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       S P R Á V A    

 

                          o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018 

 

 

- Názov školy: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

 

- Adresa školy: 

918 54 Trnava, Lomonosovova 2797/6 

 

 

- Telefónne a faxové čísla: 

033/5521 109 – ústredňa 

033/5521 130 – riaditeľ 

 

 

- Elektronická adresa: 
sulkova.darina@zupa-tt.sk 
milenadobrovodska07@gmail.com 

 biskorovajna@ttx-net.sk 

 

- Zriaďovateľ: 

Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10 

P.O.BOX 128 

917 01  Trnava 

 

- PaedDr. Darina Šulková – riaditeľka 

Ing. Ervín Kovalčík – zástupca riaditeľa pre odborný výcvik 

PaedDr. Milena Dobrovodská – zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

Ing. Martina Jankovičová – zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

      Ing. Daniela Belányiová – ekonómka 

 

- Rada školy má 11 členov: 

Ing. Mária Regmundová – predseda  

Členovia - 3 zástupcovia rodičov 

- 2 pedagogickí pracovníci 

   - 1 nepedagogický pracovník 

   -  3 zástupcovia samosprávneho kraja 

   -  1 zástupca mesta 

   - 1 zástupca žiakov 
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b)   Počty žiakov pripravujúcich  sa v SOŠ v školskom roku 2018/2019 

 

 
P. 

Č. 

 

Číslo a názov 

študijného, učebného odboru 

 

Dĺžka 

štúdia 

 

Počty žiakov podľa ročníkov 

 

Spolu 

Denné štúdium 1. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

1. 

2. 

6362 M kozmetička a vizážistka 

6405 K pracovník marketingu –cest.ruch 

6444 K čašník,servírka 

6445 K kuchár 

2964 H cukrár 

3355 H stolár 

3661 H murár 

3678 H inštalatér 

6444 H čašník,servírka 

6445 H kuchár 

6456 H kaderník 

2977 H cukrár kuchár 

Elokované pracovisko: 

3355 H stolár 

6445 H kuchár 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

 

3 

3 

10 

17 

6 

7 

- 

8 

6 

10 

6 

5 

12 

18 

 

6 

12 

16 

11 

- 

7 

- 

5 

3 

8 

8 

- 

13 

18 

 

6 

11 

21 

22 

- 

7 

8 

- 

3 

9 

7 

11 

10 

- 

 

- 

7 

6 

11 

- 

4 

- 

- 

- 

 53 

61 

6 

25 

8 

13 

12 

27 

21 

16 

35 

36 

 

12 

30 

                                           S P O L U :  123 106 105 21  355 

Nadstavbové štúdium        

1. 

2. 

3. 

 

4. 

3659 L stavebníctvo 

6421 L spoločné stravovanie 

6426 L vlasová kozmetika 

 

6403 L podnikanie v remeslách  

a službách – exter. 

2 

2 

2 

 

3 

9 

15 

6 

 

11 

6 

12 

12 

 

9 

- 

- 

- 

 

6 

- 

- 

- 

 15 

27 

18 

 

26 

 SPOLU NŠ :  41 39 6   86 

 Počet všetkých žiakov v SOŠ spolu:  164 145 111 21  441 

Počet tried: 21 

                                

 

c)  netýka sa strednej školy 
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d)  Počet prijatých  žiakov do 1.ročníka – prijímacie konanie k  30.06.2017  

 

P.č. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Učebné a študijné odbory                      počet                                    počet                       počet 

                                                               prihlásených                       úspešných               prijatých 

2977 H  cukrár kuchár 21                                        21                          17 

3355 H  stolár                                               5                                          5                             3 

3651 H  murár                                              4                                          4                             4 

3678 H  inštalatér                                         11                                       11                            9 

6444 H  čašník, servírka                              13                                        13                           7 

6445 H  kuchár                                            13                                        13                           0 

6456 H  kaderník                                         20                                        20                          17 

6362 M kozmetička a vizážistka                 32                                        23                          15 

6405 K PMG                                               37                                        25                          10 

6444 K čašník, servírka                               14                                         8                            0 

6445 K kuchár                                             16                                         9                            6 

3355 H stolár – elokovaná trieda                 11                                       11                          11 

6445 H  kuchár – elokovaná trieda              18                                       18                          18 

                                                                        

                                                                     215                                      181                       117                                      

           S P O L U  

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Nadstavbové štúdium, PMŠ: 

3659 L stavebníctvo                                       15                                      15                            11  

6421 L spoločné stravovanie                         22                                       22                            19                           

6426 L vlasová kozmetika                             24                                       24                            21 

Externá forma štúdia: 

6403 L podnikanie v remeslách                    17                                       17                             14 

 

  

 
e)    Výsledky hodnotenia koncoročnej klasifikácie  

 PsV PVD P N Neklas. 

Učebné odbory      

1.roč 3 0 41 11 1 

2.roč 2 2 42 1 1 

3.roč 2 6 55 4 1 

      

Študijné odbory      

1.roč 2 6 39 3 0 

2.roč 1 3 23 2 0 

3.roč 1 4 25 3 0 

4.roč 0 1 31 5 0 

 

 

Údaje o konkrétnych predmetoch poskytuje ASC agenda, nakoľko máme veľký 

počet odborov. Ide o výrazne veľký počet údajov. 
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f ) Zoznam učebných a študijných odborov, v ktorých škola zabezpečuje  výchovu 

a vzdelávanie  

 

 

 

 

 

- vyučujúci odborných predmetov Ing. Ustaníková, Ing. Vagovič, pracujú v odborných 

komisiách pri ŠIOV-e, ktoré sa zaoberajú zostavovaním nových učebných osnov 

a tvorby nových učebných dokumentov 

- vyučujúca odborných predmetov Mgr. Birčáková pracuje v odbornej komisii pri ŠIOV-

e  na tvorbu normatívov 

- škola spolupracuje s MC v Bratislave pri organizovaní firemných dní pre žiakov 

i učiteľov odborných predmetov za účelom získavania poznatkov v oblasti používania 

nových materiálov a technológií v stavebníctve, gastro odboroch, ako i v kaderníckych 

a kozmetických službách 

- škola spolupracuje so Živnostenskou komorou, Republikovou úniou zamestnávateľov 

- spolupracujeme s renomovanými kaderníckymi a kozmetickými firmami pri 

organizovaní predvádzacích akcií v používaní nových trendov v kaderníctve 

a kozmetike 

- spolupracujeme s cestovnými kanceláriami za účelom naplnenia učebných osnov 

predmetu OVY v študijnom odbore pracovník marketingu 

- pravidelne organizujeme Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ 

- spolupracujeme s DD – navštevujeme deti s kultúrnym programom a s vlastnoručne 

zhotovenými darčekmi pri rôznych príležitostiach. 

 
Kód odboru 

 
Názov odboru 

 
Učebná osnova 

 

2964 H cukrár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

2977 H   cukrár kuchár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3355 H stolár  Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3661 H  murár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3678 H inštalatér Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6444 H  čašník, servírka Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6445 H  kuchár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6456 H kaderník Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6362 M  kozmetička a vizážistka Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6405 K pracovník marketingu Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6444 K  čašník, servírka Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6445 K kuchár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3355 H  stolár – elokovaná trieda                  Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6445 H kuchár – elokovaná trieda Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3659 L stavebníctvo Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6421 L  spoločné stravovanie Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6426 L vlasová kozmetika  Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6403 L podnikanie v remeslách a 

službách 

Školský vzdelávací program SOŠ OaS 
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- spolupracujeme s domovom dôchodcov – navštevujeme seniorov s kultúrnym 

programom, poskytujeme im kadernícke a kozmetické služby pri rôznych 

príležitostiach. 

 

 

g) Počet zamestnancov:       104 

    pedagogickí zamestnanci:      56 

    kvalifikovaní:       54 

    nekvalifikovaní:         2 

 

   doplňujú si kvalifikáciu:                                  0  

   forma vzdelávania:          -  

   pedagogické štúdium:         - 

   

   počet nepedagogických zamestnancov:     48 

   plnenie kvalifikačného predpokladu:             99,82% 

 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:  

    kreditové vzdelávanie: 

    začalo v šk. roku 2017/2018:       38 /OV+TV/ 

    funkčné vzdelávanie:         1 /Alena Belicová/,  

    začalo v šk. roku 2018/2019:        1 /Ing. Martina Jankovičová/ 

    inovačné funkčné vzdelávanie:                      1 /PaedDr. Darina Šulková /  

     

 

i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   

 

Aktivity školy: 

Žiaci mali možnosť pracovať vo viacerých krúžkoch (fotokrúžok, krúžky mladých 

stolárov, mladých kuchárov, cukrárov, vizážistiek, kaderníkov, barmanský krúžok, krúžok 

tvorivého písania,  výtvarný krúžok, zdravej výživy, školský časopis, počítačový krúžok, 

športové krúžky – volejbal, futbal, stolný tenis, konverzácie v cudzích jazykoch, ekologický 

krúžok, krúžok aranžovania, carwing, ekonomický krúžok, výchovné krúžky triedneho 

učiteľa), prácami ktorých sa prezentovali na rôznych akciách poriadaných školou – Deň 

otvorených dverí, Deň študentstva, Vianočná besiedka, Valentínsky deň ako i na akciách mimo 

školy, Deň remesiel na ZŠ v Trstíne, workshop na ZŠ v Trnave, členovia športových krúžkov, 

krúžkov z oblasti služieb – (kaderníctvo, kozmetika, gastro), výtvarného krúžku ako i 

fotokrúžku sa zúčastnili viacerých súťaží. 

Na škole úspešne pracuje výtvarný krúžok, ako i krúžok tvorivého písania, ktorého 

členovia sa svojimi prácami zapájajú do rôznych literárnych súťaží. Svojimi prácami prispievali 

i do školského časopisu a relácií školského rozhlasu. V minulom školskom roku prebehli 

školské kolá matematickej olympiády, olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, súťaž 

v tvorbe www stránok, súťaž v tvorbe najoriginálnejšieho plagátu, vizitky, násteniek, v riešení 

sudoku, v tvorbe účesov, líčenia, ako i v prípravách tabúľ pre rôzne príležitosti. 

Nový školský rok 2017/18 sa začal účelovým cvičením, ktoré bolo zorganizované iným 

spôsobom ako doposiaľ. Požiadali sme o spoluprácu Hasičský a Záchranný zbor v Trnave, aby 

žiakom pomocou ukážok a prednáškou priblížili prácu záchranárov. Nadporučík Peter Lauko 

vysvetlil žiakom náročnú prácu záchranára pri požiaroch, riešení mimoriadnych situácii, 

živelných pohromách, dopravných nehodách a rôznych záchranných prácach. Cieľom 



6 

 

prednášky bola osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva. Takéto účelové cvičenie 

bolo určite zaujímavejšie, pretože všetko žiaci videli zblízka a mohli si aj vyskúšať napríklad 

aká ťažká je kyslíková fľaša na chrbte záchranára.  

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej 

životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so 

zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie 

sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim 

a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 

najväčších zbierok na Slovensku. Jej ambasádorom v roku 2017 je Marek Hamšík, slovenský 

reprezentant a niekoľkonásobný držiteľ titulu futbalista roka. Hlavnými zbierkovými dňami 

boli piatok 22. a sobota 23. septembra. Do 16. ročníka verejnej zbierky sa zapojila aj naša škola 

tým, že žiaci a zamestnanci prispeli na konto zbierky. Žiačky II. ŠA triedy ako dobrovoľníčky 

ponúkali biele spinky ako symbolické poďakovanie za dobrovoľný príspevok v uliciach 

Trnavy. 

Svetový deň mlieka v školách, 25.9.2018, je medzinárodnou udalosťou podporovanou 

Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo, koná každý rok poslednú stredu v septembri. 

Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho 

organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa 

zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách 

a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Na našej škole žiaci triedy II.ŠA študijného odboru 

pracovník marketingu na tento deň zhotovili nástenku a pripravili prezentácie na tému „ 

Mlieko“. Ochutnávku rôznych druhov mlieka a mliečnych výrobkov pripravili a ponúkli žiaci 

II.NA študijný odboru spoločné stravovanie. 

Žiaci našej školy sa 27.9.2017 zapojili do školskej súťaže v cezpoľnom behu, ktorá sa 

konala v areáli AŠK Slávia Trnava. Vyskúšali si svoje vytrvalostné schopnosti v behu na 3 km 

pre dievčatá a 5 km pre chlapcov. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Okrem súťaženia, 

žiačky z III. ŠA pomáhali pri organizovaní podujatia Kalokagatii centru voľného času v Trnave. 

Reprezentantom našej školy sa podarilo obsadiť 2. miesto v družstve chlapcov aj v družstve 

dievčat. V individuálnom výkone nedala žiadnu šancu súperkám Zuzka Karabová, ktorá 

jednoznačne vyhrala a postúpila na krajskú súťaž.  

V rámci európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu 

športu a fyzickej aktivity v celej európe sa aj naša škola dňa 28.9.2017 zapojila do kampane 

BEACTIVE formou florbalového turnaja. Organizátormi tohto podujatia boli žiaci IV.ŠA, ktorí 

v rámci odborného výcviku pripravili toto podujatie za aktívneho vedenia vyučujúcich. Turnaja 

sa zúčastnili triedy: II.NA, III.B, II.ŠA, I.C, IV.ŠA 

Dňa 6.10.2017 sa zúčastnili žiačky odboru kaderník a vlasová kozmetika 

medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY, ktorý sa konal na výstavisku Incheba v 

Bratislave. Na výstave sa zišli vystavovatelia a renomovaní kaderníci z Česka, Maďarska, 

Francúzska, Poľska, Rakúska, Talianska a Slovenska, ktorí prezentovali nové trendy v účesovej 

tvorbe. Veľtrh Interbeauty ponúkol aj možnosti zakúpenia profesionálnych výrobkov mnohých 

známych značiek. Všetky výrobky si mohli žiaci vyskúšať a zároveň sa mohli poradiť s 

odborníkmi o ich použití. Interbeauty bola súčasne spojená aj s Bioštýlom - veľtrhom zdravej 

výživy, ktorý nám priblížil zásady zdravého životného štýlu. Žiačky na tejto exkurzii mali 

možnosť získať veľa inšpirácií pre rozvoj svojej tvorivosti s využitím na praktickom vyučovaní. 

V stredu 11.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili súťaže pod názvom "Dni športu 2017" v 

priestoroch centra voľného času Kalokagatia v Trnave. Toto podujatie pozostávalo zo štyroch 

disciplín rope skipping (preskoky cez švihadlo), abeceda futbalistu (žonglovanie s loptou), 

penaltový festival (strely na bránu) a najlepší bránkar. V každej športovej disciplíne mala 

zastúpenie aj naša škola. Ako najlepšieho brankára vyhodnotili nášho žiaka. Žiaci si zmerali 

svoje zručnosti a mohli sa porovnať v konkurencii iných škôl.  
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Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi spolu so Školou baristu Stanislava 

Cibuľu, s podporou mesta Prievidza, zorganizovala 13.októbra 2017 už 5.ročník baristickej 

súťaže v príprave kávy pod názvom PRIEVIDZKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY. 

Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich z celého Slovenska. Našu školu reprezentovala , žiačka 

2.ročníka učebného odboru čašník servírka. Napriek tom, že sme nezískali prvenstvo, získala 

diplom za najlepšie pripravené espresso. 

Výživa je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zdravie ľudí. Jej vyváženosť je nesmierne 

dôležitá, či už pre tých najmenších, alebo tých najstarších. 16.okóber bol vyhlásený za Svetový 

deň potravy, aby sa upriamila pozornosť na jej významnú úlohu v životnom štýle každého 

jedného z nás. Telesné aj duševné zdravie každého človeka formuje zloženie stravy, ktorú 

prijíma. Cieľom Svetového dňa výživy je dosiahnuť aj to, aby ľudia znížili energetický príjem, 

príjem tukov, cholesterolu, sacharidov a soli zo stravy. Jednoducho, aby sa stravovali zdravo. 

Svetový deň potravy v našej škole zorganizovali v rámci odborného výcviku žiaci II. ŠA triedy. 

Zhotovili nástenku, prezentácie na tému „ Zdravá výživa“ a pripravili ochutnávku zdravých 

nátierok a ovocia. 

17. októbra 2017 sa konal v Trnave odborný seminár stavebných firiem, ktorý bol 

zameraný na vykurovanie, klimatizáciu a vzduchotechniku. Seminára sa zúčastnili vyučujúce 

odborných predmetov spolu so študentmi 1. a 2. ročníka nadstavbového štúdia odbor 

stavebníctvo. Prezentácie boli veľmi zaujímavé, kde študentov odborníci 8 firiem oboznámili s 

najnovšími výrobkami a technológiami. Aj takto študenti získavajú nové informácie, ktoré 

využijú na teoretickom vyučovaní, ale aj vo svojom budúcom povolaní. 

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz 

vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva 

(International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje 

každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských 

knižníc je : „Deň Milana Rastislava Štefánika.“ Našu akciu sme nazvali „Svetom so 

Štefánikom“. Dňa 23.10.2017 sme privítali Ing. Tataru - podpredsedu Spoločnosti 

M.R.Štefánika, ktorý prijal pozvanie na besedu o M. R. Štefánikovi. Pútavo porozprával o jeho 

živote , práci, názoroch. Dôležitou aktivitou našich žiakov bola návšteva poslednej žijúcej 

Štefánikovej príbuznej - praneter M. R. Štefánika – pani Tamaru Dudášovú. Stretnutie bolo 

veľmi emotívne, veď doposiaľ sme netušili, že ešte žije jeho príbuzná. Pani Tamara zapísala do 

kroniky Štefánikov citát a darovala škole kópie listov, diplomovej práce a fotografií z rodinného 

albumu. Tieto vzácne archívne artefakty boli umiestnené na čestnom mieste vo vstupnom 

vestibule do internátu našej školy.  

V dňoch 24. a 25. októbra 2017 našu školu v rámci programu "Erasmus" navštívili 

učitelia a žiaci z Talianskeho Sorrenta. Škola, na ktorej naši taliansky kolegovia učia, je 

podobného zamerania ako naša škola. Talianskych kolegov Prof. Filippa De Maio a Prof.ssa 

Luciu De Maio najprv privítala spolu s vedením školy p. riaditeľka PaedDr. Darina Šulková. 

Rovnako uvítala aj talianskych žiakov Alessiu Gargiulo, Donata Aiella, Keniku Wansien, ktorí 

nás vo svojej prezentácii oboznámili s krajinnou oblasťou Peninsola Sorrentina v rámci 

cestovného ruchu a turizmu. V spoločenskej sále školy nám hostia prezentovali rôznorodosť 

ich kuchyne a typické jedlá pre oblasť Talianska, kde sa škola nachádza. Na druhý deň nám 

hostia spoločne s našimi žiakmi predviedli ukážku varenia - cucina napoletana - a uvarili chutné 

gnocchi, ktoré nám všetkým veľmi chutili. Naši hostia si tiež boli pozrieť priestory našej školy 

a boli veľmi milo prekvapení vybavením, jedálňou, kuchyňou, telocvičňou a odbornými 

učebňami.  

„Je lepšie jedenkrát vidieť ako desaťkrát počuť“ - o pravdivosti tohto výroku sa 

presvedčili aj budúci stolári, toho času žiaci tretieho ročníka. Dňa 26. 2017 sa zúčastnili 

exkurzie do výrobne zosadeniek v Majcichove, ktorá je súčasťou IKEA Industry. Technológ 

prevádzky zaujímavým spôsobom priblížil študentom výrobný postup a doplnil i skúsenosti 
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praktika z výroby. Zaujímavosťou bolo, že sa jednalo o nášho bývalého žiaka. Z pozície 

robotníka sa vypracoval na súčasné miesto technológa. Bol príkladom pre chlapcov, že 

usilovnosťou sa dá veľa dokázať. Exkurzia obohatila žiakov o nové vedomosti a bude inšpiráciu 

pri hľadaní uplatnenia po skončení školy. 

Už deviaty raz sa v stredu 25. a vo štvrtok 26. 10.2017 konal v Mestskej športovej hale 

Veľtrh pre seniorov s programom pestrým ako októbrové lístie. Seniorov čakali dva dni plné 

dobrej nálady, spevu, tanca a poučenia. Naša škola sa prezentovala ochutnávkou pomazánok, 

rôznych cukroviniek a dobrôt. O kadernícke a kozmetické služby bol ako vždy veľký záujem a 

páčila sa najmä masáž rúk. Záverom možno skonštatovať, že naša škola sa dôstojne 

prezentovala a tým určite vošla do povedomia Trnavčanov. 

Nové trendy vo vlasovej kozmetike sa do školských učebníc tak skoro nedostanú, 

pretože vývoj napreduje podstatne rýchlejšie. Preto sme dňa 2.11.2017 zorganizovali pre žiačky 

a majsterky odboru kaderník ukážku aplikácie nových farieb firmy Mon Platin a nové techniky 

farbenia vlasov. Žiačky sa počas školenia aktívne zapájali do práce a získali tak nové vedomosti 

a zručnosti, ktoré určite využijú vo svojom budúcom povolaní. 

Jedna z najkrajších častí ženskej tváre sú oči a riasy. Na tému „ Ako predĺžiť riasy 4D 

metódou“ sme zorganizovali dňa 2.11.2017 pre žiačky študijného odboru kozmetik-vizážista 

odbornú inštruktáž. Táto metóda je náročná na čas a zručnosť a preto si vyžaduje veľa 

trénovania. Žiačky si túto metódu predlžovania rias úspešne vyskúšali a získali od firmy RX 

Energy s. r. o. certifikát tzv. Vedomostný základ. Veríme, že tieto nové vedomosti budú veľmi 

užitočné v ich budúcom povolaní. 

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila projekt Záložky do knihy, ktorý spája školy 

s názvom „ Literárne osobnosti môjho regiónu“. Do projektu sa zapojilo 38 žiakov zo všetkých 

ročníkov, ktorí vyrobili záložky s menami alebo citátmi autorov, ktorí tvorili alebo tvoria v 

našom regióne. Záložky si vzájomne vymenili so SOŠD v Krásne nad Kysucou 

Dňa 7.11.2017 sa v telocvični našej školy konalo základné kolo vo futsale žiačok. V 

skupine sme si zmerali sily postupne s GJH (1:1), OA (3:1) a SPŠ Komenského ( 4:1). Po veľmi 

dobrom hernom prejave našich hráčok a kombinačnej hre sme získali 7 bodov so skóre 8:3. Do 

finále, ktoré sa bude hrať 6.12.2017, sme postúpili bez prehry. 

IVAR CS spol. s r.o. pôsobí ako reprezentant obchodno-technického zastúpenia rady 

európskych firiem v odboroch voda, kúrenie, plyn, filtrácia a úprava vody, čerpacia technika, 

solárne systémy a tepelné čerpadlá, zásobníky, fancoily a klimatizácia. Požiadali sme teda 

obchodno-technického zástupcu firmy p. Juraja Jarábka o prezentáciu firmy a výrobkov, ktoré 

firma predáva. Dňa 7.11.2017, v priestoroch učebne na Školských dielňach si mohli žiaci 

všetkých troch ročníkov učebného odboru inštalatér vypočuť prezentáciu, pozrieť odborné 

videá a prakticky vyskúšať spájanie potrubia lisovaním. Firemný deň rozhodne splnil svoj cieľ, 

žiakov téma zaujala, čo sa ukázalo aj v diskusii s lektorom. 

Dňa 9.11.2017 sa na našej škole konalo odborné produktové školenie s kozmetikou 

Paese Cosmetics Slovensko – Jozef Čarnoký, pre odbor kozmetička a vizážistka, na ktorom sa 

študentky oboznámili s novými produktami a pod vedením vizážistky firmy Paese Petry 

Mičáňovej sa naučili ich správne aplikovať na tvár. 

Dňa 28.11.2017 sa konal 7. ročník súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior BIDFOOD 

CUP na SOŠHSaO v Nových Zámkoch, na ktorej sa zúčastnilo 18 škôl z celého Slovenska. 

Žiaci na tejto súťaži prejavili svoje vedomosti, praktické zručnosti a kreativitu, pri príprave 

zvoleného pokrmu. Našu školu reprezentovala žiačka tretieho ročníka v študijnom odbore 

kuchár, ktorú pripravovala učiteľka OP. 

Už po tretíkrát sa konal veľtrh ponuky štúdia na stredných školách. Akcia sa uskutočnila 

dňa 28.11.2017 v Mestskej športovej hale v Trnave a zúčastnili sa jej popredné stredné školy z 

Trnavského kraja, vrátane našej školy. Cieľom tejto akcie bolo sprístupniť žiakom základných 

škôl a ich rodičom možnosti štúdia na strednej škole. Žiaci a pedagógovia našej školy 
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predvádzali ukážky výrobkov a poskytovali záujemcom všetky informácie o možnostiach 

štúdia na našej škole. Návštevníci si mohli pozrieť stolárske výrobky, flambovanie ovocia, 

miešanie nápojov, ozdobovanie cukrárskych výrobkov, úpravy účesov a tváre, masáže rúk a 

informácie o ďalších odborov pomocou prezentácií. Prezentáciu našej školy spestrila krátka 

hudobná scénka, ktorá mala ukázať odbory, ktoré sa na našej škole vyučujú. Scénke 

predchádzalo interview našich žiačok o možnostiach štúdia na našej škole.  

Deň otvorených dverí, ktorý prebehol na našej škole 7.12.2017, je pre našu školu taká 

malá slávnosť. Školské priestory pravidelne vyzdobujeme v atmosfére blížiacich sa vianočných 

sviatkov. Cieľom tejto akcie je osloviť žiakov ZŠ a rodičov žiakov, aby sme im formou ukážok 

činností predstavili jednotlivé učebné a študijné odbory, pod vedením učiteľov a majstrov OV. 

Návštevníci Dňa otvorených dverí tak mali možnosť vidieť manuálne zručnosti žiakov ako aj 

výrobky ktoré žiaci zhotovili . V kozmetickom a kaderníckom salóne žiačky našej školy 

ponúkali návštevníčkam jednoduché a rýchle úpravy účesov a líčenia tváre. V jedálni s krásnou 

vianočnou výzdobou a prestieraním sa prezentovali čašníci, kuchári a predvádzali svoju 

zručnosť v miešaní nápojov a príprave kávy. Na chodbe sme postavili improvizované predajné 

prístrešky, kde sme ponúkali cukrárenské výrobky, tradičné vianočné pečivo a neodmysliteľný 

punč. V novej učebni stolovania žiaci predvádzali ukážky vyrezávania a flambovania ovocia a 

vianočného prestierania. Žiaci študijného odboru pracovník marketingu si pripravili pre hostí 

jednoduchý kvíz a v jazykovej učebni bolo počuť nemčinu a angličtinu.  

Dňa 6.12. 2017 žiačky našej školy pripravili Mikulášsky program pre deti z Detského 

domova v Trnave. Dievčatá zaspievali vianočné pesničky, zahrali sa s deťmi rôzne hry a rozdali 

balíčky so sladkosťami, knihami a spoločenskými hrami. Naše šikovné kaderníčky zapletali 

deťom vrkoče a šikovné kozmetičky namaľovali pani vychovávateľku a staršie dievčatá. Všetci 

mali veľkú radosť - deti aj dospelí.  

6.12.2017 sme odohrali finálový turnaj vo futsale dievčat v MŠH v Trnave. Odchádzali 

sme s druhým miestom. Teší nás však vyhlásenie najlepšej hráčky turnaja, ktorou sa stala naša 

žiačka Zuzana Karabová. Najlepšou strelkyňou turnaja bola naša žiačka. 

V modernej architektúre citíť snahu o ponechanie prirodzeného vzhľadu betónu, zatiaľ 

čo v prechádzajúcich obdobiach sa prekrýval ďalšími povrchovými vrstvami. V priebehu svojej 

novodobej existencie prešiel pohľadový betón značným vývojom, a tak je dnes súčasťou 

exponovaných povrchov stavieb v exteriéri, aj v interiéri. Ako vyzerá realita pohľadového 

betónu na Dome kultúry v Trnave si pozreli 7.12.2017 žiaci študujúci odbor stavebníctvo z tried 

1.NA a 2.NA pod vedením učiteľky OP. 

Dňa 13.12.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili ďalšej veľmi zaujímavej aktivity, na 

ktorej sa žiaci viac dozvedeli o tranšírovaní, príprave pokrmov novými technologickými 

postupmi, a modernými zariadeniami. Prednášku a praktické prevedenie tranšírovania pre 

žiakov zabezpečil uznávaný odborník v oblasti gastronómie Ján Duda, ktorý má bohaté 

praktické skúsenosti v reštauráciách na Slovensku ale i v zahraničí. 

Ako každý rok sme 11.12. 2017 zorganizovali exkurziu do vianočnej Viedne. Cestou sa 

účastníci exkurzie zastavili v čokoládovni Kittse, kde mohli ochutnať a aj kúpiť si sladkosti. 

Vo Viedni videli Parlament, vianočné trhy pred novou radnicou, prešli sa cez Hofburg, bývalé 

sídlo Habsburgskej monarchie, v centre zasa Katedrálu sv. Štefana. Okrem toho si prezreli 

unikátny Hundertwasserov dom, ktorý vytvoril rakúsky architekt, maliar a filantrop Friedrich 

Hundertwasser v roku 1985.  

Je zvykom, že imatrikuláciu prvákov v našej škole organizujú žiaci II. ročníka 

študijného odboru pracovník marketingu. V utorok 12.12. 2017, po tretej vyučovacej hodine 

priviedli nič netušiacich prvákov do vyzdobenej kinosály, hneď pri vchode ich označkovali 

srdiečkom na líce a usadili na miesta. Pripravili si pre prvákov krátky program – tanečnú súťaž 

Letś Dance, ktorú hodnotila odborná porota bodovaním a vtipnými komentármi. Potom už 
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nasledovali disciplíny, ktoré museli prváci splniť aby boli prijatí do radov študentských v našej 

škole. Každá trieda dostala na pamiatku Imatrikulačný list.. 

18.12.2017 sa konala školská súťaž v sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiačok a žiakov 

študijných a učebných odborov.  

 Počas dvoch dní 19.-20.1.2018 sa konal v Nitre na výstavisku Agrokomplex už 9.ročník 

svadobnej výstavy: Svadobné dni & Beauté. Súčasťou výstavy bola aj súťaž Naj nevesta . 

Centrom našej pozornosti bola súťaž žiakov stredných škôl, ktorú zorganizoval agentúra 

LENREN. Súťaže sa zúčastnil žiačky učebného odboru kaderník a študijného odboru 

kozmetička-vizážistka. Témou súťaže bola Svadba v kroji – FOLK BRIDE . Naša žiačka so 

svojou modelkou získala 1.miesto. 

 Dňa 21.12.2017 sa na našej škole uskutočnil 8. ročník Vianočného futsalového turnaja 

o pohár riaditeľky školy. Do turnaja sa zapojilo 6 družstiev našej školy, ktoré boli rozdelené do 

dvoch skupín. Hralo sa systémom každý s každým v skupinách. Putovný pohár riaditeľky školy 

si odniesli, už po tretíkrát, hráči IV. ŠA. Okrem kolektívnych výkonov sme ocenili hráčov aj 

individuálne.  

 V rámci účelových cvičení a hodín telesnej výchovy absolvovali 17.1.2018 žiaci našej 

školy korčuliarske dopoludnie na ľadovej ploche Zimného štadióna v Trnave. Zdatnejší 

korčuliari si zahrali hokej, ostatní zdokonalili svoj pohyb na ľade. Je to ukážka toho, že účelové 

cvičenia sa dajú robiť aj netradičnou formou, ktorá je určite pre žiakov zábavnejšia a pútavejšia. 

 Pre našich žiakov (a nie len pre nich) sme 22.1.2018 na odbornom výcviku v odbore 

cukrár-kuchár pripravili malé prekvapenie v podobe praktickej prednášky spojenej s ukážkami 

práce s čokoládou. Okrem základných informácií o čokoláde, od pestovania kakaa a 

spracovania až po výrobu čokolády, sme si ukázali jednoduché ozdoby, ktoré mohol každý aj 

ochutnať. Kedže vývoj v cukrárskom umení napreduje míľovými krokmi, snažíme sa ho žiakom 

aspoň trochu priblížiť. Všade vo svete je cukrárčina vysoko uznávanou formou umenia a 

veríme, že aj našim žiakom takéto formy výučby pomôžu pochopiť, že remeslo má naozaj zlaté 

dno. 

 V dňoch 25.1 a 28.1. 2018 sa konal tradičný veľtrh gastronómie a cestovného ruchu na 

výstavisku Bratislavskej Incheby - Gastro Danubius 2018. V rámci veľtrhu vždy prebiehajú 

súťaže žiakov stredných škôl. V tomto roku sme sa zúčastnili viacerých súťaží. 

V národnej prehliadke kuchárskeho umenia Poézia v gastronómii 2018 sa zúčastnil žiak 4. 

ročníka, ktorý pripravoval slávnostnú misu pre 8 osôb. Získal bronzovú medailu.  

13. ročník barmanskej súťaže ST.NICOLAUS - PLATINUM CUP 2018 reprezentovali žiačky 

2.ročnika odbor čašník a žiačka nadstavbového štúdia. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách a 

to short drink a soft drink. Naše súťažiace v oboch kategóriách získali bronzové medaily. Súťaž 

Gastro Danubius usporiadal Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Slovenska. Súťaže sa 

zúčastnila žiačka prvého ročníka odbor cukrár v kategórii Cukrár Junior s tanierovými 

dezertami.. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci - kuchári. Dostali úlohu pripraviť trojchodové menu - 

predjedlo, hlavný chod a múčnik v časovom limite 45 minút. Súťažili žiaci druhého ročníka, 

ktorí získali bronzové umiestnenie. V rámci veľtrhu sa tiež konala súťaž „CARVING CUP 

SLOVAKIA 2018“, kde tiež naša škola mala zastúpenie. Všetky účastníčky boli zaradené do 

kategórie A, úlohou bolo vyrezať kompozíciu alebo výrobok zo zeleniny, príp. ovocia na tému 

„Udalosť roku 2018“.    

 Dňa 26.1.2018 navštívili žiaci 2. a 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu 

a študijných a učebných odborov kuchár, čašník a cukrár v rámci odbornej exkurzie Veľtrh ITF 

Slovakiatour a Danubius Gastro. Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného 

ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. 

Každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo 

spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, jednotlivé regióny 

Slovenska ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami 
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krajín. Študenti sa tak oboznámili s prezentáciou a propagačnými prostriedkami firiem a 

organizácií cestovného ruchu, upevnili si vedomosti získané na hodinách odborných predmetov 

a rozšírili ich o nové poznatky. 

 Je už dlhoročnou tradíciou, že žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštevujú 

prevádzku svetoznámeho výrobcu nábytku IKEA Industry v Trnave. Aj tohtoročný tretiaci dňa 

1.2.2018 v súlade s plánom exkurzií a v súlade so školským vzdelávacím programom zavítali 

do výrobných priestorov tohto nábytkárskeho gigantu.  

 Dňa 1.2.2018, sa všetci žiaci študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili besedy 

s animátorkou cestovného ruchu Bc. Soňou Jánošovou. Študentka manažmentu a marketingu 

na UMB v Banskej Bystrici oboznámila žiakov so všetkým, čo je cieľom tejto práce. Porovnala 

prácu animátora na Slovensku a v zahraničí, porozprávala zaujímavé a úsmevné zážitky so 

stretnutí s deťmi i s dospelými pri svojej činnosti. Svoje pútavé rozprávanie skombinovala s 

aktivitami, do ktorých sa naši žiaci zapojili. Boli to ukážky hier, ktoré možno aplikovať pri 

animácii. Žiaci mali možnosť vidieť bohatú fotogalériu. Toto stretnutie priblížilo jednu z 

možností ďalšieho smerovania našich žiakov, či už popri štúdiu, resp. po jeho skončení. 

 Dňa 9.2.2018 sa žiačky odboru kozmetička-vizážistka a kaderník zúčastnili veľtrhu 

kozmetiky Interbeauty, ktorý sa konal na Bratislavskej Inchebe. Žiačky mali možnosť vidieť 

výrobky vystavovateľov rôznych svetových značiek, renomovaných vizážistov a kaderníkov, 

ktorí svoje zručnosti predvádzali v exhibičných vystúpeniach a návštevníkov bezplatne 

upravovali podľa najnovších trendov. Taktiež sme mohli popri tom ešte vidieť kozmetické 

novinky, dekoratívnu i prírodnú kozmetiku, maľovanie na telo a vizážistické súťaže . Žiačky 

odboru kaderník veľmi zaujali Barber Battle, kde boli preverené zručnosti kaderníkov. 

 Po úspešnom absolvovaní školského kola ekonomickej olympiády sa 13.2.2018 žiačky 

IV. ŠA študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili krajského kola Ekonomickej 

olympiády. Prebojovali sa medzi 50 najúspešnejších riešiteľov Trnavského kraja a overili si 

svoje vedomosti z odborných ekonomických predmetov. 

 14.2.2018 sme zorganizovali šiesty ročník Súťaže v silovom päťboji kde si borci zmerali 

svoju silu.  

 Na deň 27.2.2018 sme pozvali do kozmetického salónu odborníkov z firmy ACTIV, 

aby nám predviedli systém povrchového čistenia pleti. Na školení sa zúčastnili žiačky štvrtého 

ročníka študijného odboru kozmetička – vizážistka. Každá žiačka získala certifikát, ktorý môžu 

využiť vo svojej profesii po ukončení štúdia na našej škole. 

 V pondelok 26.2.2018 odchádzali z Trnavy žiaci a učitelia našej školy na týždňový 

lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v krásnom prostredí Roháčov, v Spálenej doline. Pre mnohých 

žiakov to bola prvá skúsenosť s týmto populárnym zimným športom. 

 Dňa 20. 02. 2018 sa konal na našej škole 5. ročník kurzu Umenie čapovať, na ktorom 

sa zúčastnilo 17 žiakov z našej školy. Žiaci na tomto kurzu získali nové rozšírené odborné 

vedomosti z oblasti komplexnej výroby piva a praktické zručnosti pri čapovaní piva a pri práci 

s výčapnými zariadeniami.  

 Našej škole záleží na zdraví tejto planéty, preto sa každý rok zapájame do rôznych 

ekologických a environmentálnych aktivít. V rámci nich separujeme odpad a už ôsmy rok 

pracujeme aj v školskom recyklačnom programe RECYKLOHRY. Program organizuje pod 

záštitou Ministerstva životného prostredia SR spoločnosť ASEKOL SK s.r.o.. Cieľom projektu 

je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných 

elektrozariadení v čo najvyššej miere. Naša škola je vybavená zbernou nádobou na 

opotrebované drobné elektrozariadenia, do ktorej študenti aj učitelia odovzdávajú drobné 

elektrospotrebiče. V rámci projektu sa zapájame tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či 

fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor 

projektu zadáva. Plnenie úloh pomáha študentom rozvíjať ich tvorivosť, podporuje logické 

myslenie, empatiu a ochotu pomáhať iným ľudom aj životnému prostrediu. Za nazbierané 
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vyslúžilé drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získava naša škola body, za ktoré žiakom 

obstarávame rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas.  

 Dňa 27. – 28. 02. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na celoslovenskej súťaži ,,Xpert v 

umení čapovať“ na SOŠHS v Nových Zámkoch. Súťaže sa zúčastnili žiaci II.A triedy. Na tejto 

súťaži žiaci získali nové rozšírené odborné vedomosti a praktické zručnosti pri čapovaní piva a 

pri práci s výčapnými zariadeniami. 

 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národná inštitúcia na ochranu a 

podporu ľudských práv. V rámci svojho pôsobenia ako národnej inštitúcie pre ľudské práva je 

členom Európskej siete národných inštitúcií pre ľudské práva. Jednou z hlavných kompetencií 

Strediska je poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. 

Stredisko uskutočňuje bezplatné vzdelávacie aktivity aj pre študentov stredných škôl. 

Z ponuky SNS pre ľudské práva sme 12. 3. 2018 v našej škole zorganizovali výchovno – 

vzdelávaciu aktivitu na tému Extrémizmus, rasizmus. Lektor SNSĽP študentom vysvetlil: 

• čo znamená pojem rasizmus a kto sú to extrémisti 

• aké druhy extrémizmu sa prejavujú v našej spoločnosti a čo požadujú 

• čo znamenajú niektoré značky na oblečení - symboly a šifry 

• ako sa prejavuje nenávisť aj na internete 

• aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú prejavom extrémizmu a rasizmu 

Súčasťou výchovno – vzdelávacej aktivity bol aj dokumentárny film Cesta Magdalény 

Robinsonovej. Je životným príbehom fotografky židovského pôvodu, ktorá bola počas 

obdobia Slovenského štátu svedkom smrti svojich rodičov a prežila pobyt v koncentračnom 

tábore Osvienčim. 

 Dňa 14.3.2018 sa v Žiline na SOŠ sv. Jozefa Robotníka konalo semifinálové kolo súťaže 

Skill Slovakia pod názvom „Mladý stolár 2018“. Súťaž bola určená žiakom učebného odboru 

stolár. Súťažná úloha pozostávala z teoretického testu a z praktickej úlohy – zhotoviť podľa 

výkresu kŕmidlo pre vtákov. Do súťaže sme prihlásili žiakov 1. ročníka . Zo siedmich družstiev 

z celého Slovenska sme sa umiestnili na 4.priečke. 

 Stredoškolská odborná činnosť je jednou zo zaujímavých podporných aktivít, ktorá 

výrazne prispieva ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Aktivizuje 

vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov, podporuje cieľavedomú prácu s nimi. SOČ-ka 

rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov, podporuje 

zážitkové tvorivé myslenie, vedie žiakov k samostatnému a aktívnemu riešeniu úloh. 

Výnimočný benefit súťaže spočíva v tom, že sa podieľa na rozvoji sociálneho, morálneho a 

vedomostného vývinu, čím prispieva k rozvoju osobnosti žiakov. Dňa 15. 03. 2018 sa v 

dopoludňajších hodinách konala na našej škole školská prehliadka prác 40. ročníka 

stredoškolskej odbornej činnosti. 2 študentky postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 

dňa 6. 4. 2018 na Strednej odbornej škole V. P. Tótha v Senici. 

 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor kuchár a čašník sa 

začala vo štvrtok 22.3. a vyvrcholila v piatok 23.3. 2018 formou banketu. 

 V dňoch 23. – 24.3.2018 sa v Expo Centre Trenčín konal 26. medzinárodný kozmetický 

veľtrh BEAUTY FORUM TRENČÍN. Veľtrh bol organizovaný v spolupráci s nemeckou 

spoločnosťou Health & Beauty Germany GmbH, ktorá je držiteľom licencie pre usporiadanie 

odborných súťaží a veľtrhov BEAUTY FORUM. Veľtrhu sa zúčastnili žiačky 3.ŠA odbor 

kozmetička-vizážistka. Žiačky mali možnosť vidieť mnohé novinky v kozmetike a nechtovom 

dizajne, mohli si pozrieť rôzne nové prístroje a prípravky, ktoré ponúkalo viac ako 200 

kozmetických firiem a tiež atraktívny sprievodný program. 

 Dňa 27.3.2018 sa žiak II.NA triedy zúčastnil súťaže – "MLADÝ SOMELIÉR 2018" na 

Hotelovej akadémii Ľ.Wintera v Piešťanoch. Spolu s ďalšími 11 súťažiacimi absolvovali 

náročné súťažné kolá. Aj napriek tomu, že nepostúpil do užšieho finále, získal mnoho nových 

skúseností a praktických zručností.  
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Branný súboj študentov organizuje Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR 

primárne pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl v každom samosprávnom kraji 

Slovenskej republiky s cieľom podpory vlastenectva a branných zručností. V piatok 6.4.2018 

sa na pôde našej školy konal 2. ročník tohto projektu. Naša škola bola jednou z desiatich škôl, 

ktoré sa zúčastnili súťaže a reprezentovala nás šestica žiakov. Chlapci si v náročných fyzických 

a vedomostných disciplínach siahli na dno svojich síl a umiestnili sa na krásnom 5.mieste. V 

spoločenskej sále našej školy ďalej pokračovala prednáška na tému „Staň sa členom armády 

SR“, kde sa žiaci dozvedeli všetko o tom, kto môže vstúpiť do armády, aké kritériá musí splniť 

a aké výhody ponúka armáda SR profesionálnemu vojakovi.  

Dňa 12.4.2018 prebehol v telocvični našej školy silový päťboj žiakov stredných škôl. 

Reprezentanti našej školy sa umiestnili na 2.mieste okresných majstrovstvách v silovo-

vytrvalostnej súťaži.  

Dňa 13.4.2018 sa v našom kozmetickom salóne konal ďalší kurz, pri ktorom sa žiačky 

naučili aplikovať 3d riasy. Kurz absolvovali žiačky 2. a 4. ročníka odbor kozmetička-vizážistka 

a tiež jedna žiačka odboru kaderník. Predlžovanie mihalníc je nová populárna služba, pomocou 

ktorej pôsobia prirodzené mihalnice dlhšie a hustejšie. Po úspešnom absolvovaní kurzu žiačky 

získali certifikát zručnosti. 

Dňa 13.4.2018 sme sa v Banskej Bystrici zúčastnili súťaže v odbore kuchár, ktorú 

poriadal Banskobystrický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, pod názvom 

Banskobystrický Gastro Cup 2018. Našu školu reprezentoval žiak 2. ročníka študijného odboru 

kuchár pod vedením majsterky odborného výcviku. Súťaž bola náročná, ale nášmu súťažiacemu 

sa podarilo získať 3.miesto. 

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa tento rok konala 

13.4.2018 už po 22-krát. Ulice miest a obcí v tento deň zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si 

narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú 

s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov sa zbierali 

finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. 

Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola. Dobrovoľníčky z triedy II.ŠA vyzbierali finančné 

prostriedky na podporu onkologickým pacientom v priestoroch školy. 

Jedno z tradičných podujatí v oblasti noviniek v stavebníctve je medzinárodný stavebný 

veľtrh CONECO - RACIOENERGIA, ktorý sa každoročne koná v priestoroch Bratislavskej 

Incheby. 11.-14.4.2018 sa pod jednou strechou dalo nájsť všetko potrebné pre stavbu 

a rekonštrukciu.  

Žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru Pracovník marketingu sa zúčastnili aktivít v 

rámci workshopu konaného v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Svoje pocity vyjadrovali 

kresbami a pretváraním plastových vriec do použiteľných predmetov. Vybrané aktivity ich 

veľmi zaujali. 

Súčasťou vyučovania sú prezentačné dni a odborné školenia. Pre učebný odbor 

inštalatér, sme zorganizovali prezentačný deň, ktorý pripravila známa nemecká firma 

GEBERIT. Firma sa zapodieva výrobou armatúr a zdravotechnických zariadení. Výrobky firmy 

GEBERIT sú špičkovej kvality a o ich predstavenie sa postaral regionálny zástupca firmy p. 

Čapek, ktorý predstavil výrobky a technologické postupy. Žiaci si všetko mohli pozrieť a 

vyskúšať. Prezentácia bola zaujímavá a poučná a žiaci si tak rozšírili svoje odborné vedomosti 

potrebné pre svoju budúcu prax. 

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl), sa na našej škole uskutočnili rôzne aktivity. Ich 

cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Žiaci 

nadstavbového štúdia (II.NA) prečítali do školského rozhlasu krátke príspevky o potrebe a 

význame ochrany prírody a na vyhradenom mieste pri budúcom bylinkovom záhone zasadili 

dva kríčky čiernych a červených ríbezlí.  
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Dňa 25.4. 2018 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný 

odbor stavebníctvo. Skúška prebiehala formou obhajoby ročníkového projektu, ktorý študenti 

samostatne vypracovali. Projekt rodinného domu museli žiaci podrobne popísať a odpovedať 

na odborné otázky, ktoré skúšobná maturitná komisia položila. Tohto roku môžeme 

skonštatovať, že práce ako aj odborné odpovede, boli na výbornej úrovni a študenti sa mohli 

tešiť vynikajúcim výsledkom. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijné 

odbory kozmetik – vizážista prebiehala na našej škole v dňoch 24. a 25.apríla 2018. V 

priestoroch nášho kozmetického salónu si maturujúce dievčatá vylosovali rôzne témy, ktoré 

realizovali na svojich modelkách Výsledky, ktoré dievčatá dosiahli boli veľmi dobré.  

Tento školský rok si študenti študijného odboru pracovník marketingu pripravili 

netradičnú formu maturitnej skúšky. Zorganizovali pre svojich spolužiakov „ANIMAČNÝ 

DEŇ“, v ktorom jednotlivé dvojice maturantov realizovali animačné aktivity so zameraním na 

zábavu, šport , vedomosti a tvorivosť. V kuchynke maškrtiek súťažili v rýchlosti prípravy 

chuťoviek a dezertov, pričom si súťažiaci preverili nielen svoju nápaditosť, ale pohladili aj 

svoje chuťové poháriky. Svoje mozgové bunky potrápili vedomostnými kvízmi. V kútiku 

spoločensko-zábavných aktivít vládla veselá nálada. Svoju energiu si žiaci vybili v športovo-

pohybových aktivitách v našej telocvični. Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení cenami, 

ktoré maturanti sami vytvorili alebo získali od sponzorov. Maturita bola zaujímavá, niesla sa v 

dobrej nálade. 

Agrokomplex Nitra je miestom, kde sa každoročne prezentujú stredné školy na podujatí 

Mladý tvorca. Tohoročná akcia sa konala v dňoch 25.a 26.4. 2018. Súčasťou podujatia je súťaž 

žiakov stredných škôl odbor cukrár pod názvom Tvorivý cukrár 2018. Žiačka učebného odboru 

cukrár, reprezentovala našu školu a získala krásne 2.miesto.  

V dňoch 26. a 27. apríla 2018 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutočnil ďalší 

ročník podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Slovenský 

projekt pod názvom SUSO Skills Slovakia pravidelne organizuje Štátny inštitút odborného 

vzdelávania. Z našej školy sme nominovali do súťaže žiakov učebného odboru stolár. Úlohu, 

ktorú chlapci riešili bolo zhotovenie atypickej záhradnej stoličky. Zadanie bol náročné na 

presnosť a vedomosti.  

Dňa 3.5.2018 sa v SOŠ obchodu a služieb v Púchove konal 4.ročník súťaže Trendy 

barový čašník 2018. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii barista súťažiaci 

pripravovali 2 porcie cappuccina a 2 porcie írskej kávy v časovom limite 7 minút. V kategórii 

barman súťažiaci pripravovali 2 porcie miešaného nápoja, ktorý si mali zostaviť podľa vlastnej 

fantázie. Našu školu reprezentovala žiačka 2.ročníka odboru čašník, získala medailu v 

bronzovom pásme. Žiačka nadstavbového štúdia spoločného stravovania získala medailu v 

zlatom pásme.  

V rámci preventívnych aktivít sme dňa 3. 5. 2018 v spolupráci so Slovenským národným 

strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov našej školy vzdelávaciu a preventívnu 

aktivitu na tému „ŠIKANA, KYBERŠKANA“. Šikanovanie je zákerné a opakované správanie 

s účelom ponižovania, vysmievania sa a ubližovania inej osobe šikanujúcou stranou, ktorá 

zneužíva svoju moc nad obeťou. Technika a internet vytvárajú ďalšie možnosti šikanovania. 

Kyberšikana dokáže osloviť obrovské množstvo ľudí, je možné ju páchať anonymne a ľudia 

ňou dokážu ponižovať osoby. Zneužívanie internetu na účely, ktoré sú diskriminačné, niekedy 

dokážu naplniť skutkovú podstatu trestných činov. Lektori SNSĽP zaujímavou formou poskytli 

žiakom II.ŠA a II.ŠB triedy cenné rady ako predchádzať nástrahám internetovej komunikácie 

a ako sa spávať, ak sa so šikanou stretnú. 

V dňoch 3. až 4.mája 2018 sa v Tatranskej Lomnici konal 44. ročník súťaže žiakov 

stredných škôl v znalosti predpisov BOZP v stavebníctve. Tradičnú súťaž organizuje 

Integrovaný odborový zväz. Cieľom súťaže zostáva aj naďalej súťaž z vedomostí z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Súťaž prebiehala v prekrásnom prostredí 
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Vysokých Tatier, v priestoroch luxusného hotela TITRIS. Do súťaže sa prihlásilo 17 súťažných 

družstiev z celého Slovenska. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a naše družstvo sa v konečnom 

hodnotení umiestnilo na peknom 7.mieste.  

Pre žiačky učebného odboru kaderník druhého a tretieho ročníka sme na odbornom 

výcviku pripravili ročníkovú súťaž v tvorbe spoločenský účesov. 

Raz v roku zakvitne trnavské Trojičné námestie kvetmi. Nebolo to inak ani na 9.ročníku 

Trnavského jarného kvetinového rínku – Májový kvet. Milovníci a obdivovatelia kvetov tak 

mali príležitosť potešiť svoju dušu pohľadom na pestrofarebný koberec letničiek, skalničiek, 

drevín, či liečivých bylín alebo nabrať nové inšpirácie. Súčasťou Májového kvetu sú stánky 

remeselníkov, praktické návody na pestovanie rôznych druhov kvetov, ukážky práce žiakov 

stredných škôl, ako aj bohatý sprievodný kultúrny program. Aj naša škola sa 9.mája 2018 

prezentovala vo svojom stánku a žiačky študijného odboru kozmetik–vizážista ponúkali masáže 

rúk, úpravu nechtov a poskytovali informácie o štúdiu na našej škole. 

Úprava vzhľadu nechtov bola vždy súčasťou skrášľovania ženského zovňajšku. Pre 

výraznejšiu úpravu nechtov sa už veľmi dlho používajú gélové nechty. Témou praktickej 

ukážky v našom kozmetickom salóne bola modeláž gélových nechtov, ktorú predvádzala 

skúsená odborníčka s cieľom ukázať žiačkam študijného odboru kozmetička vizážistka správny 

technologický postup. Žiačky táto praktická ukážka zaujala a každá mala možnosť si tieto 

postupy aj vyskúšať. Školenie opäť rozšírilo okruh odborných znalostí potrebných pre budúcu 

prax. 

Naša škola pravidelne navštevuje Domov seniorov a poskytuje seniorom kadernícke a 

kozmetické služby. Pri príležitosti Dňa matiek sme navštívili Domov seniorov v Cíferi, aby 

žiačky babičkám upravili účesy, urobili kozmetiku rúk a trošku skrášlili vekom poznačené 

tváre. O toto sa všetko postarali žiačky odboru kaderník a študentky odboru kozmetička 

vizážistka. Prekvapenie a radosť sa zjavovali na tvárach babičiek, keď sa pozreli na seba v 

zrkadle. Radosť mali aj dievčatá – žiačky, že mohli darovať darček v podobe pekného účesu a 

vizáže. 

Barber – toto slovo pochádza z latinčiny a vo voľnom preklade znamená „holič“, či skôr 

pánsky kaderník, ktorý strihá mužom vlasy, fúzy, bradu a holí tvár. Do nášho kaderníctva sme 

si pozvali barberov Viliama Sliackeho a Rudiho Gazdíka, ktorí žiačkam predviedli modernú 

pánsku účesovú tvorbu. Na praktických ukážkach mohli žiačky odboru kaderník vidieť aj 

vyskúšať moderné postupy pánskeho kaderníctva. 

Dňa 11.05.2018 sa žiačky 3 ročníka učebného odboru cukrár s učiteľkou odborných 

predmetov zúčastnili 6 ročníka celoslovenskej výstavy v Trenčíne - Torty a svet pečenia. 

Výstava Torty a svet pečenia je určená nielen pre profesionálnych cukrárov, ale aj pre amatérov, 

ktorí pripravujú na rôzne rodinné slávnosti sladké prekvapenia.  

Žiaci našej školy nominovali p. učiteľku Ing. Martinu Jankovičovú do celoslovenskej 

súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa „ZLATÝ AMOS“. Prihlásili a predstavili učiteľku 

originálnym spôsobom, na základe toho p. učiteľka postúpila do semifinále medzi 12 učiteľov 

z celého Slovenska. V poradí 12. ročník ankety organizovalo OZ Adevyk v spolupráci a s 

podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Semifinálové kolo sa konalo dňa 

12.5.2018 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Napriek pekne pripraveného programu a 

vzhľadom na veľkú konkurenciu zo všetkých kútov Slovenska pani učiteľka nepostúpila do 

finálového kola, a tak sa nedeľa 13.5.2018 niesla v duchu vlastných aktivít.  

17.5.2018 prebehlo v telocvični našej školy za prítomnosti riaditeľky školy a zástupkyne 

riaditeľky slávnostné vyhodnotenie úspešných športovcov v súťažiach usporiadaných 

Kalokagatiou - CVČ v školskom roku 2017/2018. V školskom roku 2017/2018 naši žiaci získali 

3 zlaté, 5 strieborné a 1 bronzovú medailu v šiestich športových disciplínach. Športovkyňou 

roka sa stala Zuzana Karabová. Riaditeľka školy  a zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické 
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vyučovanie sa poďakovali žiakom za vzornú reprezentáciu školy a odovzdali žiakom diplomy 

a ocenenia. 

V piatok 18. mája 2018 sa študenti druhého ročníka študijného odboru pracovník 

marketingu zúčastnili odbornej exkurzie v Smoleniciach, ktorej cieľom bolo využiť 

nadobudnuté vedomosti získané na odborných predmetoch a správne ich aplikovať priamo v 

teréne. Študenti absolvovali turistický okruh v okolí Smoleníc a počas túry informovali o 

jednotlivých zaujímavostiach primárnej aj sekundárnej ponuky CR. Pri svojich prezentáciách 

zistili, že práca sprievodcu naozaj nie je jednoduchá a vyžaduje poctivú prípravu, fyzickú 

kondíciu, pohotovosť aj kreatívnosť. Okrem odbornej prípravy študentov mala exkurzia aj 

zdravotný účel, pretože pohybu na čerstvom vzduchu nikdy nie je dosť. 

Dňa 24.5.2018 sme v spoločenskej sále školy privítali slovenských hokejových 

reprezentantov Adama Lišku a Martina Feherváryho, ktorí sú žiakmi našej školy. Na besede 

sme sa dozvedeli ako sa im darí na ľade aj mimo neho. Chlapci nám porozprávali o ich 

doterajšej kariére, hokejových začiatkoch a tiež o plánoch do budúcnosti.  

Predmetová komisia prírodovedných predmetov zorganizovala 29.5.2018 naplánovanú 

exkurziu v rámci svojich predmetov chémia, geografia a informatika do najstaršieho 

slovenského pivovaru Steiger. Exkurziu absolvovali žiaci 3. ročníka odborov kuchár, pracovník 

marketingu, kozmetička vizážistka a žiaci 1. ročníka učebného odboru kaderník, stolár a 

nadstavbového odboru vlasová kozmetika.  

Firma Mon Platin je na trhu vlasovej kozmetiky známa predovšetkým svojou širokou 

ponukou rôznych prípravkov v starostlivosti o vlasy. Pozvali sme si teda školiteľku z firmy 

Mon Platin, aby žiačkam učebného odboru kaderník a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika 

predstavila nielen výrobky vlasovej kozmetiky, ale aj rôzne trendy a štýly v účesovej tvorbe. 

Súčasťou školenia bola nielen ukážka účesov, ale žiačky si mali možnosť nové účesy aj 

vyskúšať. 

V Trnave sa žiaci II. ŠA triedy, študijného odboru pracovník marketingu so zameraním 

na cestovný ruch zapojili do podujatia s názvom Prvý župný medzinárodný deň detí. Ten 

odštartoval v piatok, 1.6.2018 na parkovisku za Úradom Trnavského samosprávneho kraja. Pre 

deti bol pripravený bohatý program, rôzne animačné aktivity, tvorivé dielne, jazdenie na ťave, 

ukážky práce policajtov a hasičov a viaceré hudobné projekcie. Naša škola sa prezentovala 

ponukou cukrárskych produktov, žiaci tiež pomáhali pri animačných aktivitách a pri úspešnej 

organizácii celého podujatia. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa 1. júna 2018 sa konala na našej škole súťaž 

vo varení kuchárov juniorov. V tejto súťaži si zmerali sily žiaci prvých ročníkov, v učebnom 

odbore cukrár kuchár a v študijnom odbore kuchár. Žiaci pripravovali pokrmy podľa vlastného 

výberu, pričom mohli využiť svoje získané odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré 

nadobudli počas prvého roka štúdia. V závere boli žiaci vyhodnotení, ocenení a spoločne so 

svojimi pedagógmi, ktorí ich pripravovali, oslávili MDD vlastnoručne pripravenou ovocnou 

tortou.  

Mesiac jún je na školách mesiacom, v ktorom okrem záverečného hodnotenia chodia 

žiaci na školské výlety a exkurzie. Žiaci učebného odboru cukrár a kuchár –cukrár sa dňa 

11.6.2018 zúčastnili exkurzie po cukrárenských prevádzkach v Trnave. Navštívili nielen 

cukrárne, ale aj predajne cukrárenských pomôcok. Žiaci tak mali možnosť porovnať výrobky, 

sortiment ako aj ceny sladkých dobrôt.  

Teória je úzko spojená s praxou, preto dňa 11.6.2018 žiačky 1.ročníka študijného 

odboru kozmetička a vizážistka absolvovali exkurziu v kozmetickom salóne COCO CARE v 

Trnave. COCO CARE je nový moderný salón, ktorý ponúka široké možnosti úkonov a 

prístrojových ošetrení tváre a tela. Žiačky mali možnosť vidieť prístroje na kavitáciu, 

rádiofrekvenciu, vákuuové ošetrenie pleti, IPL laser, prístroj na mikrodermabraziu, ktorý v 

našom kozmetickom salóne na škole nemáme. V salóne vykonávajú aj také úkony akým je 
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microneedling ( omladzovanie pokožky ), čo je úplná novinka na trhu a tiež tetovanie obočia 

microblading. Exkurzia bola veľmi poučná, pretože žiačky mohli vidieť drahé prístroje a 

technológie o ktorých mali zatiaľ iba teoretické vedomosti. 

V mesiaci jún ZŠsMŠ v Trstíne zorganizovala Deň remesiel. Žiaci našej školy ukážkami 

svojich prác priblížili žiakom ZŠ jednotlivé remeslá, pre ktoré sa pripravujú žiaci na našej škole. 

Dňa 27.6.2018 žiaci prvých ročníkov, učebných odborov, ukončili ekonomiku hrou 

Business Master, kde si vyskúšali svoje zručnosti v ekonomickej hre. 

 

 

Firemné dni:  

RIGIPS SLOVAKIA – v priestoroch školy firma prezentovala novinky zo svojho 

výrobného programu z oblasti suchých technológií spojené s praktickými ukážkami, 

prezentáciami a video filmami. Zúčastnili sa jej žiaci učebných odborov murár, inštalatér.  

KNAUF INSULATION – v priestoroch kinosály školy firma prezentovala novinky zo 

svojho výrobného programu z oblasti suchých technológií spojené s praktickými ukážkami 

tmelenia sadrokartonu, prezentáciami a video filmami. Firma prezentovala aj tepelné izolácie 

používané spolu zo systémom KNAUF. Zúčastnili sa jej žiaci učebných odborov  murár, 

inštalatér. 

Žiaci stavebných učebných odborov a nadstavbového štúdia sa zúčastnili prezentácie 

nových technológií vo vykurovaní a klimatizácii. Žiaci spolu s MOV a učiteľmi odborných 

predmetov navštívili odborné exkurzie CONECO, drevárska výstava Lignumexpo, výstava 

Nábytok a bývanie, výstava Aquatherm Nitra. 

Kaderníčky a kozmetičky sa zúčastnili odborných exkurzií v trnavských kozmetických 

a kaderníckych salónoch, navštívili výstavu Interbeauty 2017, kaderníčky sa zúčastnili 

workshopu na tému Nové trendy v účesoch a nové materiály a kozmetičky praktických ukážok 

predlžovania rias a modelovania nechtov. 

 

 

Ekologické projekty: 

Našej škole záleží na zdraví tejto planéty, preto sa každý rok zapájame do rôznych 

ekologických a environmentálnych aktivít.  

Študenti našej školy sa aj v tomto šk. roku aktívne  zapájali do environmentálnych 

aktivít a úspešne riešili zadávané úlohy v rámci projektu „RECYKLOHRY“, zbierali vyradené 

elektrospotrebiče a získavali body pre svoju školu.  

V mesiacoch október až december žiaci pracovali na plnení úlohy, ktorá bola v projekte 

zadaná, riešili zadané úlohy, zúčastňovali sa ekologických aktivít (Deň vody, Deň Zeme...).  

Ekostopa: Aj v školskom roku 2017/2018 sa naša škola aktívne zapojila do edukačného 

školského programu EKOLOGICKÁ STOPA. Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv 

ľudských aktivít na planétu Zem. Aj naša škola má svoju ekologickú stopu. Jej aktuálnu veľkosť 

sme zisťovali v priebehu školského roka. 

ENO- virtuálna škola pre trvale udržateľný rozvoj- sadenie stromčekov. Študenti našej 

školy opäť v areáli školy spolu s pedagogickými zamestnancami vysadili nové stromčeky. 

Sadením stromčekov sme si pripomenuli Medzinárodný rok lesov a ich význam. Tento deň je 

organizovaný ENO-Environment Online, globálnou virtuálnou školou pre environmentálne 

povedomie a trvalo udržateľný rozvoj. Školy na celom svete študujú tú istú environmentálnu 

problematiku a delia sa o zisťované výsledky v ich okolí aj celosvetovo na webe.  

Pred tromi rokmi naši maturanti založili tradíciu sadenia stromčeka pri príležitosti 

slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení, čím založili „alej študentov“. V tejto 

peknej a užitočnej tradícii pokračovali maturanti i tento školský rok. 
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Žiaci z rôznych tried pod vedením vyučujúcich sa zapojili do akcie "Vyčistime si 

Slovensko", realizovanej Ministerstvom životného prostredia pri príležitosti "Svetového dňa 

Zeme", ktorý si každoročne ľudia na celom svete pripomínajú 22. apríla. Skupina 

dobrovoľníkov z radov našich žiakov čistila od rôznych druhov odpadu najviac znečistené 

miesta okolia školy. Našim žiakom záleží na čistote prírody a životnom prostredí v ktorom žijú, 

a preto sa celý rok aktívne zapájali do čistenia priestorov školy a okolia. 

 

 

Vzdelávacie poukazy: 

Vzdelávacie poukazy , ktoré žiaci odovzdali škole umožnili zabezpečiť rôznorodú 

mimoškolskú činnosť žiakov školy.  Žiaci mali možnosť pracovať v krúžkoch: fotokrúžok, 

výtvarný krúžok, krúžky mladých stolárov, mladých kuchárov, cukrárov, vizážistov, 

kaderníkov, barmanský krúžok, krúžok tvorivého písania,  zdravej výživy, carwing, 

ekonomický krúžok, školský časopis, počítačový krúžok, športové krúžky – volejbal, futbal, 

stolný tenis, konverzácie v cudzích jazykoch, krúžok modelovania, výchovné krúžky triedneho 

učiteľa. 

Žiaci sa aktívne zapájali do práce jednotlivých krúžkov. Svoju činnosť prezentovali na 

rôznych súťažiach, výstavkách a akciách školy. Najväčší záujem  zo strany žiakov bol o prácu 

v športových krúžkoch. 

 

 

Kultúrne poukazy: 

Kultúrne poukazy boli odovzdané žiakom a pedagogickým zamestnancom školy, ktoré 

využívali na návštevu kultúrnych podujatí ako napr. účasť na výchovných koncertoch, 

galakoncert pre stredné školy v hale Družba, divadelné predstavenia v Divadle A. Bagára 

v Nitre ako i v Divadle Jána Palárika v Trnave, návšteva divadelného predstavenia v anglickom 

jazyku, návšteva galérie J. Koniareka, návšteva filmových predstavení, exkurzie v Zsl. Múzeu 

a v Trnavskej univerzite, vstupy do múzeí v rámci školských výletov a pod.. 

 

Predmetové komisie:  

Na škole pracuje 7 predmetových komisií: PK prírodovedných predmetov, PK 

spoločenskovedných predmetov, PK cudzích jazykov, PK odborných predmetov – 

stavebníctvo, PK odborných predmetov –  kaderníctvo, kozmetika , PK – odborných predmetov 

– gastro odbory, PK – odborných predmetov - cestovný ruch, PK – ekonomických predmetov 

a 2 metodické komisie. 

V práci všetkých PK sa kládol dôraz na inováciu učiva, moderné vyučovacie metódy, 

využívanie audio-vizuálnej techniky, PC a Internetu, prácu s odbornými časopismi.  

Veľkú pozornosť venovali predsedovia PK medzipredmetovým vzťahom a spolupráci 

s metodickými komisiami za účelom  využívania poznatkov získaných na odbornom výcviku 

a v rámci odbornej praxe. V rámci práce jednotlivých PK bola venovaná pozornosť 

environmentálnej výchove ako i výchove k finančnej gramotnosti. Členovia PK sa zúčastňovali 

akcií poriadaných MŠ SR, Metodickým centrom a ŠIOV v Bratislave. 

V rámci PK a metodickej komisie sa učitelia odborných predmetov a majstri PV 

zúčastňovali firemných dní – prednášky spojené s praktickými ukážkami najnovších 

technológií. Odborné semináre boli zamerané na nové technológie v stavebníctve, ako 

i  v oblasti služieb – prezentácia výrobkov, nových materiálov, technológií, strihov, spôsobov 

líčenia  a pod. 
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Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu: 

Výchovná poradkyňa pôsobila na škole ako poradca a metodik pri poskytovaní služieb 

pomoci žiakom, rodičom, učiteľom, koordinovala pedagogické služby  medzi triednym 

učiteľom, špeciálnym pedagógom, MÚ, ÚPSVaR. 

Náplň práce VP bola stanovená harmonogramom práce. 

Úlohy v pláne práce  boli rozdelené na trvalé a termínované. Boli plnené priebežne 

vzhľadom na aktuálnosť problémov.  

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva boli v súlade s právnymi predpismi na 

úseku výchovného poradenstva. V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov 

bola posilňovaná a podporovaná pozícia VP v súlade s POP MŠ SR. 

 

Prednášková činnosť, besedy, iné aktivity: 

SEPTEMBER  

 Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu a informačnej nástenky pre žiakov a 

rodičov  

 Informovanie žiakov prvých ročníkov o činnosti výchovného poradcu na škole a o 

možnostiach kontaktu s výchovným poradcom a stanovenie konzultačné hodiny   

OKTÓBER  

 V čase konzultačných hodín zabezpečovanie výchovných a poradenských aktivít smerom k 

žiakom a rodičom  

 Zrealizovanie vypracovania vstupného dotazníka pre žiakov prvých ročníkov  

 V spolupráci s triednymi učiteľmi u žiakov prvých ročníkov sledovanie adaptácie na 

sociálne a študijné prostredie  

 Zorganizovanie besedy s psychologičkou z CPPPaP Trnava PhDr. Budickou na tému 

„Trieda ako kolektív“ 

 Málo adaptabilným žiakom priebežné poskytovanie pomoci – individuálne pohovory  

 Účasť na príprave „Dňa otvorených dverí“ 

NOVEMBER  

 Aktualizovanie nástenky VP 

 Účasť na Burze práce  so žiakmi končiacich ročníkov v Trnave 

 Zorganizovanie besedy s psychologičkou z CPPPaP Trnava PhDr. Hamuliakovou na tému 

„Efektívna príprava k maturite“ 

  Uskutočnenie rozboru problémov žiakov po konzultáciách a stanovenie opatrení v 

spolupráci s triednymi učiteľmi  

  Uskutočnenie osobných pohovorov so zaostávajúcimi žiakmi  

  Spolupráca so špeciálnym pedagógom 

  Uskutočnenie  konzultácií so žiakmi štvrtých ročníkov pre vypĺňanie a odosielanie 

prihlášok na VŠ 

  Účasť na porade výchovných poradcov  ZŠ na pôde našej školy, prezentácia našej školy 

 DECEMBER  

 Priebežné informovanie žiakov maturitných ročníkov  o možnostiach štúdia na VŠ 

 Individuálna práca s problémovými žiakmi  

 Vypracovanie dotazníka o šikanovaní a vydieraní  pre žiakov školy 

JANUÁR  

  Konzultácie so žiakmi s problémami v oblasti učenia, správania a žiakmi s osobnostnými 

problémami, a s ich rodičmi  

FEBRUÁR  

 Priebežné dopĺňanie informačnej tabule o štúdiu na VŠ  
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 Individuálna práca so žiakmi, ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania a 

osobnostné problémy 

MAREC  

 Účasť na odbornom školení k poradenstvu pri voľbe povolania 

APRÍL  

 Spolupráca s učiteľmi kde sú problémoví žiaci, žiaci s vysokou absenciou, pohovory so 

žiakmi ktorí majú sklon k šikanovaniu  

 Realizácia pohovorov so slabo prospievajúcimi žiakmi 

MÁJ  

  Realizácia pedagogicko-psychologickej podpory žiakov s problémami pri výkonoch a 

skúšaní pri príležitosti prebiehajúcich maturitných skúšok 

  

V priebehu celého školského roka sa výchovná poradkyňa zúčastňovala všetkých činností: 

 Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov  

 Individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi, pedagógmi 

 Priebežné ozdravovanie klímy v triedach 

 Doplňovanie informačnej tabule  

 Spätná väzba žiak – učiteľ – rodičia – rodina – škola 

 Riešenie problematiky preťaženosti, únavy žiakov a pedagógov 

 Zaoberanie sa príčinami slabšieho prospievania žiakov  

 Spolupráca so  špeciálnym pedagógom pri riešení problémov žiakov so ŠVVP , so žiakmi s 

problémami v učení a správaní 

Aktivity a akcie boli organizované v spolupráci s vedením školy s pomocou triednych 

učiteľov a pedagogického zboru. Dôležitou bola aj úzka spolupráca a komunikácia s rodičmi 

pri riešení aktuálnych výchovných a vzdelávacích problémov a otázok.  

 

Vyhodnotenie informačného servisu pre žiakov o voľbe povolania a vysokoškolskom štúdiu. 

Výchovná poradkyňa objednala pre študentov publikáciu o vysokých školách - Pred štartom 

na VŠ, poskytovala informácie žiakom o možnostiach štúdia na VŠ priebežne celý školský 

rok, o formách a podmienkach štúdia a vzdelávacích prípravných kurzoch. 

Počas konzultačných  hodín mohli študenti konzultovať svoje otázky k voľbe povolania.  

 

Vedenie evidencie a štatistiky. 

Vedenie záznamov o pohovoroch VP s problémovými žiakmi. 

Vedenie záznamov o pohovoroch s rodičmi problémových žiakov. 

Hlásenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky na ÚPSVaR. 

Hlásenia o zanedbávaní povinnej školskej  dochádzky na obecné úrady. 

Hlásenia problémových žiakov na kuratelu ÚPSVaR. 

Sledovanie integrovaných žiakov v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou. 

Vyplnenie a štatistické vyhodnotenie vstupných dotazníkov (prvé ročníky – učebné i                                                                                              

študijné odbory).   

 

Zameranie činnosti na budúci školský rok: 

- poznávať osobnosť študentov, ich schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti    

motiváciu k učeniu 

- identifikovať študentov s poruchami správania a učenia, v rámci svojej kompetencie 

v spolupráci s učiteľmi, rodičmi, MOV a ďalšími odborníkmi podieľať sa na 

tvorbe   výchovných programov 
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- zabezpečovať  individuálnu  a skupinovú  konzultačno – poradenskú činnosť so 

študentmi v oblasti vzdelávacej, výchovnej, poradenskej, profesijnej 

- vykonávať konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov a zákonných zástupcov 

žiakov a spolupracovať s nimi pri  nachádzaní a realizovaní optimálnych 

postupov pri výchove a vzdelávaní 

- zamerať sa na prevenciu  proti kriminalite mladistvých formou besied  

s odborníkmi  a proti  všetkým formám diskriminácie  

- spolupracovať s CPPPaP, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

Centrom poradensko– psychologických služieb, Policajným zborom,  

Národným úradom práce. 

- zabezpečovať aktuálne diagnostické, informačné, metodické materiály pre prácu 

triednych učiteľov so žiakmi a rodičmi 

- pomáhať pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii sociálnej klímy 

- aktualizovať projekt internetovej stránky výchovného poradcu 

 

Zhodnotenie činnosti  koordinátora drogovej prevencie: 

Prevencia drogových závislostí školskom roku 2017/2018 vychádzala z Dohovoru 

o právach dieťaťa, Európskej protidrogovej stratégie , Akčného plánu EÚ na boj proti drogám 

na obdobie rokov 2017 – 2020, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2017/2018, Štátneho vzdelávacieho programu, 

Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy a Vnútorného poriadku školy a bola 

jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na 

podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu 

duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.  

Činnosť koordinátora prevencie spočívala v monitorovaní, koordinovaní a metodickom 

usmerňovaní preventívnej protidrogovej výchovy na škole v spolupráci s vedením školy, 

výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Osobitnú pozornosť sme venovali žiakom zo 

znevýhodneného sociálneho prostredia. Na zabezpečenie disciplíny v škole sme prijímali 

opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, výchovou v duchu humanizmu, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu. 

V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 

– 2018 sme zrealizovali besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP v Trnave 

o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s 

ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane. Využívali sme informačné materiály na 

www.bezpre.sk, www.statpedu.sk, www.obchodsludmi.sk. 

V oblasti prevencie extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem 

intolerancie v školskom prostredí sme využili ponuku vzdelávacích aktivít Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva a zorganizovali sme v priebehu školského roka  

preventívne aktivity s touto problematikou. Podľa Európskeho politického rámca Zdravie 2020, 

sme aktívne zapájali žiakov do aktivít a programov na  podporu výchovy k zdraviu a zdravému 

životnému štýlu. V priebehu školského roka sme realizovali  aktivity a programy na podporu 

telesného a duševného zdravia a zapájali sme  žiakov do pohybových aktivít. V rámci prevencie 

HIV/AIDS sme v spolupráci a RÚVZ v Trnave zorganizovali prednášku a besedu k danej 

problematike. 

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sme spolupracovali s  centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Trnave podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

Hlavné metódy a formy práce: 

- rozhovory, besedy, ankety, dotazník 

http://www.obchodsludmi.sk/
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- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch  

- práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania 

- práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok s 

protidrogovou tematikou 

- modelové situácie, hranie rolí  

- organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami 

- nástenky, plagáty, výstavky 

- prosociálna činnosť 

- monitorovanie správania žiakov 

- rozhovory s rodičmi a pod. 

Pri všetkých aktivitách sme zohľadňovali vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, 

ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Realizácia úloh a aktivít v školskom roku 2017/2018: 

September: 

- Oboznámili sme žiakov  všetkých tried so školským poriadkom a s opatreniami 

vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. 

- Žiaci aktualizovali  nástenky s protidrogovou tematikou vo svojich triedach. 

- Pripomenuli sme si Svetový deň mlieka na školách – prezentácia, ochutnávka 

mliečnych produktov – aktivita žiakov I.ŠA a  II.ŠA PMG. 

- Dohodli a vypracovali sme  harmonogram besied a aktivít s CPPPaP Trnava. 

- V piatok 22.9.2017  sa zapojila aj naša škola do 16. ročníka verejnej zbierky Biela 

pastelka. Žiaci a zamestnanci prispeli na konto zbierky – aktivita žiačok II.ŠA triedy. 

- Žiaci našej školy sa 27.9.2017 zapojili do školskej súťaže v cezpoľnom behu, ktorá sa 

konala v areáli AŠK Slávia Trnava. 

- V rámci európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu 

športu a fyzickej aktivity v celej Európe sa aj naša škola dňa 28.9.2017 zapojila do 

kampane BEACTIVE formou florbalového turnaja.  

 

Október: 

- 11.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili súťaže pod názvom "Dni športu 2017" v priestoroch 

centra voľného času Kalokagatia v Trnave. 

- Svetový deň potravy v našej škole zorganizovali žiaci II. ŠA triedy. Zhotovili 

nástenku, prezentácie na tému „ Zdravá výživa“ a pripravili ochutnávku zdravých 

nátierok a ovocia. 

- Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila projekt Záložky do knihy, ktorý spája školy 

s názvom „ Literárne osobnosti môjho regiónu“. Do projektu sa zapojilo 38 žiakov zo 

všetkých ročníkov. vyrobili záložky s menami alebo citátmi autorov, ktorí tvorili alebo 

tvoria v našom regióne. 

- 23.10.2017 v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc  sme privítali Ing. Tataru - 

podpredsedu Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorý prijal pozvanie na besedu o M. R. 

Štefánikovi.  

 

November: 

- 7.11.2017 sa v telocvični našej školy konalo základné kolo vo futsale žiačok.  

- Aktualizácia násteniek a besedy  na TH v rámci Medzinárodného  dňa bez fajčenia a 

Dňa počítačovej bezpečnosti. 

- 16.11.2017 sa žiačky našej školy zúčastnili okresnej súťaže v pretláčaní rúk SŠ. 

Reprezentovali nás Elena Reháková a Alžbeta Weršková. 
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- Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sme zorganizovali výchovný koncert 

s protidrogovou tematikou. 

- 22.112017 sa žiaci I. ročníkov zúčastnili preventívnych aktivít zabezpečených 

CPPPaP na tému „ Spoznaj svojho spolužiaka“. 

- 24.11.2017 v rámci Európskeho týždňa proti drogám sa žiaci II. ročníkov zúčastnili 

prednášky „ Nelátkové závislosti“. Prednášku zabezpečil RÚVZ Trnava. 

 

December: 

- V rámci Svetového  dňa boja proti AIDS sme zorganizovali pre žiakov III. ročníkov 

prednášku a besedu k danej problematike. 

- Na Mikuláša 6.12.2017 žiačky školy odohrali finálový turnaj vo futsale dievčat v 

MŠH v Trnave. 

- 6.12.2017 žiačky našej školy pripravili Mikulášsky program pre deti z Detského 

domova v Trnave. Dievčatá zaspievali vianočné pesničky, zahrali sa s deťmi rôzne hry 

a rozdali balíčky so sladkosťami, knihami a spoločenskými hrami. 

- 11.12.2017 sme zorganizovali pre žiakov exkurziu do vianočnej Viedne. Cestou sa 

zastavili v čokoládovni Kittse, kde mohli ochutnať a aj kúpiťsi sladkosti. 

- 12.12.2017 žiaci II.ŠA PMG pripravili Imatrikuláciu a prijali prvákov do svojich 

radov. 

- 18.12.2017 sa konala školská súťaž v sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiačok a žiakov 

študijných a učebných odborov.  

- 21.12.2017 sa v  našej škole uskutočnil 8. ročník Vianočného futsalového turnaja o 

pohár riaditeľky školy.    

 

Január: 

- 17.1.2018 žiaci našej školy absolvovali  korčuliarske dopoludnie na ľadovej ploche 

zimného štadióna v Trnave pod vedením p. uč. Kabovej, Šmidovičovej a p. uč. Bartka. 

- Aktualizovali sme nástenky v triedach a besedovali so žiakmi v rámci TH na tému 

„Problematika alkoholizmu“. 

- Žiaci sledovali videá na hodinách OBN, ETV a NBV pri príležitosti  Medzinárodného 

dňa pamiatky obetí holokaustu. 

 

Február: 

- Beseda pri príležitosti Svetového dňa bez mobilu v rámci TH, aby sa žiaci zamysleli 

nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku, cieľom 

uvedomenia si skutočných hodnôt života. 

- 14.2.2018 sme zorganizovali šiesty ročník Súťaže v silovom päťboji kde si borci 

zmerali svoju silu. Štvrtýkrát po sebe vyhral Adam Drinka. 

- 14.2.2018 pri príležitosti Dňa zaľúbených  žiaci II.ŠA a IV. ŠA  pripravili rozhlasovú 

reláciu o sv. Valentínovi a histórii tohto sviatku. Žiaci školy mali pri tejto príležitosti 

k dispozícii schránku „Valentínskej pošty“, odkazy boli doručené adresátom. 

      

 Marec: 

- 2.3.2018 sme zorganizovali pre žiakov školy výchovný koncert. V predstavení umelci 

oboznámil žiakov s históriou Slovanov. 

- Z ponuky Slovenského národného strediska pre ľudské práva  sme 12.3.2018 v našej 

škole zorganizovali výchovno – vzdelávaciu aktivitu na tému „Extrémizmus, 

rasizmus.“ 

- Žiaci školy 12.3.2018 sledovali dokumentárny film „Cesta Magdalény Robinsonovej“. 

Je životným príbehom fotografky židovského pôvodu, ktorá bola počas obdobia 
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Slovenského štátu svedkom smrti svojich rodičov a prežila pobyt v koncentračnom 

tábore Osvienčim.  

- Pri príležitosti Svetového  dňa vody žiaci aktualizovali nástenku vo vestibule aj 

v triedach. 22.3.2018  je príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť 

vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti, preto si 

tento deň žiaci pripomenuli aj na TH. 

 

Apríl: 

- 6.4.2018 sa na pôde našej školy konal 2. ročník Branného súboja študentov stredných 

škôl, ktorý organizovalo MO SR a Ozbrojené sily SR pre študentov 3. a 4. ročníkov 

stredných škôl v každom samosprávnom kraji SR s cieľom podpory vlastenectva a 

branných zručností.  Naši študenti sa umiestnili na 5. mieste. 

- 12.4.2018 prebehol v telocvični našej školy silový päťboj žiakov stredných škôl. 

Reprezentanti našej školy sa umiestnili na 2. mieste okresných majstrovstiev v silovo-

vytrvalostnej súťaži.  

- Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4.2018 žiaci nadstavbového štúdia (II.NA) prečítali do 

školského rozhlasu krátke príspevky o potrebe a význame ochrany prírody. Na 

vyhradenom mieste pri bylinkovom záhone zasadili s RNDr. Annou Janečkovou dva 

kríčky čiernych a červených ríbezlí. 

- Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa tento rok 

konala 13.4.2018. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola, dobrovoľníčky z triedy 

II.ŠA vyzbierali finančné prostriedky na podporu onkologickým pacientom. 

- Žiaci I. a II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa zúčastnili aktivít v 

rámci workshopu konaného v Galérii Jána Koniarka v Trnave.  Svoje pocity 

vyjadrovali kresbami a pretváraním plastových vriec do použiteľných predmetov. 

- 17.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v atletickej súťaži na 

atletickom štadióne v Trnave. V rôznych súťažných disciplínach výraznejšie výsledky 

dosiahli žiačky Zuzana Karabová a Vanessa Jakubičková. 

 

Máj: 

- V rámci preventívnych aktivít sme dňa 3.5.2018 v spolupráci so Slovenským 

národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov našej školy 

vzdelávaciu a preventívnu aktivitu na tému „ŠIKANA, KYBERIŠKANA“. 

- Žiaci našej školy sa zúčastnili 9. ročníka Trnavského jarného kvetinového rínku – 

Májový kvet. Súčasťou Májového kvetu sú stánky remeselníkov, praktické návody na 

pestovanie rôznych druhov kvetov, ukážky práce žiakov stredných škôl, ako aj bohatý 

sprievodný kultúrny program. 

- 9.5.2018 sa žiaci III. ročníkov zúčastnili preventívnych aktivít organizovaných 

CPPPaP Trnava na tému „ Obchodovanie s ľuďmi“. 

- Dňa 24.5.2018 sme v spoločenskej sále školy privítali slovenských hokejových 

reprezentantov Adama Lišku a Martina Fehérváryho, ktorí sú žiakmi našej školy. Na 

besede sa žiaci dozvedeli ako sa im darí na ľade aj mimo neho. Chlapci porozprávali o 

ich doterajšej kariére, hokejových začiatkoch a tiež o plánoch do budúcnosti.  

- Žiaci školy sa zúčastnili na Dňoch zdravia, ktoré organizovalo mesto Trnava a 

Kancelária Zdravé mesto. Dni zdravia sa  konali 28.5. - 1.6.2018 na nádvorí radnice na 

Hlavnej ulici 1 v Trnave. 
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Jún: 

- Žiaci II. ŠA triedy, študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na 

cestovný ruch sa zapojili do podujatia s názvom Prvý župný medzinárodný deň detí. 

Ten odštartoval v piatok 1.6.2018 na parkovisku za Úradom Trnavského 

samosprávneho kraja. Pre deti bol pripravený bohatý program, rôzne animačné 

aktivity, tvorivé dielne, jazdenie na ťave, ukážky práce policajtov a hasičov a viaceré 

hudobné projekcie. 

- 6.6.2018 sme organizovali preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP Trnava. 

Aktivity na tému „ Komunikácia a riešenie konfliktov“ sa zúčastnili žiaci II. ročníkov. 

- 12.6.2018 sa konali preventívne aktivity CPPPaP Trnava, témy „ Obchodovanie 

s ľuďmi“ sa zúčastnili žiaci III. ŠA. Tému „ Komunikácia a riešenie konfliktov “ 

absolvovali  žiaci II.A triedy. 

- Žiaci školy  sa  26.6.2018 zúčastnili 11. ročníka  Župného festivalu hudby, spevu a 

tanca stredoškolákov TTSK . V  Mestskom  amfiteátri bol  pripravený bohatý 

program, počas ktorého sa návštevníkom predviedli  šikovní a talentovaní žiaci 

župných škôl. 

 

 

Hodnotiaca správa o práci školského špeciálneho pedagóga v školskom roku  2017/2018: 

             V školskom roku 2017/2018 bolo integrovaných  47 žiakov.  Z toho bolo 34 žiakov 

s vývinovými poruchami učenia, 9 žiakov s vývinovými poruchami učenia v kombinácii s 

poruchou aktivity a pozornosti, 1 žiak s vývinovou poruchou učenia v kombinácii s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, 1 žiak  s vývinovou poruchou učenia v kombinácii s poruchami 

správania, 1 žiak s vývinovými poruchami učenia v kombinácii  so zrakovým postihnutím a 1 

žiak chorý a zdravotne oslabený. Z postihnutí prevládajú vývinové poruchy učenia: dyslexia, 

dysortografia, dysgrafia objavila sa aj ľahšia forma dyskalkúlie. Školský špeciálny pedagóg 

spolupracuje s CPPP a P, M. Sch. Trnavského 2, Trnava priamo so špeciálnym pedagógom  p. 

PaedDr. Stanovou, p. PaedDr. Bleščákovou a psychologičkou Mgr. Kovářovou. Okrem toho 

spolupracuje so s CŠPP, Čajkovského 55, Trnava  a príslušnými poradňami podľa miesta 

bydliska a evidencie integrovaných žiakov. 

        Na škole školský špeciálny pedagóg úzko spolupracuje s výchovným poradcom, 

zástupcami riaditeľa pre teoretického vyučovania, zástupcami praktického vyučovania, 

triednymi učiteľmi, učiteľmi príslušných predmetov a majstrami odbornej výchovy.  

       V priebehu školského roka školský špeciálny pedagóg monitoroval a usmerňoval systém 

vzdelávania integrovaných žiakov a dodržiavanie špeciálnopedagogických zásad. Školský 

špeciálny pedagóg usmerňoval výchovno-vzdelávací proces formou priamej hospitácie na 

vyučovacích hodinách. Problémy a nedostatky sa riešili priebežne. Spolupráca s učiteľmi 

a majstrami odbornej výchovy je na výbornej úrovni. Učitelia akceptujú systém vzdelávania 

integrovaných žiakov. Okrem integrovaných žiakov sa často v priebehu  školského roka riešili 

aj iné problémy ako: vzťahy medzi spolužiakmi , klíma triedy, žiaci s psychiatrickými alebo 

psychickými problémami. V konečnom dôsledku boli konzultácie pozitívne, žiaľ v niektorých 

prípadoch dopadli negatívne. 

      Vo všeobecnosti možno povedať, že integračný proces prebehol v priebehu školského roka 

úspešne.  

   

j) Zapojenie sa do projektov      

  

- Viac ako peniaze – JA Slovensko, n.o. - 2016 

- Bylinková záhradka – grant mesta Trnava - 2018 

- Multifunkčné ihrisko – výzva Úradu vlády SR - 2018 
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- Zdravie na tanieri – výzva MŠVVŠ SR - 2018 

- Ekostopa – Slovenská agentúra ŽP -2007-2018 

- Záložka do knihy – projekt v rámci Medzinárodného dňa knižníc – od 2013 

- Recyklohry – školský recyklačný program - ASEKOL SK s.r.o – od 2007 

- Modernizácia vzdelávania - ukončený projekt 

- Zriadenie kontinuálnej učebne - ukončený projekt 

- Rozvoj stredného odborného vzdelávania - národný projekt - ukončený 

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety- národný 

   projekt - ukončený 

- Podpora športu detí, mládeže a žiakov zdravotne znevýhodnených - ukončený projekt 

 

k) Výsledky štátnej inšpekcie  

 

    V školskom roku 2017/2018 nebola u nás vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskou   

    inšpekciou. 

 

l) Priestorové a materiálno technické podmienky školy 

  V školskom roku 2017/2018 bola v rámci kapitálových výdavkov vykonaná rekonštrukcia 

kuchyne v hodnote 31 576,70 Eur a dovybavenie kuchyne – umývačka riadu, elektrická trojpec, 

sklopná panvica, krájač zeleniny, nárezový stroj a škrabka na zemiaky v hodnote 25 065,30 

Eur. Zrekonštruovali sa okná na chodbách v hodnote 54 946,61 Eur a v kinosále v hodnote 

59 461,07 Eur. Počas letných prázdnin bola vykonaná oprava kaderníckeho salóna v hodnote 

4 650,00 Eur a vymaľovali sa chodby, triedy a vstupy do budov školy. V období letných 

prázdnin bola z kapitálových výdavkov zrekonštruovaná aj cvičná kuchynka v hodnote 

73 957,16 Eur / prostriedky pridelené v septembri 2018 /. 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno – vzdelávacieho procesu školy 

1. Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu: 1 662 994,00 Eur 

2. Originálne kompetencie – činnosť školskej jedálne z rozpočtu TTSK 98 250,00 Eur, 

prevádzka školy z rozpočtu TTSK 101 263,07 Eur 

3. Dotácie pokrývajú 80 % nákladov a zostávajúce prostriedky sú zabezpečené vedľajšou 

hospodárskou činnosťou školy, vrátane produktívnej práce žiakov 

4. Na vzdelávacie poukaz sme prijali 14 285,00 Eur. Zakúpila sa odborná literatúra, 

zabezpečila sa krúžková činnosť vrátane nákupu pomôcok a materiálu. 

5. Škola okrem iného využíva aj prostriedky formou grantov. V školskom roku 2017/2018 

ZRPŠ pri SOŠ obchodu a služieb poskytlo finančné prostriedky vo výške 5 000,00 Eur 

na nákup učebných pomôcok. 

       6.  Z kapitálových výdavkov bolo v tomto školskom roku preinvestovaných 57 142,00   

            Eur na  rekonštrukciu a dovybavenie kuchyne a vypracovanie projektu na    

            rekonštrukciu  telocvične.  

 

n/ Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

- Zachovať štruktúru učebných a študijných odborov stavebného zamerania. 

- Zachovať učebné odbory so zameraním na spracovanie dreva. 

- Zaradiť nový študijný odbor 6425 K kaderník vizážista. 
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- Zapojiť čo najviac odborov a žiakov do duálneho vzdelávania.  

- Zachovať a rozšíriť vzdelávaciu činnosť v oblasti rekvalifikácií. 

- Zachovať školiace stredisko s celoslovenskou pôsobnosťou v spolupráci s firmou 

RIGIPS Slovakia a firmou KNAUF  Bratislava s.r.o. 

- Možnosť zriadenia centra odborného vzdelávania pre remeselné odbory – murár, tesár, 

podlahár, inštalatér, maliar-natierač po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa TTSK. 

- Hľadať možnosti motivácie žiakov remeselných učebných odborov formou finančnej 

odmeny za produktívnu prácu žiakov podľa kritérií kvality, množstva odvedenej  

práce a dochádzky. 

- Postupne vybaviť všetky učebné a študijné odbory modernými učebnými pomôckami. 

- Pokračovať v budovaní modernej a životaschopnej školy, ktorá bude rozvíjať tvorivé 

schopnosti žiakov, umožní im získať kvalitné vzdelanie a odborné zručnosti zamerané 

na uplatniteľnosť žiakov v osobnom aj profesijnom živote, ktorá bude všeobecne 

uznávaná v Trnavskom regióne  a jeho širokom okolí.  

- Zamerať sa na to, aby  sme rozvíjali schopnosti žiakov aktívne sa zapájať do 

verejného života, vedieť posudzovať problémy z osobného, národného, ale aj z 

medzinárodného a globálneho hľadiska.  

- Škola bude otvorená žiakom, rodičom, ale aj širokej verejnosti, bude rozvíjať 

zručnosti žiakov aj v mimoškolskej činnosti. 

-  Škola je aj naďalej bude centrom celoživotného a kontinuálneho vzdelávania. 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 
 

Silné stránky školy ( strenghts ) Slabé stránky školy ( weaknesses ) 

 Ľudské zdroje  
- stabilizovaný kolektív zamestnancov s vysokým 

stupňom kvalifikácie, s perspektívou ďalšieho rozvoja, 

- záujem zamestnancov o všetky formy ďalšieho 

vzdelávania 

-  počítačová gramotnosť všetkých pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov 

- veľmi dobré pracovné podmienky pre výkon 

pracovných činností všetkých zamestnancov 

 Vonkajšie vzťahy 
- dlhodobá tradícia školy 

- jediná SOŠ v regióne Trnavy, ktorá má stavebné 

odbory ako murár, inštalatér 

- pôsobnosť školy v meste Trnava 

- spolupráca školy s podnikateľskými subjektmi 

 Riadiaca činnosť 
- vysoké pracovné nasadenie všetkých vedúcich 

pracovníkov 

- funkčné poradné orgány na škole 

- dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami – 

Cech cukrárov a pekárov Slovenska, Slovenská 

 Ľudské zdroje  
- udržateľnosť zamestnancov naviazaných na 

remeselné odbory, o ktoré klesá záujem žiakov 

 Vonkajšie vzťahy 
- poloha školy mimo centra Trnavy 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- nezáujem firiem v gastronómii, kaderníckych 

a kozmetických službách, ako aj 

v stavebníctve, drevárstve o duálne vzdelávanie 

 Riadiaca činnosť 

- znižovanie záujmu žiakov  a ich zákonných 

zástupcov o stavebné učebné odbory, ale 

globálne klesá záujem o všetky remeselné 

odbory 

 Výchovnovzdelávací proces 
- nezáujem žiakov o prípravu na povolanie 

- zvyšovanie počtu žiakov s výchovnými 

problémami 

- rast počtu žiakov zo sociálne slabých rodín 

- zhoršenie spolupráce s rodičmi čoraz väčšieho 

počtu žiakov, rastie počet zákonných zástupcov 



28 

 

barmanská asociácia, Slovenský zväz kuchárov 

a cukrárov Slovenska, Czech Carving Studio s.r.o. atď. 

- intenzívna propagácia školy 

- dobrá spolupráca s radou rodičov a radou školy 

 Výchovnovzdelávací proces 
- kvalita zabezpečenia odborného výcviku žiakov 

formou produktívnej podnikateľskej činnosti žiakov 

- výborné výsledky dosiahnuté na regionálnych a 

celoslovenských súťažiach v gastro odboroch, 

športových súťažiach, výtvarných súťažiach v 

stredoškolskej odbornej činnosti atď 

- využívanie nových foriem vyučovania vo 

všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch 

- široká ponuka kurzov pre žiakov, exkurzií, firemných 

dní 

 Materiálno – technické zabezpečenie 
- každoročné investície z vlastných, či iných zdrojov na 

technický rozvoj a údržbu budov školy 

- pravidelné investície do výpočtovej techniky jej 

modernizácie a zariadenia pracovísk praktického 

vyučovania 

- vybudovanie nových odborných učební – učebňa 

stolovania, cvičná kuchynka, učebňa carvingu, učebňa 

cestovného ruchu 

- nadštandardne vybavené priestory na športovanie 

- priebežné zabezpečovanie odbornej literatúry a 

odborných časopisov pre všetky študijné a učebné 

odbory, ako aj inovácia odborných pomôcok 

  

žiakov, ktorí neprejavujú žiadny záujem o 

výchovnovzdelávacie výsledky svojich detí 

- znižuje sa vedomostná úroveň žiakov zo ZŠ 

- vedomé poškodzovanie a ničenie majetku 

školy niektorými žiakmi 

 Materiálno – technické zabezpečenie 
- zvyšovanie cien vstupov – energií a vody, 

potravín, spotrebného materiálu, čo  zvyšuje 

finančnú náročnosť na zabezpečenie 

výchovnovzdelávacieho procesu a služieb pre 

verejnosť, 

- nedostatok žiakov v niektorých učebných 

odboroch komplikuje prevádzku odborných 

pracovísk 
 

 

 

 

 

 

Príležitosti školy ( opportunities ) Riziká školy ( threats ) 

 

- možnosť využitia štrukturálnych fondov EÚ 

- organizovanie spoločných workshopov stredných škôl 

- zvýšenie propagácie odborného vzdelávanie 

- intenzívna spolupráca s Národným kariérnym centrom  

- vypracovanie kvalitnej stratégie rozvoja školy  

- zapájanie sa do projektov so školami v zahraničí 

- využívanie ponúk na kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov 

- zefektívnenie zapojenia informačných technológií do 

výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov 

- využitie potenciál historického, kultúrneho 

a priemyselného dedičstva trnavského regiónu 

- spolupráca všetkých zamestnancov školy 

- podporovať záujmovú činnosť v škole, vytvorenie 

oddychových zón pre žiakov, zrevitalizovať školskú 

knižnicu 

- zlý demografický vývoj 

- nesúlad medzi ponukou a dopytom 

pracovných síl na trhu práce  

- nezáujem rodičov a detí o odborné profesie 

vedie až k nedostatku daných profesií na trhu 

- nezáujem zákonných zástupcov o spoluprácu 

so školou 

- nízka vedomostná úroveň žiakov ZŠ 

- konkurencia škôl s identickými odbormi 

v blízkom okolí 

- negatívne vplyvy z vonkajšieho prostredia na 

žiakov – omamné látky, kriminalita, 

šikanovanie, záškoláctvo 
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- pokračovať v prevencii proti sociálno – patologickým 

javom, šikanovaniu a kriminalite mládeže 

- zefektívnenie využívania mimorozpočtových 

finančných prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) Umiestnenie absolventov na pracovnom trhu 

 

     Do dnešného dňa nemáme údaje z ÚPSVC, nakoľko absolventi, ktorí ukončili štúdium     

     v školskom roku 2017/2018,  sa môžu evidovať ešte v mesiaci   september 2018. 

 

 

2. Ďalšie informácie: 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania   

      Personálne a psychohygienické podmienky školy sú zabezpečené na dobrej úrovni.  

Pitný režim je zabezpečený, stravovanie je umožnené v školskej jedálni a v bufete, k čomu sú 

vhodne prispôsobené prestávky.  

Hygienické zariadenia školy sú po rekonštrukcii.  

Žiaci si odkladajú osobné veci do osobných skriniek v šatniach. 

Žiaci majú možnosť vo voľnom čase športovať v telocvični , zrekonštruovanej posilňovni ako 

i na vonkajšom športovom ihrisku. 

 

b) voľno časové aktivity školy: viď bod 2b 

 

c) spolupráca školy s rodičmi 

      Spolupráca školy s rodičmi prebieha formou Rodičovských združení, Rady rodičov, Rady   

školy, aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov.  

Rodičia majú možnosť komunikovať s triednymi učiteľmi prostredníctvom internetu, aktuálne  

informácie pre rodičov sú zverejňované na webovej stránke školy, vrátane jedálneho lístka,  

rozvrhu, informácií o maturitnej skúške, dôležitých termínoch a pod.. 

Pre zlepšenie informovanosti rodičov o dosahovaných študijných výsledkoch žiakov sme    

zaviedli internetové žiacke knižky. 

Rodičia majú možnosť využívať spoluprácu s výchovnou poradkyňou ako i služby školskej        

špeciálnej pedagogičky. 

 

d) vzájomné vzťahy medzi školou a rodinou 

   vzájomné vzťahy medzi fyzickými osobami, ktoré sa na výchove podieľajú 

Metodické centrum so sídlom v Trnave – školenia, semináre, prednášky… 

ŠIOV Bratislava – spolupráca na vypracovávaní pedagogických dokumentov 

Centrum voľného času – Kalokagatia v Trnave – súťaže, výstavy, koncerty… 

Centrum poradensko psychologických služieb Trnava – poradenstvo v problematike 

výchovných a vzdelávacích problémov študentov 
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Procter & Gambel, Bratislava – vzdelávací program: S tebou, o tebe; Čas premien 

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej 

prevencie, Trnava - besedy 

Policajný zbor Trnava  - prednášky, besedy, školenia… 

Združenie STORM - prednášky, besedy, školenia… 

Prevádzky – Cestovné kancelárie, Galéria J. Koniareka v Trnave, gastro prevádzky, hotely, 

reštauračné zariadenia – spolupráca pri OVY 

Spolupráca s firmami – SWEEDWOOD, Rigips, Realtec, Belora, Vitalitys, Schwartzkopff, 

Zoeva, agentúra „ PRO-STAFF s.r.o. Bratislava“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PaedDr. Darina Šulková 

              riaditeľka školy 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


