác 

Úspešný žiaci 
zo všetkých 
tried 

Ing.Barančoková 
Ing.Bartková 

Elosys Trenčín 16.10.2014 odborná exkurzia na 
medzinárodnej 
výstave 
elektrotechniky, 
elektroniky 
a informačných 
technológií  

 
III.AP, IV.APELE, 
III.AM 

Ing. Astachová 
Ing.Barančoková 
Ing.Bartková 

PK mechanik mechatronik 

Exkurzia – firma 
NEMAK 

september  
2014 

odborná exkurzia  
 

I.AM Ing.Marcibál, 
Bc.Spielmann 

Týždeň vedy 

a techniky TU Zvolen  

 

12.11.2014 odborná exkurzia  výber žiakov Ing.Kováčová 

INOVAL 9.2.2015 odborná exkurzia - 
3D tlačiarne 

V.AM p.Schnierer 

PK Škola podnikania 

Bratislava 
SCCF pri ŠIOV  

25.11.2014 17. medzinárodný 
veľtrh cvičných firiem 

III. AS Ing. Vengrínová 
 

Žiar nad Hronom, 
MsKC 

31.03.2014 19. veľtrh cvičných 
firiem  

III. AS Ing. Vengrínová 
 

PK jazykov 

Exkurzia Viedeň 02.06.2015 Spoznať pamiatky 
a zaujímavosti 
Viedne. 

Výber z celej 
školy 

Mgr. Mikušová 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov 

Recyklácia plastov 
v TransformRecykling 
a.s. ZH 

16.09.2014 Vidieť recykláciu 
plastov, ochrana 
životného prostredia. 

 Mgr. Cvejkuš 
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Čistička odpadových 
vôd v ZH 
 
 
 

10.06.2015 
 
 
 
 

Spoznať proces 
čistenia odpadových 
vôd, ochrana 
životného prostredia 

 
 
 
 
 

Mgr. Cvejkuš 
 
 
 
 

Vysoké Tatry 06.10.2014  Prvé ročníky Mgr. Cvejkuš 
 

AKTIVITY  PRE ŽIAKOV ŠKOLY 

 

Názov a popis akcie Cieľ, popis akcie Trieda Zodpovední 

Celoškolské aktivity 

Propagačné akcie školy 

Otvorenie centra 
odborného 
vzdelávania 
24.11.2014 
 

Prezentovať úspechy a aktivity 
centra zástupcom mesta, 
predstaviteľom InTech-u, 
výchovným poradcom zo ZŠ 
a rodičom, a tým priblížiť možnosti a 
podmienky učenia sa našich žiakov 
a praktické výrobky žiakov 

Všetci žiaci Všetci  

DOD 
11.2.2015 

Prezentácia odborov v priebehu 
vyučovania, formou ukážok 
vybavenia priestorov školy 
a priebehom vyučovania odborných 
predmetov pre žiakov a rodičov 
končiacich ročníkov ZŠ. Prezentácia 
firiem, poskytovanie informácií 
o duálnom vzdelávaní. 

Všetci žiaci Všetci  

Poznaj svoje možnosti 
5.11.2014 

Motivovať žiakov ZŠ k štúdiu 
technických odborov a predstaviť im 
technické profesie 

Vybraní žiaci Vedenie školy, PK 
odborov 

Stredoškolák 
25.11.2014 

Prezentácia odboru, náborová 
činnosť pre žiakov končiacich 
ročníkov ZŠ 

Vybraní žiaci  Všetci  

Stredoškolák Banská 
Bystrica, 27.11.2014 

Propagačná a náborová akcia Vybraní žiaci Ing. Kováčová, Ing. 
Žabenský 

Stredoškolák Zvolen, 
4.12.2014 

Propagačná a náborová akcia Vybraní žiaci Ing. Kováčová, Ing. 
Žabenský 

JUVYR Bratislava 
25. – 26.11.2014 

Propagačná akcia Vybraní žiaci Ing.Žabenský 

Kariérový poradca 

Dni kariéry 14.11.2014 
plány individuálneho rozvoja , 
žiaci prvých ročníkov prednáška 
k osobnému rozvoju 

Všetci žiaci 
 

Mgr. Mikušová 

13.02.2015 
inštruktáž o možnostiach uplatnenia 
po skončení strednej školy 

4. a 5.ročníky 
 

10.03.2015 
workshop  na rozvoj zručností 
v písaní žiadostí o zamestnanie, 
životopisov, motivačných listov 

Všetci žiaci 
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10.04.2015 

motivačné besedy s úspešnými 
predstaviteľmi profesie a 
absolventmi školy zo 
spolupracujúcich firiem.  

Všetci žiaci 
 

Odborné aktivity pre žiakov 

Deň vedy a techniky Odborné prednášky, vzdelávania, 
Deň vedy a techniky-FEVT TU ZV 
 

Vybraní žiaci Ing. Kováčová 

Prednáška k finančnej 
gramotnosti 

Zvýšenie finančnej gramotnosti II.AP, III.AM, III.AP, 
III.AS, II.A 

CVČ, Mgr.Váňová 

Obchodovanie s 
ľuďmi - riziká práce v 
zahraničí 

Obchodovanie s ľuďmi - riziká 
práce v zahraničí 

III. AC, III. AS Mgr.Búciová 

Celoškolské akcie 

Futbalový turnaj  Utužovanie kolektívov, 
medzitriedna súťaž 

Všetci žiaci Mgr.Cvejkuš 

Stolnotenisový turnaj  Utužovanie kolektívov, 
medzitriedna súťaž 

Všetci žiaci Mgr.Cvejkuš 

Deň vody  Akcia zameraná na ochranu 
životného prostredia 
Reláciou v školskom rozhlase 
o nenahraditeľnom význame vody 
a následne ochutnávkou rozličných 
vôd a čajov, ktoré pripravili žiačky 
odboru ŠP, sme si pripomenuli 
svetový deň vody 

Všetci žiaci Mgr.Cvejkuš 

Deň ZEME  Akcia zameraná na ochranu 
životného prostredia 
Cieľom svetového dňa zeme bolo 
pripomenúť si našu závislosť na 
cenných daroch poskytovaných 
zemou. Pri príležitosti dňa zeme sme 
spoločnými silami vyčistili areál 
školy a jeho blízke okolie. 

Všetci žiaci Mgr.Cvejkuš 

Zber papiera  Akcia zameraná na ochranu 
životného prostredia 

Všetci žiaci Mgr.Cvejkuš, 
Mgr.Kováčová E. 

Aktivita „zelenej 
školy“- charitatívna 
burza 

Charitatívna burza pre sociálne 
slabých 

Všetci žiaci Mgr.Cvejkuš, 
Mgr.Kováčová E.  

Deň narcisov Zbierka na pomoc onkologickým 
pacientom 

IV.AS, IV.AC Mgr.Cvejkuš 

Divadelné 
predstavenie 
American dream 

Návšteva divadelného predstavenia Všetci žiaci Ing.Krčmárová 

Imatrikulácie Privítanie prvákov a uvedenie do 
cechu študentského 
Príprava a prevedenie zábavného 
programu pre žiakov 1.ročníkov, 
ktorý zorganizovali žiaci 2.ročníkov,, 

Všetci žiaci TU druhé a prvé 
ročníky 



 18 

zabezpečili si pomôcky, nacvičili 
program,  

Mikuláš Zachovávanie kultúrnych tradícií Všetci žiaci Mgr. Víglaská 

Vianočný program Zapojenie žiakov do voľnočasového 
diania na škole, príprava programu 

Všetci žiaci TU 

Oceňovanie žiakov 
cenou „Žiak roka“ 

Motivácia študentov ku štúdiu a  
k reprezentácii školy 

Všetci žiaci Všetci vyučujúci 

Charitatívne akcie 
Študentská kvapka 
krvi 10.11.2014 

Dobrovoľné darcovstvo krvi  29 žiakov Mgr.Kováčová E. 

Valentínska kvapka 
krvi 3.2.2015 

Dobrovoľné darcovstvo krvi  27 žiakov Mgr.Kováčová E. 

Aktivita „zelenej 
školy“- charitatívna 
burza 
 

Charitatívna burza Celá škola Mgr.Cvejkuš, 
Mgr.Kováčová E.  

Strojárske predmety 

Odborná prednáška 
TU Zvolen, 15.12.2014 

odborná prednáška VŠ pedagógov 
(doc. Ing.  Kučera, PhD , doc. Ing. 
Beňo, PhD 

vybraní žiaci Ing. Kováčová 

Tvorba vlastných 
prezentácií 
a digitálnych 
učebných materiálov 

S cieľom vytvoriť si vlastné 
výučbové materiály na vybrané 
odborné témy 

Pre žiakov učiacich 
sa v príslušných 
predmetoch 

Ing. Kováčová, 
 Ing. Kubíková,  
Ing. Murgašová 
Ing. Žabenský 

Mechatronika 

Tvorba vlastných 
prezentácií 
a digitálnych 
učebných materiálov 

S cieľom vytvoriť si vlastné 
výučbové materiály na vybrané 
odborné témy 

Pre žiakov učiacich 
sa v príslušných 
predmetoch 

Ing.Barančoková, 
Ing.Bartková,  
Ing .Kavacký, 
Ing. Kosorinská,  

Elektrotechnické predmety 

Lego liga 
12.12.2014 

Pomoc CVČ pri realizácii Vybraní žiaci III.AP Ing.Bartková 

Jarný tábor 
praktických činností 
16.2.2015 

Praktické činnosti pre žiakov ZŠ 
Jarný tábor technických zručností 
Cieľ- populárno-odborným 
spôsobom zoznámiť žiakov 
základných škôl so základmi 
strojárenskej a elektrotechnickej 
výroby.   

Žiaci ZŠ Ing.Kosorinská, 
Ing.Astachová 

Tvorba vlastných 
prezentácií 
a digitálnych 
učebných materiálov 

S cieľom vytvoriť si vlastné 
výučbové materiály na vybrané 
odborné témy 

Pre žiakov učiacich 
sa v príslušných 
predmetoch 

Mgr.Váňová, 
Ing.Astachová, 
Mgr.Gaal,  
Mgr.Dodek,  

Jazyky 

Oktoberfest Cieľ – priblíženie nemeckej kultúry 
žiakom prostredníctvom prezentácie, 
priameho prenosu z miesta konania, 
popísaním zvykov a tradícií, riešenie 
úloh k danej tematike 

Nemčinári+ II.AP, 
IV.AM 

Mgr.Mikušová 

Christmastea party Zvyky a tradície v anglicky 
hovoriacich krajinách 
 

Angličtinári Mgr.Kováčová E. 
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Beseda o knihe: 
„Generálove deti“ 
s Nely Veselou  

Beseda o  autorkinej skúsenosti 
s koncentračným táborom 

IV.AM, IV.AP Mgr.Búciová 

Deň hlasného čítania Motivovať žiakov k čítaniu Všetci žiaci Mgr.Búciová 

Súťaž "Ovládame 
slovenčinu" 
 

Motivácia žiakov venovať sa 
materinskému jazyku 

Vybraní žiaci Mgr.Búciová, 
Mgr.Víglaská 

Kvíz o anglicky 
hovoriacich krajinách 

Medzitriedna súťaž 3. a 4. ročníky Mgr.Kováčová E., 
Ing.Krčmárová 

Žiacka rada 

Dobrovoľnícka akcia 
v domove dôchodcov 
ZH 

Pomoc pri sťahovaní nábytku III.AM, IV.AC Mgr.Víglaská 

Exhibičná debata 
v MsKC 

Zúčastniť sa na diskusii  12 žiakov z rôznych 
tried 

Mgr.Víglaská 

Týždeň boja proti 
fajčeniu 

Boj proti fajčeniu Vybraní žiaci Mgr.Víglaská 

Maľovanie učebne 
humanitných 
predmetov 

Zútulniť učebňu Kašša, Skladan 
IV.AC  

Hazucha IV.AM 

Mgr.Víglaská 

Realizácia žiackeho 
projektu 

Úprava  basketbalového ihriska Žiacka rada Mgr. Víglaská 

Triedne aktivity 

Návšteva Výstavy SNP  
v MsKC + návšteva 
mestského múzea 

Utužovanie kolektívu, získanie 
poznatkov o SNP a regióne 

III.AM Mgr. Víglaská 

Stužková slávnosť  Utužovanie kolektívu V.AM Mgr. Drgoňová 

Mestská obývačka- 
Prednáška "Ako sa 
učiť cudzie jazyky" 

Získanie poznatkov v učení sa II.AP Ing. Krčmárová 

Koncoročné výlety  Utužovanie kolektívu II.AM, II.AP, IV.AM 
III.AM 

Mgr.Kováčová,  

Ing.Krčmárová, 

Mgr.Cvejkuš 

Mgr. Víglaská 

 
PREHĽAD VÝSLEDKOV ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH NA ÚROVNI OKRESU, KRAJA  
A SLOVENSKA: 
Žiaci školy sa zapájajú do rôznych  odborných, záujmových, športových a dobročinných 

podujatí, ktorými reprezentujú školu na verejnosti: 

ODBORNÉ SÚŤAŽE ZO STROJÁRSKYCH ODBOROV: 
 

Druh súťaže  Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

ZENIT V STROJÁRSTVE 
SSOŠT ZH 
28.10.2014 

Peter Oslanec 
 
Patrik Skokan 
 

3.A 1.miesto/školské 
 
2. miesto/školské 

Príprava na 
súťaž: 
Ing. Kováčová, 
Ing. Kubíková, 
Ing. Murgašová 
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ZENIT V STROJÁRSTVE V 
BREZNE  
4.12.2014 
 
 

Peter Oslanec 
 
Patrik Skokan  
 

3.A 4. miesto/regionálne 
 
7. miesto/regionálne 
 

Príprava na 
súťaž: 
Ing. Kováčová, 
Ing. Kubíková, 
Ing. Murgašová 
MOV- Schnierer 
MOV- Maruniak 

ODBORNÉ SÚŤAŽE Z ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV: 
 

Druh súťaže  Meno žiaka Trieda 
Umiestnenie/ 

kolo 

Učiteľ, ktorý 
žiaka (ov) 

pripravoval 

Festival vedy a techniky 
17.10.2014 

Drevo, Šuster, 
Potančok, 
Hoffmanová 

IV.AP 
IV.AC 

Postup z 
oblastného  
kola  

Ing.Barančoková 

Festival vedy a techniky 
13.-15.11.2014 

Drevo, Šuster 
Potančok, 
Hoffmanová 

IV.AP, 
IV.AC 

Celoštátne 
kolo 
účasť 

Ing.Barančoková 

Zenit v programovaní 
6.11.2014 

10 účastníkov  III.AC, 
IV.AC,  
III.AP  

Postup zo 
školského 
kola  
Kapšo, Čačala  
 

Mgr.Gaal 

Zenit v programovaní 
12.11.2014 

Kapšo, Čačala III.AP Krajské kolo 
Účasť 
 

Mgr.Gaal 

Zenit v elektronike 
13.11.2014 

Výber žiakov zo 
všetkých ročníkov 
odboru 13 
účastníkov 

 Postup zo 
školského 
kola  
Krajči III.AP, 
Kollárová II.AP 

Ing.Astachová, 
Ing.Bartková 

Zenit v elektronike 
4.12.2014 

Krajči 
 
 
Kollárová 

III.AP 
 
 
II.AP 

4.miesto 
/krajské kolo 
v kategórií A 
4.miesto 
/krajské kolo 
v kategórii B 

Ing.Astachová 

Zenit v spolupráci so ZŠ 
27.1.2015 Trenčín 

Sedliak III.AP Celoštátne 
kolo 
účasť 

Ing.Barančoková 

Stredoškolská odborná 
činnosť Banská Bystrica 
27.03.2015 

Michalec, Mečiar I.AP 4.miesto/ 
krajské kolo 
v odbore č.11 

Ing.Astachová 
(hodnotiteľ) 
Ing.Barančoková 
(konzultant) 

 
ODBORNÉ SÚŤAŽE Z  ODBORU MECHATRONIKA 
 

Druh súťaže  Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Stredoškolská odborná 
činnosť  
  

Pinka 
Lukáč 
 

 
IV.AM 
 
 

2. miesto/ 
krajské kolo 
(účasť na 
celoslovenskej 
prehliadke prác) 

Konzultant :  
Ing.Kováčová 
 
 

3D modelovanie 
v SolidWorks v Trenčíne  

Pinka 
Lukáč 
Sobôtka 

IV.AM 3. miesto 
9. miesto 
13. miesto 

Príprava na 
súťaž : 
Ing.Kováčová 
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ODBORNÉ SÚŤAŽE Z EKONOMICKÝCH ODBOROV: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Olympiáda Mladý účtovník 
2015 

Daniela Tóthová 
Františka Môcová 

IV.AP 1.miesto/šk.kolo 
2.miesto/šk.kolo 

Ing. 
Vengrínová 
 

Olympiáda Mladý účtovník 
2015 

Daniela Tóthová 
Františka Môcová 

IV.AP 21.miesto/ 
regionálne kolo 

Ing. 
Vengrínová 
 

19.regionálny veľtrh Žiaci CF 
Plastko,a.s. 

IV.AP Špeciálna cena 
vydavateľstva 
Mladé letá 
Bratislava 

Ing. 
Vengrínová 
 

Súťaž v písaní na PC Františka Môcová IV.AP 1.miesto/šk.kolo 
 

Ing. 
Vengrínová 
 

 

 

SÚŤAŽE Z CUDZÍCH JAZYKOV: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Olympiáda v anglickom jazyku Gajdoš III.AC obvodné 
1.miesto,  
krajské  
3. miesto 

Ing. 
Krčmárová 

Olympiáda v anglickom jazyku Sedliak V.AM obvodné 
1.miesto,  
krajské  
5.miesto 

Mgr. Mikušová 

 

 

SÚŤAŽE Z PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV: 
 

 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Matematický klokan - 
medzinárodná matematická 
súťaž 

Výber - 25 žiakov  
 
II.AP 
 
 
 
IV.AM 

Najúspešnejší 
riešitelia 
Marek Oslanec 
27.-41.miesto v 
SR - školský 
šampión 
Martin Pinka 66.-
76.miesto v SR 

Mgr. 
Drgoňová 

Expert geniality show 
vedomostná súťaž 

Výber - 29 žiakov  
 
II.AP 
 
I.AM 

Najúspešnejší 
riešitelia 
Lukáš Číž - 
21.miesto v SR 
Marian Baláž 
56.miesto v SR 

Mgr. 
Drgoňová 

Pangea 
matematická olympiáda 

Výber - 20 žiakov 
(1.kolo) 

 
 
I.AP 
II.AP 

Najúspešnejší 
riešitelia 
Lukáš Ďurina 
Patrik Štefanka 

Mgr. 
Drgoňová 
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ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Cezpoľný beh družstvo  Obvodné,   
1. a 3. miesto 

Mgr. Cvejkuš 

Cezpoľný beh družstvo  Krajské,  
5.miesto 

Mgr. Cvejkuš 

futsal družstvo  Obvodné, 
3.miesto 

Mgr. Cvejkuš 

Stolný tenis družstvo  Obvodné, 
1.miesto 

Mgr. Cvejkuš 

Stolný tenis družstvo  Krajské,  
9.miesto 

Mgr. Cvejkuš 

basketbal družstvo  Obvodné, 
2.miesto 

Mgr. Cvejkuš 

futbal družstvo  Obvodné, 
2.miesto 

Mgr. Cvejkuš 

 

 
SOČ A ENERSOL SK – PREHĽAD PRÁC 
 

P.č 

Názov odboru Autor (i) 

Názov práce 
Konzul- 

tant 

Typ súťaže 

1. 02- tvorivá  
kategória 

P.Štulrajter, I. 
Beňo 
III.AP 

Nízkoenergetický 
dom 
Diplom za účasť 

Ing.Kosorinská ENERSOL SK 

2. 12 Elektrotech-
nika 
a hardware 

Šadon,Čačala, 
Kapšo,Glezgo III.AP 

CUBE 8X8X8 
1.miesto, bez 
postupu 
do  kraj. kola 

Ing.Astachová SOČ 

3. 12 Elektrotech-
nika 
a hardware 

Valuška R.Šarkozi 
L. 
1.AM 

Osvetľovacia komora 
3.miesto,  
 

Bc.Spielmann SOČ 

4. 12 Elektrotech-
nika 
a hardware 

P.Štulrajter 
III.AP 

Elektrónkový 
zosilňovač 
2.miesto, bez 
postupu 
do  kraj. kola 

Ing.Astachová SOČ 

5. 14 Tvorba 
učebných 
pomôcok, 
didaktické 
technológie 

P.Fridrich, P.Ivan 
III.AP 

Praktické pokusy 
v elektrotechnike 
Diplom za účasť 

Ing.Kosorinská SOČ 

6. 14 Tvorba 
učebných 
pomôcok, 
didaktické 
technológie 

P.Kohút, L.Rafaelis 
III.AP 

Práca s LEGO 
EDUCATION 
Diplom za účasť 

Ing.Astachová SOČ 
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7. 14 Tvorba 
učebných 
pomôcok, 
didaktické 
technológie 

Slašťan, Cangár, 
Priščák 
I.AM 

Výukový panel  pre 
SIMATIC 
1.miesto, bez 
postupu 
do  kraj. kola 

Bc.Spielmann SOČ 

8. 11 Informatika M.Mečiar, M. 
Michalec 
I.AP 

Programovanie 
priemyselných 
výťahov pomocou 
PLC 
1.miesto, s postupom  
do  kraj. kola 

Ing.K.Barančo-
ková 

SOČ 

9. 09 
Strojárstvo, 
hutníctvo, 
doprava 

M.Lukáč, M.Pinka Multifunkčný 
prípravok na vrtačku 
v SOLIDWORKS 
1.miesto, s postupom  
do  kraj. kola 

Ing.L.Kováčová SOČ 

 
ŽIACI OCENENÍ CENAMI 
 

1. „ŠTUDENT  ROKA“ - OCEŇOVANIE ŠTUDENTOV ZA ÚSPECHY PRI 
REPREZENTÁCII ŠKOLY 
Žiaci, ktorí boli ocenení za úspechy v súťažiach, výborný prospech, reprezentáciu školy, prácu 
v Žiackej rade: 
 
II.AM    MARTIN BABIAK  
 
II.AP    LUKÁŠ ČÍŽ 
  ELIŠKA KOLLÁROVÁ  
   MAREK OSLANEC  
  PATRIK ŠTEFANKA 
 
III.AC    DÁVID NECPÁL 
  MARTIN GAJDOŠ 
 
III.AP   ANDREJ ČAČALA  
  MICHAL SEDLIAK 
  ROMAN KAPŠO  
 
IV.AM  MARTIN PINKA   
  MAREK LUKÁČ 
  MARTIN HAZUCHA 
IV.AP  FRANTIŠKA SEDLIAKOVÁ  
  MICHAL ŠUSTER 
  DANIELA TÓTHOVÁ 
 
IV.AC  ZUZANA HOFFMANOVÁ 
 
V.AM  PETER FRIDRICH 
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2. ŽIARSKY TALENT - OCEŇOVANIE ŠTUDENTOV NADÁCIOU ZSNP A 
SLOVALCO ZA MIMORIADNE ÚSPECHY 

 

Boris Koka a Ľuboš Kováč 
 

 V minulom školskom roku žiaci študovali v triede IV.AP v odbore elektrotechnika. V krajskom 

kole súťaže Enersol SK sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na celoštátne kolo súťaže. V 

celoštátnom kole získali 7. miesto. V súťaži úspešne prezentovali svoj projekt " Vplyv polovodičových 

zariadení na napájaciu sieť nn ". Žiakom odborné konzultácie poskytovala vyučujúca Ing. Andrea 

Kosorinská. 
 

Roman Drevo a Michal Šuster 

 V minulom školskom roku žiaci vyhotovili projekt pod názvom „Plazmová guľa“ s ktorým 

v krajskom kole SOČ v marci 2014 získali 1. miesto v odbore fyzika a úspešne reprezentovali školu 

v národnom kole. Projekt vyhotovili samostatne pod odborným vedením p. Miroslavova Dvonča 

(bývalého manažéra – energií spoločnosti SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom) a vyučujúcej  Ing. 

Kataríny Barančokovej. Podarilo sa im vyhotoviť plne funkčnú plazmovú guľu, ktorá je vhodná na 

praktickú realizáciu experimentov z oblasti vedenia elektrického prúdu v plynoch.   Študenti s týmto 

zariadením uskutočnili 13 experimentov a takto si overili svojimi zmyslami myšlienky a predstavy 

o svietiacej zmesi – plazme, t.j. zionizovanom plyne.  
 

Dominik Šadon 

 V minulom školskom roku žiak vyhotovil projekt pod názvom „Ako šetriť elektrickou 

energiou na strednej škole“  s ktorým v regionálnom kole súťaže PlayEnergy v novembri 2013 získal 

2. miesto a v národnom kole obsadili 4. miesto. Projekt vyhotovili samostatne pod odborným 

vedením Ing. Kataríny Barančokovej. Projekt bol zameraný na analýzu skutočnej spotreby elektriny 

v škole. Žiak naplánoval aj   opatrenia šetrenia elektrickou energiou v škole.  

 

Zuzana Hoffmanová, Dominik Potančok 

 V minulom školskom roku žiaci vyhotovili projekt pod názvom „Display na kolese“ , s ktorým 

v krajskom kole SOČ v marci 2014 získali 3. miesto v odbore elektrotechnika a hardware. Projekt 

vyhotovili samostatne pod odborným vedením majstra odborného výcviku Bc. Miroslava Spielmanna. 

Študentom sa podarilo vyrobiť efekt displaya na kolese, ktorý sa zobrazuje pomocou zobrazovacieho 

modulu. Tento výrobok zobrazuje nie len efekty rôzne blikajúcich LED, ale zobrazuje aj písaný text.  
 

Marek Oslanec 

Žiak v minulom školskom roku študoval v triede I. AP v odbore elektrotechnika. Dňa 24. 

marca 2014 sa zúčastnil medzinárodnej súťaže MATEMATCKÝ KLOKAN, ktorú organizuje nezisková 

organizácia Talentída.  Vo svojej kategórii Kadet O12 v SR sa umiestnil na 10. - 17. mieste  z celkového 

počtu 3 410 súťažiacich . Žiakovi odbornú prípravu poskytovala vyučujúca Mgr. Mária Drgoňová. 
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J.  ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

 
Názov projektu Ciele projektu Odbory, v ktorých 

sa projekt 
realizoval 

Financovanie 
projektu 

Rozvoj 
stredného 
odborného 
vzdelávania 

 

Škola realizuje od mája 2013 ako jedna z 21 
škôl v SR projekt RSOV riadený  ŠIOV-om 
a profesijnými združeniami. Cieľom projektu 
je skvalitnenie odborného vzdelávania  
zvýšením miery účasti zamestnávateľov na 
odbornom vzdelávaní. Škola bola do 
projektu navrhnutá Zväzom hutníctva 
ťažobného priemyslu a geológie SR.  
V  školskom roku 2014/2015 boli realizované  
nasledovné aktivity:   

 Oslovovanie zamestnávateľov 
a zabezpečovanie ich spolupráce so 
 školou na tomto projekte – celkom 28 
firiem.  

 Spracovanie karty zamestnávateľa 

 Tvorba  vzorových učebných plánov a 
učebných osnov pre odbor operátor 
strojárskej výroby. 

 Zavedenie do siete nového odboru 
Programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení. 

 Certifikácia 7 firiem 

 Príprava firiem na certifikáciu pre školský 
rok 2016/2017 

 Vytvorenie normatívov pre odbor 
operátor strojárskej výroby 

 Operátor 
strojárskej výroby, 
Mechanik 
mechatronik, 
Mechanik 
nastavovač 

Európsky 
sociálny fond 

Odborný učiteľ 
ovládajúci 
moderné 
technológie 

Rozšírenie  kompetencií učiteľov odborných 
predmetov vo využívaní moderných 
technológií  a ich používanie vo výučbe 
odborných predmetov  

 školenie - automatizácia 

 školenie - senzorika 

 školenie - Sinumeric 

Všetci učitelia Grant nadácie 
ZSNP, Slovalco 

Zelená škola Program Zelená škola pomáha aj slovenským 
školám realizovať environmentálnu výchovu 
prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú 
žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu 
voči životnému prostrediu - pomáhajú znížiť 
celkový vplyv školy na životné prostredie. 

všetky odbory vlastné 
zdroje  
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K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ   
    ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

 
V školskom roku 2014/15 boli Štátnou školskou inšpekciou na škole vykonané 2 tematické inšpekcie. 

 

1. Tematická inšpekcia zameraná na: Realizáciu externej časti a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky v strednej odbornej škole 

Termín konania: 19. 03. 2015 

Závery: Pripravenosť školy na realizáciu externej časti maturitnej skúšky  z matematiky, ako 

aj jej realizácia boli v súlade so školskou legislatívou a pokynmi Národného ústavu 

certifikovaných meraní vzdelávania – MATURITA 2015. Predsedníčky ŠMK a PMK postupovali 

pri plnení svojich povinností alebo úloh podľa príslušných pokynov, dbali na ich dodržiavanie, 

čím prispeli k plynulému priebehu RČ MS z MAT.   

2. Tematická inšpekcia zameraná na: Realizáciu internej časti maturitnej skúšky – praktickej 

časti odbornej zložky  v strednej odbornej škole. 

Termín konania: 23. 04. 2015 

Závery:  Realizácia internej časti maturitnej skúšky z predmetu praktická časť  odbornej 

zložky sa v kontrolovanom študijnom odbore uskutočnila v súlade s právnymi predpismi. 

Spracovaná príslušná dokumentácia obsahovala požadované údaje. Maturitná skúška sa 

konala v súlade s vypracovaným časovým harmonogramom v pokojnej atmosfére.  

Odporúčania:  

 znížiť počet tém na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v študijnom odbore 

2679 4 mechanik mechatronik 

 skrátiť čas trvania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v študijnom odbore 2679 

4 mechanik mechatronik na jeden pracovný deň 

Národný ústav certifikovaných meraní porovnával za obdobie rokov 2011-2015 výsledky 
maturujúcich žiakov z externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry s ich výsledkami pi 
testovaní 9 – tých istých žiakov v 9.ročníku ZŠ a vydal nasledujúci záver:  
 
Za obdobie 2011 – 2015, t.j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL  Vašich tohtoročných 
maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2011, sa PHV-SJL Vašej školy nachádza v kategórii nad 
úrovňou očakávania.   

 

 L.  ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 
ŠKOLY   

         
 

Posch. 
/č.uč. 

Zameranie 
učebne 

Využitie 
Kapacita 
– počet 
žiakov 

Súčasný stav 

Pr./1 Jazyková učebňa 
č.1 

všetky odbory -  cudzie 
jazyky  

12 pri 
PC 
(22 ž) 

vybavená 12 + 1 PC  

Pr./1-2 Odborná učebňa 
pre programové 
vybavenie 
počítačov č.1 
 

odbory mechanik 
počítačových sietí 
a elektrotechnik na 
predmety – informatika, 
výpočtová technika, 

10 
žiakov 

vybavená 10 + 1 PC a didaktická 
technika 
výučba navrhovania, budovania a 
správy počítačových sietí 
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programovanie, rozvoj 
odboru 

Pr./2 Jazyková učebňa 
č.2 

všetky odbory na 
predmety – nemecký 
jazyk, anglický jazyk, 
konverzácie z cudzích 
jazykov 

30 
žiakov 

Vybavená interaktívnou tabuľou, 
dataprojektorom, PC 
multifunkčnými lavicami 

Pr./3 Učebňa 
humanitných 
predmetovč.2 

všetky odbory na 
predmety – občianska 
náuka, etická výchova, 
ekológia, dejepis, 
spoločenské dianie, 
manažment 

20 
žiakov 

vybavená 1 PC a didaktická 
technika, 

Pr./4 Klasická učebňa č.1 všeobecne 30 
žiakov 

Vybavená interaktívnou tabuľou, 
dataprojektorom, PC 

1.p./5 Multifunkčná 
učebňa 
 

všeobecne 30 
žiakov 

Vybavená interaktívnou tabuľou, 
dataprojektorom, PC, 
multifunkčnými lavicami 

1.p./6 Odborná učebňa 
elektrotechnickej 
praxe č.1 

pre odbor 
elektrotechnika - 
silnoprúd 

10 
žiakov 

pracoviská pre odbornú 
elektrotechnickú prax 

1.p./7 Odborná učebňa 
ekonomických 
predmetov č.1 

ekonomické predmety, 
odbor škola podnikania 

24 
žiakov 

Dataprojektor, 1 PC 
10 notebookov 

1.p./8 Odborná učebňa 
strojárskych 
predmetov 

strojárske predmety 30 
žiakov 

3D modely strojových súčiastok 
pre výučbu  predmetov strojníctvo 
a strojárska technológia 

1.p./9 Odborná učebňa 
mechatroniky 

strojárske 
a elektrotechnické 
predmety 

24 
žiakov 

PC, Dataprojektor, 
5 pracovísk PC 
Pneumatická stavebnica FESTO 
a SW Fluidsim  pre výučbu 
predmetov mechatronika 
a automatizácia 
Programovateľný automat 
Simatic s SW Step 7 pre výučbu 
mechatroniky, automatizácie 
 

 Fitnesscentrum všeobecne 24 
žiakov 

Vybavené posilňovacími strojmi, 
ktoré umožňujú komplexné 
posilňovanie 

1.p./10 Odborná učebňa 
CNC techniky 

strojárske predmety 24 
žiakov 
 

vybavená 12 + 1 PC a Internet 
Dataprojektor 
SW: AUTOCAD 2007, AUTOCAD 
Mechanical 2007 pre výučbu 
počítačového konštruovania, Solid 
Works 
Programy  InTYS a Edge CAM pre 
programovanie CNC strojov,  
4PC a CNC obrábacie stroje 
Unimat Cool Tool s SW EdgeCAM 
pre výučbu číslicovo riadených 
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strojov 
SW Intys pre výučbu 
programovania CNC strojov 
Digitálne meradlá dĺžkových 
rozmerov pre výučbu technického 
merania 
EMCO sústruh +PC 
EMCO frézka 

2.p./EK Učebňa delenie všeobecne 12 
žiakov 

Klasická učebňa pre teoretické 
vyučovanie 

2.p./11 Učebňa 
humanitných 
predmetov č.1 

slovenský jazyk, dejepis, 
občianska náuka 

30 
žiakov 

Vybavená interaktívnou tabuľou, 
dataprojektorom, PC 

2.p./13 Odborná učebňa 
elektrotechnickej 
praxe č.2 

elektrotechnické odbory 
– odborná prax prvý 
ročník 

10 
žiakov 

pracoviská pre odbornú 
elektrotechnickú prax 

2.p./12 Odborná učebňa 
pre programové 
vybavenie 
počítačov č.2 
 

všetky odbory na 
predmety – informatika, 
výpočtová technika, 
rozvoj odboru, prax, 
konštrukčné cvičenia 

12 
žiakov 

vybavená 12 + 1 PC a didaktická 
technika, laboratórne stoly, 
stoličky 

2.p./14 Interaktívna 
učebňa 

všeobecne 30 
žiakov 

Interaktívna tabuľa 
PC+dataprojektor 

2.p./15 Klasická učebňa č.3 všeobecne 30 
žiakov 

 

2.p./16 Univerzálna 
učebňa č. 2 

elektrotechnické 
predmety 

30 
žiakov 

Vybavená interaktívnou tabuľou, 
dataprojektorom, PC  

2.p./17 Fyzikálna učebňa všetky odbory -  
prírodovedné predmety  

24 
žiakov 

PC+dataprojektor 
10 PC 

2.p./17
M 

Odborná učebňa 
ekonomických 
predmetov č. 2 

odborné  
a všeobecnovzdelá-vacie 
predmety 

9 žiakov 
pri PC 
+18 
žiakov  

vybavená  9 + 1 PC dataprojektor, 
stolíky pod PC,  

3.p./L1 Odborná učebňa 
praktických cvičení  
z elektrotechnic. 
predmetov č.1 

elektrotechnické odbory 10 
žiakov 

pracoviská pre odborné 
laboratórne merania 
v silnoprúdovej elektrotechnike 

3.p./18 Odborná učebňa 
elektrotechnických 
predmetov 

elektrotechnické 
predmety 

24 
žiakov  

PC+dataprojektor 
10 PC  
Merací systém  rc 2000 – 
DOMINOPUTER (3 pracoviská) 
- elektrotechnická odborná 
literatúra 
- didaktická odborná literatúra 
- LEGO education – stavebnicový 
systém 
- internet 
- kresliaci program EAGLE 

3.p./L2 Odborná učebňa 
praktických cvičení 
 z 

elektrotechnické odbory 10 
žiakov 

-Meracie pracoviská pre praktické 
cvičenia z elektrotechniky, 
elektrických meraní 
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elektrotechnických 
predmetov č.2 
 

a telekomunikačnej techniky  
-3 PC zostavy 
- Merací systém rc 2000 – 
DOMINOPUTER (2 pracoviská) 
-2 tlačiarne 
-Internet 

3.p./L3 Odborná učebňa 
elektrotechnickej 

praxe č.3 

elektrotechnické odbory 10 
žiakov 

- Pracoviská pre odborné 
vyučovanie predmetu prax 
-internet 
- 1 PC zostava a tlačiareň 
-1 multifunkčné zariadenie 

Areál 
ZSNP 

Dielňa ručného 
spracovania kovov 

všetky strojárske a 
elektrotechnické odbory  
praktický výcvik pri práci 
s ručným náradím 

12 
žiakov 

12 pracovísk so štandardným 
vybavením pre ručné spracovanie 
kovov  

Areál 
ZSNP 

Dielňa ručného 
spracovania kovov 

všetky strojárske a 
elektrotechnické odbory 
praktický výcvik pri práci 
s ručným náradím 
 

12 
žiakov 

12 pracovísk so štandardným 
vybavením pre ručné spracovanie 
kovov 

Areál 
ZSNP 

Sústružnícka  
dielňa  

strojárske odbory  
praktický výcvik pri práci 
na obrábacích strojoch 
 

12 
žiakov 

Mechanické sústruhy hrotové 
univerzálne -  12 ks 

Areál 
ZSNP 

Frézárska dielňa strojárske odbory 
praktický výcvik pri práci 
na obrábacích strojoch 

12 
žiakov 

Frézky univerzálne 5 ks 
Frézky nástrojárske 5 ks 

Areál 
ZSNP 

Nástrojárska 
dielňa  

strojárske odbory 
praktický výcvik pri práci 
na obrábacích strojoch 
 

12 
žiakov 

univerzálny sústruh 2ks 
Vŕtačka stolová 1ks 
Vŕtačka stĺpová 1ks 
Frézka nástrojárska 1 ks 
Frézka pantograf 1 ks 
Brúsky rovinné 3 ks  
Píla rámová 1 ks  
Stoly pracovné so zverákmi  
Meradlá posuvné, mikrometrické   
 

Areál 
ZSNP 

Dielňa pre 
odlievanie 
gravitačným liatím 

strojárske odbory 
praktický výcvik pri 
výrobe odliatkov 

12 
žiakov 

Pece  taviace a ustalovacie 3 ks 
Zariadenie na úpravu piesku 
Modelové zariadenia 
Štandardné náradie na ručné 
formovanie 
Formovacie rámy 

Areál 
ZSNP 

Dielňa  elektro 1 
(mechanik 
počítačových sietí)   
Mechanik PC sietí 

elektrotechnické odbory 
praktický výcvik na 
elektromontážnych 
prácach 

10 
žiakov 

PC Data Projektor, Meracie 
zariadenia elektrických veličín 
Náradie na výrobu elektronických 
komponentov 
Komponenty sieťových rozvodov 
PC na výučbu počítačového HW  
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Areál 
ZSNP 

Dielňa  elektro 2  
Mechanik PC sietí 

elektrotechnické odbory 
praktický výcvik 
v odbore mechanik PC 
sietí 

10 
žiakov 

Meracie zariadenia elektrických 
veličín 
Náradie na výrobu elektronických 
komponentov 
Komponenty sieťových rozvodov 
PC na výučbu počítačového HW 

Areál 
ZSNP 

Dielňa elektro 
slaboprúdová 
technika 

elektrotechn. odb. 
praktický výcvik so 
zariadeniami úžitkovej 
techniky 

10 
žiakov 

Meracie a diagnostické prístroje 
elektrických veličín 
Náradie pre návrh a výrobu 
elektronických zariadení 

prenáj
om 

HALA všeobecne 24 
žiakov 

Viacúčelová športová hala pre 
kolektívne športy a športovú 
gymnastiku 

prenáj
om 

Ľahkoatletický 
štadión 

všeobecne 24 
žiakov 

Vybavenie pre bežecké 
a technické disciplíny 

prenáj
om 

Telocvičňa I.ZŠ všeobecne 24 
žiakov 

Telocvičňa pre športovú 
gymnastiku 

 
 
 
M. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO   

     VZDELÁVACEJ ČINNOSTI            
 
 
VIĎ PRÍLOHA Č.1 
 
 
N.CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  
ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2014-2015 A JEHO PLNENIE 
 

Hlavné ciele školy pre školský rok 2014/2015 

1. Získať možnosť používať názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy  
2. Overiť duálny systém vzdelávania v rámci projektu RSOV a pripraviť podmienky na spustenie 

duálneho systému podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní od septembra 2015 
 

Špecifické ciele k hlavnému cieľu 1: 

1. Spracovať projekt a žiadosť k udeleniu možnosti používať názov COVP podľa metodiky SOPK 
a podať ju na SOPK 

2. Spracovať Projekt rozvoja  COVP na obdobie 5 rokov a marketingový plán COVP 
3. Realizovať úlohy vyplývajúce z plánov tak, aby bolo napĺňané poslanie a zámery centra  

 

Špecifické ciele k hlavnému cieľu 2: 

1. Získať zamestnávateľov združenia InTech pre vstup do duálneho vzdelávania 
2. Získať minimálne 30 žiakov  1.ročníka resp. 2.ročníka pre overenie  duálneho systému 

vzdelávania  
3. Získať  minimálne 30 žiakov  základných škôl pre vstup do duálneho vzdelávania podľa 

pripravovaného zákona o OVP  
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4. Pripraviť v spolupráci so zamestnávateľmi podmienky pre vstup do duálneho vzdelávania 
podľa pripravovaného zákona o OVP 

 

Plnenie hlavného cieľa č.1: 

 

 Škola spracovala projekt a žiadosť k udeleniu možnosti používať názov COVP podľa metodiky 
SOPK. SOPK svojím rozhodnutím z októbra 2014 udelila škole  možnosť  používať názov 
„Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom 
priemysle“. Tým sa stala škola jednou z prvých na Slovensku, ktoré tento názov získali 
splnením podmienok stanovených SOPK. Projekt školy bol hodnotený zo strany SOPK ako 
najlepšie vypracovaný projekt spomedzi uchádzajúcich sa škôl.   

 Škola spracovala  na základe metodiky SOPK Projekt rozvoja  COVP na obdobie 5 rokov 
a marketingový plán COVP – plnenie za obdobie 1.roka je vyhodnotené nižšie. 

 

Plnenie hlavného cieľa č.2: 

 

 Zmluvy o duálnom vzdelávaní podpísalo so školou 7 zamestnávateľov, z toho 6 firiem 
združenia InTech 

 Učebné zmluvy podpísali títo zamestnávatelia s 52 žiakmi  1. a 2. ročníka  

 Škola v spolupráci s firmami spracovala  Kritériá pre prideľovanie motivačných štipendií  

 Škola v spolupráci s firmami spracovali  návrh vzorového štátneho vzdelávacieho programu 
odboru Operátor strojárskej výroby pre duálny systém 

 Škola v spolupráci s firmami pripomienkovali   návrh vzorového štátneho vzdelávacieho 
programu odborov  Hutník operátor, Mechanik mechatronik a Mechanik nastavovač  
pre duálny systém 

 Škola realizovala v spolupráci s firmami proces prijímania žiakov ZŠ do duálneho vzdelávania 
pre školský rok 2015/16 podľa metodiky RSOV – do duálneho systému sa prihlásilo celkom 62 
žiakov, firmy podpísali učebné zmluvy s 26  žiakmi  (s 5 žiakmi do odboru Operátor strojárskej 
výroby, so 16 žiakmi do odboru Mechanik mechatronik, s 5 žiakmi do odboru Mechanik 
nastavovač) 

 Všetkých 7 firiem, s ktorými mala škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní v školskom 
roku 2014/15 sa úspešne certifikovalo aj pre poskytovanie duálneho vzdelávania podľa 
nového zákona od školského roka 2015/16. Pri príprave na certifikáciu škola poskytovala 
firmám pomoc a poradenstvo. 

 Škola rokovala o certifikácii a poskytovaní duálneho vzdelávania aj s ďalšími firmami 
v regióne, niektoré z nich podali žiadosť o certifikáciu v septembri 2015. 

 Škola v spolupráci s firmami spracovali  systém benefitov pre žiakov v duálnom systéme a 
kritériá pre prideľovanie podnikových  štipendií.  

 Škola v spolupráci s firmami spracovali  systém cyklovania žiakov duálneho vzdelávania vo 
firmách v závislosti na podmienkach firiem pre zabezpečenie rozvoja jednotlivých praktických 
zručností z učebných osnov 

 

Strategické ciele centra odborného vzdelávania a prípravy 

 
Správa hodnotí priebežné plnenie cieľov školy v  školskom  roku 2014/15, ktoré boli stanovené v 

 Pláne rozvoja Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku, ktoré 
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sú stanovené na obdobie 2014-2019.  Plnenie väčšiny cieľov však presahuje jeden školský rok 

a škola bude v ich plnení pokračovať aj v nasledujúcich školských rokoch. 

Strategický cieľ 1: Zvyšovať kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy tak, aby bol 

každý absolvent uplatniteľný po skončení školy vo svojom alebo príbuznom odbore a aby 

sme pripravili pre firmy združenia InTech a ďalšie spolupracujúce firmy dostatok kvalitných 

absolventov. 

Špecifické ciele: 

1. Zlepšíme kompetencie (vedomosti, zručnosti, postoje) žiakov žiadané zamestnávateľmi 

posilnením praktickej zložky vzdelávania, zvýšením motivácie žiakov pracovať na svojom 

osobnom rozvoji a užšou spoluprácou s rodičmi žiaka. 

Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Naďalej posilňovať praktickú zložku vzdelávania – zvýšením počtu hodín praktického 

vyučovania, ale aj zmenou metód a foriem práce na teoretickom vzdelávaní (viachodinové 

bloky, dôraz na praktické činnosti vo všetkých predmetoch, zvyšovanie podielu reálnych 

zadaní z praxe, exkurzie žiakov vo firmách a odborných výstavách, dôraz na prepojenie 

predmetov). 

 

Plnenie 2014-15: 

 V školskom vzdelávacom programe duálneho vzdelávania bol zvýšený počet hodín 

praktického vyučovania na 50% v študijných odboroch a na 60% v učebnom odbore.  

 Pre zvýšenie podielu praktických zručností boli vytvárané personálne podmienky – 

zabezpečené boli odborné vzdelávania pre učiteľov (Programovanie PLC, Solid Works 

Electrical, Automatizačné systémy a Senzorika  – absolvovali učitelia elektrotechnických 

predmetov, Strojárska metrológia – 3D meranie, Kreslenie v Solid Works, Programovanie 

CNC strojov – učitelia  a majstri strojárskych predmetov. Nie všetci učitelia zaviedli 

získané poznatky a zručnosti do vyučovania. Využívanie Solid Works Elektrical je zatiaľ 

problematické z dôvodu nefungovania systému v nastavených podmienkach – potrebné 

riešiť s dodávateľom systému. 

 Exkurzie do firiem a na odborné výstavy boli organizované pre žiakov všetkých odborov – 

(OSV – 3 exkurzie, MM – 3 exkurzie, ELE – 2 exkurzie a výstavy, ŠP – 3 exkurzie). 

 

2. Na odbornom výcviku vo firmách zabezpečiť cyklovanie žiakov na rôznych pracoviskách 

s cieľom rozvíjať praktické zručnosti a získať skúsenosti z viacerých oblastí. 

 
Plnenie 2014-15: 

 Spracovaný bol prvý návrh cyklovania žiakov vo firmách InTech, realizovaný bude od 

školského roka 2015/16 

3. Realizovať školenie inštruktorov OV vo firmách zamerané na rozvoj ich zručností v oblasti 

komplexného hodnotenia žiakov – vedomosti, zručnosti, postoje. 
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Plnenie 2014-15: 

 Školenie inštruktorov vo firmách realizoval zástupca pre praktické vyučovanie.  

 

4. Naďalej využívať na motiváciu žiakov -  Motivačný program pre žiakov a oceňovať ich 

kvalitné výsledky, ale aj významné zlepšenie vo výsledkoch. V spolupráci s firmami rozšíriť 

motivačný program tak, aby okrem motivačných štipendií mohli najlepší žiaci získať aj 

ďalšie profity – napr. možnosť získať zváračské oprávnenie, oprávnenie na obsluhu 

vysokozdvižných vozíkov apod.  

 
Plnenie 2014-15: 

 Aj v školskom roku 2014/15 bol uplatňovaný motivačný program pre žiakov, ktorý bol 

prepracovaný v spolupráci so zamestnávateľmi pre účely duálneho vzdelávania. 

Výsledkom bolo mierne zlepšenie dochádzky žiakov na OV, celkovo sa absencia  na 

teoretickom vyučovaní mierne zhoršila – toto kritérium do programu nie je zapracované.  

Svoje výsledky s využitím kritérií žiaci spolu s triednymi učiteľmi hodnotili na triednických 

hodinách polročne. Od nového školského roka budú kritériá rovnaké aj pre žiakov 

v neduálnom vzdelávaní. 

 Žiaci elektrotechnických odborov mali možnosť urobiť si skúšku elektrotechnickej 

spôsobilosti.  Možnosť získať ďalšie oprávnenia nad rozsah ŠkVP  sa pripravujú v rámci 

projektovej skupiny InTech. 

 

5. Organizovať pre žiakov  Dni kariéry  - realizovať besedy so  zamestnávateľmi na tému: „Čo 

robiť, aby som po skončení školy získal dobré zamestnanie“, motivovať žiakov pre osobný 

rozvoj predstavovaním pozitívnych vzorov – stretnutia s úspešnými absolventmi školy, 

predstaviteľmi profesie, naučiť žiakov vypracovať plán osobného rozvoja a  sledovať jeho 

plnenie. 

 
Plnenie 2014-15: 

 Realizované boli 4 dni kariéry. Zamerané boli na hodnotenie plánov individuálneho 

rozvoja, rozvoj zručností potrebných pri uchádzaní sa o zamestnanie, motivačné besedy 

s predstaviteľmi profesie a prednášky k osobnému rozvoju. 

 

6. Zapájať žiakov do odborných súťaží a prehliadok prác a odborných zručností, organizovať 

takéto prehliadky aj pre žiakov ZŠ a pre širokú verejnosť.  

Plnenie 2014-15: 

 Žiaci školy sa zúčastnili nasledovných odborných súťaží: ZENIT v strojárstve – 2 žiaci, 

ZENIT v programovaní – 10 žiakov, ZENIT v elektronike – 2 žiaci, Festival vedy a techniky – 

4 žiaci, SOČ – 26 žiakov, ENERSOL – 2 žiaci, 3D modelovanie v Solid Works – 2 žiaci, 

Olympiáda Mladý účtovník – 4 žiaci, Veľtrh cvičných firiem – 10 žiakov.  

 

7. Väčší dôraz klásť na individuálny prístup k žiakom 

 

Plnenie 2014-15: 
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 Škola venuje veľkú pozornosť najmä pri poskytovaní individuálneho prístupu k žiakom so 

špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorých sme mali v škol. roku 2014/15 – 

16. Aj ďalším žiakom, ktorí to potrebujú poskytujú učitelia individuálne konzultácie a na 

väčšine hodín je uplatňovaný individuálny prístup. 

 Nastalo mierne zlepšenie vo výsledkoch žiakov v praktickej časti záverečnej skúšky – zo 

70% na 80%, ale naopak v písomnej a ústnej časti mali žiaci výsledky slabšie. V TČOZ 

a PČOZ maturitnej skúšky boli výsledky na úrovni minulého školského roka. 

 

8. Spracujeme program spolupráce škola  -  rodičia – zamestnávatelia s cieľom zvýšiť 

zainteresovanosť rodičov na výsledkoch žiaka. 

 
Plnenie 2014-15: 

 Program zatiaľ nebol spracovaný. Zlepšila  sa však spolupráca s rodičmi žiakov v duálnom 

vzdelávaní – realizované boli stretnutia s rodičmi k podmienkam DV, k požiadavkám 

firiem na žiakov v DV v škole i vo firmách. 

2. Zvýšime podiel zamestnávateľov na procese prípravy žiaka  od jeho prijatia až po 

ukončenie štúdia, resp. získanie zamestnania. 

Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Umožniť vstup zamestnávateľov do  prijímacieho konania – stanovenie podmienok 

prípravy a ponuky zamestnania žiaka vo firme združenia InTech na základe jeho výsledkov 

dosahovaných počas štúdia. Podpísanie učebnej zmluvy medzi žiakom (resp. zákonným 

zástupcom žiaka), školou a firmou, resp. InTechom.)  

 
Plnenie 2014-15: 

 V spolupráci so zamestnávateľmi boli  dohodnuté podmienky prípravy žiakov vo firmách. 

Učebné zmluvy boli podpísané v rámci overovania duálu s 52 žiakmi. V novom prijímacom 

konaní bolo do duálu prijatých celkom 26 žiakov, s ktorými firmy podpísali učebné zmluvy 

už upravené podľa nového zákona. 

 

2. Pravidelne monitorovať a hodnotiť spokojnosť firiem s našimi žiakmi, osobitne so žiakmi 

s podpísanými učebnými zmluvami – rozhovory, hodnotenie žiakov inštruktormi OV ap. 

V spolupráci s firmami minimálne ročne hodnotiť plnenie podmienok zmluvy zo strany 

žiaka.  

 
 
 
Plnenie 2014-15: 

 Spokojnosť  firiem so žiakmi komunikuje zástupca pre praktické vyučovanie. Inštruktori  

vo firmách mesačne hodnotia dochádzku žiakov na OV a polročne ich výsledky na OV. 

V ďalšom školskom roku bude frekvencia hodnotenia zvýšená na štvrťročne.  
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3. Zapojiť aj ďalších spolupracujúcich zamestnávateľov do prípravy absolventov, V spolupráci 

so zriaďovateľom  InTech  dohodnúť ich podiel na príprave žiakov.  

Plnenie 2014-15: 

 Okrem firiem združenia InTech mala škola podpísané zmluvy o poskytovaní praktického 

vyučovania podpísané aj s firmami:  Kovaco, s.r.o   Veľká Lehota, Gama Alumínium, s.r.o, 

Žiar, Adakar, s.r.o , Žiar, Profika SK ,s.r.o,  závod Naradex Žiar, Finalcast, s.r.o, Tubex  

Slovakia, s.r.o., Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o., K-systém, s.r.o., 

eScomp ,  Nová Baňa, Knauf Insultion, s.r.o , Nová Baňa, NetPro Žiar, Elibos,s.r.o, Žiar 

 

4. Naďalej spolupracovať pri realizácii praktických maturitných a záverečných skúšok so 

zamestnávateľmi – zadania praktických skúšok, členstvo v skúšobných komisiách. Spätnú 

väzbu od nich využívať na ďalšie skvalitnenie vzdelávania. 

Plnenie 2014-15: 

 Zadania praktických maturitných a záverečných skúšok boli schválené SOPK. Zástupcovia 

SOPK a zároveň zástupcovia našich firiem mali zastúpenie vo všetkých skúšobných 

komisiách. 

 Po skončení skúšok poskytli vedeniu školy spätnú väzbu na pripravenosť absolventov. 

Najmä v odbore Mechanik mechatronik boli praktické zručnosti žiakov hodnotené veľmi 

pozitívne. 

 

5. V spolupráci so zriaďovateľskými a ďalšími firmami ponúknuť žiakom možnosť získania 

osvedčení o zručnostiach nad rámec ŠkVP, ktoré ich zvýhodnia na trhu práce (napr. 

zváračské oprávnenia, všetci absolventi odborov ELE, MM – elektrotechnická spôsobilosť - 

§21, ap.  ...) 

Plnenie 2014-15: 

 Žiaci elektrotechnických odborov mali možnosť urobiť si skúšku elektrotechnickej 

spôsobilosti.  Možnosť získať ďalšie oprávnenia nad rozsah ŠkVP  sa pripravujú v rámci 

projektovej skupiny InTech. 

 

6. Spolupracovať s firmami  pri umiestňovaní absolventov školy. Spracovať plán potrieb firiem  

na jednotlivé profesie a koordinovať ho s ponukou školy – počet a kvalita končiacich žiakov.  

Plnenie 2014-15: 

 Spracovaný bol plán potrieb firiem  na jednotlivé profesie na nasledujúcich 5 rokov. Na 

základe potrieb  firiem boli do programu školy zaradené nové študijné odbory Hutník 

operátor a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. 

 

7. Realizovať prehliadky praktických zručností a prác žiakov končiacich ročníkov pre zástupcov 

zamestnávateľov, na ktorých by si firmy mohli vybrať budúcich zamestnancov. 

 
Plnenie 2014-15: 

 Táto úloha bola plnená čiastočne formou účasti zástupcov firiem na záverečných 

a maturitných skúškach. 
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8. Úspešným absolventom dať možnosť získať certifikát združenia InTech o praktických 

zručnostiach nadobudnutých na praktickom vyučovaní vo firmách združenia Intech. 

Plnenie 2014-15: 

 S realizáciou tejto úlohy počítame v duálnom vzdelávaní, zatiaľ sme v minulom roku mali 

takýchto žiakov len v 1. A 2. Ročníku. 

3. Vytvoríme programy spolupráce s inými strednými odbornými školami a centrami OVP  

zamerané na zlepšovanie kvality výstupov odborného vzdelávania a prípravy. 

 

Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Vytvoriť partnerstvá s COV v oblasti hutníctva a strojárstva zapojenými do projektu „Rozvoj 

SOV“. 

2. Realizovať  stáže učiteľov s cieľom výmeny skúseností s partnerskými COV a s ďalšími 

partnerskými  školami .  Aplikovať získané poznatky v škole. 

Plnenie 2014-15: 

 Škola v rámci projektu RSOV spolupracovala s SOŠ v Podbrezovej a Košiciach – Šaci. 

Spolupráca bola realizovaná prostredníctvom účasti na zasadnutiach projektovej 

sektorovej  rady Hutníctvo a zemné zdroje. Spolupráca sa týkala najmä tvorby vzorových 

učebných plánov a osnov hutníckych odborov, pripomienkovania vzorových učebných 

plánov a osnov strojárskych a elektrotechnických odborov, tvorby pracovných zošitov pre 

odborný výcvik, zavádzania duálneho vzdelávania a plnenia úloh projektu RSOV.  Na 

týchto školách sme absolvovali aj prehliadku škôl  a vymieňali sme si skúsenosti z výučby, 

najmä v oblasti praktického vyučovania. 

 

3. Vytvoriť spoločné požiadavky na výstupy vzdelávania rovnakých odborov – maturitné 

a záverečné skúšky s partnerskými COV.  

4. Ukončiť overovanie, vyhodnotiť a stabilizovať model praktickej maturitnej skúšky 

a záverečnej skúšky v spolupráci s firmami tak, aby merali úroveň praktických zručností 

žiakov potrebných pre uplatnenie sa vo svojej profesii.  

5. Porovnať výstupy vzdelávania s partnerskými COV a ďalšími partnerskými  školami 

v rovnakých odboroch 

 
Plnenie 2014-15: 

 V rámci projektu RSOV sme spoločne tvorili vzorové učebné plány a vzorové učebné 

osnovy odborov v duálnom vzdelávaní, v ďalšom školskom roku si porovnáme zadania 

záverečných skúšok, príp. praktickej časti maturitných skúšok. 

 Maturitná skúška podľa hodnotenia zástupcov SOPK preveruje  požiadavky na absolventa 

školy v požadovanej miere. Podľa štátnej školskej inšpekcie v odbore Mechanik 

mechatronik aj nad požadovaný rozsah. 
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6. Realizovať spoločné žiacke projekty  príp. výmeny žiakov s partnerskými COV a ďalšími 

partnerskými  školami. 

 
Plnenie 2014-15: 

 Bude komunikované s partnerskými školami v  školskom roku 2015/16. 

 

4. Naďalej budeme pokračovať v ďalšom rozvoji učiteľov tak, aby boli pripravení aplikovať 

požiadavky zamestnávateľov vo svojom odbore 

 

Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Pravidelne aktualizovať plány kontinuálneho vzdelávania učiteľov a majstrov v závislosti od 

potrieb spolupracujúcich firiem a trhu práce. 

2. Realizovať odborné vzdelávania učiteľov a majstrov OV zamerané na  implementáciu 

nových technológií  žiadaných trhom práce do vyučovania odborných predmetov   a do OV.  

V  školskom roku 2014/15 realizovať vzdelávania zamerané na rozvoj zručností  v 

oblastiach: 

a. Programovanie  PLC automatov 

b. automatizačných systémoch 

c. Mechatronické systémy– senzorika 

d. 3D meranie 

e. 3D modelár  Solid Works 

f. RS Sinumerik 840D  

3. Realizovať zahraničné mobility učiteľov odborných predmetov zamerané na rozvoj 

zručností žiakov žiadaných zamestnávateľmi 

4. Pravidelne realizovať stáže učiteľov a majstrov OV v spolupracujúcich  firmách  zamerané 

na  lepšie poznanie potrieb praxe a firemného prostredia  

5. Podporovať vzájomné učenie sa a tímovú prácu učiteľov i majstrov OV – organizovať kluby 

osobného rozvoja,  neformálne spoločné aktivity a tréningy tímovej práce. 

 
Plnenie 2014-15: 

 Plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov a majstrov na rok 2015 bol spracovaný na 

základe zistenia potrieb spolupracujúcich firiem. 

 Realizované boli všetky naplánované vzdelávania. 

 Zahraničná mobilita bola realizovaná do stredných odborných škôl a centra OVP 

v Rakúskom Zistersdorfe. Zameraná bola na fungovanie duálneho vzdelávania v Rakúsku, 

Zúčastnili sa ho 4 učitelia.  

 Realizované boli exkurzie učiteľov a majstrov OV do firiem Remeslo, Nemak, Gama 

Aluminium a Naradex. Zamerané boli na  poznanie výrobných programov firiem, nových 

technológií  a spoznanie prostredia, v ktorom žiaci vykonávajú  OV vo firmách. Zúčastnili 

sa ich všetci učitelia. Stáže učiteľov boli odborne zamerané – vo firme NEMAK na oblasť 

robotiky (2 učitelia), v spoločnosti Slovalco na programovanie PLC  (1 učiteľka).   
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 kluby osobného rozvoj sa zatiaľ  nepodarilo sfunkčniť,  neformálne spoločné aktivity 

učiteľov a majstrov boli zrealizované 3 (na záver kalendárneho roka, pri príležitosti Dňa 

učiteľov a na záver školského roka)  

5. Zapojíme sa do medzinárodného  projektu  

 
Škola sa zapojí do medzinárodného projektu zameraného na vytvorenie strategického partnerstva 
medzi inštitúciami a organizáciami v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s cieľom 
budovať synergiu medzi vzdelávaním a oblasťou práce.   

 
Plnenie 2014-15: 

 Projekt vypracovaný českou stranou a podaný v ČR nebol schválený. 

 V nasledujúcich školských rokoch bude škola hľadať iného vhodného partnera, predbežne 

boli urobené rokovania so strednou školou v Zistersdorfe a v Uherskom Brode 

 

6. Rozšírime sebahodnotenie školy, budeme využívať medzinárodne používané nástroje 

orientované na hodnotenie kvality školy 

 

Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Realizovať školenia vedúcich a ďalších pedagogických zamestnancov zamerané na poznanie 

a využívanie medzinárodne používaných nástrojov hodnotenia kvality 

2. Zadefinovať ciele sebahodnotenia 

3. Získať – motivovať pre sebahodnotenie pedagogických zamestnancov  

4. Vytvoriť pracovné tímy pre autoevaluáciu  školy 

5. Určiť oblasti sebahodnotenia 

6. Vytvoriť hodnotiace nástroje a kritériá hodnotenia kvality pre vybrané oblasti 

7. Realizovať sebahodnotenie a využiť jeho výsledky k zlepšeniu kvality 

8. Sebahodnotenie  realizovať pravidelne 

 
Plnenie 2014-15: 

 Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie absolvovala vzdelávanie „Indikátory 

kvality v hodnotení pedagogických zamestnancov“  

 V nasledujúcom školskom roku budú poznatky zo vzdelávania využité na realizáciu 

sebahodnotenia školy. 

Strategický cieľ 2: Budeme pôsobiť ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti 

 strojárstva a elektrotechniky v hutníckom priemysle v súlade s cieľmi a úlohami centra  

stanovenými stavovskými a profesijnými organizáciami.   

 

Špecifické ciele: 

1. Do konca roka 2014 podáme žiadosť o zriadenie Centra OVP pre strojárstvo 

a elektrotechniku v hutníckom priemysle. 
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Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Spracovať a realizovať plán činnosti centra OVP a marketingový plán na školský rok 

2014/15 

2. Podieľať sa na plnení úloh národného projektu „Rozvoj SOV“ 

3. Spracovať žiadosť a sumarizovať dokumenty preukazujúce plnenie kritérií stanovených 

stavovskými a profesijnými  organizáciami  pre zriadenie Centra OVP 

4. Dohodnúť spoluprácu o príprave absolventov aj s ďalšími firmami z oblasti hutníctva, 

strojárstva a elektrotechniky v regióne.  

 
Plnenie 2014-15: 

 Spracovaný  ročný plán centra OVP  a marketingový plán na rok 2014/2015,  žiadosť 

dokumenty preukazujúce plnenie kritérií stanovených stavovskými a profesijnými  

organizáciami  pre zriadenie Centra OVP 

 Rozhodnutím SOPK z októbra 2014 škola získala oprávnenie používať názov: Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom 

priemysle“ 

 Škola realizovala úlohy vyplývajúce jej z projektu RSOV, výstupom bolo úspešné zavedenie 

duálneho vzdelávania so všetkým 6 zriaďovateľskými firmami 

 K spolupráci v duálnom vzdelávaní  boli oslovené aj firmy Mincovňa Kremnica, š.p, Ability, 

s.r.o Kremnica, PHS strojárne, a.s. Hliník nad Hronom, Knauf Insulation s.r.o, Nová Baňa, 

Alusteel, s.r.o, Four Trade s.r.o, ZAL –Zlieváreň AL, spol. s.r.o, Illichmann Castalloy s. r. o., 

Žarnovica, Neumann Services, s.r.o, Cortizo Slovakia, a.s., Nová Baňa. Boli im vysvetlené 

princípy duálneho vzdelávania, podmienky vstupu, metodika vstupu a boli prerokované 

zmluvy o duálnom vzdelávaní.  

 

2. Skvalitníme systémy  mapovania potreby profesií v spolupracujúcich firmách a uplatnenia 

absolventov školy na trhu práce  

 
Úlohy k plneniu cieľa: 

1. Každoročne v mesiacoch september - december realizujeme prieskum  v spolupracujúcich 

firmách  zameraný na zistenie: 

a. Plánu potrieb  nových zamestnancov v strojárskych a elektrotechnických profesiách 

b. Umiestnenie absolventov školy  

Plnenie 2014-15: 

 Prieskum bol realizovaný vo firmách InTech zástupcom pre praktické vyučovanie – 

spracovaná bola tabuľka potrieb na 5 ročné obdobie. 

 

3. Rozšírime ponuku vzdelávacích programov školy a rekvalifikácií pre strojárske 

a elektrotechnické profesie vychádzajúcu z potrieb spolupracujúcich výrobných spoločností 

a regiónu.  

Úlohy k plneniu cieľa: 
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1. Podľa potreby zaradiť do ponuky školy opätovne aj nadstavbové štúdium a externé 

štúdium.  

2. Zistiť potreby  programov externého a ďalšieho vzdelávania  u spolupracujúcich 

zamestnávateľov a na ÚPSVaR  SR. 

3. Urobiť analýzu podmienok a zdrojov k zabezpečeniu vzdelávaní. 

4. Vytvoriť  ponuku akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania, pre ktoré má škola 

podmienky  

5. Spracovať projekt poskytovania celoživotného vzdelávania na ďalšie roky  

Plnenie 2014-15: 

 V školskom roku 2014/15 bol na základe potrieb zamestnávateľov zaradený do siete nový 

odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

 Zistené boli potreby firiem na ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

 Škola realizovala v spolupráci so Vzdelávacou spoločnosťou V.S. z Levíc rekvalifikačný kurz 

pre nezamestnaných „Obsluha CNC strojov“  v rozsahu  192 hodín. 

4. Rozšírime pôsobnosť školy na širší región 

Úlohy k plneniu cieľa: 

1. V spolupráci s mestom nájsť možnosť ubytovania žiakov a účastníkov celoživotného 

vzdelávania z iných regiónov. 

2. Získať pre spoluprácu na príprave žiakov aj ďalšie firmy mimo okresov Žiar nad Hronom 

a Žarnovica. 

 
Plnenie 2014-15: 

 O možnosti ubytovania žiakov rokoval s vedením mesta  riaditeľ združenia InTech PhDr. 

Pecník. Vytypované boli priestory v penzióne Hutník, s majiteľom boli zrealizované prvé 

rokovania.   

 O poskytovaní duálneho vzdelávania  sme rokovali aj so spoločnosťami v Novej Bani, 

Zvolene,   Kremnici a Banskej Štiavnici, kde sa firma Ruckschloss aj certifikovala pre 

poskytovanie duálneho vzdelávania.  

Strategický cieľ 3: Premysleným  marketingom realizovaným v spolupráci s firmami, získame pre 

štúdium žiadaných odborov  toľko uchádzačov, aby sme naplnili potreby spolupracujúcich 

firiem. 

Vyšší záujem žiakov ZŠ o štúdium technických odborov zabezpečíme cielenejším marketingom, 
využívaním širšej palety marketingových nástrojov a skvalitnením interného marketingu. Pri 
propagácii využijeme aj skutočnosť, že škola  s podporou zamestnávateľských zväzov systematicky 
pracuje na plnení podmienok a budovaní značky kvalitného centra odborného vzdelávania a prípravy.  
 

Špecifické ciele: 

1. Rozšíriť  pôsobnosť centra o minimálne 2 ďalšie okresy a zvýšiť počet žiakov v  odboroch 

zamerania centra NA minimálne 85%. 
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2. Zvýšiť  počet   spolupracujúcich zamestnávateľov minimálne o 25% a získať pre spoluprácu 

aj zamestnávateľov z minimálne 2 ďalších okresov. 

3. Doplniť ponuku vzdelávania o  akreditované  programy  ďalšieho vzdelávania 

zodpovedajúce   potrebám spolupracujúcich výrobných spoločností.  

4. Pracovať na budovaní dobrého mena školy na verejnosti – vnímanie školy ako kvalitného 

centra odborného vzdelávania a prípravy 

 
Úlohy k splneniu cieľa: 

1. Spracovať marketingový program školy   

2. Pokračovať v programoch spolupráce so základnými školami s cieľom propagácie technického 

vzdelávania a motivácie žiakov k štúdiu technických odborov. Aktivity rozšíriť aj na ďalšie 

okresy, napr. Banská Štiavnica, Prievidza, príp. Zvolen. 

3. V marketingu školy posilniť  dôraz na propagáciu školy ako Centra OVP pripravujúceho 

absolventov pre firmy a spolu s firmami a poskytujúceho služby aj iným zákazníkom – SPV, 

PPV, obyvatelia regiónu ap. 

4. Zlepšiť marketing školy v elektronických médiách, www stránku školy vytvoriť s väčším 

dôrazom na potreby jednotlivých cieľových skupín – žiaci, rodičia, zamestnávatelia a s jasným 

odlíšením jednotlivých odborov podľa ich určenia rôznym cieľovým skupinám v závislosti na 

náročnosti odborov. Pravidelne ju dopĺňať  o informácie o odborných, ale aj ďalších  

aktivitách centra.  

5. Vytvoriť oficiálnu facebookovú stránku školy a pravidelne na nej zverejňovať novinky 

 
Plnenie 2014-15: 

 Vzhľadom k zámeru rozšíriť pôsobnosť školy aj na iné regióny sme sa  v minulom 

školskom roku zúčastnili prezentácií SŠ pre žiakov ZŠ aj vo Zvolene a v Banskej Bystrici. 

Okrem toho sme naše odbory prezentovali aj na celoslovenskej akcii  JUVYR v Bratislave. 

 Škola v školskom roku 2014/15 spolupracovala pri realizácii odborných výcvikov s 19 

firmami 

 Marketingový plán školy bol spracovaný a realizovaný.  

 Otvorenie centra škola realizovala za účasti zástupcu SOPK, spolupracujúcich firiem, 

zástupcov mesta, základných i stredných škôl v regióne, poslancov Mestského 

zastupiteľstva i BBSK a rodičov žiakov školy. Akcia bola medializovaná  v mestských 

médiách (Mestské noviny, ATV), v školskom servise TASR, na svojej webovej stránke i na 

facebooku.  

 Aktivity centra a úspechy pri zavádzaní duálneho vzdelávania boli propagované na 

zasadnutiach sektorovej rady hutníctvo v rámci projektu RSOV, na workshopoch projektu 

RSOV za účasti zástupcov stavovských organizácií, na Trend konferencii k duálnemu 

vzdelávaniu v Bratislave a pri prezentačných aktivitách školy.  

 Z aktivít pre ZŠ boli realizované: „Poznaj svoje možnosti“, jarný tábor technických 

zručností, prehliadky technických zručností pre žiakov ZŠ v rámci DOD, Deň otvorených 

dverí školy v spolupráci s firmami.  
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 Vytvorili sme oficiálnu facebookovú stránku školy a pravidelne na nej zverejňujeme 

novinky  

 Na ďalších úlohách budeme pracovať v tomto školskom roku 

 
 

O. ANALÝZA STAVU A PODMIENOK  EDUKAČNÉHO PROCESU  
 
Silné stránky Slabé stránky Navrhované opatrenia 

Pôsobnosť školy Pôsobnosť školy Pôsobnosť školy 

Dlhodobá  tradícia školy s 
nadväznosťou na súčasnú 
činnosť 

Chýbanie ubytovacích kapacít, 
nemožnosť ubytovať žiakov 
z iných regiónov – len 
regionálna pôsobnosť 

V spolupráci so zriaďovateľom 
hľadať možnosti ubytovacích 
kapacít 
Následne  osloviť ZŠ aj zo 
vzdialenejších regiónov 
Osloviť firmy aj z iných regiónov 

Priestorové vybavenie, budova Priestorové vybavenie, budova Priestorové vybavenie, budova 

Zrekonštruované odborné 
učebne 

Vysoká energetická náročnosť 
budov – prepúšťajúce okná, 
nezateplená budova, 
nevyregulované kúrenie 

V spolupráci so zriaďovateľom 
hľadať možnosti výmeny okien 

Zrekonštruované strechy Zastarané priestory dielní V spolupráci so zriaďovateľom 
hľadať možnosti  rekonštrukcie 
dielní 

Dobre vybavené fitnescentrum Chýbajúca telocvičňa,  priestory 
pre celoškolské aktivity 

Využívať  na TV športovú halu, 
alternatívne plaváreň, rokovať 
o možnosti prenájmu aj so ZŠ 

Ponuka školy Ponuka školy Ponuka školy 

Ponuka duálneho vzdelávania 
vo všetkých odboroch 
s výučným listom 

  

Odbory so širokým uplatnením 
absolventa, žiadané trhom 
práce 

Chýbajúca ponuka 
rekvalifikačných  kurzov a 
akreditovaných programov  
celoživotného  vzdelávania  

Pripraviť ponuku  kurzov pre 
firmy podľa ich potrieb 
a možností školy a pripraviť 
podmienky aj pre realizáciu 
aspoň jedného  programu  
celoživotného  vzdelávania.  

Rozširovanie ponuky odborov 
na základe potrieb firiem 
(Hutník operátor a Programátor 
obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení) 

 Pripraviť podmienky (ŠkVP, 
personálne podmienky) pre 
vyučovanie nových odborov 
Hutník operátor a Programátor 
obrábacích a zváracích strojov a 
zariadení 

Kvalita výchovnovzdelávacieho 
procesu 

Kvalita výchovnovzdelávacieho 
procesu 

Kvalita výchovnovzdelávacieho 
procesu 

Spolupráca školy s firmami pri 
inováciách školského 
vzdelávacieho programu  

 Pripraviť projekty  inovácie 
vzdelávacieho procesu – 
cyklovanie žiakov na OV vo 
firmách, škola ako 
firma, realizácia žiackych 
projektov.  
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Zavádzanie inovácií do 
vzdelávacieho procesu  

  

 Chýbajúce 
merateľné ukazovatele kvality  
vyučovania 
 

Stanoviť ukazovatele kvality 
vyučovanie 

Vysoká odbornosť a 100 % 
kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov  

  

Príprava a uplatňovanie 
vlastných odborných textov a 
prezentácií vo výučbe 

Nerovnaký prístup učiteľov pri 
vyžadovaní dodržiavania 
pravidiel dohodnutých 
v školskom poriadku  

Vyžadovať  dodržiavanie 
dohodnutých  pravidiel, 
pravidlá komunikovať so žiakmi, 
vysvetľovať 

Odborné výcviky všetkých 
žiakov s výučným listom vo 
firmách.  
Praxe všetkých žiakov vo 
firmách 

Nie každá firma má podmienky 
na vzdelávanie celého obsahu 
praktického vyučovania  

Pripraviť a zabezpečiť 
cyklovanie žiakov na OV vo 
firmách 

Posilňovanie praktického 
vyučovania vo všetkých 
odboroch aj priamo v škole 

 Pokračovať v prepájaní 
teoretického a praktického 
vyučovania 

Výsledky žiakov v externej časti 
zo slovenského jazyka výrazne 
nad úrovňou očakávania (na 
základe porovnania vstupov 
a výstupov NÚCEMu) 

  

Možnosť pre žiakov získať 
osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti elektrotechnika - 
§21 

 V spolupráci so 
zamestnávateľmi pripraviť 
ponuku ďalších 
špecializovaných kurzov pre 
získanie osvedčení 

Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov 

Vysoké percento vzdelávajúcich 
sa učiteľov v oblasti odbornosti 
i didaktiky 

Nie všetci učitelia ďalej rozvíjajú 
poznatky a zručnosti 
poskytnuté vzdelávaním a nie 
všetci ich využívajú vo 
vyučovaní 

Podporovať učiteľov 
k zavádzaniu  inovácií do 
vzdelávacieho procesu  
 

Zvyšujúce sa percento učiteľov 
s I. atestáciou 

 Umožniť učiteľom získať  I. a II. 
kvalifikačnú skúšku a  získať 
zručnosti v práci s 
technológiami využívanými vo 
firmách 
 

Pravidelné hodnotenie práce 
učiteľov a majstrov OV 
s využitím profesijného 
štandardu učiteľa, resp. majstra 
OV 

Nedostatočné poznanie 
firemného prostredia a potrieb 
konkrétnych firiem u učiteľov 
a majstrov OV 

Pokračovať v realizácii stáží 
učiteľov a majstrov OV vo 
firmách 

Maturitné skúšky a záverečné 
skúšky 

Maturitné skúšky a záverečné 
skúšky 

Maturitné skúšky a záverečné 
skúšky 
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Odborná zložka maturitnej 
skúšky za účasti 
zamestnávateľov  

Slabé výsledky študentov 
v externej časti maturitnej 
skúšky z CJ 

V PK analyzovať výsledky žiakov 
a navrhnúť kroky k zlepšeniu 
výsledkov. 
Motivovať žiakov k dosahovaniu 
lepších výsledkov. 

Odborná zložka záverečnej 
skúšky za účasti 
zamestnávateľov  

Priemerné výsledky študentov 
v odbornej zložke MS, slabé 
výsledky v záverečnej skúške 

V PK analyzovať výsledky 
študentov a navrhnúť kroky 
k zlepšeniu výsledkov. 
Motivovať žiakov k dosahovaniu 
lepších výsledkov. 

Vybavenosť pre vyučovanie 
odborov 

Vybavenosť pre vyučovanie 
odborov 

Vybavenosť pre vyučovanie 
odborov 

Materiálne a technické 
vybavenie strojárskych 
a elektrotechnických odborov 
nad normatív vybavenosti 

Opotrebované vybavenie dielní 
OV 

V spolupráci so zriaďovateľom 
hľadať možnosti  inovovania 
vybavenia dielní  

Veľmi dobrá vybavenosť 
prístrojmi, strojmi 
a zariadeniami  

Nepostačujúce vybavenie pre 
výučbu automatizácie 
a robotiky: 

 vybavenie PLC nepostačuje 
pre celú skupinu žiakov 

 chýbajúce vybavenie pre 
výučbu robotiky 

Doplniť vybavenie učebne 
automatizácie a robotiky  – PLC, 
priemyselný robot, notebooky 
a počítače.  
 

Vybavenosť IKT technológiami 
vo všetkých odboroch 

  

Motivácia žiakov školy 
k osobnému rozvoju 

Motivácia žiakov školy 
k osobnému rozvoju 

Motivácia žiakov školy 
k osobnému rozvoju 

Bohatá ponuka mimoškolských 
činností 

 krúžková činnosť,  

 zapájanie žiakov do súťaží 

 žiacke odborné konferencie 

 odborné exkurzie 

 dni kariéry 

Nízka vnútorná motivácia 
žiakov, nízke ambície žiakov 
 

Pripraviť projekt inovácie 
vzdelávacieho procesu, pilotne 
overiť prvé návrhy  

 prepojiť teoretické 
a praktické vyučovanie 
a zamerať sa na reálne 
výstupy práce žiakov, 
výrobky, inovácie, riešenia 
problémov ap. 

Pokračovať v realizácii Dní 
kariéry, pripraviť projekt 
pravidelnej účasti zástupcov 
firiem, odborníkov, osobností na 
vyučovaní. 

Motivačný program pre žiakov   

 motivačné štipendiá pre 
žiakov vykonávajúcich 
odborný výcvik vo firmách 
združenia InTech, ale aj 
v niektorých ďalších 

 oceňovanie najlepších 
žiakov 

Malá  účasť  školy na 
celoslovenských prezentáciách 
odborných zručností a prác 
žiakov (súťaže, výstavy ...) 

Inovovať vzdelávací proces  
– prepojiť teoretické a praktické 
vyučovanie a zamerať sa na 
reálne výstupy práce žiakov – 
výrobky, inovácie, riešenia, ...  – 
tým zvýšiť účasť i úspešnosť na 
súťažiach 

Partnerská a iná činnosť Partnerská a iná činnosť Partnerská a iná činnosť 

Dobrá spolupráca so zväzmi,   



 45 

komorami, stavovskými a 
profesijnými organizáciami 

Veľmi dobrá spolupráca so 
strategickými zamestnávateľmi 
v regióne v rámci verejného i 
súkromného sektora 
 

  

Veľmi dobrá spolupráca s  TU 
Zvolen 

V minulom roku menej aktivít s 
TUKE 

Obnoviť partnerstvo s TUKE, 
prerokovať reálne možnosti 
spolupráce a naplánovať nové 
reálne realizovateľné aktivity 

Nadviazanie  spolupráce s inými 
SŠ v SR i v Rakúsku za účelom 
skvalitňovania vlastnej 
vzdelávacej a riadiacej práce  

 Vytvárať partnerstvá  s 
kvalitnými SŠ v SR, príp. aj 
zahraničnými  a pravidelne  
využívať benchmarking na 
zvyšovanie kvality školy 

Informovanosť a prehľad o 
aktuálnych požiadavkách trhu 
práce v danej oblasti 

Nevytvorený systém 
informovania o voľných 
pracovných miestach pre 
absolventov školy 
v spolupracujúcich firmách   

V spolupráci s firmami navrhnúť 
systém informovania o voľných 
pracovných miestach pre 
absolventov školy 
v spolupracujúcich firmách   

Motivácia žiakov ZŠ a ich nábor Motivácia žiakov ZŠ a ich nábor Navrhované opatrenia 

Dobrá spolupráca so 
základnými školami v oblasti 
propagácie odborného 
vzdelávania a prípravy 

Nepostačujúca spolupráca 
s rodičmi žiakov ZŠ – malý 
priestor poskytovaný 
základnými školami 

Pripraviť akciu na oslovenie 
širokej verejnosti zameranú na 
propagáciu technických 
odborov – rozšíriť akciu Poznaj 
svoje možnosti o zaujímavé 
ukážky techniky  
v popoludňajších hodinách na 
verejnom priestranstve 

Spolupráca so základnými 
školami pri motivácii žiakov 
k štúdiu technických odborov – 
 tábory technických zručností, 
prezentácie odborov 
a povolaní, exkurzie do firiem,...  

  

Marketing Marketing Navrhované opatrenia 

Propagácia školy realizovaná 
v spolupráci s firmami 

Nedostatočné využívanie 
moderných marketingových 
nástrojov  

Pripraviť akciu propagujúcu 
techniku pre verejnosť 
Využívať viac nepriamy 
marketing – propagáciu 
dobrých výsledkov, príkladov, 
zaujímavých aktivít, ap.   

Pravidelne aktualizovaná www 
stránka školy 

Zložito formulované hodnoty, 
neprehľadná štruktúra www 
stránky školy, nedostatočne 
zviditeľnené konkurenčné 
výhody školy 

Zjednodušiť formuláciu hodnôt 
školy  
Sprehľadniť stránku, väčší 
priestor venovať hlavnému 
zameraniu školy  a viac 
zviditeľniť konkurenčné výhody 
školy 

Prehľadne spracovaná brožúra Čiastočne zastarané informácie Inovovať obsah brožúry a dať 
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o odboroch školy a možnostiach 
uplatnenia sa absolventov 
príslušného odboru  

v brožúre urobiť dotlač 

 Malá prezentácia firiem  v škole V spolupráci s firmami nájsť 
možnosti prezentácie firiem 
v škole napr. formou výstav 
výrobkov ap. 

 
 

Šance a ohrozenia 
 

Šance Ohrozenia Navrhované opatrenia 

Legislatíva a školská politika Legislatíva a školská politika Navrhované opatrenia 

- podpora odborného 
vzdelávania zo strany vlády 

- meranie úspešnosti školy na 
základe uplatnenia 
absolventov 

 
 

- kompetencia VÚC 
určovať počty žiakov, 
ktorých možno prijať do 
1.roč. aj súkromným 
školám 

- zameriavať sa na 
odbory žiadané trhom 
práce a podklady pre 
VÚC vždy podoprieť 
konkrétnou 
požiadavkou 

- osloviť s ponukou 
prípravy absolventov aj 
ďalšie firmy a aj mimo 
regiónu 

- kritériá hodnotenia 
kvality školy stanovené  
štátom nemerajú 
najdôležitejšie 
ukazovatele kvality 
odbornej školy 

- stanoviť vlastné 
kritériá hodnotenia 
a pripomienkovať 
nastavené cez 
inštitúcie, ktoré môžu 
zákon pripomienkovať 

- vysoká administratívna 
i finančná záťaž 
zamestnávateľov 
v duálnom vzdelávaní 
nastavená zákonom 
o odbornom vzdelávaní 

- poskytnúť pomoc 
a poradenstvo firmám 
pri zabezpečovaní 
duálneho vzdlávania 

- nízky počet hodín 
teoretického vzdelávania 
v duálnom vzdelávaní, 
nastavený v štátnych  
vzdelávacích programoch 

- prijímať do duálu len 
žiakov, ktorí chcú po 
skončení školy nastúpiť 
do zamestnania 

- ponúknuť ostatným inú 
možnosť firemného 
vzdelávania 

Spolupráca so zamestnávateľmi Spolupráca so 
zamestnávateľmi 

Navrhované opatrenia 

- možnosť konzultovať 
požiadavky na absolventa, 
programy, zadania ZS, PMS so 
zriaďovateľskými firmami a 

- nepoznanie odboru 
Operátor strojárskej 
výroby strojárskymi 
firmami mimo žiarskeho 

- propagovať odbor na 
rôznych fórach a pri 
komunikácii s firmami 
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ďalšími spolupracujúcimi 
firmami 

- možnosť odborných výcvikov 
a praxí žiakov, v našich 
i ďalších  firmách 

- podpora školy zo strany firiem 

regiónu 

Spolupráca so základnými 
školami, pripravenosť 
uchádzačov o štúdium 

Spolupráca so základnými 
školami, pripravenosť 
uchádzačov o štúdium 

Navrhované opatrenia 

- spolupráca so ZŠ v rámci 
projektu ProTech 

- podpora spolupráce so ZŠ zo 
strany firiem a mesta 

 

- klesajúci počet žiakov 
končiacich ročníkov ZŠ, 
klesajúci záujem 
o technické odbory 

- veľké rozdiely medzi ZŠ 
v pripravenosti 
uchádzačov o štúdium 

- približovať pozitíva 
technického 
vzdelávania žiakom ZŠ, 
realizovať pre nich 
aktivity zamerané na 
popularizáciu 
technických odborov 

Personálna oblasť Personálna oblasť Navrhované opatrenia 

- možnosť rozvoja ľudských 
zdrojov  v spolupráci 
s firmami  

 

- nepostačujúce 
uspokojenie  pocitu 
prospešnosti 
a užitočnosti práce 
učiteľa vyplývajúce 
z malej motivácie žiakov 
učiť sa 

- vyhorenosť niektorých 
učiteľov 

- pripravovať spolu 
s učiteľmi a majstrami 
inovácie vzdelávacieho 
procesu smerujúce 
k vyššej motivácii 
študentov 

- pokračovať v realizácii 
stáži učiteľov 
a majstrov vo firmách 

- zabezpečovať  
učiteľom psychologické 
poradenstvo, tréningy 
komunikácie, pomáhať 
pri riešení problémov  

Finančná a materiálno-technická 
oblasť 

Finančná a materiálno-
technická oblasť 

Navrhované opatrenia 

- možnosť vylepšovať 
podmienky vzdelávania zo 
vzdelávacích grantov 

- podpora zo strany 
zamestnávateľov 

 

- odobratie  mzdového 
normatívu na duálnych 
žiakov 

- financovanie závislé od 
počtu žiakov, 
neodrážajúce skutočné 
náklady odboru 

- budova v prenájme – 
problematické 
investovanie do 
rekonštrukcie 

- pripomienkovať na 
kompetentných fórach 

- v spolupráci so 
zriaďovateľom hľadať 
možnosti investovania 
do majetku 

Ďalší rozvoj zamestnancov Ďalší rozvoj zamestnancov Navrhované opatrenia 

- možnosť spolupracovať pri 
ďalšom rozvoji zamestnancov 

- malá ponuka 
akreditovaných 

- hľadať možnosť iného 
ocenenia učiteľov,  
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celkovo štúdium

práca

bez práce

so spolupracujúcimi firmami 
- podpora ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov 
zo strany firiem združenia 
InTech 

vzdelávaní  pre učiteľov 
odborných predmetov 

ktorí zvyšujú svoju 
kvalifikovanosť 
prostredníctvom 
odborných vzdelávaní 
a poznatky aplikujú vo 
vyučovaní 

 
P. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V PRIJÍMANÍ NA ĎALŠIE  
    ŠTÚDIUM A UPLATNENIE ABSOLVENTOV NA PRACOVNOM  TRHU 
 

V školskom roku 2014/2015 ukončili štúdium na našej škole žiaci v 5 odboroch. Absolventi boli v 
septembri 2015 oslovení s požiadavkou informovania o ich aktuálnej pracovnej situácii: 
 

Uplatnenie absolventov 2014/2015 
ELE- 6  z toho  6 ESP                                   odpovedalo       5             83% 
MPC-15                                                           odpovedalo     15           100% 
ŠP-11                                                          odpovedalo     11           100% 
MM-9                                                           odpovedalo       9           100% 
OSV-13__________________________ _  odpovedalo     13           100%________ 
Spolu 54 absolventov                                      odpovedalo    53            98,2% 
 

 

  
Počet 
žiakov 

Štúdium  
Pracuje v 
odbore 

Pracuje v inom 
odbore 

Absolventská 
prax 

ÚP, hľadá 
prácu 

Nezistené 

OSV 13 2 15,38% 11 84,6% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ELE 6 2 33,33% 2 33,3% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00% 1 16,67% 

MM 9 2 22,22% 4 44,4% 3 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ŠP 11 1 9,09% 3 27,3% 5 45,45% 1 9,09% 1 9,09% 0 0,00% 

MPS 15 2 13,33% 0 0,0% 7 46,67% 0 0,00% 6 40,00% 0 0,00% 

 

 
 

Štúdium  celkom: 
9                      17% 

Práca celkom: 
37              69,8% 

Nepracuje:  
7               13,2% 

 

 

Uplatnenie celkovo:     17 % štúdium  
                                           69,8% práca 
                                        13,2% bez práce 
 

 

2. časť 
 
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 
 

V školskom roku  2014-2015 vyučujúci ponúkli žiakom na výber 20 krúžkov. Žiaci si mohli 

vybrať podľa vlastného záujmu a podľa ich výberu nakoniec pracovalo 12 krúžkov zameraných na 

zdokonaľovanie v cudzích jazykoch, využívanie IKT, odborné činnosti, šport, techniku a ekonomiku. 
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Krúžky v školskom roku 2014-2015 
 

P.č. Názov krúžku Vyučujúci Počet žiakov 

1 Anglický jazyk Ing. Monika Krčmárová 14 

2 Futbalový krúžok Mgr. Jozef Cvejkuš 21 

3 Inovácie v slaboprúdej technike 
Ing. Ingrid Astachová,  
Ing. Andrea Kosorinská 19 

4 Krúžok posilňovania Mgr. Jozef Cvejkuš 32 

5 Krúžok programovania PLC Ing. Katarína Barančoková 13 

6 Krúžok účtovníctva Ing. Drahomíra Vengrínová 19 

7 Programovanie - webdizajn Mgr. Ján Gaal 18 

8 Programovanie Mgr. Dana Váňová 17 

9 Stolnotenisový krúžok Mgr. Iveta Búciová 15 

10 Škola v obrazoch Mgr. Ingrid Víglaská 18 

11 Technická dokumentácia v 3D Ing. Lenka Kováčová  15 

12 Spoznaj technické profesie Ing.Pavel Žabenský 16 

  
Spolu: 217 

 
SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VZÁJOMNÉ VZŤAHY ŠKOLA, ŽIACI, 

RODIČIA 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola spolupracovala s rodičovským združením pri SSOŠT. Prostredníctvom triednych 

zasadnutí RZ škola pravidelne informovala rodičov o výsledkoch výchovy a vzdelávania ich detí a 

akciách organizovaných školou. Výchovný poradca poskytoval rodičom poradenstvo najmä 

v otázkach výchovy a vzdelávania začlenených žiakov (žiakov so ŠVVP), v prípade potreby 

sprostredkovával psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia. Kariérna poradkyňa poskytovala 

poradenstvo v oblasti začlenenia sa do pracovného procesu alebo pokračovania v štúdiu na VŠ. 

V oblasti financovania RZ prispievalo na spoločné akcie, súťaže žiakov, podporovalo žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, zakúpilo 6 šatňových skriniek, SolidWorks Electrical- školská 

licencia – 60 ks, prispelo na oceňovanie žiakov na záver školského roka. 

Vzájomné vzťahy učitelia – žiaci - rodičia 

Spolupráca s rodičmi študijných odborov bola dobrá. V učebnom odbore bol záujem 

niektorých rodičov o výsledky žiaka a riešenie problémov v správaní nedostatočný. Pokles záujmu zo 

strany rodičov bol citeľný najmä u žiakov vyšších ročníkov.  

Spolupráca s Radou školy 

 Rada školy zasadala počas školského roka 3-krát za účelom prerokovania výročnej Správy za 

školský rok 2013/2014, Plánu práce školy pre školský rok 2014/2015, Správy o hospodárení školy 

a návrhu rozpočtu školy pre kalendárny rok 2015. Ďalej boli prerokované: plán výkonov, kritériá 

prijímania žiakov , návrhy na zaradenie nových odborov do siete 
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Spolupráca školy so zamestnávateľmi 

Škola v uplynulom roku spolupracovala so zamestnávateľmi, ktorí sú členmi združenia InTech  

- NEMAK a.s.,  Remeslo strojal a.s., SAPA Profily a.s., Slovalco a.s., ŽHS a.s., Fagor Ederlan 

Slovensko, a.s. a ďalej s firmami GAMA Alluminium s.r.o., Neuman s.r.o., Tubex s.r.o., Finalcast, 

s.r.o., Alusteel s.r.o., Elba a.s., Ability s.r.o., v nasledovných oblastiach: 

 zavádzanie duálneho vzdelávania 

 realizácia stratégie školy 

 aktualizácia školských vzdelávacích programov  

 tvorba učebných materiálov 

 realizácia odborného výcviku žiakov učebných odborov a študijných odborov  

 tvorba kritérií pre prideľovanie motivačných štipendií žiakom, ktorí absolvovali odborný výcvik 

vo firmách združenia InTech 

 náborové akcie školy pre žiakov ZŠ 

 praktické maturitné a záverečné skúšky 

 organizovanie exkurzií žiakov a stáží učiteľov 

 zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia školy 

 odborné prednášky pre žiakov 

 prezentácie firiem  


