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       S P R Á V A    

 

                          o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017 

 

 

- 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 

033/5521 188 – fax 

 

- 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. Eva Horváthová – 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)   Počet žiakov k 15. septembru 2017: 
 

P. 

Č. 

 

Číslo a názov 

študijného, učebného odboru 

 

Dĺžka 

štúdia 

 

Počty žiakov podľa ročníkov 

 

1.roč.       2.roč.       3.roč.       4.roč.        5.roč. 

 

Spolu 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

1. 

2. 

3. 

6432 K pracovník marketingu 

6445 K kuchár 

6444 K čašník,servírka 

6362 M kozmetik-vizážista 

 

3661 H murár 

3678 H inštalatér 

3355 H stolár 

6456 H kaderník 

6444 H čašník, servírka 

6445H kuchár, kuchárka 

2964 H cukrár 

2977 H kuchár-cukrár 

 

Elokované pracovisko: 

3355 H stolár 

3678 H inštalatér 

6445 H kuchár 

 

4 

4 

4 

4 

 

   3 

   3 

   3 

   3 

   3    

   3 

   3 

   4 

 

 

   3 

   3 

   3 

10 

     7 

    - 

    19 

 

     6 

    10 

      4 

    18 

     8 

    - 

    - 

    17 

 

 

   11 

    - 

   18 

23 

    6 

    - 

   21          

 

    6 

    3 

   - 

   12 

   11 

     6 

     8 

     - 

 

 

     - 

     - 

   15 

14 

     4 

     - 

    12 

 

    - 

     5 

     7 

   11 

     9 

     14 

     5 

     - 

 

 

    4 

    2 

    - 

9 

     5 

     5 

    16 

 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

 

 

    - 

    - 

    - 

- 

      - 

     - 

     - 

 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

    - 

    - 

    - 

56 

    22 

     5 

    68 

 

   12 

   18 

   11 

   41 

   28 

   20 

   13 

   17 

 

 

   15 

     2 

   33 

                                            

                                      S P O L U  

   128 111 87 35  361 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Nadstavbové štúdium, PMŠ: 

 

3659 L stavebníctvo 

6426 L vlasová kozmetika 

6421 L spoločné stravovanie 

 

6403 L podnikanie v remeslách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

    12 

    21 

    19 

 

    14 

 

 

     7 

     3 

     8 

 

    7 

 

 

   - 

   - 

   - 

 

    6 

 

 

   - 

   - 

   - 

 

   - 

 

 

    - 

    - 

    - 

 

    - 

 

 

  19  

  24 

  27 

 

  27 

                                  

                                       SPOLU NŠ : 

 66 25 6   97 

                               
Počet všetkých žiakov v SOŠ spolu:  

 194 136 93 35  458 

Počet  tried:   23 
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c)  netýka sa strednej školy 

 

 

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. 

14. 

15. 

 

Učebné a študijné odbory                      počet                                    počet                       počet 

                                                               prihlásených                       úspešných               prijatých 

3651 H  murár                                              4                                          4                           2 

3663 H  tesár                                                0                                          0                           0 

2977 H kuchár, cukrár 16                                         16                        13 

3355 H  stolár                                               7                                          7                           4 

3678 H  inštalatér                                         10                                        10                         5 

6456 H  kaderník                                         18                                         18                         9 

6445 H  kuchár                                            13                                         13                         0 

6444 H  čašník, servírka                              16                                         16                         6 

2964 H  cukrár                                             0                                           0                           0 

6444 K čašník, servírka                               13                                         13                         0 

6445 K kuchár                                             15                                         15                          5 

6405 K PMG                                               31                                         31                         11 

3355 H stolár – elokovaná trieda                 12                                        12                          11 

6362 M kozmetička a vizážistka                 29                                         29                         14 

6445 H  kuchár – elokovaná trieda              22                                        22                          18 
                                                                        

                                                                     206                                       206                         87 

                                        S P O L U  

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Nadstavbové štúdium, PMŠ: 

3659 L stavebníctvo                                       13                                      13                            12                              

6426 L vlasová kozmetika                             18                                      18                            18 

6421 L spoločné stravovanie                         22                                       22                            20 

Externá forma štúdia: 

6403 L podnikanie v remeslách                    11                                      11                              11 

 

  

 

e)    Výsledky hodnotenia koncoročnej klasifikácie:  

 PsV PVD P N Neklas. 

Učebné odbory      

1.roč 3 0 41 15 1 

2.roč 2 2 42 4 1 

3.roč 2 6 55 4 1 

      

Študijné odbory      

1.roč 2 6 39 7 0 

2.roč 1 3 23 6 0 

3.roč 1 4 25 4 50 

4.roč 0 1 31 14 0 
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Údaje o konkrétnych predmetoch poskytuje ASC agenda, nakoľko máme veľký 

počet odborov . Ide o výrazne veľký počet údajov. 

 

 
 
 

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, 

- spolupracujeme s renomovanými kaderníckymi a kozmetickými firmami pri organizovaní 

predvádzacích akcií  v používaní nových trendov v kaderníctve a kozmetike 

- pravidelne organizujeme Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ, 

- organizujeme pre žiakov SŠ maratón v aerobicu pod názvom „Aerobicom proti drogám“. 

V rámci sprievodných akcií sa predstavujú rôzne záujmové skupiny so svojimi vystúpeniami 

napr. break-dance, bojové umenia, módne prehliadky, ukážky správneho líčenia, módnych 

trendov v účesovej tvorbe a pod., 

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

zhotovenými darčekmi pri rôznych príležitostiach. 

 

 

g) počet zamestnancov:       102 

 
Kód odboru 

 
Názov odboru 

 
Učebná osnova 

 

3661 H murár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3663 H tesár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3680 H podlahár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3678 H inštalatér Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3675 H maliar Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3355 H stolár  Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6456 H  kaderník Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6445 H  kuchár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6444 H  čašník, servírka Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

2964 H cukrár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6445 K kuchár Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6444 K  čašník, servírka Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6446 K  kozmetik Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6362 M  kozmetička a vizážistka Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6405 K pracovník marketingu Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

3659 L stavebníctvo Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

 
3347 L 

drevárska a nábytkárska 
výroba 

 
Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6421 L  spoločné stravovanie Školský vzdelávací program SOŠ OaS 

6426 L vlasová kozmetika  Školský vzdelávací program SOŠ OaS 
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    pedagogickí zamestnanci:      58 

    kvalifikovaní:       56 

    nekvalifikovaní         2 

 

   doplňujú si kvalifikáciu:                               0  

   forma vzdelávania:     -  

   pedagogické štúdium    - 

   

   počet nepedagogických zamestnancov:   44 

   plnenie kvalifikačného predpokladu:           96,55 % 

 

h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:  

    kreditové vzdelávanie: 

    začalo v šk.roku 2016/2017:     38 /OV+TV/ 

    funkčné vzdelávanie:      1 /Belicová/ 

    inovačné funkčné vzdelávanie:         0   

     

 

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. 

September 2016 Trnavské Divadlo Jána Palárika uviedlo v premiére komédiu významného 

talianskeho štátnika, politológa a spisovateľa Niccola Machiavelliho Mandragora. Mandragora je 

rozmarným príbehom o vášni a poverčivosti i chytráctve a hlúposti. Aj naši žiaci spolu s vyučujúcimi 

navštívili Trnavské divadlo, aby si túto komediálnu hru pozreli v podaní hercov Trnavského divadla. 

V dňoch 27.– 30.septembra 2016 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra konal 20. 

medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel a 

16.medzinárodná lesnícka výstava  pod názvom LIGNUMEXPO 2016. Téma veľtrhu – od pestovania 

lesa po finalizáciu atraktívnych stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov z dreva, prezentovali 

sa tu výrobcovia a dodávatelia strojov, nástrojov, zariadení  pre drevársky a nábytkársky priemysel 

.Veľtrhu sa zúčastnil žiaci učebného odboru stolár spolu s MOV, kde sa zoznámili s novými strojmi 

a technológiami. 

Dňa 30.septembra 2016 sa v športovom  areáli AŠK Slávia Trnava uskutočnili Školské 

majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok. V kategórií jednotlivcov kategórií školu 

reprezentovali žiaci Adam Drinka a Tomáš Bartuš. Družstvo dievčat obsadilo celkové 1.miesto, 

vďaka výbornému umiestneniu Alexandry Škulovej (3. miesto v rámci hodnotenia jednotlivcov) 

a Zuzany Karabovej (4. miesto). Víťaznú zostavu dopĺňala Vanesa Jakubičková. Rovnako sa 
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dievčatám darilo aj na Školských majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu v Piešťanoch, kde 5.októbra 

2016 získali krásne 2.miesto v zložení Zuzana Karabová a Alexandra Škulová. 

Dňa 6.októbra 2016 sa v našej telocvični konal Seminár netradičných hier tretieho 

tisícročia pod záštitou Slovenskej asociácie športu na školách, pod vedením školiteľa  Ing. Ivana 

Šturcla. Seminár sa skladal z dvoch častí – v teoretickej sa účastníci oboznámili s vývojom športov 

a ich pravidlami, v praktickej si nové športy – korfbal, interkros  a brännball – mohli osobne vyskúšať. 

Školenia sa zúčastnili učitelia našej školy – Mgr. Borovanová a Mgr. Bartko. 

Október 2016 - Svetový deň mlieka v školách je každoročne medzinárodnou udalosťou 

podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. 

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. V našej škole sme si tento deň pripomenuli aktivitami, ktoré pripravili žiaci 

I. a II. ročníka  študijného odboru pracovník marketingu. Prváci zhotovili nástenku a pripravili 

ochutnávku rôznych druhov mliečnych výrobkov, druháci spestrili tento deň poučnými a pútavými 

prezentáciami na tému „ MLIEKO“.   

Najväčší veľtrh krásy na Slovensku, Interbeauty,  sa konal v dňoch 6. až 10.októbra 2016 v 

bratislavskej Inchebe. Veľtrh  je zárukou najnovších trendov v oblasti skrášľovania, prináša bohatý 

výber produktov pre starostlivosť o pleť, telo, vlasy a nechty a okrem kozmetických noviniek 

predstavuje i  novinky v líčení a v úprave vlasov na jeseň a zimu. Ponuku kozmetických výrobkov 

a služieb dopĺňal sprievodný program plný prestížnych kozmetických, kaderníckych a manikérskych 

súťaží. Veľtrh si boli pozrieť žiačky učebného odboru kaderník spolu s učiteľkami odborných 

predmetov  a MOV. 

Vzdelávanie nových odborníkov v oblasti montáže suchých sadrokartónových systémov = 

spolupráca s firmou KNAUF, ktorá pre našich žiakov zorganizovala praktickú ukážku priamo 

u zákazníka. Aplikačný technik pre tmely a stierky p. Ľuboš  Ertl  žiakom priamo na stavbe ukázal, 

ako sa má správne zarábať sadrový tmel, nanášať tmel, priniesol aj vzorky hotových tmelov, 

výstužných pások a náradia na tmelenie. Žiaci si mohli sami vyskúšať ako sú zruční pri tmelení 

sadrokartónových stropov .  

Dňa  12. až  13. októbra 2016 sa v Mestskej športovej hale v Trnave konal 8.ročník Veľtrhu 

pre seniorov. Mestská samospráva pripravila dvojdňovú ponuku aktivít, ktoré majú ambíciu zaujať 

všetkých návštevníkov bez ohľadu na vek. Tanečné a recitačné vystúpenia detí z materských škôl 

mladých umelcov spestrili bohatý program pre návštevníkov veľtrhu seniorov. Naša škola  sa 

pravidelne zúčastňuje tejto zaujímavej akcie a prostredníctvom žiakov ponúkala bezplatné kozmetické 

služby a ochutnávku zdravých jedál. O služby našich žiakov je každoročne veľký záujem. 

Deň 16.október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 

1979. Je to jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Každoročne poukazuje na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti a nedostatku, alebo 

dostupnosti potravín vo svete. Ľudia by sa mali zamyslieť nad konzumovanou stravou a potravinami 

neplytvať, no na druhej strane príliš na ich kvalite nešetriť. Naši žiaci si tento deň na našej škole 

pripomenuli nástenkami a prezentáciami na tému „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“, ktoré 

pripravili v rámci odborného výcviku žiaci II.ŠA triedy študijného odboru pracovník marketingu. 

Svojim spolužiakom ponúkli ochutnať zdravé nátierky, ktoré na túto príležitosť pripravili. 

Prezentačné dni 2016, je názov odborného seminára organizovaného spoločnosťou ASICE 

s.r.o. Náplňou tohtoročného seminára bolo predstavenie slovenských i českých firiem z 

oblasti vykurovania, klimatizácie a vzduchotechniky. Seminár sa konal v Trnave v hoteli Holiday Inn 

dňa 19.októbra 2016 a z našej školy sa ho zúčastnili  žiaci tretieho ročníka učebného odboru inštalatér 

spolu s učiteľom odborných predmetov Ing. Vagovičom. Predstavenie firiem, ich produktov 

i používaných materiálov poskytlo žiakom možnosť rozšírenia si znalostí z odboru inštalatér. 

V areáli CVČ – Kalokagatia v Trnave  sa dňa 20.októbra 2016  uskutočnila súťaž v skoku cez 

švihadlo a žonglovaní s loptou. Našu školu reprezentovali v skoku cez švihadlo žiaci z I.ŠA 
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–  Jakubičková (11. miesto, 187 preskokov), B. Hrkeľová (19. miesto, 89 preskokov) a A. Janech. 

Žiaci III.ŠA sa spolupodieľali na organizácii súťaže ako pomocní rozhodcovia. 

V mesiaci október 2016 sa uskutočnila exkurzia po historických 

pamiatkach  a pozoruhodnostiach Viedne, spojenej s návštevou Schonbrunnu. Cieľom exkurzie bolo 

spoznať Viedeň, nakoľko žiaci musia mať vedomosti  z reálií na ústnej maturitnej skúške z cudzieho 

jazyka. Exkurzia sa začala prehliadkou Schonbrunnu, kde žiaci videli letnú rezidenciu Habsburgovcov 

s expozíciami, nádherný bol výhľad na park, keď vyšli ku Gloriete-altánku. Študenti mali možnosť 

poprechádzať sa v parku a lesoparku s krásnymi zákutiami. Niektorí sa zabavili v bludisku, iní si 

prezreli miestnosti zámku, kde žil František Jozef s manželkou Sisi. Zo 

Schonbrunnu  exkurzia pokračovala do Viedne, kde si žiaci prezreli celé  historické centrum s takými 

pamiatkami, ako sú: Štátna opera, Dóm sv. Štefana, námestie sv.Štefana, Hofburg, radnicu, parlament, 

námestie Márie Terézie, prírodo-vedné a umelecko-historické múzeum. Študenti  spoznali kultúrne, 

historické a spoločenské centrum Rakúska. 

3.novembra 2016 sa uskutočnilo v našej telocvični základné kolo vo futsale chlapcov. Naši 

žiaci postúpili po troch víťazstvách do finále, ktoré sa uskutoční koncom novembra v MŠH v 

Trnave.Naše dievčatá 4.novembra 2016 odohrali základné kolo vo futsale, kde sme obsadili tretie 

nepostupové miesto.  

10. novembra 2016 sa v rámci výstavy GASTROFEST v Českých Budějoviciach konal 

„Dýňový šampionát“, ktorého usporiadateľom je CZECH CARVING STUDIO s.r.o. Carvingová 

súťaž prebehla v štyroch kategóriách. V tomto roku sa ako zástupca našej školy zúčastnila Ing. 

Jankovičová Martina v dvoch kategóriách. V kategórii B bolo úlohou súťažiacich prezentovať 

predpripravenú kompozíciu z tekvice na tému DIVY SVETA a v kategórii A – live carvingu – rezanie 

na mieste, mali súťažiaci v limite 3 hodín zvládnuť vyrezať do tekvice motív na tému FAUNA. V 

kategórii D pre nováčikov našu školu reprezentovala žiačka Nikola Krupanská (II. NA). Z Českej 

republiky zástupcovia našej školy priviezli dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Okrem 

nádherných diel v carvingovej súťaži ich veľmi zaujali diela mladých cukrárov. 

V dňoch 10. až 11. novembra 2016 sa konal už druhý ročník výstavy stredných škôl. Akcia sa 

uskutočnila v Mestskej športovej hale v Trnave a zúčastnili sa jej popredné stredné školy z Trnavy, 

vrátane našej školy. Cieľom akcie bolo sprístupniť návštevníkom, no predovšetkým žiakom 

základných škôl možnosti štúdia na strednej škole. Žiaci a pedagógovia našej školy  poskytovali 

záujemcom všetky informácie o možnostiach štúdia na našej škole. Návštevníci si mohli pozrieť 

stolárske výrobky, výrobu ozdobných predmetov pomocou kmitavej pílky a vypaľovačky, 

flambovanie ovocia, výrobu jednohubiek, ozdobovanie cukrárskych výrobkov, úpravy účesov a tváre, 

masáže rúk a informácie o ďalších odborov pomocou prezentácií. Našu prezentáciu spestrila módna 

prehliadka účesov a vizáže,  prehliadka pracovných odevov pre jednotlivé učebné a študijné odbory. 

Zorganizovali sme i kvíz pre záujemcov o učebný odbor stolár, pričom v závere akcie sme troch 

najlepších účastníkov kvízu odmenili vecnými cenami, ktoré odovzdal riaditeľ školy Ing. Miroslav 

Ryška. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v Mestskej športovej hale v Trnave konala 

dňa 15.novembra 2016 súťaž v pretláčaní rúk. Do tejto populárnej športovej disciplíny sme 

nominovali  dvoch žiakov z triedy  III.C. Dominik Šoka vo váhovej kategórií nad 80 kg získal 2. 

miesto a Ľubomír Boča vo váhovej kategórií do 70 kg získal pekné 4. miesto. 

V dňoch  28. a 29.novembra 2016 sa v Leviciach konal 2. ročník baristickej súťaže  pod 

názvom MICHALSTAR . Našu školu úspešne reprezentoval  barista  Alex Kralovič, študent tretieho 

ročníka odbor čašník. Súťažiaci museli za určený časový limit 8 minút pripraviť 

a predložiť  chuťovým komisárom 2 porcie cappuccina a 2 porcie rovnakého voľného miešaného 

nápoja. Zvláštnosťou tohtoročnej súťaže bola povinnosť použiť na  prípravu  miešaného nápoja 

originálnu slovenskú  ingredienciu vyrobenú doma. Do súťaže sa zapojilo 25 súťažiacich z celého 

Slovenska.  

V posledný novembrový deň  v telocvični SOŠ OaS hráči lacrosového klubu Trnava 

Sabers našim žiakom predstavili nový, pre nás netradičný šport – LACROSSE. Tento tím je 
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momentálne aktívny v Slovenskej lacrosovej lige. V rámci propagácie a rozvoja tohto športu Radovan 

Urban, Marek Kubovič a Vladimír Chlapeček žiakov oboznámili s históriou lacrossu, poučili ich 

o základných pravidlách a previedli základné herné činnosti jednotlivca. Po krátkej ukážke nasledoval 

priateľský zápas s cieľom náboru nových členov a spestrenia hodiny telesnej výchovy.  

Dňa 6.decembra 2016 zorganizovala Ing. Adamcová exkurziu v historickom centre Trnavy, 

ktorá bola pokračovaním  exkurzie zo začiatku októbra 2016. Exkurzia bola určená pre žiakov 

nadstavbového štúdia odbor stavebníctvo v rámci predmetu Architektúra. Žiaci sa dozvedeli ako 

pokračujú nálezy vo vykopávkach  na Františkánskej ulici v Trnave. Okrem keramiky, zvieracích 

kostí, parožia a sekeriek sa tu našla tiež tzv. Mazanica, čo je ílovitá hlina zmiešaná s plevami, 

používaná na vymazanie alebo omietnutie stien. Najvzácnejším nálezom sú sošky Venuše vytvorené 

z hliny, staré 6 700 až 6 800 rokov. Sú najstarším výtvarným prejavom, ktorý sa našiel na území 

Trnavy. Pretože bolo v ten deň  pomerne chladno, žiaci navštívili propagačný stánok našej školy na 

Vianočných trhoch, aby sa trochu zohriali pri ochutnávke vianočného punču. 

Exkurzie do predvianočnej Viedne sú tradičným  podujatím organizovaným našou školou. Na 

deň 6.decembra 2016 sme opäť  naplánovali  odbornú exkurziu s názvom  Vianočná Viedeň. Žiaci 

absolvovali prehliadku architektúry centra Viedne, pobudli na vianočných trhoch pri viedenskej 

radnici, kde mali možnosť porovnať vianočnú atmosféru, ochutnať tradičné viedenské špeciality, 

pokochať sa vianočnou výzdobou a atmosférou a prezreli si unikátny Hundertwasserov dom. 

Prezentácia možností štúdia na našej škole pre končiacich žiakov ZŠ a rodičov žiakov sa konala 

na našej škole  8.decembra 2016. Tak ako je našim zvykom, predstavili sme všetky učebné a študijné 

odbory v činnosti, ktorú vykonávali žiaci pod vedením majstrov OV a učiteľov. Návštevníci Dňa 

otvorených dverí tak mali možnosť vidieť manuálne zručnosti v jednotlivých učebných a študijných 

odboroch. V kozmetickom a kaderníckom salóne žiačky  našej školy ponúkali návštevníčkam 

jednoduché a rýchle úpravy účesov a líčenia tváre.V jedálni školy sa prezentovali čašníci, kuchári 

a cukrári, ktorí zdobili tradičné vianočné pečivo. V novej učebni stolovania žiaci predvádzali ukážky 

carvingu , flambovania ovocia a vianočného nastierania.  

Dňa 21.decembra 2016 sa v našej škole uskutočnil 7. ročník Vianočného futsalového turnaja 

O pohár riaditeľa školy. Do turnaja sa zapojilo 8 družstiev našej školy, ktoré boli rozdelené do dvoch 

skupín. Hralo sa systémom každý s každým  v skupinách. Putovný pohár riaditeľa školy si odniesli, 

už po druhýkrát, hráči IV. ŠAB, ktorí zvíťazili vo finále po predlžení nad žiakmi III.A,I.ŠA výsledkom 

6:4. Okrem kolektívnych výkonov boli ocenení hráči aj individuálne. Najlepším brankárom turnaja sa 

stal Juraj Hrivnák z II.NA, najlepším strelcom s ôsmimi gólmi Adam Drinka z IV.ŠB a najlepším 

hráčom sa stal Matúš Haberland z IV.ŠA triedy. Rozhodcom turnaja bol Dominik Blažek. Turnaj sa 

niesol v duchu športového zápolenia s výbornými športovými výkonmi. 

Dňa 18. januára 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnil nábor nových členov do 

klubu Boxing Academy Trnava. Zavítal k nám najmladší Majster Slovenska, iba 9-ročný Dušan 

Bobek, ktorý je často vyhlasovaný za najtechnickejšieho boxera na turnajoch mladých nádejí. Po 

predstavení klubu a ukážkach úderových a obranných techník so zverencami, vyzvali skúsení tréneri 

Samuel Ruc a Michal Bobek žiakov na malú „ochutnávku“. Pod ich vedením si žiaci mohli vyskúšať 

takzvané „lapovanie“.    

Tak ako v móde dochádza k zmenám a novinkám, rovnako sa menia trendy v účesoch a vizáži. 

Aby naše žiačky odboru kaderník mali najnovšie informácie z oblasti účesovej tvorby a používania 

nových materiálov zorganizovali sme 19.januára 2017  workshop firmy Vitality´s pod vedením 

školiteľky Zuzany Beňovej. Workshop bol zameraný na nové trendy vo farbení a melírovaní vlasov  a 

zúčastnili sa ho žiačky prvého a tretieho ročníka, ktoré pod vedením školiteľky aktívne pracovali na 

účesoch modeliek. 

Dňa 24. januára 2017 sa na našej škole uskutočnil kurz carvingu. Odborným lektorom bol pán 

Luděk Procházka, dlhoročný odborník vo vyrezávaní do zeleniny a ovocia. Kurz bol zameraný na 

vyrezávanie kvetov a listov do rôznych druhov zeleniny. Pod rukami účastníkov „rozkvitol“ zeler, 

mrkva, kaleráb i biela reďkovka. Účastníci dostali po ukončení kurzu účastnícky list.  
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V dňoch 26. až 29.januára 2017 sa konala na Bratislavskej INCHEBE výstava  Danubius 

GASTRO 2017.Výstava je každý rok spojená aj so súťažami pre juniorov a seniorov z oblasti 

gastronómie.Tento rok sme sa zúčastnili súťaže KUCHÁR  JUNIOR, KUCHÁR JUNIOR- POÉZIA 

V GASTRONÓMII A CARVING CUP SLOVAKIA,  ktoré vyhlásil Slovenský zväz kuchárov 

a cukrárov. Súťažiacich sme mali aj v  juniorskej celoslovenskej barmanskej súťaži MASTER CUP 

77 2017, ktorú už tretím rokom vyhlásila Slovenská barmanská asociácia. 

V súťaži  KUCHÁR  JUNIOR  bojovali dvaja naši žiaci študijného odboru kuchár Dominik Recht 

a Jozef Mikulísek, ktorí pripravovali jedlo podľa vlastnej kalkulácie, kde museli použiť povinnú 

ingredienciu - karfiol. Za svoje výkony získali od Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov ocenenie 

nasledovne: Dominik Recht zlatú medailu a Jozef Mikulísek bronzovú medailu. V súťaži  MASTER 

CUP 77 2017 sa  zúčastnili taktiež dvaja naši budúci barmani  Denis Lopatka, ktorý získal bronzovú 

medailu a  Petronela Kolarovičová, ktorá  získala striebornú medailu. Po prvýkrát sme sa zúčastnili 

súťaže KUCHÁR JUNIOR- POÉZIA V GASTRONÓMII, kde nás reprezentovala žiačka Tatiana 

Ivanovičová z odboru kuchár a získala krásnu striebornú medailu. Posledný pracovný deň  týždňa – 

piatok, bol úspešným dňom aj pre súťažiacich v súťaži CARVING CUP SLOVAKIA. Našu školu 

v kategórii „A“ reprezentovala p. učiteľka Ing. Martina Jankovičová, ktorá za kompozíciu na voľnú 

tému získala striebornú medailu. V kategórii „B“– pre začiatočníkov, súťažili študentky Kristína 

Csonková  a Petronela Letkovičová . Úlohou súťažiacich bolo vyrezať najmenej 15 kvetov a obidve 

dievčatá úlohu splnili. Kristína Csonková sa umiestnila v striebornom pásme a Petronela Letkovičová 

v bronzovom pásme. 

Na Nitrianskom výstavisku Agrokomplex sa konal v dňoch 7.-10.februára 2017 19. ročník 

medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, 

sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm 2017. Veľtrh  bol zameraný predovšetkým 

na  prezentáciu vykurovacej techniky, systémy potrubia a armatúry pre vykurovanie, vodu, 

kanalizáciu, plyn a paru ventilačnú a klimatizačnú techniku, meranie a reguláciu, obnoviteľné zdroje 

energie a na všetko ostatné čo súvisí technickými zariadeniami budov. Aj my sme veľtrh navštívili so 

skupinou žiakov učebného odboru inštalatér, aby si rozšírili vedomosti o najnovšie poznatky zo svojho 

odboru. 

V dňoch 8.-10. februára 2017 prebiehal na našej škole baristický kurz, ktorý viedol pán 

Stanislav Cibuľa - odborný garant Školy baristu. Účastníci kurzu sa naučili všetko o káve, jej 

pestovaní, spoznali druhy káv,  naučili sa profesionálne pripravovať espreso, capuccino, obsluhovať 

a udržiavať v čistote kávovar a správne  používať baristické pomôcky. Kurz sa končil písomným 

testom a praktickou skúškou,jeho vyvrcholením bolo odovzdanie  certifikátu „Barista Junior “ z rúk 

lektora p. Stanislava Cibuľu, ktorý vyslovil presvedčenie, že sa s niektorými účastníkmi kurzu 

stretneme na baristických súťažiach. 

Hotelová akadémia, Mikovínyho 1 v Bratislave, v spolupráci so Školou baristu 

usporiadala   16.februára 2017 10. ročník súťaže v príprave espressa a kávových nápojov pod názvom 

COFFEE CUP 2017. Našu školu v kategórii A reprezentoval žiak 3.ročníka učebného odboru 

čašník Alex Kralovič. V kategórii B súťažila  Nikola Ružičková žiačka 1.ročníka a za svoj 

výkon získala tretie miesto. V kategórii C nás reprezentoval žiak študijného odboru kuchár Jozef 

Mikulísek. Skončil na 4.mieste, ale podal veľmi pekný výkon. Prekvapením pre nás bol bývalý žiak 

našej koly Andrej Sedláčik, ktorý bol na súťaži členom hodnotiacej komisie a to je pre našu školu 

veľká česť. V roku 2015 nás na tejto súťaži úspešne reprezentoval.  

V prvý marcový deň sme zorganizovali piaty ročník Súťaže v silovom päťboji kde si piati borci 

zmerali svoju silu. Tretíkrát po sebe vyhral Adam Drinka so školským rekordom 229 bodov.  

Dňa 10.marca 2017 sa konala v priestoroch Športcentra v Púchove súťaž " Trendy barový 

čašník 2017“. Súťaž  ktorú zorganizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove 

prebiehala v troch súťažných kategóriách: barman, barista a pivný somelier. Našu školu reprezentovala 

Petronela Kolarovičová, žiačka 1.ročnika nadstavbového štúdia spoločné stravovanie a Alex Kralovič, 

žiak 3.ročnika učebného odboru čašník pod vedením majsterky OV Magdaleny Bartovičovej. V súťaži 

o najlepšieho baristu získal  Alex Kralovič krásne 1.miesto. 
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V dňoch 10. a 11.marca 2017 sa konala v hoteli LUX v Banskej Bystrici gastronomická súťaž 

v kategóriách Kuchári juniori a seniori - varenie na živo a  cukrári juniori a seniori pečenie na živo. 

Súťažná úloha pre kuchárov : 1. časť filetovanie sumčeka afrického , filet bez kože a 2. časť príprava 

2 porcií moderného inovatívneho teplého pokrmu v časovom limite 45 minút. V tejto kategórii našu 

školu zastupoval žiak štvrtého ročníka Dominik Recht pod vedením MOV Bc. Márii Šulkovej a získali 

sme bronzové miesto. Súťažná úloha pre cukrárov spočívala v príprave dvoch porcií tanierového 

dezertu s ľubovoľným zložením s použitím regionálnej tematiky a s povinnou surovinou, ktorou bola 

belgická čokoláda značky Callebaut. V tejto kategórii za  našu školu súťažil žiak tretieho ročníka 

Pavol Špila pod vedením MOV Dany Koštrnovej a získali sme bronzové miesto.  

V pondelok 13.marca 2017 odchádzali žiaci našej školy na lyžiarsky kurz, ktorý sa konal 

v krásnom prostredí Roháčov, v Spálene doline. Pre mnohých žiakov to bola prvá skúsenosť s týmto 

populárnym zimným športom. Kurz bol dobre zorganizovaný, všetci žiaci sa naučili lyžovať a mnohí 

sa v lyžovaní zdokonalili. Počas kurzu učitelia pripravili žiakom výcvikový aj kultúrny program  na 

celý deň. Žiaci boli na svahu rozdelení do troch skupín: začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Na 

záver kurzu boli traja najlepší lyžiari z každého družstva ocenení medailami. Medaily taktiež získali 

aj traja najrýchlejší lyžiari a tri najrýchlejšie lyžiarky v pretekoch v slalomovej disciplíne. Taktiež bol 

vyhodnotený aj celotýždňový poriadok na izbách a žiaci, ktorí najviac dbali na čistotu, boli ocenení 

sladkou odmenou. 

V dňoch 21.-23.marca 2017 sa konal v Košiciach 11.ročník barmanskej súťaže žiakov 

stredných škôl CASSOVIA CUP 2017 so zahraničnou účasťou žiakov z Maďarska, Česka a Estónska. 

Súťaž prebiehala v dvoch súťažných kategóriách Soft drink a Before dinner coctail. Do súťaže sa 

prihlásilo  celkovo 56 barmanov a našu školu reprezentovala Nikola Rúžičková žiačka 1.ročníka 

odboru čašník-servírka a Petronela Kollarovičová žiačka 1. ročníka nadstavbového štúdia odbor 

spoločné stravovanie. V početnej  konkurencii súťažiacich získala Nikola Rúžičková krásne 1.miesto. 

22.marca 2017 naši žiaci odohrali v telocvični SOŠ OaS florbalový turnaj o 5. - 8. miesto. 

Našim chlapcom sa podarilo všetky zápasy vyhrať a obsadili sme konečné 5. miesto.  

Dňa 22.marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na 5. ročníku súťaže Trenčiansky pivný 

someliér. Do tejto medzinárodnej súťaže bolo zapojených 12 škôl. Našu školu reprezentovali žiaci 

IV.ŠB triedy Dominik Recht a Bohuš Holička. Žiaci na súťaži písali písomný test zo získaných 

vedomostí o pive, a ďalej pripravovali minútkové pokrmy, podmienkou bolo použitie piva pri ich 

príprave a párovanie piva z hotovými pokrmami.  

Medzinárodný deň školských knižníc – aj my sme organizovali školskú akciu v rámci tohto 

dňa na tému: Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách. Žiaci prezentovali 

nárečia z ich obce či mesta, úžasnú chuť naučiť sa nové nárečové slová a aktivitu pri vytvorení 

leporela, nástenky, hádaniek a kvízových otázok. Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej akcie 

Záložky do knižky, ktorú usporiadala Slovenská pedagogická knižnica. Žiaci zo všetkých ročníkov 

vytvorili záložky, ktoré sme vymenili so žiakmi Strednej odbornej školy Vranov nad Topľou 

            22.marec 2017- Svetový deň vody - Študenti druhých ročníkov pripravili na tému VODA 

prezentácie , ochutnávku rôznych druhov minerálnych vôd a nástenku. 

Silový päťboj sa  teší značnej obľube, preto nemáme núdzu vybrať z radov našich žiakov 

schopných súťažiacich. Dňa  28.marca 2017 sa na našej škole konali okresné majstrovstvá v silovom 

päťboji. Naši žiaci v zložení A. Drinka, M. Klačo, D. Recht a D. Šoka sa stali majstri okresu s počtom 

bodov 793. V tejto silovo-vytvalostnej súťaži postúpili na Župnú olympiádu, ktorá sa bude konať 28. 

apríla 2017 v Trnave.  

Dňa 28.-29.marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenska juniorov, 1. 

ročníka súťaže Xpert v umení čapovať - 2017 v Nových Zámkoch, na SOŠ hotelových služieb a 

obchodu. Prvý deň pobytu začal exkurziou v pivovare Heineken Hurbanovo, kde sa žiaci mohli 

zoznámiť s históriu podniku, vidieť súčasnú výrobu piva a moderné vybavenie závodu. Ďalej sa 

zúčastnili ochutnávky piva, degustácie pripravovaných pokrmov a párovanie piva s jednotlivými 

pokrmami. Na druhý deň žiaci vykonali písomný test z vedomostí získaných o pive, ďalšia časť 

pokračovala čapovaním ležiaka, narážaním sudov, čistenia potrubia a vo finále sa čapovalo rezané 
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pivo Heineken. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo 17 škôl, z toho 33 súťažiacich (21dievčat a 12 

chlapcov). Našu školu reprezentovali žiaci II. ŠA Jozef Mikulísek a Zuzana Karabová, ktorá získala 

2. miesto.  

Dňa 30.marca 2017 sa žiaci IV.Š. triedy našej školy zúčastnili 2. ročníka kuchárskeho kurzu 

minútkových pokrmov, ktorý zabezpečovala Ing. Alena Černá, učiteľka odborných predmetov v 

spolupráci so spoločnosťou Bidvest, Nové Mesto nad Váhom. Prednášku a praktické prevedenie pre 

žiakov zabezpečil šéfkuchár Marek Madzik, ktorý má bohaté praktické skúsenosti v reštauráciách na 

Slovensku ale i v zahraničí. 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijné odbory kozmetik – vizážista 

a kuchár prebiehala na našej škole v dňoch 3. až 6.apríla 2017. V priestoroch nášho kozmetického 

salónu si maturujúce dievčatá  vylosovali zaujímavé témy, z ktorých najviac zaujala téma líčenia tváre 

a úprava modelky v retro štýle. Výsledky, ktoré dievčatá – maturantky dosiahli boli výborné . 

Praktická maturitná  skúška pre kuchárov sa začala v utorok 4.apríla 2017. Žiaci študijného odboru 

kuchár vykonávali praktickú časť maturity v priestoroch novej cvičnej kuchynke a počas troch dní sa 

školou šírila vôňa všakových jedál. Chlapci a dievčatá sa veľmi snažili pri predvádzaní svojich 

kulinárskych umení a maturitná komisia ich snahu ohodnotila k plnej spokojnosti žiakov, takže 

6.apríla 2017 všetci úspešne ukončili praktickú časť maturitnej skúšky. 

Dňa 7.apríla 2016 na našej škole prebiehal prvý ročník „Pivného someliéra,“ ktorý je 

pokračovaním tretieho ročníka kurzu čapovania piva. V rámci prvého ročníka pivného someliéra mali 

žiaci možnosť spoznávať chuťové a senzorické vlastnosti piva a ich párovanie s jednotlivými jedlami, 

aby získali dokonalú harmóniu chutí v kombinácii s pivom. 

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe narcisov na podporu 

všetkých, ktorí čelia tejto zákernej chorobe. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky 

dobrovoľníkov a pripnutím si narcisu, každý prispievateľ vyjadrí spolupatričnosť a podporu 

onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania 

programov a projektov na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Tento rok sa táto jedinečná 

verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine konala už po 21. krát, v piatok 7.apríla 2017. Do tohto 

projektu sa zapojila aj naša škola formou zbierky v priestoroch školy, ale aj na určených stanovištiach 

v meste Trnava. Našimi dobrovoľníkmi v žltých tričkách, ktorí rozdávali symboly nádeje – narcisy, 

boli žiaci I. a II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu. 

Dňa 11.apríla 2017 sa konala na našej škole akcia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko, 

pobočka Hurbanovo, ktorú zastupoval Ing. K. France a šéfkuchár L. Hornáček. Žiakov oboznámili s 

mnohými druhmi piva, ktoré táto spoločnosť prináša na trh a zasvätili našich žiakov v odbore kuchár 

do tajomstiev chutí jednotlivých druhov piva. Šéfkuchár L. Hornáček pripravoval pokrmy z teplej a 

studenej kuchyne, pričom využíval párovanie pokrmov s jednotlivými druhmi piva. Naši hostia 

zároveň odporúčali k pokrmom jednotlivé druhy piva, ktoré spolu harmonizovali. Žiaci mohli počas 

akcie degustovať nealkoholické druhy piva.  

V priestoroch spoločenskej miestnosti našej školy uvítal riaditeľ Ing. Miroslav Ryška športovej 

verejnosti známych hokejistov, kapitána slovenskej reprezentácie do 18 rokov Martina Feherváryho a 

jeho spoluhráča Adama Lišku. Na tejto besede by nebolo možno nič zaujímavé, ako to, že Martin 

Feherváry je žiakom našej školy. Títo mladí nádejní hokejisti prijali naše pozvanie na besedu s 

pedagógmi a žiakmi školy o ich starostiach a radostiach na ľadovej ploche i v osobnom živote. Besedu 

viedol Mgr. Branislav Bartko, učiteľ telesnej výchovy. Študentov, ktorí sa zúčastnili besedy zaujímalo 

snáď všetko a preto kládli veľa rôznych otázok. Beseda bola veľmi pútavá, pretože bola doplnená 

prezentáciou a krátkym video šotom. Azda najväčší úspech mala autogramiáda a spoločné fotenie s 

hosťami besedy. V závere chceme dodať, že hokejisti prijali našu výzvu zahrať si na palubovke našej 

telocvične krátky priateľský florbalový zápas. Zápas tím Martina Feherváryho vyhral - vysoko 8:5. 

Nesporne bolo toto stretnutie spestrením a dôstojným športovým zavŕšením návštevy našich 

hokejistov. 

Tento výrok pozná snáď každý, kto videl českú filmovú komédiu:“ Byl jednou jeden polda“ 

A že sa dá humor premeniť na hru s plnou vážnosťou nás presvedčili  žiaci triedy 3.C Vo svojom 
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voľnom čase si zahrali ekonomickú hru Business Master . Hra je jednou z aktivít v rámci programu 

Podpory úspešnej podnikateľskej praxe a podnikateľského vzdelávania. Podstatou hry je zakladať 

firmy, investovať do nich, transformovať ich na akciové spoločnosti alebo ich kupovať či predávať. 

Karty s vedomostnými otázkami zabezpečujú overovanie podnikateľských znalostí. Hra ukázala, že 

predmet Ekonomika môže byť aj zaujímavejší. 

22. apríl 2017 - Svetový deň Zeme. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, 

ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti. My sme si pripomenuli Deň Zeme vysadením 

bylinkovej minizáhradky aj s menovkami dievčat I.B, ktoré sa o bylinky pravidelne starajú. 

Na XI. Župnej olympiáde stredoškolákov, ktorá prebiehala v dňoch od 27.-28.apríla 2017 mala 

naša škola zastúpenie v silovom päťboji. Po zaregistrovaní športovcov v MŠH Trnava sme sa presunuli 

do telocvične GJH, kde nasledovalo váženie a samotná súťaž. Reprezentanti v zložení A. Drinka, 

D.Recht, M. Klačo a D. Šoka podali vynikajúce výkony a obsadili sme krásne 1.miesto a postúpili 

sme na Slovenské majstrovstvá, ktoré sa budú konať 12.mája 2017 v Trnave. 

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa na Výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutočnil ďalší ročník 

podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Súťaže majú zvýšiť 

záujem mladých ľudí o štúdium klasických remeselných profesií v stavebníctve. 

Slovenský projekt Skills Slovakia pod názvom Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skill 

Slovakia pravidelne organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Cieľom projektu naďalej 

zostáva podporiť záujem mladých ľudí o stavebné odbory. Z našej školy sme nominovali do súťaže 

žiakov učebného odboru stolár. Úlohou ktorú chlapci riešili bolo zhotovenie atypického stojanu na 

kvety. Zadanie bol náročné na presnosť a vedomosti z čítania výkresovej dokumentácie.  

V dňoch 3. až 4.mája 2017 sa v Tatranskej Lomnici konal 43. ročník súťaže žiakov stredných 

škôl v znalosti predpisov BOZP v stavebníctve. Tradičnú súťaž organizuje Integrovaný odborový zväz 

pod záštitou Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR a Ministerstva práce sociálnych vecí a 

rodiny. Cieľom súťaže bolo osvojenie si vedomostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na 

pracovisku a súvisiacich predpisov zo strany žiakov stredných odborných škôl. Súťaž prebiehala v 

prekrásnom prostredí Vysokých Tatier, v priestoroch luxusného hotela TITRIS. Celkove sa prihlásilo 

13 súťažných družstiev z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci Peter Švec, Lukáš Šarmír 

a Sandra Guzoňová.  

V stredu 3. mája 2017 žiaci našej školy navštívili dvadsiaty štvrtý ročník Festivalu duchov a 

strašidiel v Bojniciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci študijných odborov 2. a 3. ročníka. Cieľom bolo 

vidieť tento špeciálny produkt kultúrneho turizmu spájajúci viaceré činnosti cestovného ruchu, na 

ktoré sa v škole pripravujeme. Pozreli si predstavenie Bosorka, ktoré bolo zároveň aj témou tohto 

ročníka. Bolo to veľmi zaujímavé a zoznámilo to žiakov so životom v minulosti. Dej príbehu sa 

odohrával okolo uhorského palatína, majiteľa bojnického hradu v 14. storočí.  

Mesto Trnava už tradične v mesiaci máj organizuje peknú akciu pod názvom MÁJOVÝ 

KVET, na ktorej sa môžu návštevníci pokochať pohľadom na krásne kvety. Tento rok sa táto akcia 

konala v dňoch 10. až 12. mája 2017. Na spestrenie tejto akcie prispela aj naša škola, ktorá ponúkala 

zadarmo návštevníkom kadernícke a kozmetické služby  

V dňoch 9. až 11.mája 2017 sme zorganizovali pre žiakov našej školy barmanský kurz, ktorý 

našej škole si získal značnú popularitu. Kurz sa ako obvykle konal pod záštitou Slovenskej barmanskej 

asociácie a kurzu sa zúčastnilo 8 žiakov a tiež pani majsterka Kubicová. Kurz oficiálne otvorili skúsení 

barmani Dušan Szabo, Zoltán Vincze a Imrich Macúch. Kurz viedol p. Szabo, ktorý bol s priebehom 

kurzu veľmi spokojný a pochváli žiakov za kreatívnosť a iniciatívu. Po absolvovaní záverečných 

skúšok dostali všetci účastníci kurzu certifikát, ktorý im určite pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. 

V druhý májový týždeň, od 11. do 12.mája 2017 privítala Trnava športovcov zo všetkých 

krajov Slovenska na celoštátnej olympiáde stredoškolákov Gaudeaumus Igitur. Toto podujatie sa koná 

každý druhý rok na športoviskách po celej Trnave a okolí. Na tejto významnej akcii sa stretli najlepší 

športovci od Tatier až k Dunaju. Aj žiaci našej školy, menovite: A. Drinka, D. Recht, M. Klačo a D. 

Šoka, si zabezpečili účasť na tejto súťaži, keď vyhrali krajské kolo a kvalifikovali sa do boja o majstra 

Slovenska v silovom päťboji. V ťažkej konkurencii výborne pripravených silákov sme obsadili krásne 
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2.miesto so školským rekordom 903 bodov. Adam Drinka bol ocenený aj individuálne. Obsadil 

3.miesto s 282 bodmi. 

Minister obrany SR Peter Gajdoš zavítal v piatok 12. mája 2017 do Trnavského samosprávneho 

kraja. Počas návštevy našej školy ho sprevádzal predseda TTSK Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

spoločne s riaditeľom školy Ing. Miroslavom Ryškom. Pán minister sa po vstupe do školy privítal aj 

s našimi učiteľmi a pokračoval do spoločenskej sály, kde viedol prednášku a besedu o možnostiach 

dobrovoľnej vojenskej prípravy . Minister oboznámil našich žiakov o podmienkach prijatia, o výcviku 

dobrovoľníkov, ale aj o výhodách, ktoré DVP prináša. Po skončení besedy sme požiadali pána ministra 

o pamätný zápis do školskej kroniky. 

Dominik Šoka, žiak 3.ročníka, učebný odbor murár, sa od 14. do  21.mája 

2017  zúčastnil  XXVII. Majstrovstiev Európy v Armwrestlingu v Katowiciach ( Poľsko), kde získal 

6. miesto – pravá ruka a 7. miesto – ľavá ruka.  Zároveň  10.júna 2017 sa stal aj Majstrom 

ČR  v kategórii:  Juniori 75 +  a v kategórii:  Seniori 85. Dominikovi držíme palce na majstrovstvách 

sveta v septembri v Budapešti. 

Týždeň modrého gombíka je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko 

každý rok v máji. Termín konania zbierky bol v tomto roku od 15. - 21.mája 2017. 

UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a 

systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách sveta, pričom 

až v 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Tento rok je zbierka určená deťom 

na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. 

V dňoch 16. a 17. mája sa do tejto verejnej zbierky zapojila aj naša škola. Dobrovoľníčky Vanesa 

Boháčiková, Romana Pavelková a Natália Hercegová, žiačky II.ŠA študijného odboru pracovník 

marketingu v cestovnom ruchu, označené symbolmi Unicef ponúkali modré gombíky. Zbierka 

prebiehala v priestoroch školy a na železničnej stanici v Trnave. Do zapečatených pokladničiek Unicef 

sa im podarilo vyzbierať 123,49 EUR. 

Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré vzniklo v júli roku 1983 z iniciatívy sestry 

Elvíry Petrozzi, ktorá zasvätila svoj život Bohu v službe závislým a strateným mladým ľuďom. Pobyt 

v komunite je bezplatný, mladí ľudia žijú z charity a z toho, čo vyprodukujú. Prvý slovenský 

komunitný dom Cenacolo začal svoju existenciu v roku 2007 v Kráľovej pri Senci a stále sa 

rozrastá. Komunita ponúka jednoduchý a rodinný štýl života, skutočné priateľstvo a živú vieru, a to 

nielen drogovo závislým, ale aj tým, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel svojho života. Tiež ľudia, 

ale iní, závislí - narkomani, gembleri, alkoholici.....bezdomovci , ľudia bez zmyslu života, ľudia 

stratení, ľudia opustení pre svojské - netypické riešenie problémov, našli pochopenie, lásku, objatie, 

priateľstvo i prácu, pod ochrannými krídlami komunity Cenacolo. Dňa 24.mája 2017 sa v našej škole 

konala prednáška a beseda v rámci preventívnych aktivít závislostí. So svojimi životnými osudmi, 

vlastnými skúsenosťami s používaním drog a životom v komunite prišli našim žiakom porozprávať 

jej členovia. Besedu s členmi komunity zabezpečil p. učiteľ Patrik Kužma, zúčastnili sa jej žiaci I. a 

II. ročníkov. 

V mesiaci máj sa naši žiaci zúčastnili úžasnej akcie s našou významnou gastronomickou 

osobnosťou šéfkuchárom Vojtechom Artzom, ktorý našim žiakom predviedol kuchárske umenie pri 

príprave vynikajúcich šalátov, ktoré vyzerali neskutočne lákavo, ale aj rovnako vynikajúco chutili.  

Začiatkom júna 2017 sa žiaci študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili odbornej 

exkurzie, v rámci ktorej, pod vedením Ing. Jankovičovej navštívili cestovné kancelárie (CK) a 

cestovné agentúry (CA) v meste Trnava. Na pešej zóne v Trnave je situovaných hneď niekoľko CK 

a CA, navštívili: CK Globtour, CK Kartago tours, CK Fischer a CA HELL TOUR. Všímali si 

dispozičné riešenie pobočky, pýtali sa na najnavštevovanejšie destinácie, sledovali správanie sa 

zamestnancov a ich komunikáciu s klientom. Exkurziu všetci spoločne zakončili v CK Turancar na 

Hviezdoslavovej ulici. Skúsená pracovníčka sa so žiakmi  podelila o svoje pozitívne, i negatívne 

zážitky z praxe, objasnila im aké dôležité je pri práci s ľuďmi sebaovládanie, vysvetlila im význam 

propagácie zájazdov. V každej pobočke si žiaci vyžiadali katalóg, ktorý im bude slúžiť ako pomôcka 

na hodinách OVY. 
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Dňa 15. júna 2017 sa konal v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči 15. ročník súťaže 

MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT, ktorej usporiadateľom je tradične OA a HŠ Třebíč a CZECH 

CARVING STUDIO s.r.o.. Súťaž sa skladala z troch kategórií. Najprestížnejšej kategórie súťaže sa 

zúčastnila aj Ing. Jankovičová Martina (učiteľka odborných predmetov), úlohou súťažiacich v 

kategórii A bolo vyrezať v časovom limite 3 hod. jeden vodný melón + ďalšie štyri suroviny na tému 

„SVADBA“. Kategória B bola tento rok na tému „NIEČO Z MÔJHO KRAJA“. Tejto kategórie sa 

zúčastnili traja zástupcovia našej školy – Petronela Letkovičová, Kristína Csonková a Ing. 

Jankovičová Martina. Téma bola pre účastníkov veľkou výzvou a veľmi pekne sa im podarilo stvárniť 

dominanty Trnavského kraja. Kategórie C - pre začiatočníkov sa zúčastnili dve žiačky našej školy a 

to: Petronela Letkovičová (I.NA) a Kristína Csonková (I.A). Úlohou súťažiacich v tejto kategórii bolo 

vyrezať motív na tému „HUDBA“ do cukrového melónu v limite 75 min.. V bohatej konkurencii 

všetkým podarilo obsadiť krásne medailové pásma. Jubilejný 15-ty ročník bol pre nás veľmi úspešný, 

účastníci reprezentovali nielen našu školu, ale aj náš kraj.  

Žiaci prvých ,druhých a tretích ročníkov študijných odborov si v mesiaci jún 2017 zahrali 

vedomostnú hru Länderfelder v nemeckom jazyku. Rozdelili sa na nemecké, rakúske a švajčiarske 

družstvá a kládli si navzájom otázky z histórie, zemepisu, súčasnej tvorby nemecky hovoriacich krajín. 

Aby postúpili do ďalšieho kola, mohli pri odpovediach použiť vysvetlenie alebo možnosti a, b , c. 

Žiaci hravou formou nadobudli nové poznatky o nemecky hovoriacich krajinách.  

Dňa 20. júna 2017 si žiačky triedy III.ŠB mohli pozrieť názorné ukážky uplatnenia teórie v 

praxi. Po teoretickom zvládnutí učiva o možnostiach predlžovania a modelovania nechtov predviedla 

praktické ukážky na hodine Technológie naša bývalá žiačka Diana Karolčíková, ktorá má prevádzku 

nechtového dizajnu v centre mesta Trnava. Nielenže žiačky videli názorné ukážky a rôzne techniky, 

ale dostali aj ďalšie informácie o vhodných pomôckach, kozmetických výrobkoch či následkoch 

nedostatočnej hygieny pri práci. Účelom návštevy našej bývalej žiačky bola aj motivácia žiačok k 

štúdiu a ukázať im možnosti uplatnenia ich odboru na trhu práce. 

Ústnou časťou záverečných skúšok sa 21.júna 2017 sa pre mnohých žiakov skončilo štúdium 

na našej škole. Viacerí absolventi sa rozhodli pokračovať ďalej v dvojročnom štúdiu, ktoré končí 

maturitnou skúškou.  

  

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 2016, kaderníčky sa zúčastnili workshopu na 

tému Nové trendy v účesoch a nové materiály a kozmetičky praktických ukážok predlžovania a 

modelovania nechtov. 

 

Ekologické projekty 

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

ekologických a environmentálnych aktivít.  
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Študenti našej školy sa aj v tomto školskom 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. Navrhli a v spolupráci s učebným odborom stolár aj zhotovili búdky pre vtáčikov, ktoré kŕmili 

počas celého zimného obdobia. 

Študenti v rámci environmentálnej výchovy riešili zadané úlohy, zúčastňovali sa ekologických 

aktivít (Deň vody, Deň Zeme...). V projekte  a v ekologických aktivitách plánujeme pokračovať aj 

budúcom školskom roku a  aktivity budú opäť odmeňované.  

Ekostopa: Aj v školskom roku 2016/2017 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 dvomi 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. 

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 chcú pokračovať v podobných akciách 

aj v budúcnosti. 

 

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:   
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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. 

 

Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu: 

 

Cieľ a obsah činnosti výchovného poradenstva v šk. roku 2016/2017 

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. 

 

Vyhodnotenie  metodickej činnosti a spolupráce s Centrom pedagogicko psychologického 

poradenstva a prevencie  

Výchovná poradkyňa aj v tomto školskom roku nadviazala na spoluprácu s CPPPaP v Trnave, 

s pani Dr. Budickou. V mesiaci august 2016 bol zaslaný mailom dotaz na ponuku aktivít CPPaP na 

nový školský rok. 

V mesiaci september 2016 boli uskutočnené prednášky pre  prvé ročníky študijných  aj 

učebných odborov  „Spoznaj svojich spolužiakov“ , v mesiaci október pre končiace maturitné  

„Príprava na MS“. 

November 2016 – porada VP ZŠ – účasť a prezentácia našej školy. 

 

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. 

Rozmnožovala materiály o vysokých školách, formách štúdia, podmienkach štúdia a vzdelávacích 

prípravných kurzoch. 

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

Výchovná  poradkyňa sprístupnila študentom všetky informačné letáky a príručky o VŠ. 
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Bola vytvorená info tabuľa – Možnosti štúdia po skončení SŠ , aktualizovaná bola priebežne. 

Študenti  viac využívajú možnosť individuálneho výberu a zasielania prihlášok na VŠ. 

 

Prednášková činnosť, besedy, iné aktivity 

september 2016  

       -    stanovenie konzultačných hodín VP 

       -    prednášky pre  prvé ročníky študijných odborov   „Spoznaj svojich spolužiakov“ 

       -    doplnenie internetového bloku o VP na stránke školy 

- prvé ročníky ŠO + UO vypracovanie vstupného dotazníka 

október 2016  

- končiace maturitné ročníky „Príprava na MS“ 

november 2016    

       -    písomné oboznámenie vyučujúcich o spôsobe riešenia problémov u VP 

- písomné oboznámenie učiteľov so spôsobom hlásenia študentov, ktorí zanedbávajú  

     povinnú školskú dochádzku 

- prvé ročníky ŠO + UO vypracovanie dotazníka o šikanovaní 

- na RZ propagácia  výchovno - poradenských  služieb 

február - máj 2017 

-  individuálna práca so študentmi ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania  

     a osobnostné problémy  

 

Vyhodnotenie výchovnej činnosti – individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi, opatrenia 

VP spolu s ostatnými pedagógmi systematicky sledovala študentov a zmeny ich správania. Ak 

sa správanie študenta nedalo korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečila VP  v spolupráci so ŠP 

odborné vyšetrenie. 

V školskom roku 2016/17 bolo uskutočnených  26 individuálnych pohovorov so 

študentmi,  konzultácie s kuratelou ÚPSVaR  . 

VP  s TU sledovala vývoj žiakov po intervencii sociálneho kurátora. 

Podozrenie na šikanu bolo u 2 žiakov, 10 žiakov – nevhodné správanie sa k pedagógom, 

porušenie školského poriadku, vysoká absencia, slabé vyučovacie výsledky, dochádzka do školy. 

Študentom boli udelené znížené známky zo správania na 2 a 3 stupeň s podmienečným 

vylúčením zo školy,  vylúčenie zo školy, resp. zanechanie štúdia.  

VP v spolupráci s dozorom monitorovala žiakov fajčiarov – pohovory o škodlivosti fajčenia 

a porušovanie školského poriadku. 

Záznamy o študentoch sú v dokumentácii výchovnej poradkyne. 

V evidencii u špeciálnej pedagogičky sú integrovaní žiaci . 

V mesiaci jún sa výchovná poradkyňa  podieľala na príprave podkladov na hodnotiacu 

pedagogickú radu. 

Počas školského roka bolo 2 študenti opakovane hlásení na ÚPSVaR  a príslušné obecné úrady 

o zanedbaní povinnej školskej dochádzky. 

 

 

 

Iné aktivity  v rámci výchovného poradenstva 

Od začiatku roka 2003 je VP členkou Asociácie výchovných poradcov, od roku 2014 

Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. 

Študentom, rodičom i kolegom  bol poskytovaný poradenský a metodický servis. V najväčšej 

miere sa jednalo o individuálne konzultácie a pohovory so študentmi. 

VP má k dispozícii elektronický časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ 
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V spolupráci  s koordinátorkou drogovej prevencie boli zabezpečené besedy s odborníkmi – 

lekármi, odborníkmi z oblasti zdravej výživy i protidrogovej prevencie. 

Podľa potrieb a aktuálnych informácií bola aktualizovaná nástenka VP. 

Október 2016   

účasť na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra – spolu s maturitnými ročníkmi 

účasť na veľtrhu so študentmi končiacich ročníkov – Kariéra 2016 v Trnave 

vytvorenie informačnej nástenky s ponukou pracovných pozícií, pomoc s písaním  

životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie. 

Marec 2017  

materiál Ako na VŠ pre končiace ročníky. 

 

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 ÚPSVa.R 

Hlásenia o zanedbávaní povinnej školskej  dochádzky na obecné úrady. 

Hlásenia problémových žiakov na kuratelu ÚPSVaR. 

Sledovanie integrovaných žiakov v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou 

Vyplnenie vstupných dotazníkov pre prvé ročníky. 

Vyplnenie a štatistické vyhodnotenie vstupných dotazníkov (1.ročníky – uč. i štud. 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, 

-   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  

    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, 

- v spolupráci  so ZRTV a s učiteľmi etickej, náboženskej výchovy a občianskej náuky  

     aktívne sa zapájať do Svetových dní  v rámci celého školského roka formou besied, prednášok    

     a iných aktivít, 

- aktualizovať projekt internetovej stránky výchovného poradcu. 

 

 

Záver 

 Ciele koncipované v pláne výchovného poradcu boli zrealizované.  

K zvyšovaniu kvality práce VP prispieva samoštúdium, spolupráca so špeciálnym pedagógom, 

členstvo v Asociácii VP, praktické skúsenosti a efektívna spolupráca s vedením našej školy. 

 

Zhodnotenie činnosti  koordinátora drogovej prevencie 
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 Prevencia drogových závislostí je každoročne  jednou z hlavných výchovných priorít školy. 

Výchovno-vzdelávací proces zameriavame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 

jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia 

drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho programu: 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- ochrana života a zdravia 

 Pri organizovaní aktivít počas školského roka sme vychádzali z Pedagogicko-organizačných 

pokynov na školský rok 2016/2017 a  z úloh koncepcií a stratégií ako sú:  

- Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie 2013 – 2020, 

- Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016,  

- Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018,  

- Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, 

- Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 

71/2015 zo dňa 18. februára 2015 a v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania, 

- Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, 

- Akčný plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025,  

- Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, 

- Európsky politický rámec Zdravie 2020,  

- Štátny vzdelávací program, 

- Školský vzdelávací program,  

- Plán práce školy,  

- Vnútorný poriadok školy. 

  

 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 boli prijímané také opatrenia, ktoré sú 

zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, s 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 realizovali besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v 

zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou. 

 Prevencia kriminality v škole sa realizuje formou projektov a aktivít zameraných na prevenciu 

a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania 

internetu ako aj na podporu právneho vedomia žiakov   

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sme zapájali žiakov do aktivít, ktoré 

podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl a programy na podporu prevencie obezity, 

telesného a duševného zdravia.  Pri vzdelávacej a výchovnej činnosti sme kládli dôraz na zdravú 

výživu, preto sme organizovali aktivity pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia 

a Svetového dňa mlieka so zameraním na podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov a 

konzumáciu ovocia a zeleniny. 

 

Hlavné metódy a formy práce: 

- rozhovory, besedy, ankety, dotazník, 
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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, 

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

- účasť na výchovných koncertoch a filmových predstaveniach, 

- nástenky, plagáty, výstavky, 

- prosociálna činnos,ť 

- monitorovanie správania žiakov, 

- rozhovory s rodičmi a pod. 

 

Realizácia úloh a aktivít v školskom roku 2016/2017 

Mesiac Aktivita Trieda 

 

September 

Oboznámenie žiakov so školským poriadkom a 

s opatreniami vymedzenými proti šíreniu legálnych 

a nelegálnych drog v školskom prostredí 

Aktualizácia násteniek s protidrogovou tematikou 

Svetový deň mlieka na školách – prezentácia, ochutnávka 

mliečnych produktov 

Vypracovanie  harmonogramu besied a aktivít s CPPPaP 

Trnava 

Lignumexpo 2016- výstava 

Všetky triedy 

 

 

1.ŠA, 2.ŠA 

 

 

žiaci uč. odboru 

stolár 

 

Október 

Svetový deň duševného zdravia – nástenky, besedy na TH 

Svetový deň potravy, dravý životný štýl – nástenky 

PowerPoint prezentácie žiakov II.ŠA PMG, ochutnávky 

zdravých nátierok 

Deň pôvodných  odrôd jabĺk – nástenky, ochutnávka 

Zdravý životný štýl – besedy na TH 

Exkurzia v historickom centre Trnavy 

Exkurzia v Schonbrunne a Viedni  

Exkurzia Interbeauty 

Dni športu pre stredné školy  

1.ŠA, 2.ŠA 

 

Všetky triedy 

 

 

 

1.NA, 2.NA, 3.C 

Žiačky  uč. 

odboru kaderník 

žiaci z 1.ŠA  

 

November  

Medzinárodný deň tolerancie – besedy v rámci TH 

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 

Medzinárodný deň bez fajčenia – nástenky, besedy  

Futsalový turnaj november  

Lacrosse, netradičný šport- lacrosový klubu Trnava Sabers 

Všetky triedy 

Žiaci z 3.C, 4.ŠB, 

1.ŠA a 3.A 

Žiaci III.C, 

IV.ŠB, I.ŠA a III. 

 

December 

Svetový deň boja proti AIDS, červené stužky – nástenky, 

besedy v rámci TH, sledovanie DVD „Príbehy anjelov“  

Deň ľudských práv - besedy v rámci TH 

Medzinárodný deň ľudskej solidarity – besedy na hodinách 

OBN a ETV 

7. ročník Vianočného futsalového turnaja „O pohár riaditeľa 

školy“. 

Vianočná Viedeň 2016 - exkurzia 

Všetky triedy 

 

 Problematika alkoholizmu - besedy v rámci TH, nástenka 

Európsky deň ochrany osobných údajov – beseda na 

hodinách OBN a ETV 

Všetky triedy 
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Január Kadernícky workshop  workshop firmy Vitality´ 

Filmové predstavenie s protidrogovou tematikou 

Boxing academy 

Preventívne aktivity – šikana CPPPaP 

Preventívne aktivity – drogy CPPPaP 

Kurz carvingu s lektorom p. Procházkom 

Žiačky 1. a 3. roč. 

odboru kaderník 

 

 

Trieda 2.A, 2.ŠA 

Trieda 1.C  

 

Február  

Svetový deň bez mobilu – nástenky, besedy v rámci TH 

Aktualizácia násteniek – kyberšikana 

Preventívne aktivity –  obchodovanie s ľuďmi CPPPaP 

Preventívne aktivity – drogy CPPPaP 

Škola hrou – ekonomická hra Business Master  

Všetky triedy 

 

Žiaci 3. ročníkov 

Žiaci 1. ročníkov 

Žiaci 3.C 

 

Marec 

Svetový deň bez mobilu –  nástenky, beseda v rámci TH 

Florbalový turnaj chlapci 

Florbalový turnaj dievčatá  

Okresné majstrovstvá v silovom päťboji 

Výchovný koncert s problematikou závislostí 

Medzinárodný deň školských knižníc – výstavka kníh  

Svetový deň vody – nástenky, prezentácia, ochutnávky 

minerálnych vôd 

Záložky do knižky -  celoslovenská akcia  

Preventívna protidrogová prednáška príslušníkov Krajského 

riaditeľstva PZ zameraná na odhaľovanie omamných látok 

s názornou ukážkou práce vycvičeného psa na vyhľadávanie 

drog 

Všetky triedy 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 

Súťaž v silovom päťboji žiakov 

Medzinárodný deň bez násilia – nástenky, beseda v rámci 

TH 

Svetový deň zdravia - beseda v rámci TH 

Deň narcisov, deň boja proti rakovine – nástenky, zbierka 

v areály školy a v teréne 

V spolupráci s firmou Heineken Slovensko párovanie 

pokrmov s jednotlivými druhmi piva – ukážky, ochutnávka 

Deň zeme - nástenky, beseda v rámci TH, výsadba 

bylinkovej minizáhradky  

XI. Župná olympiáda stredoškolákov 

 

Všetky triedy 

 

 

 

 

Žiaci uč. odboru 

kuchár 

 

Máj 

Exkurzia - Bojnice 

Svetový deň hygieny rúk - beseda v rámci TH 

Svetový deň pohybom k zdraviu – pohybové aktivity 

Medzinárodný deň mlieka – nástenka, ochutnávka 

Svetový deň bez tabaku – nástenky,  

Výchovný koncert s problematikou závislostí 

Beseda s hokejistami slovenskej reprezentácie do 18 rokov  

Májový kvet 2017 

Týždeň modrého gombíka 2017 

Beseda s protidrogovou tematikou– komunita Cenacolo 

Modrý gombík – 13. ročník verejnej zbierky UNICEF 

Slovensko 

Žiaci študijných 

odborov 2. a 3. 

ročníka 

 

Všetky triedy 

Žiačky št. odboru 

kozmetik a uč. 

odboru kaderník 

 

Žiaci I. ročníkov 

Žiaci 2.ŠA PMG 

 MDD- malá školská súťaž v kozmetickom salóne 

Svetový deň darcov krvi - nástenka 

Žiačky III. r. 

ročníka št. odboru 
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Jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému 

obchodovaniu – besedy v rámci TH 

Drogová závislosť-  aktualizácia násteniek  

Ľudské práva, práva detí  - nástenka 

Patologické hráčstvo - besedy v rámci TH 

Prevencia civilizačných chorôb - nástenka 

Dni zdravia v meste Trnava 

kozmetik - 

vizážista  

 

Všetky triedy 

 

 

Hodnotiaca správa o práci školského špeciálneho pedagóga v školskom roku  2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 bolo integrovaných  49 žiakov.  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 

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. 

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

 

   

j) zapojenie sa do projektov:       

Ekologický projekt  -- Recyklohry 

Ekologický projekt – Ekostopa  

Ekologický projekt  -- ENO- virtuálna škola pre trvale udržateľný rozvoj 

Projekt: Modernizácia vzdelávania 

Projekt: Zriadenie kontinuálnej učebne 

 

k) výsledky štátnej inšpekcie:   

    V školskom roku 2016/2017 nebola u nás vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskou   

    inšpekciou. 

 

l) Priestorové a materiálno technické podmienky školy  

 V školskom roku 2016/2017 boli v septembri vyúčtované práce za zateplenie a rekonštrukciu 

striech, ktoré boli vykonané cez letné prázdniny v hodnote 83 847,11 €. Zrekonštruovali sa okná 

z kapitálových výdavkov v sume 47 992,98 €. Zakúpili sme osobné motorové vozidlo pre žiakov na 

odborný výcvik a prepravu na súťaže v čiastke 26 100 €. A napokon počas letných prázdnin sa 

zrekonštruovali priestory školskej jedálne v hodnote 82 861,62 €. 
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m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy a to:   

                                                    

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 1 601 017 €. 

2. Okrem toho na originálne kompetencie - činnosť školskej jedálne sme z rozpočtu TTSK 

dostali 76 506  € a na prevádzku školy sme z TTSK dostali 119 180,88 €. 

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

vedľajšou hospodárskou činnosťou školy, vrátane produktívnej práce žiakov. 

4. Za vzdelávacie poukazy sme prijali: 9 733  €. Za ne sme nakúpili odbornú literatúru, 

pomôcky a materiál na krúžkovú činnosť a zabezpečili prevádzku krúžkovej činnosti.    

5. Škola okrem iného využíva aj prostriedky formou grantov. V minulom       školskom roku 

to boli prostriedky na od ZRPŠ pri SOŠ obchodu a služieb na nákup učebných pomôcok vo 

výške 5 000 €. 

6. Z kapitálových výdavkov sme v tomto školskom roku preinvestovali 240 801,71 € na 

rekonštrukciu a zateplenie striech, na rekonštrukciu okien, na rekonštrukciu školskej 

jedálne a nákup osobného motorového vozidla . 

 

n/ koncepčný zámer rozvoja školy 

- Zachovať štruktúru učebných a študijných odborov stavebného zamerania. 

- Zachovať učebné odbory so zameraním na spracovanie dreva. 

- Zaradiť nové študijné odbory 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo, 

6425 K kaderník vizážista 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. 

 

p) umiestnenie absolventov na pracovnom trhu: 

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

     v školskom roku 2016/2017,  sa môžu evidovať ešte v mesiaci   september 2017. 

 

2. 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania   

 

Personálne a psychohygienické podmienky školy sú zabezpečené na dobrej úrovni.  
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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 na chodbách školy. 

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 služby školského špeciálneho pedagóga 

 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 

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 – 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 
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