
      S P R Á V A    

 

                  o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016 

 

- 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: 

ryska@ttx-net.sk 

biskorovajna@ttx-net.sk 

milenadobrovodska@centrum.sk 

d.sulkova@gmail.com 

 

- Zriaďovateľ: 

Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10 

P.O.BOX 128 

917 01  Trnava 

 

- Ing. Miroslav Ryška – riaditeľ 

Ing. Ervín Kovalčík – zástupca riaditeľa pre odborný výcvik 

PaedDr. Milena Dobrovodská – zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

PaedDr. Darina Šulková – 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 2016: 
 

 

P. 

Č. 

 

Číslo a názov 

študijného, učebného odboru 

 

Dĺžka 

štúdia 

 

Počet tried / počet žiakov podľa ročníkov 

 

 

Spolu 

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč 

triedy/žiaci triedy/žiaci triedy/žiaci triedy/žiaci triedy/žiaci triedy/žiaci 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

3651 H  murár 

3355 H  stolár 

3678 H  inštalatér 

6456 H  kaderník 

6445 H  kuchár 

6444 H  čašník, servírka 

2964 H  cukrár 

6444 K  čašník, servírka 

6445 K kuchár 

6405 K  pracovník marketingu 

6362 M kozmetička a vizážistka 

 

6445 H kuchár 
Elokovaná trieda v NVZ  Hrnčiarovce n/Par. 

 

3675 H maliar 
Elokovaná trieda v NVZ  Hrnčiarovce n/Par. 

 

3355 H stolár 
Elkované trieda v NVZ Hrnačiarovce n/Per. 

 

3678 H inštalatér 
Elokovaná trieda  NVZ Hrnčiaroce n/Par. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

10 

- 

6 

14 

11 

13 

9 

- 

8 

22 

23 

 

19 

 

 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

7 

13 

14 

9 

4 

- 

4 

16 

9 

 

0 

 

 

- 

 

4 

 

2 

7 

10 

13 

15 

6 

8 

8 

7 

4 

9 

16 

 

12 

 

 

1 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

14 

10 

- 

32 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 17 

19 

26 

42 

31 

30 

21 

7 

32 

61 

58 

31 

32 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

                                            

                                        S P O L U  

 

: 

116+19 83+6 103+13 40  342+38 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Nadstavbové štúdium, PMŠ: 

3659 L stavebníctvo 

6426 L vlasová kozmetika 

6421 L spoločné stravovanie 

Externá forma štúdia: 

6403 L podnikanie v remeslách 

 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

7 

4 

13 

 

16 

 

6 

8 

8 

 

6 

 

0 

0 

0 

 

12 

 

 

0 

0 

0 

 

- 

 

0 

0 

0 

 

- 

 

 

13 

12 

21 

 

34 

                                  

                                      SPOLU NŠ : 

 40 28 12   80 

 Počet všetkých tried v SOŠ spolu: tried 

– počet žiakov 462 
      462 

Počet  tried:   26 

 

 

c)  netýka sa strednej školy 

 

 

 

 

 

 



 

d)  počet prijatých  žiakov do 1.ročníka – prijímacie konanie k  30.06.2016 : 

 

P.č. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

Učebné a študijné odbory                      počet                                    počet                       počet 

                                                               prihlásených                       úspešných               prijatých 

3651 H  murár                                             11                                      11                            8 

3663 H  tesár                                                 0                                         0                            0 

3680 H  podlahár                                        0                                         0                            0 

3355 H  stolár                                               3                                          3                           0                                                                               

3678 H  inštalatér                                         7                                          7                           6 

6456 H  kaderník                                         28                                        28                          13 

6445 H  kuchár                                            27                                        27                          10 

6444 H  čašník, servírka                              20                                        20                          12 

2964 H  cukrár                                             19                                        19                           9 

6444 K čašník, servírka                                4                                           4                           0 

6445 K kuchár                                             17                                        17                           8 

6405 K PMG                                               36                                        35                          18 

6446 K kozmetik                                           0                                          0                            0 

6362 M kozmetička a vizážistka                 46                                        46                           22 

6445 H  kuchár – elokovaná trieda             13                                         13                           19 

3675 H maliar – elokovaná trieda                 0                                          0                             0 

                                                                     231                                   230                         125 

                                        S P O L U  

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Nadstavbové štúdium, PMŠ: 

3659 L stavebníctvo                                      8                                        8                                7                               

6426 L vlasová kozmetika                            7                                        7                                4 

6421 L spoločné stravovanie                      15                                       15                             13 

Externá forma štúdia: 

6403 L podnikanie v remeslách                   10                                      10                              17 

 

  

  

 

e)    Výsledky hodnotenia koncoročnej klasifikácie:  

 PsV PVD P N Neklas. 

Učebné odbory      

1.roč 2 1 43 15 6 

2.roč 1 6 50 4 5 

3.roč 0 3 46 3 0 

      

Študijné odbory      

1.roč 0 2 22 5 0 

2.roč 3 4 23 8 1 

3.roč 0 3 29 6 5 

4.roč 1 6 35 6 1 

 

 

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 

 
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 



 

g) počet zamestnancov:       110 

    pedagogickí zamestnanci:      66 

    kvalifikovaní:       64 

    nekvalifikovaní         2 

 

   doplňujú si kvalifikáciu:                               0  

   forma vzdelávania:     -  

   pedagogické štúdium    - 

   

   počet nepedagogických zamestnancov:   44 

   plnenie kvalifikačného predpokladu:           98,87 % 

 

h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:  

    kreditové vzdelávanie: 

    začalo v šk.roku 2016/2017:     12 /OV+TV/ 

    funkčné vzdelávanie:      1 /Belicová/ 

    inovačné funkčné vzdelávanie:        2/ PaedDr. Dobrovodská, Ing. Kovalčík/   

     

 

i/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   

Aktivity školy: 

 

V školskom roku 2015/16 mali žiaci 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 detí na ŽŠ 

v Modranke, 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. 

V dňoch 15. až 18.septembra 2015 sa na výstavisku PVA Expo  Praha konalo 

finále 19.ročníka súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Slovenské semifinále prebehlo 

v máji 2015 v Nitre, kde zvíťazili v učebnom odbore stolár naši žiaci Matej Chynoradský a Matej 

Machala, ktorí postúpili do finále. V pražskom finále súťažilo 11 súťažných družstiev z Čiech 

a Slovenska. Náš súťažný tím sa umiestnil na 7.priečke, účasť na súťaži priniesla žiakom nové 

skúsenosti potrebné pre ich budúce povolanie. 

18.septembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo školenie - Rozvoj koordinačných schopností 

detí, pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré sme spoluorganizovali s SAŠS p. Ristová, 

prednašajúci (Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.) 

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a 

propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. 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. Žiaci I. a II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu pri tejto príležitosti 

dňa 23. septembra 2015  pripravili nástenku a prezentáciu o zložení mlieka, mliečnych výrobkoch 

a potrebe konzumácie mliečnych produktov pre ľudský organizmus. Na ochutnávku ponúkli aj rôzne 

druhy mlieka. 

V mesiaci september, október 2015 prebiehal na našej škole rekvalifikačný kurz Kozmetik-

vizážista. Tento vzdelávací program bol financovaný z Národného ústavu celoživotného 

vzdelávania, vytvorený v rámci národného projektu  „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre 

dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ a cieľovou skupinou boli zamestnaní 

dospelí. Kurzu sa zúčastnili predovšetkým ženy, ktoré chceli získať vedomosti a zručnosti v odbore 

kozmetik-vizážista a zvýšiť si tak svoju kvalifikáciu . Kurz bol ukončený záverečnou skúškou. 

Žiaci tretích ročníkov študijných odborov sa zúčastnili exkurzie po slovenských masmédiách 

– rádio Expres, Slovenský rozhlas, televízia Markíza, televízia TA3. Prvé kroky študentov viedli do 

Modry, kde si pripomenuli osobnosť významného novinára a zakladateľa Slovenských národných 

novín, Ľudovíta Štúra.  Ďalej pokračovali do Bratislavy, kde postupne navštívili spomínané 

masmédiá.  Oboznámili sa s históriou Slovenského rozhlasu, videli televízne i rozhlasové štúdiá, 

režijné pracoviská i pracoviská redaktorov. Pod odborným dozorom si mohli vyskúšať televízne 

kamery i techniku v réžii. V maskérni sa dievčatá dozvedeli rozdiel medzi bežným a televíznym 

líčením. Zažili i čaro živého vysielania - televízneho (televízia TA3) i rozhlasového (rádio Expres).  

Dňa 23.septembra 2015 sa uskutočnila jazyková a tematická exkurzia do Burgenlandu. 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci tried 1.NA, 2.NA, 3.ŠB, ktorí si v čokoládovni v Kittsee prezreli celý 

výrobný proces výroby čokolády, spojený s filmom z histórie továrne. Po exkurzii výrobou 

nasledovala ochutnávka rôznych produktov. Potom sa žiaci presunuli do hlavného mesta 

Burgenlandu – Eisenstadtu. Cestou do Eisenstadtu mohli obdivovať typické vinice a marhuľové sady 

a jedno z najväčších stepných jazier v strednej Európe – Neziderské jazero. Prírodné krásy jesennej 

krajiny vystriedali pamätihodnosti Eisenstadtu.  Žiaci mali možnosť vidieť a navštíviť barokový 

zámok rodu Esterházy de Galantha a prezrieť si rozľahlé záhrady i Haydenovo múzeum, kde žil a 

tvoril. Počas cesty sa žiaci oboznámili s históriou aj súčasnosťou Rakúska. Cieľom exkurzie bolo 

žiakom rôzneho zamerania (kuchári, čašníci, stavbári, kaderníčky, pracovníci marketingu) priblížiť 

ich odbor inou formou. Žiaci si pri výklade i počas prestávky mohli vypočuť a aktívne využívať 

nemecký jazyk.  

24.septembra 2015 pri príležitosti Dňa srdca, sa v kinosále školy konala prednáška zameraná 

na poukázanie nesprávnych stravovacích návykov a na nedostatok telesnej aktivity dnešnej mládeže 

a na dôsledky, ktoré sa pri takomto prístupe k svojmu zdraviu prejavia o niekoľko rokov 

ochoreniami srdca. 

7.  októbra 2015 sa v Kongresovom a výstavníckom centre  Incheba v Bratislave konal 10. 

ročník jedinečného gastronomického veľtrhu Bidvest Tour 2015. Slovenský zväz kuchárov a 

cukrárov (SZKC ) , ako partner firmy BIDVEST  pozval na túto akciu svojich členov, medzi ktorými 

je aj naša škola. Pozvanie sme prijali a spolu  s majsterkami odbornej výchovy sa veľtrhu zúčastnili 

aj žiaci 3.ročníka študijného odboru kuchár, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s ďalšími  firmami z 

gastronómie, ale hlavne ich upútali prezentačné vystúpenia prípravy pokrmov známych osobností 

ako  prezidenta SZKC šéfkuchára Branislava Križana, šéfkuchára Zdeňka  Pohlreicha z Českej 

republiky, jedlá z talianskej kuchyne  predvádzal taliansky šéfkuchár Fabio Lorenzoni. Kuchárska 

show populárnych kuchárov mala veľký úspech. 

Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy, ktorý si pripomíname 16. októbra sa zapísal 

do dejín v roku 1979. V ten rok bol vyhlásený na konferencii Organizácie Spojených národov pre 

výživu a poľnohospodárstvo FAO – Food and Agriculture Organisation of the United. Správna 

výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku 

života, je hlavnou podmienkou prevencie a liečby mnohých ochorení. V súčasnosti sa vážnym 

problémom stáva nárast obezity nielen u dospelých, ale aj u detí. Obezita a nadváha sú jeden 

z najhlavnejších rizikových faktorov pre vznik zdravotných problémov. Konzumáciou nevhodných 

a nezdravých potravín môžu vznikať rôzne zdravotné problémy a ochorenia, preto je potrebné 

zaradiť do jedálneho lístka  viac ovocia, zeleniny a zdravých potravín. V našej škole sme si tento deň 



pripomenuli nástenkami a prezentáciami  s tematikou: „Zdravá výživa a zdravý životný štýl“. Žiaci 

pripravili nátierky zo zdravých surovín, zeleninu, ovocie a všetko s chuťou skonzumovali. 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov zorganizovala dňa 21. októbra 2015 

exkurziu do jedinečnej manufaktúry na výrobu papiera. Papiernička sa nachádza blízko Senice pri 

obci Prietrž. Exkurzie sa zúčastnili žiaci II.ŠB, I.ŠB a II.B. Dievčatá a chlapci si vypočuli zaujímavú 

prednášku o histórii uchovávania a šírenia informácií nielen na papieri, o spôsoboch ručného 

spracovania papiera a využitie takéhoto papiera. Žiaci mali možnosť vidieť postup a výrobu na 

jednotlivých strojoch v dielni. Každý si mohol vyskúšať vyrobiť svoj vlastný papier s prímesou 

nechtíka.   

V dňoch 14. a 15. októbra 2015 sa v Mestskej športovej hale v Trnave konal už 

7. ročník Veľtrhu pre seniorov. Mestská samospráva pripravila dvojdňovú ponuku aktivít, na počesť 

Mesiaca úcty k starším ktoré majú ambíciu zaujať všetkých návštevníkov bez ohľadu na vek. Naša 

škola sa zúčastnila tejto peknej akcie, počas programu  poskytovali žiačky študijného odboru 

kozmetik masáž rúk a lakovanie nechtov a  žiaci odboru kuchár a cukrár pripravili ochutnávku 

zdravých jedál. O kozmetické služby našich žiačok bol veľký záujem a ponúkané pochúťky 

seniorom veľmi chutili.  

7. októbra 2015 sa v Kongresovom a výstavníckom centre  Incheba v Bratislave konal 10. 

ročník jedinečného gastronomického veľtrhu Bidvest Tour 2015. Spolu  s majsterkami odbornej 

výchovy sa veľtrhu zúčastnili aj žiaci 3.ročníka študijného odboru kuchár, ktorí mali možnosť sa 

oboznámiť s ďalšími  firmami z gastronómie. 

V mesiaci september, október 2015 prebiehal na našej škole rekvalifikačný kurz Kozmetik, 

modul 4,Vizážistka. Tento vzdelávací program bol financovaný z Národného ústavu celoživotného 

vzdelávania, vytvorený v rámci národného projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre 

dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ a cieľovou skupinou boli zamestnaní 

dospelí. Kurzu sa zúčastnili predovšetkým ženy, ktoré chceli získať na kurze vedomosti a zručnosti 

v odbore kozmetik-vizážista a zvýšiť tak svoju kvalifikáciu . Kurz bol ukončený záverečnou 

skúškou, na ktorej účastníčky kurzu skúšobnej komisii preukázali požadované praktické zručnosti a 

vedomosti. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi spolu  so Školou baristu Stanislava 

Cibuľu s podporou mesta Prievidza zorganizovala 9.októbra 2015 už 3.ročník baristickej súťaže v 

príprave kávy pod názvom PRIEVIDZKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY. Súťaže sa zúčastnilo 19 

súťažiacich z celého Slovenska. Našu školu reprezentoval Andrej Sedláčik, žiak 

2.ročníka nadstavbového štúdia, odbor spoločné stravovanie. V tvrdej konkurencii Andrej úspešne 

zabojoval a získal pekné 3. miesto. 

Vedomosti o víne si žiaci triedy 2.NA, odbor spoločné stravovanie a triedy 3. ŠB,   študijný 

odbor kuchár, mali možnosť rozšíriť na exkurzii vo vinárskom podniku Mrva & Stanko v 

Trnave. Exkurzia sa konala 13. októbra 2015 pod pedagogickým dozorom MVDr. Evy Mrvovej. 

Objemom výroby sa Spoločnosť Mrva & Stanko radí medzi stredne veľké firmy. Sortiment tvoria 

výlučne akostné vína s prívlastkom, akostné odrodové vína a značkové vína z pätnástich 

preferovaných odrôd hrozna. Priestormi firmy nás sprevádzal pán Jozef Stanko, ktorý žiakom 

sprístupnil výrobnú časť, pivnicu s barikovými sudmi, rotundu, degustačnú miestnosť a vinotéku. 

Exkurzia bola zaujímavá a pre žiakov veľmi poučná. 

V dňoch 14. a 15. októbra 2015 sa v Mestskej športovej hale v Trnave konal už 

7. ročník veľtrhu pre seniorov. Mestská samospráva pripravila dvojdňovú ponuku aktivít, ktoré mali 

zaujať všetkých návštevníkov bez ohľadu na vek. Tanečné a hudobné vystúpenia od tých najmenších 

z materských škôl až po najzrelších z rôznych záujmových zoskupení spestrili bohatý program pre 

návštevníkov veľtrhu. Naša škola  sa pravidelne zúčastňuje tejto zaujímavej akcie a prostredníctvom 

žiakov ponúkala bezplatné kozmetické služby a ochutnávku zdravých jedál. 

Spoločnosť SANITAS bola založená v roku 1992 ako prvá spoločnosť na Slovensku 

zaoberajúca sa výrobou plastových potrubných systémov z polypropylénu pre vnútorné rozvody 

vody, vzduchu, ústredného a podlahového vykurovania. Vo firme je zavedený systém manažérstva 

kvality a preto dlhoročné skúsenosti z plastikárskej výroby a tradícia sú zárukou kvality výrobkov. 



Dňa 20.októbra 2015 sme v priestoroch školských dielní zorganizovali firemný deň , kde žiakom 

učebného odboru inštalatér zástupcovia firmy Sanitas predstavili súčasný výrobný program 

a oboznámili ich s novinkami vo výrobnom programe. Taktiež pripravili žiakom možnosť prakticky 

si vyskúšať spájanie plastových rúrok a tvaroviek. V závere sa rozprúdila diskusia, kde zástupcovia 

firmy zodpovedali na niektoré odborné otázky žiakov a MOV. Už v minulosti sa ukázalo, že takéto 

podujatia boli poučné a preto ich budeme organizovať častejšie. 

V dňoch 9.-10.novembra 2015 privítal hotel ASTRUM LAUS v Leviciach študentov 

stredných odborných škôl odboru cukrár, barman, somelier a barista na celoslovenskej súťaži 

v príprave cappucina. Našu školu reprezentoval skúsený a v rôznych baristických súťažiach úspešný 

študent nadstavbového štúdia 2. NA triedy Andrej Sedláček. Súťažiaci mal v priebehu 12 minút 

pripraviť a predložiť štvorčlennej komisii 4 cappuccina, podľa vlastnej receptúry, v ktorých bola 

povinná ingrediencia espressa a jedna originálna, doma vyrobená ingrediencia. Náš súťažiaci bol 

dobre pripravený a v silnej konkurencie si vybojoval cenu za najlepšie cappuccino. 

Dňa 12. novembra 2015 sa konal v rámci výstavy GASTROFEST v Českých Budějoviciach 

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

gastronomickou agentúrou GASTKOM. Carvingová súťaž prebehla v štyroch kategóriách. Kategórie 

B sa ako zástupca našej školy zúčastnila Ing. Jankovičová Martina (učiteľka odborných predmetov), 

úlohou bolo prezentovať predpripravenú kompozíciu tekvice s ľubovoľným motívom. Využili sme 

možnosť zúčastniť sa kategórie D pre nováčikov, kde našu školu reprezentovali aj študenti triedy IV. 

ŠC Podolák Matej a Kovarský Kristián. Našou úlohou bolo prezentovať vyrezanú maslovú tekvicu 

alebo tekvicu hokaido. V silnej konkurencii účastníkov sa nám všetkým podarilo zabodovať a 

obsadiť tak medailové pásma a to nasledovne: 

Kategória B 

Ing. Jankovičová Martina – bronzové pásmo 

Kategória D 

Ing. Jankovičová Martina – strieborné pásmo 

Podolák Matej – strieborné pásmo 

Kovarský Kristián – bronzové pásmo 

Naša škola bola v tomto ročníku jediným zástupcom slovenských škôl. Najlepší český 

carvingový špecialista – Luděk Procházka vyzdvihol šikovnosť našich chlapcov, veríme, že sa 

carvingom budú baviť aj naďalej a tešíme sa na ďalších nadšencov tohto krásneho  umenia. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a 

demokraciu  prebehol na našej škole 20. novembra 2015   5. ročník barmanskej súťaže „O putovný 

pohár predsedu TTSK“. Do súťaže sa prihlásilo 16 súťažiacich zo Stredných odborných škôl a 

Hotelových akadémií  pôsobiacich na území Trnavského kraja. Medzi pozvanými boli aj súťažiaci 

zo spriatelenej SOŠ v Novej Bani. Počas tohto ročníka súťažiaci pripravovali miešaný nápoj v 

kategórii MONIN SOFT DRINK a nápoj v kategórii SEKT COCTAIL. 

Odborným garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Hlavnými sponzormi 

súťaže boli TTSK, Monin, Rauch, Hubert Sereď, Stepanow s.r.o., Realtec-Trnava, Gipsol Trnava 

a Pizzeria Aura. Z každej kategórie boli vyhodnotení 3 najlepší a po zrátaní celkového počtu 

získaných bodov boli odbornou komisiou vyhodnotení celkoví traja najlepší súťažiaci. Z našich 

žiakov najlepšie umiestnenie získala Anna Modrovská – 3.miesto v kategórie MONIN SOFT 

DRINK  

V piatok 27. novembra 2015 sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia – privítanie žiakov 

prvých ročníkov. Tejto aktivity sa ujali žiaci II.ŠA triedy, ktorí pripravili program, vymysleli 

disciplíny, ktoré museli prváci splniť, aby boli prijatí do cechu študentského v našej škole. V deň 

imatrikulácie vyzdobili kinosálu, pripravili rekvizity. Moderátorky všetkých prvákov menovite 

privítali a oboznámili s programom. V programe predviedli módnu prehliadku v retro štýle, spev 

a tanec. Potom nasledovali disciplíny, ktoré museli vybraní žiaci splniť. Ak disciplínu nesplnili, 

dostali pokutu v podobe ochutnávky pokrmu, nie veľmi lahodnej chuti, z bližšie nešpecifikovaných 

surovín. Víťazi dostali sladkú odmenu. Spočiatku sa prváci ostýchali, no  postupne sa nálada 

zlepšovala. Napokon sa všetci veľmi dobre bavili, zažili veľa vtipných situácií a smiechu. Na záver 



moderátorky predniesli prísahu a zástupca z každej triedy musel sľúbiť, že budú podmienky prísahy 

dodržiavať. Prísahu potvrdili podpisom na imatrikulačnom liste, ktorý dostala každá trieda so 

želaním veľa šťastia a úspechov počas štúdia na našej škole. 

V dňoch 1. a 2.decembra 2015 v Mestskej športovej hale v Trnave prebiehala výstava pod 

názvom Kam na strednú 2015 . Cieľom výstavy bolo ponúknuť žiakom základných škôl a ich 

rodičom informácie potrebné pre rozhodnutie, na ktorej strednej škole bude ich dieťa pokračovať v 

štúdiu. Na veľtrhu sa prezentovali stredné odborné školy, gymnáziá a obchodné akadémie z Trnavy 

a blízkeho okolia a okolia Levíc. 

V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave v stredu 2. decembra 2015 slávnostne 

vyhodnotili najrozsiahlejší dlhodobý projekt Slovenského olympijského výboru (SOV) – Olympijské 

festivaly Slovenska za rok 2015. Slávnosť sa uskutočnila v prítomnosti viacerých významných hostí, 

ako aj predstaviteľov slovenského olympizmu . Pre hostí tejto významnej akcie pripravila naša škola 

slávnostnú recepciu na vysokej úrovni.  Viceprezident Slovenského olympijského výboru 

Dr.Vladimír Miller vyjadril spokojnosť s recepciou zaslaním ďakovného listu. 

Pravdivý príbeh Titanicu zažili aj žiaci SOŠ OaS Lomonosovova 6, Trnava /2.NA, 2.ŠA a 1. 

NA/, keď dňa 7.decembra 2015 vstúpili ako naozajstní cestujúci na jeho palubu, kotviacu 

v pavilónoch A2 a D2 v Inchebe Bratislava.   Výstava Titanic dokonale a pravdivo zobrazuje 

historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku a vo svete na začiatku 20. 

storočia. Žiaci a ich pedagógovia uvideli stovky originálnych artefaktov, sériu exponátov, ktoré boli 

súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Vďaka dokonalej 

rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne vdýchli atmosféru prepychu a technického pokroku tohto 

fascinujúceho obdobia. Po skutočnom morskom zážitku sa žiaci presunuli do atmosféry vianočných 

trhov, nákupov vianočných darčekov a rôznorodej vône Vianoc. Dni Vianoc v Inchebe sú pravým 

nákupným rajom a miestom, kde všetci načerpali inšpiráciu a kúpili ten pravý darček pre svojich 

blízkych. 

Dňa 9.decembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom 

a anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti, v ktorých súťažiaci museli 

preukázať nielen svoje gramatické vedomosti, ale aj konverzačné zručnosti. 

14.december 2015 – aj tento rok sme navštívili vianočnú Viedeň. Záujem žiakov bol veľký, 

počasie nám prialo, zastavili sme sa na trhoch pred radnicou, prezreli sme si pamiatky zmenené 

vianočnou výzdobou a osvetlením, zapálili sviečku v Dóme sv. Štefana, niektorí sa pozreli z veže 

tohto kostola, či pokúpili darčeky alebo iné maličkosti. Na záver sme absolvovali tradičnú zastávku 

v netradičnom Hudertwasserovom dome.  

            Dňa 16.decembra 2015 sa v našej škole uskutočnil 6. ročník Vianočného futsalového turnaja 

o pohár riaditeľa školy. Ing. Miroslav Ryška, riaditeľ školy,  slávnostným výkopom o 8:15 

odštartoval futsalové zápolenie. Do turnaja sa zapojilo 10 družstiev našej školy, ktoré boli rozdelené 

do dvoch skupín. Hralo sa systémom každý s každým v skupinách. Okrem kolektívnych výkonov 

boli ocenení hráči aj individuálne. Víťazom sa stala trieda IV.ŠC,  najlepším brankárom turnaja bol 

Jozef Kollár, najlepším strelcom s devätnástimi  gólmi sa stal Adam Drinka z 2.ŠB a najlepším 

hráčom bol vyhodnotený Peter Brestovanský zo IV.ŠC.  

Študenti zo žurnalistického krúžku spolu so študentkami triedy II.B pripravili pod vedením 

vyučujúcich  RNDr. Janečkovej a Ing. Macíkovej ochutnávku rôznych minerálnych vôd spojenou s 

prezentáciou na tému Voda – najdôležitejšia tekutina života. Študenti vytvorili nástenku k 

Svetovému dňu vody, pripravili dotazník, ktorý každý ochutnávajúci vypĺňal.  

V mesiaci december 2015 – sa na pôde TTSK konali tradičné predajné vianočné trhy,  

ktorých sa zúčastnila aj naša škola s ponukou vianočných a cukrárskych výrobkov.  

Naša škola v mesiaci január 2016 spolupracovala so spoločnosťou Rhodesnow, ktorá 

zabezpečuje pre študentov stredných škôl zahraničné stáže v Grécku a na Cypre. Zástupcovia 

spoločnosti oslovili  študentov 4. ročníkov a nadstavbového štúdia na našej škole a oboznámil ich s 

podmienkami účasti na zahraničnej stáži formou prezentácie spoločnosti a zároveň študentom 

poskytol ďalšie doplňujúce informácie.  



V dňoch 28. až 30. januára 2016 sa v priestoroch Bratislavskej Incheby konal 23. ročník 

veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, ktorý prezentuje ucelenú ponuku pre oblasti 

gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, 

nápoje, až po obalové materiály, obchody a reklamu. Kolektívne zastúpení vystavovatelia zo 

zahraničia ponúkajú ochutnávky národných kulinárskych i nápojových špecialít.  

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu sú sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú zručnosti 

barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov, pekárov a someliérov. Naša škola sa v rámci sprievodných 

súťaží zúčastnila celoslovenskej súťaže DANUBIUS GASTRO CUP  KUCHÁR  JUNIOR, ktorú 

vyhlásil Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a juniorskej celoslovenskej barmanskej 

súťaže MASTER CUP 77 , ktorú vyhlásila Slovenská barmanská asociácia. 

V odbore kuchár súťažili žiaci študijného odboru kuchár Dominik Recht a Bohuš Holička, ktorí 

pripravovali jedlo vlastnej kalkulácie z určeného druhu mäsa. Za svoj výkon získali obaja žiaci od 

Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov ocenenie bronzovou medailou. 

V odbore cukrár súťažila Petronela Letkovičová, žiačka tretieho ročníka, ktorá získala  diplom za 

účasť. V barmanskej súťaži bojovali o víťazstvo žiačky štvrtého ročníka študijného odboru 

čašník Janka Hlúchová a Anička Modrovská. Janka Hlúchová sa umiestnila           na 3. mieste za 

techniku prípravy nápoja a Anička Modrovská získala 3. miesto za výraznú chuť miešaného nápoja. 

Počas konania veľtrhu dve naše žiačky Petronela Kollarovičová a Lucia Šarmírová  pomáhali 

obsluhovať významných hostí pri návšteve stánku Trnavského samosprávneho kraja. 

V dňoch 3.-5. februára 2016 prebiehal na našej škole baristický kurz  určený pre žiakov 

učebného a študijného odboru čašník. Na kurz sa prihlásilo 10 žiakov, aby sa naučili všetko o káve, 

jej pestovaní, spoznali druhy káv,  naučili sa profesionálne pripravovať espreso, capuccino, vedieť 

obsluhovať a udržiavať v čistote kávovar a baristické pomôcky. 

Kurz viedol pán Stanislav Cibuľa , ktorý je odborným garantom Školy baristu. 

Po ukončení kurzu žiaci získali certifikát „Barista Junior.“ 

Dňa 11.februára 2016 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom bola 

prezentovaná možnosť štúdia na našej škole pre žiakov ZŠ, rodičov žiakov a širokú verejnosť. 

Predstavili sme všetky učebné a študijné odbory v činnosti, ktorú vykonávali žiaci pod vedením 

majstrov OV a učiteľov.  

Dňa 19. februára 2016 sa študenti  maturitných ročníkov na našej škole zúčastnili veľmi 

zaujímavého workshopu o zamestnanosti, o nezamestnanosti, o svojich cieľoch,  motivácii, 

 pozitívnom prístupe  k životu ,  osobnostnom rozvoji a o tom, že jedna jediná myšlienka môže úplne 

zmeniť vnímanie vecí, udalostí, činností ľudí. V rámci workshopu bola často spomínaná dôležitosť 

vzdelania a jeho vplyv na kariéru človeka. Transformácia vzdelania, skúseností  a názorov do 

reálneho života - to všetko má vplyv na úspech a presadenie na trhu práce. 

Maturitné skúšky sa začali v piatok 4.marca 2016 praktickou časťou, v ktorej sa prezentovali 

žiaci študijného odboru kuchár a čašník. Skúška prebiehala formou štýlovej garden party „Na 

Gazdovskom dvore“. Študenti obidvoch odborov bez stresu a nervozity zvládli túto časť dôležitej 

skúšky dospelosti. Pripravené jedlo a nápoje boli chuťovo výborné a vkusne naservírované. 

Pedagógovia, rodičia i študenti boli spokojní s priebehom praktickej skúšky. A k tomu všetkému im 

rezko hrala ľudová hudba. 

Výstava NÁBYTOK A BÝVANIE v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra prináša 

každoročne v mesiaci marec najnovšie trendy v bývaní a je zdrojom inšpirácie už 25 rokov. Tento 

rok sa konala v dňoch 8.-13.marca 2016. Výstava láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú 

verejnosť. Informatívnym aj inšpiratívnym spôsobom sa tu vystavujú nové produkty, nové materiály, 

nové trendy, nové technologické riešenia a poznatky. Slovenské a české firmy tu predstavujú svoju 

produkciu, ktorú konfrontujú s inými zahraničnými vystavujúcimi firmami, ale aj s konečným 

zákazníkom. Špeciálne prednášky skutočných odborníkov z profesijnej či akademickej sféry 

obohacujú celkový charakter sprievodného programu veľtrhu. Výstavu sme navštívili predovšetkým 

so žiakmi učebného odboru stolár, aby si mohli v praxi pozrieť stolárske výrobky vysokej kvality a 

čo je potrebné  pre zdravé bývanie  rodiny s deťmi. Novinkou veľtrhu bol prvý ročník podujatia 

zameraného na modernú a tradičnú architektúru z dreva pod názvom Moderné drevodomy. 



Dňa 9.marca 2016 sa v Nových Zámkoch konal už 8. ročník majstrovstiev Slovenska v 

príprave kávy a coctailu BARISTA JUNIOR 2016. Našu školu reprezentoval skúsený barista Andrej 

Sedláček, študent nadstavbového štúdia. Pravidlá súťaže boli štandardné, čiže súťažiaci museli za 

určený časový limit 15 minút pripraviť a predložiť štyrom chuťovým komisárom 4 porcie espressa, 4 

porcie cappuccina a 4 porcie rovnakého coctailu s použitím povinnej ingrediencie BACARDI. Do 

súťaže sa zapojilo 16 súťažiacich z celého Slovenska. V takejto silnej konkurencii bolo veľmi ťažké 

zvíťaziť a o víťazstve rozhodovali len maličkosti a tak sa Andrejovi tentoraz nepodarilo siahnuť na 

medailové pozície. 

Dňa 16.marca 2016 sa žiaci učebného odboru stolár zúčastnili exkurzií v Nábytku Majcichov 

a vo firme Spartan v Trnave. 

Marec na našej škole sa už tradične nesie v znamení maratónu SŠ v aerobicu pod názvom 

aerobicom proti drogám.   

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti, ktorá by mala byť bežnou súčasťou nášho života. Ani 

žiakom našej školy nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí náhle alebo pre vážne ochorenie potrebujú tak 

vzácnu tekutinu, akou je krv. Aj preto sa 30.marca 2016 žiaci a 2 členovia pedagogického zboru 

tradičného dobrovoľného darovania krvi na NTS v Trnave pod vedením Mgr. Dudášovej.  Vážime si 

pravidelných darcov aj prvodarcov, ktorých každým rokom pribúda, a ktorí sa napriek obavám 

stávajú povestnými kvapkami v mori.  

Vedeli by sme fungovať bez kvalitných a poctivých murárov, inštalatérov, stolárov, kuchárov 

alebo kaderníkov? Tak ako každá spoločnosť potrebuje lekárov, učiteľov, ekonómov, potrebuje aj 

kvalitných remeselníkov. Dňa 2. mája 2016 sa na ZŠ Jána Palárika v Majcichove konal „Deň 

remesiel“. Študenti našej školy sa snažili formou rôznych aktivít priblížiť žiakom aspoň časť 

zručností v odboroch, ktoré študujú. Žiaci sa veľmi pekne do aktivít zapájali, v niektorých tvárach 

bolo vidieť nadšenie a radosť. Veríme, že sa nám podarilo dostať potrebu remesiel do povedomia 

detí . Vďaka patrí ZŠ Jána Palárika v Majcichove za pozvanie a výbornú organizáciu akcie a taktiež 

všetkým študentom našej školy, ktorí sa zúčastnili. Ako pedagogický dozor sa zúčastnili : Ing. 

Martina Jankovičová Bc. Helena Šmidovičová. 

Naša škola sa na jar zapojila do skvelého projektu - Knihobežník - na podporu čítania kníh. 

Tisícky kníh sú rozmiestnené po verejných priestranstvách a v dostupných budovách, aby ich mohli 

čitatelia nájsť, prečítať, doplniť ich príbeh na webe a poslať ďalej. V Trnave tak vzniklo ďalšie 

partnerské miesto. 

V mesiaci marec 2016 pre našu školu zorganizovala firma ZOEVA z Pezinka „ Kurz 

fotolíčenia“, ktorého sa zúčastnili študentky IV.ŠB triedy študijného odboru kozmetička a vizážistka. 

Účelom kurzu bolo rozšírenie si vedomostí a zručností v oblasti korekcie tváre, úpravy obočia, očí 

a pier, správneho výberu farieb pre daný typ pleti.  

Dňa 11.03.2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, kde svoje prezentácie predstavilo 5 žiakov 

v dvoch súťažných odboroch. V odbore  Hotelierstvo, cestovný ruch a gastronómia to boli Noemi 

Maniscalco, Dominika Šimková, Vanda Vokrouhlíková a Matej Zemko. V odbore Teória kultúry, 

umenie, umelecká a odevná tvorba žiačka Mária Sobolíková.   

Do krajského kola SOČ, ktoré sa konalo 08.04.2016 na SPŠ Trnava, postúpili Noemi Maniscalco, 

Vanda Vokrouhlíková a Mária Sobolíková V silnej konkurencii sa našim žiačkam nepodarilo 

umiestniť, napriek tomu to bola pre nich dobrá skúsenosť, ktorá im určite pomôže v ich ďalšom 

štúdiu.  

Žiaci našej školy absolvovali od 12. – 18. marca 2016 lyžiarsky výcvik v prekrásnom 

prostredí Západných Tatier v lyžiarskom stredisku Roháče – Spálená dolina. LVK sa zúčastnilo 26 

žiakov, vedúcim kurzu bol PaedDr. Tibor Majeský, zdravotnú starostlivosť zabezpečovala Mgr. 

Sylvia Dudášová. Ubytovanie a stravovanie sme mali zabezpečené v hoteli Primula. Prvý deň sa naši 

študenti oboznamovali so svahom, tešili sa zo snehu a pokúšali sa čo najlepšie predviesť na lyžiach. 

Naši študenti sa zo dňa na deň menili na lyžiarov a viac a viac sa zdokonaľovali v lyžiarskych 

technikách, obohacovali sa novými zážitkami a skúsenosťami. Všetci študenti zvládli základy 

lyžovania, popasovali sa s náročným meniacim sa terénom a  počasím. Dvakrát sa všetci boli 

zrelaxovať v bazénoch Meander Thermal Parku ORAVICE. Počas výcviku nechýbala medzi žiakmi 



vynikajúca atmosféra. Študenti mali besedu so záchranárom HZS Západné Tatry, vo večerných 

hodinách hrali stolný tenis, biliard a obľúbenú hru Activity. Ráno sa všetci predbiehali v upratovaní 

svojich izieb, nakoľko každé ráno prebiehala kontrola a hodnotenie izieb. Všetci zúčastnení budú 

dlho spomínať na krásne prežitý týždeň  a na výbornú lyžovačku. 

V dňoch od 21. – 23.marca 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenska 

stredných škôl vo futsale. Majstrovstvá sa konali v Michalovciach. Naši žiaci sú trojnásobní víťazi 

okresnej súťaže (2012/13, 2014/15, 2015/16) a majstri kraja 2015/2016. Na turnaji bola naša škola 

jedinou odbornou školou. Chlapci nás vzorne reprezentovali a v náročnej konkurencii obsadili pekné 

6. miesto.  

V hodnotení najlepšieho hráča turnaja získal cennú trofej Peter Brestovanský, žiak 4.ŠC. Našu školu 

reprezentovali títo žiaci:  Brestovanský Peter, Denis Mikulinec, Jozef Izakovič, Ondrej Morong, 

Adam Drinka, Karol Vörös, Timotej Hrčka, Matúš Haberland, Mário Šulc a Denis Lopatka. 

V dňoch 21.–23.marca 2016 sa už po desiatykrát sa konala  v Košiciach  Celoslovenská 

barmanská súťaž s medzinárodnou účasťou  pod názvom CASSOVIA CUP 2016 v kategórii 

JUNIOR a PROFESIONÁL. Súťažiaci museli absolvovať okrem samotnej prípravy miešaných 

nápojov aj písomný test, ktorého časový limit bol 30 minút. Každý súťažiaci sa musel zúčastniť v 

rámci súťaže v kategórii SOFT DRINK, kde mali časový limit 6 min a  aj v kategórii AFTER 

DINNER DRINK na prípravu ktorého mali súťažiaci 5 minút. V oboch kategóriách museli v 

časovom limite pripraviť 4 porcie nápoja. Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila už po druhýkrát. 

Tohto roku nás úspešne reprezentovali dve žiačky 4. ročníka študijného odboru čašník, Modrovská 

Anna a Hlúchová Jana, ktorá v silnej konkurencii 59 súťažiacich  získala  2. miesto. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konal 3.ročník volejbalového turnaja, na ktorom si zmerali 

sily víťaz volejbalového turnaja s tímom učiteľov. Napriek enormnej snahe pedagógov, víťazom 

3.ročníka sa stalo družstvo študentov. 

Riaditeľ školy Ing. Miroslav Ryška, dňa 5.apríla 2016 oficiálne prijal a poďakoval sa 

reprezentantom našej školy, ktorým sa po troch rokoch účasti na Majstrovstvách kraja v halovom 

futsale, konečne podarilo zdolať všetkých súperov a prebojovať sa na Majstrovstvá Slovenska. 

Vďaka za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy na MSR vo futsale SŠ, aj na iných športových 

súťažiach v rámci Kalokagatie patrí týmto študentom: Brestovanský Peter, Denis Mikulinec, Jozef 

Izakovič, Ondrej Morong, Adam Drinka, Karol Vörös, Timotej Hrčka, Matúš Haberland, Mário Šulc 

a Denis Lopatka. 

Reprezentanti našej školy  sa stali dňa 6.apríla 2016 majstrami okresu v silovom päťboji 

žiakov SŠ v školskom roku 2015/2016 s priamym postupom na Župnú olympiádu, ktorá sa bude 

konať v dňoch 21. – 22.apríla 2016 v Trnave. Chlapcom sa na tretí pokus podarilo túto silovo 

vytrvalostnú súťaž vyhrať s počtom 731 bodov. Reprezentanti: Denis Mikulinec, Adam Drinka, 

Dominík Recht a Milan Klačo. 

V dňoch 6.-9. apríla 2016 sa konal 37. ročník veľtrhu CONECO, 26. ročník veľtrhu 

RACIOENERGIA a 3. ročník výstavy VODA. Veľtrhy každoročne prinášajú nové trendy v 

stavebníctve i v architektúre. V priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave nájdu záujemcovia 

všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, 

podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady. 

Ponuku dopĺňajú nové revolučné materiály, ktoré zabezpečia úsporu energie, inteligentné 

elektroinštalácie. Súčasťou veľtrhu sú aj majstrovstvá Cechu strechárskych remesiel žiakov 

stredných odborných škôl. Špecializovaná sekcia s názvom VODA predstavuje riešenia zamerané na 

udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva. Každý kto 

pracuje v stavebníctve, je staviteľom alebo žiakom, či študentom vysokej školy si tu mohol nájsť 

informácie a novinky od vystavovateľov. Naši žiaci sa zúčastňujú každý rok tejto akcie, aby tu 

načerpali nové vedomosti zo svojej profesie. 

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. Zároveň  žiaci získali nové 



vedomosti, ktoré využijú v budúcnosti pri príprave pokrmov v kombinácii s pivom, pri servise piva a 

pri čapovaní piva. Celú akciu pripravila učiteľka odborných predmetov Ing. Alena Černá, ktorá 

žiakov pripravuje pre ich budúce profesionálne povolanie. 

Dňa 15. apríla 2016 sa po krátkej prestávke na našej škole opäť uskutočnila zbierka na 

pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, ktorú organizačne zabezpečili žiačky triedy II.ŠB 

Lea Feketeová, Simona Kenčanová, Romana Matušková a Ivona Šlahorová pod dozorom Mgr. 

Dudášovej, čím podporili 20. ročník Dňa narcisov a prejavili podporu a spoluúčasť pri liečbe 

onkologických ochorení. 

V dňoch 21. - 22. apríla 22016 hostila Trnava X. župnú olympiádu, na ktorej súťažilo vyše 

tisíc študentov SŠ zo siedmich okresov. Na tomto krásnom športovom podujatí, pod vedením 

predsedu SAŠŠ Antona Javorku, nechýbala ani naša škola. Po symbolickom zapálení ohňa 

olympijským víťazom v boxe z Helsínk (1952) Jánom Zacharom a slávnostnom otvorení predsedom 

TTSK Tiborom Mikušom sa žiaci presunuli na športoviská. V prvý deň sme mali na programe 

crossminton (speedbadminton), kde sa predstavila a obsadila 2. miesto dvojica - Denis Mikulinec a 

Karin Gažiková. V atletike nás reprezentoval Matej Chynoranský, ktorý v disciplíne vrh guľou 

obsadil 8. miesto. Na druhý deň pre nás vybojovala štvorica chlapcov: A. Drinka, M.Klačo, D. Recht 

a D. Mikulinec 3. miesto v silovom päťboji. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo súťaž TVORIVÝ CUKRÁR 

2016, ktorá sa konala dňa 26. apríla 2016 počas výstavy MLADÝ TVORCA v Nitre. Súťaže sa 

zúčastnilo 15 súťažiacich zo stredných škôl v rámci celého Slovenska. Našu školu reprezentovala na 

tejto súťaži žiačka 3.ročníka učebného odboru cukrár Petronela Letkovičová. Súťažiaci museli za 

určený časový limit – 3 hodiny – ozdobiť  tortu na tému ČARO VIDIEKA. Hodnotila sa 

výnimočnosť, tvorivosť, prezentácia a samozrejme zručnosť súťažiacich. Na slávnostnom 

vyhodnotení súťaže boli piati najlepší cukrári vybraní a ocenení diplomom,  pamätným pohárom 

a spomienkovým darčekom. Naša žiačka sa dostala medzi týchto najlepších cukrárov a umiestnila sa 

na peknom 4.mieste. 

V dňoch 26. a 27. apríla 2016 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. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou ABF, a. s. organizujú už druhý 

ročník česko – slovenského projektu Skills Slovakia pod názvom Súťažná prehliadka stavebných 

remesiel SUSO Skill Slovakia. Keďže remeselníci v súčasnosti absentujú na trhu práce, oba subjekty 

sa snažia vzájomnou spoluprácou nielen podporiť záujem mladých ľudí o tento odbor, ale aj o 

výchovu žiakov remeselných odborov. Z našej školy sme nominovali do súťaže žiakov učebného 

odboru stolár  Samuela Trníka a Michala Sobolčiaka, žiakov 2.ročníka. Úlohu, ktorú chlapci riešili 

bola atypická viacuholníková záhradná lavička.  

V dňoch 26.-28. apríla 2016 sa v Nitre konal už 24.ročník celoštátnej prezentačnej výstavy 

stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA  2016, ktorá bola spojená s ponukou práce našich aj 

zahraničných firiem. Hlavným cieľom výstavy bolo spropagovať odbornú činnosť stredných škôl na 

previazanosť podnikateľského prostredia s trhom práce a inšpirovať žiakov základných škôl pri 

výbere budúceho povolania. Naša škola sa prezentovala  vo svojom stánku stolárskymi výrobkami, 

kaderníckymi a kozmetickým službami. V ponuke sme mali aj cukrárenské výrobky a samozrejme 

sme poskytovali informácie o možnostiach štúdia na našej škole. 

V mesiaci apríl žiakom tretieho ročníka učebného odboru inštalatér umožňujeme, aby v 

rámci praktického vyučovania absolvovali zváračský kurz ZG1 – zváranie plameňom. Žiaci sa v 

rámci kurzu naučia v teoretickej príprave všetko o zváraní plameňom a v praktickej časti sa naučia  

zhotovovať rôzne druhy zvarov, obsluhovať a nastavovať horáky, používať prídavný materiál a 

samozrejme aj bezpečnostné predpisy v oblasti zvárania. Naša škola ponúka všetkým žiakom, ktorí 

dosahujú výborné vyučovacie výsledky v škole uhradenie celej finančnej čiastky za kurz, alebo 

úhradu polovičných nákladov za kurz. Po absolvovaní zváračských skúšok žiaci získajú oprávnenie 

v podobe  zváračského preukazu. 



Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v študijnom odbore kozmetička 

a vizážistka prebiehala v dňoch 18. – 19. apríla 2016 v priestoroch nášho kozmetického salónu. 

Maturujúce dievčatá si vylosovali zaujímavé témy, z ktorých najviac zaujala téma líčenia tváre a 

úprava modelky v retro štýle 40-tych rokov. Výsledky  ktoré dievčatá dosiahli boli výborné. 

V dňoch 26. a 27.apríla prebehla praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky študijných 

odborov stavebníctvo, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie,  pracovník marketingu a podnikanie 

v remeslách a službách. Študenti boli na túto časť skúšky dobre pripravení a dosiahli veľmi dobré 

výsledky.  

Divadlo Jána Palárika v Trnave pripravilo exkluzívnu slovenskú premiéru dvoch 

jednoaktoviek Georgesa Feydeaua pod spoločným názvom Ach tie ženy, ach tí muži. Spája ich téma 

manželských šarvátok v neopakovateľnom prevedení experta na humor, ktorý ani mužom, ani ženám 

nič nedaruje. Divadelnú hru navštívili 2.mája 2016 žiaci triedy 2.A, spoločne s Ing. Vokounovou a p. 

majsterkou Krajčírikovou.  

Hotel Sorea Titris v Tatranskej Lomnici privítal v dňoch 4 a 5.mája 2016 účastníkov 42. 

ročníka súťaže žiakov stredných škôl v znalosti predpisov BOZP v stavebníctve. Súťaž každoročne  

organizuje Integrovaný odborový zväz pod záštitou ministerstva školstva , vedy výskumu a športu 

SR a ministerstva práce a sociálnych vecí SR. Cieľom  súťaže je  získať mladých ľudí, ktorí ešte 

nemajú praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku  a pripravovať 

ich nenásilnou formou na dodržiavanie a rešpektovanie predpisov BOZP. Súťaž prebiehala v 

prekrásnom prostredí Vysokých Tatier, v priestoroch luxusného hotela Titris. Celkovo sa prihlásilo 

15 súťažných družstiev z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci Lukáš Varga, Peter Švec 

a Lukáš Šarmír. Aj napriek snahe našich študentov, nepodarilo sa nám umiestniť sa na popredných 

miestach.  

Barmanský kurz na našej škole si získal značnú popularitu, preto sme sa rozhodli 

zorganizovať pre žiakov učebného odboru čašník ďalší barmanský kurz, ktorý sa konal v dňoch 10. 

až 12.mája 2016.  Kurz sa ako obvykle konal pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie a kurzu 

sa zúčastnilo 9 žiakov študijného a učebného odboru čašník. Lektormi kurzu boli skúsení barmani 

Dušan Szabo a Zoltán Vincze. Po absolvovaní záverečných skúšok  dostali všetci účastníci kurzu 

certifikát, ktorý im určite pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. 

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

KVET, na ktorej sa môžu návštevníci pokochať pohľadom na krásne kvety. Ich milovníci a 

obdivovatelia tak majú príležitosť potešiť svoju dušu pohľadom na pestrofarebný koberec letničiek, 

skalničiek, drevín, či liečivých bylín alebo nabrať nové inšpirácie. Tento rok sa táto akcia konala 

v dňoch 11.až 13. mája 2016 a   na spestrenie tejto akcie  prispela aj naša škola, ktorá ponúkala 

 zadarmo návštevníkom kadernícke a kozmetické služby . 

19.mája 2016 - slávnostné oceňovanie reprezentantov školy za rok 2015/2016 v rámci súťaží 

Kalokagatie. Všetci športovci, ktorí reprezentovali školu v športových súťažiach , boli riaditeľom 

školy p. Ing. Ryškom odmenení vecnými cenami. Riaditeľ školy zároveň poďakoval žiakom 

končiacich ročníkov za vzornú reprezentáciu školy. 

Športovec roka: Denis Mikulinec 

Športovkyňa roka: Zuzana Karabová 

Mimoriadne ocenenie udelil riaditeľ školy Dominikovi Šokovi za dosiahnuté výsledky a postup na 

majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou. 

Dňa 31.mája 2016 sa v našej škole uskutočnil v poradí už 6. ročník stolnotenisového 

turnaja chlapcov. Súťažiaci boli odmenení medailami a diplomami. 

1.miesto - Michal Šantavý 

2.miesto – Tomáš Daniš 

3.miesto – Ján Hudec 

31.mája 2016 sme zorganizovali i  tretí ročník Súťaže v silovom päťboji. Prihlásilo sa  päť 

odvážlivcov, ktorí si po úvodnom vážení zmerali sily v piatich disciplínach:  

1. zhyb na hrazde bez pridanej záťaže 

2. tlak v ľahu na lavičke s činkou, ktorá váži 60% telesnej hmotnosti 



3. bicepsový zhyb s SZ činkou, ktorá váži 40% telesnej hmotnosti 

4. kľuky na bradlách bez pridanej záťaže 

5. drep s činkou na pleciach, ktorá váži 80% telesnej hmotnosti   

Súčet opakovaní v jednotlivých disciplínach nám určil nasledovné poradie: 

1.    miesto: Adam Drinka 182 bodov 

2.    miesto: Dominik Recht 177 bodov 

3.    miesto: Matej Chynoranský 174 bodov 

4.    miesto: Matúš Melúch 170 bodov 

Zbierka Týždeň modrého gombíka, ktorý sa konal od 16.- 20. mája 2016, sa zúčastnili aj 

žiaci našej školy, ktorí opäť potvrdili, že mladí ľudia nie sú ľahostajní  k osudom iných. Výnos zo 

zbierky v roku 2016 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Mauritánii 

Vzdelávací program Viac ako peniaze učí žiakov plánovať svoju finančnú budúcnosť. Žiaci 

si štúdiom dopĺňali ekonomické vedomosti v oblasti riadenia osobných financií, fungovania bánk, 

ako aj v oblasti sporenia a investovania. Svoje vedomosti si priamo overovali v   testoch 

 jednotlivých kapitol a odmenou je získaný certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň ich finančných 

znalostí. Certifikáty odovzdal žiakom v posledný deň školského roku osobne riaditeľ školy Ing. 

Miroslav Ryška. Žiaci našej školy, ktorí sa pod vedením p. učiteľky Ing. Miroslavy 

Válekovej vzdelávali v programe Viac ako peniaze, si počas školského roka 2015/16 zlepšili svoje 

finančné vedomosti, čo dokazuje získaný certifikát. Teší nás, že žiaci, ktorí absolvovali tento projekt, 

budú vedieť pracovať s financiami  lepšie ako ich spolužiaci a dúfame, že získané vedomosti budú 

uplatňovať aj v praxi. 

Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala dňa 9.júna 2016 pre žiakov študijných 

odborov exkurziu po historických pamiatkach Bratislavy. Cieľom exkurzie bolo spoznať Bratislavu, 

nakoľko žiaci musia rozprávať na ústnej maturitnej skúške o Slovensku, o mestách, pričom hlavné 

mesto je v centre záujmu. Následne na hodinách cudzích jazykov budú spracovávať získané 

informácie. Prvá zastávka bola na Bratislavskom hrade, kde si prezreli expozície Slovenského 

národného múzea, interiér hradu a vystúpili na hradnú vežu, odkiaľ bol nádherný výhľad na celú 

Bratislavu. V starej Bratislave si prezreli typické pamiatky, akými sú  Michalská brána, Stará 

radnica, Hlavné námestie s Rolandovou fontánou, Primaciálny palác, Budovu SND, Hviezdoslavovo 

námestie a iné. Na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka poznatky a dojmy získané 

na exkurzii žiakom vo veľkej miere pomohli pri konverzácii v cudzom jazyku. 

Vo štvrtok 9.júna  2016 si deväťdesiatštyri súťažiacich  z dvadsiatich stredných škôl krajín 

V4 zmeralo úroveň svojich zručností v odboroch kuchár, čašník, barman, barista, somelier, 

obchodný pracovník, kaderník a kozmetik na deviatom ročníku  Medzinárodných majstrovstiev  v 

zručnostiach žiakov SOŠ –  FOUR FEST v Rimavskej Sobote. Naša škola sa prihlásila na súťaž už 

po druhýkrát v odbore barista – reprezentoval nás Alex Kráľovič žiak 2.ročníka čašník, v odbore 

barman – reprezentovala nás žiačka 4.ročníka Janka Hlúchová a po prvýkrát v odbore  kuchár, kde 

nás reprezentoval žiak 3. ročníka  Dominik Recht. Garantom  súťaže baristov bol prezident asociácie 

slovenských baristov, Stanislav Cibula. Súťažiaci museli pripraviť v stanovenom  časovom limite 

dve espresá, dve cappuccina a dva voľné nápoje. Technickí komisári hodnotili prípravu kávy, 

techniku prevedenia, ako aj  čistotu kávovaru a okolia. Dvaja chuťoví  komisári hodnotili senzorické 

vlastnosti pripravených nápojov. Celkové hodnotenie ovplyvnilo i vystupovanie mladých baristov,  

znalosti o káve, kreativita, vzťah k obecenstvu a rozhodcom. V Dome kultúry kuchári pracovali pod 

drobnohľadom kvalifikovaných odborníkov  R. Cisára, šéfkuchára  banskobystrického hotela Dixon 

a J. Michnu, predsedu Banskobystrického klubu kuchárov a cukrárov SZKC  a Ivana Vozára. 

Úlohou žiakov bolo pripraviť pokrmy z bravčovej panenky za 45 minút. Po ukončení zápolenia 

kuchárov sa začala veľmi populárna súťaž barmanov, ku ktorej patrí show. Estrádna sála  ožila  

povzbudzovaním spolužiakov, divákov a  rytmickou hudbou. Počas šiestich minút mali súťažiaci 

namiešať štyri  výborné drinky. Porotcami boli Ján Majoroš a Ladislav Doboš, ktorí   hodnotili 

predovšetkým technické prevedenie, prípravu nápoja, presnosť pri dávkovaní jednotlivých 

ingrediencií, dodržanie časového limitu, dekoráciu a prezentáciu nápoja. Chuť a vôňu nápojov 



hodnotila chuťová komisia. Naša žiačka Janka Hlúchová z celkového počtu 19-nástich 

súťažiacich získala pekné tretie miesto. 

Získať maturitné vzdelanie stálo našich študentov nemálo námahy. Dňa 9.júna 2016 si 

úspešní absolventi prevzali z rúk svojich triednych učiteľov zaslúžený doklad o vzdelaní v 

priestoroch spoločenskej sály našej školy. Úvodom sa študentom prihovoril riaditeľ školy Ing. 

Miroslav Ryška a spolu s vedením školy zaželal všetkým absolventom, aby vykročili do života tým 

správnym smerom. Potom sa absolventi presunuli na školský dvor a zasadili nový stromček, ako 

pokračovanie tradície študentskej aleje.  

V dňoch 23. a 24. júna sa na našej škole odohral Medzinárodný olympijský florbalový turnaj 

detí a mládeže Kalokagatia 2016. Hostili sme žiakov a žiačky základných škôl z Česka, Maďarska a 

Slovenska. V dvoch skupinách sa hralo systémom každý s každým dvojkolovo a  za tieto dva dni 

sme mohli vidieť dvanásť veľmi kvalitných a bojových zápasov. Víťazom v chlapčenskej skupine sa 

stali žiaci  z Plzne a v dievčenskej skupine dievčatá z Prahy. Česi tak potvrdili, že sú baštou florbalu.  

Výsledky: 

Chlapci:   1. miesto – CZ, 2. miesto – SVK Michalovce, 3. miesto – HUN 

Dievčatá: 1. miesto – CZ, 2. miesto – HUN, 3. miesto – SVK Tvrdošín  

Počas turnaja nás navštívil čestný predseda SAŠŠ Dr. Anton Javorka s olympijským víťazom v boxe 

z Helsínk 1952 Jánom Zacharom. Organizáciu florbalového turnaja zabezpečovali učitelia telesnej a 

športovej výchovy s pomocou žiakov našej školy. 

V rámci výtvarných  súťaži vyhlásených Kalokagatiou – Centrum  voľného času Trnava 

v školskom roku 2015-2016 sme sa zúčastnili dvoch súťaží a to na tému „Dažďový prales“ a „ Moja 

Trnava“. Žiačka našej školy Karin Janečková získala   II. miesto v téme  

„ Dažďový prales“ a žiačka Katka Pavlíková získala III. miesto v téme „Moja Trnava“. 

Vedenie školy ocenilo úspešné žiačky Karin Janečkovú  a Katku Pavlíkovú gratuláciou a peknou 

odmenou. Výtvarné práce prezentujeme na troch nástenkách vo vestibule školy. 

            Škola hrou - týmto mottom  sme sa riadili pri organizovaní  hier pre žiakov v rámci predmetu 

Ekonomika a riadenie, ktoré sa konali dňa 24.júna 2016. Ekonomická hra má názov Business 

Master. Súťažné družstvá si  mohli vyskúšať svoje zručnosti a podnikateľské schopnosti a preveriť si 

formou hry svoje ekonomické vedomosti. Hra sa stretla so značným záujmom zo strany žiakov. 

Počas školského roka mali žiaci možnosť zúčastniť sa i rôznych výletov a exkurzií ako napr. 

literárno-dejepisná exkurzia do Banskej Štiavnice, spojená s návštevou banského múzea , literárna 

exkurzia „Po stopách štúrovcov“,  výlet do Bojníc na Festival strašidiel, výlet do Rakúska, návšteva 

Pezinskej baby a pod.  

Žiaci všetkých učebných i študijných odborov sa zúčastnili odborných prednášok, exkurzií, 

firemných dní,  výstav zameraných na zvýšenie ich odborných vedomostí a zručností ( CONECO, 

AQUA-THERM, LIGNUMEXPO, výstava nábytku v Nitre, Gastro – Nitra, salón Beauty, 

predvádzacie akcie renomovaných kaderníckych firiem, návštevy kaderníckych salónov, účasť na 

firemných akciách v reštauračných zariadeniach , exkurzie v rôznych zariadeniach ako napr. 

Spartan, Tatrachema, , Pečivárne Sereď, Pečivárne Trstín, Vinárske závody Mrva&Stanko, A.S.A 

Trnava, Planetárium v Hlohovci a pod.). 

Pre žiakov i pedagogických pracovníkov boli zorganizované ešte ďalšie vzdelávacie aktivity 

formou firemných dní , renomovaných firiem, ktoré priniesla na trh mnohé novinky. 

Pravidlom sa už stali firemné dni pre odbor kaderník a kozmetik v podobe prezentácií firiem 

SCHWARTZKOPFF a VITALITYS a iných firiem pôsobiacich v oblasti kozmetických služieb. 

Študenti našej školy sa aktívne zapojili do programu ENO a v areáli školy spolu s 

pedagogickými pracovníkmi vysadili stromčeky pre biodiverzitu a trvalo udržateľnú budúcnosť. 

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci pod vedením vyučujúcich zapojili do projektu Ekostopa 

ako i do projektu separovania odpadu. Priebeh projektov ako i pravidelné vyhodnocovanie mali žiaci 

možnosť sledovať na nástenných tabuliach. 

V rámci citovej výchovy a podpory tvorivosti sme sa so žiakmi zapojili do akcie „Deň 

narcisov“ a „Modrý gombík“, pokračovali sme v rozvíjaní dobrej spolupráce s domovom dôchodcov 

ako i s detským domovom v Trnave, zorganizovali sme zbierku pre deti z DM, ktorú žiaci osobne 



odovzdali deťom. Pri príležitosti MDD žiačky učebného odboru kaderník a kozmetička pripravili 

peknú akciu spojenú s tvorbou účesov pre deti zo ZŠ v Hrnčiarovciach, pre deti ZŠ v Trnave sme 

pripravili tvorivé dielne kde pod vedením p.učiteľky Mgr. Bajzíkovej žiaci zdobili medovníky, pri 

príležitosti mesiaca knihy sa naša škola zapojila do projektu  „Knihobežník“ - na podporu čítania 

kníh. Tisícky kníh sú rozmiestnené po verejných priestranstvách a v dostupných budovách, aby ich 

mohli čitatelia nájsť, prečítať, doplniť ich príbeh na webe a poslať ďalej. V Trnave tak vzniklo 

ďalšie partnerské miesto.  

Škola pre motiváciu žiakov sa podieľa na krytí nákladov pre vyznamenaných  a PVD žiakov 

na aktivity, ktoré rozširujú ich prípravu nad rámec učebných plánov pre získanie rôznych 

certifikátov a kurzov (RIGIPS, zváračský kurz, barmanský kurz, carving, baristický a sommelierský 

kurz). 

Žiaci učebného i študijného odboru kuchár a čašník, servírka sa pravidelne aktívne 

zúčastňovali a tým aj reprezentovali SOŠ OaS na recepciách a rautoch poriadaných TTSK. 

        Každoročne veľkú pozornosť venujeme na našej škole i športovej činnosti. Pre športovú 

činnosť máme vytvorené veľmi dobré podmienky a zároveň u našich žiakoch nachádzame väčšiu 

odozvu i záujem o túto činnosť. Na škole pracovali viaceré športové krúžky a žiaci mali možnosť 

navštevovať školskú posilňovňu. 

        Na škole prebehli viaceré športové súťaže – turnaj vo volejbale dievčat i chlapcov, vo futbale 

chlapcov i dievčat, turnaj vo floorballe chlapcov i dievčat, maratón v aerobicu, stolný tenis, 

medzitriedny turnaj vo futbale o pohár riaditeľa školy. Všetci žiaci sa zapojili do športových aktivít 

v rámci behu Terryho Foxa a behu Márie  Zavarskej. 

         Žiaci sa zúčastňovali  mnohých aktivít poriadaných Kalokagatiou a úspešne reprezentovali 

školu v rôznych súťažiach: futbal (veľký i sálový), hádzaná, volejbal dievčatá, volejbal chlapci , 

penaltový rozstrel, stolný tenis , cezpoľný beh, atletika. Úspešní boli hlavne dievčatá i chlapci vo 

volejbale. 

 

 

 

 

Umiestnenie našich žiakov v súťažiach Kalokagatie 

Druh športu CH/D Majstrovstvá      

okresu 

Majstrovstvá 

kraja 

Majstrovstvá  

Slovenska 

Futsal CH 1.miesto 1.miesto 6.miesto 

Silový päťboj CH 1.miesto 3.miesto  

Speedbadminton CH/D  2.miesto  

Pretláčanie rúk CH 1.miesto, 

2.miesto 

1.miesto  

D 2.miesto   

Cezpoľný beh D 2.miesto   

Penaltový festival CH 2.miesto   

Florbal D 4.miesto   

Stolný tenis  CH 4.miesto   



Atletika – vrh guľou CH 4.miesto 8.miesto  

Atletika – beh na 800 m CH 4.miesto   

Futsal D 5.miesto   

Volejbal CH/D 8.miesto   

Florbal CH 8.miesto   

 

          

 

 

 

Firemné dni:  

 

SANITAS MYJAVA -  v priestoroch školských dielní prezentovala firma svoj výrobný program 

plastových PPR rúrok na rozvody vody. Súčasťou prezentácie bola ukážka spájania rúrok 

s možnosťou praktického odskúšania žiakmi učebného odboru inštalatér. 

REHAU Bratislava – v priestoroch školských dielní prezentovala firma svoj výrobný program 

plastových rúrok na rozvody vody a kanalizácie Súčasťou prezentácie bola ukážka spájania rúrok 

s možnosťou praktického odskúšania žiakmi učebného odboru inštalatér. 

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, prezentáciami 

a video filmami. Firma prezentovala aj tepelné izolácie používané spolu zo systémom KNAUF. 

Zúčastnili sa jej žiaci učebných odborov  murár, inštalatér. 

ISOVER – v priestoroch kinosály školy firma prezentovala novinky zo svojho výrobného programu 

z oblasti tepelných izolácií spojené s praktickými ukážkami, prezentáciami a video filmami. 

Zúčastnili sa jej žiaci učebných odborov  murár, inštalatér. 

 
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 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.  

Opäť sme sa presvedčili, že kvalitný tím a dobrá organizácia práce sú základom úspechu. 

V mesiaci október a november študenti pracovali na plnení 25. úlohy, ktorá bola v projekte zadaná. 

Navrhli environmentálne motto školy, vypracovali environmentálnu stratégiu pre tento školský rok 

spolu s prostriedkami a časovým harmonogramom jej plnenia, vytvorili environmentálny kalendár 

a uskutočnili akciu reprezentujúcu vybraný sviatok podľa požadovaných kritérií. Plnenia úlohy sa 

zúčastnilo 155 základných a stredných škôl na Slovensku, z ktorých 151 splnilo požadované kritéria 

a bolo ocenených 200 bodovým ohodnotením. Z týchto škôl bolo vybraných 21 najlepších, ktoré 

dostali bonus od 300 do 500 bodov. Veľmi nás potešilo. že práve naša škola patrila opäť medzi 

najlepšie a bola ohodnotená aj 500 bodovým bonusom ako jediná v kategórii stredných škôl. 

Najväčšou odmenou však pre nás bola radosť detí z materskej škôlky, pre ktoré sme zrealizovali 



divadielko s tematikou zdravej výživy, pripravili občerstvenie v podobe vyrezávaného ovocia 

a zeleniny a tiež malé darčeky. 

DARUJ DRUHÚ ŠANCU , takto znela 27. úloha v projekte RECYKLOHRY. V rámci jej 

plnenia sa žiaci zamerali na revíziu starých elektrozariadení a batérií vo svojich domácnostiach, 

učitelia si poupratovali v kabinetoch a zborovni. Žiaci a učitelia spoločne spracovali a zrátali aké 

množstvo vyradených elektrozariadení sa našlo a zozbieralo, koľko kusov vybitých batérií sa našlo 

vložených v elektrozariadeniach a koľko bolo voľne položených. Jednotlivé komodity sme 

spriemerovali na žiaka i na učiteľa. V druhej časti študenti študijného odboru pracovník marketingu 

vytvorili pútavý plagát, na ktorom znázornili svoje postrehy z revízie,  možnosti predĺženia 

životnosti elektrospotrebičov a hlavne jednoducho a zrozumiteľne vysvetlili  zadaný pojem Life 

cycle analysis (LCA). Plagát sme vyvesili na chodbe školy, aby si ho mohli pozrieť nielen študenti, 

ale aj rodičia a všetci návštevníci školy. 

Splnená úloha bola odoslaná do RECYKLOHIER. Zo 117 škôl, ktoré sa do úlohy zapojili 

sme patrili opäť medzi 20 najlepších a za našu snahu a námahu sme boli odmenení aj bonusovými 

bodmi (500b).  

Samozrejme naše zozbierané elektrospotrebiče a batérie poputovali na správne miesto a takto 

sme im dali druhú šancu. 

Za celoročnú aktívnu prácu boli študenti odmenení krásnou tortou s logom a maskotom 

Recyklohier, ktorú upiekli v školskej cukráskej výrobni. Za získané body si študenti vybrali hru 

„Slovensko - otázky a odpovede“, ktorá zábavnou formou rozširuje znalosti o Slovensku z rôznych 

oblastí a získané vedomosti môžu študentom pomôcť aj na hodinách odborných predmetov.  

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 2015/2016 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.  

V minulom školskom roku 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:   

 

       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  /SANITAS MYJAVA -  výrobný 

program plastových PPR rúrok na rozvody vody, REHAU Bratislava - výrobný program plastových 

rúrok na rozvody vody a kanalizácie, RIGIPS SLOVAKIA - novinky z výrobného programu 

z oblasti suchých technológií, KNAUF INSULATION - novinky z výrobného programu z oblasti 

suchých technológií, tepelné izolácie používané spolu zo systémom KNAUF, ISOVER - novinky z 

výrobného programu z oblasti tepelných izolácií/, ako i  v oblasti služieb – prezentácia výrobkov, 

nových materiálov, technológií, strihov, spôsobov líčenia  a pod. 

 

Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu: 

 

1. Cieľ a obsah činnosti výchovného poradenstva v šk. roku 2015/2016: 

     Práca výchovnej poradkyne sa riadila plánom práce VP  

     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. 

 

2. Vyhodnotenie  metodickej činnosti a spolupráce s Centrom pedagogicko psycholgického 

     poradenstva a prevencie:  

     Výchovná poradkyňa aj v tomto školskom roku nadviazala na veľmi dobrú spoluprácu    

     s CPPPaP v Trnave, s pani Dr. Budickou. 

     V mesiaci september 2015 boli uskutočnené prednášky pre  prvé ročníky študijných od- 

     borov  „Efektívnosť učenia“ , v mesiaci október pre končiace maturitné  „Príprava na   



     MS“. 

 

3. 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. 

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

 

4. Prednášková činnosť, besedy, iné aktivity: 

 

september  2015  

                  -     stanovenie konzultačných hodín VP  

- CPPPaP odoslaná žiadosť o prednáškovej činnosti pre žiakov 

- prednášky pre  prvé ročníky študijných odborov „Efektívnosť učenia“ 

- doplnenie internetového bloku o VP na stránke školy 

- prvé ročníky ŠO + UO vypracovanie vstupného dotazníka 

 

október 2015 

                   -    končiace maturitné ročníky „Príprava na MS“. 

 

november  2015   

                  -    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 

- vypracovanie dotazníka o šikanovaní v učebnom odbore    

- na RZ propagácia  výchovno - poradenských  služieb 

 

február - máj 2016 

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

a osobnostné problémy 

  

5. 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 2015/2016 bolo uskutočnených  25 individuálnych pohovorov so študentmi 

, 3pohovory s rodičmi, 1 konzultácia s kuratelou ÚPSVaR  . 

     Podozrenie na šikanu bolo u 3 žiakov, 23 žiakov – nevhodné správanie sa k pedagógom,  

porušenie školského poriadku, vysoká absencia, slabé vyučovacie výsledky.  

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

vylúčením zo školy,   vylúčenie zo školy, zanechanie štúdia.  

     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 poradu. 

     Počas školského roka bolo 5 študentov opakovane hlásených na ÚPSVaR  a príslušné obecné 

úrady o zanedbaní povinnej školskej dochádzky. 

 



6. 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 študentami. 

     VP má k dispozícii elektronický časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“.  

     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 2015  

- účasť na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 

- ôčasť na veľtrhu so študentmi končiacich ročníkov – Kariéra 2015 v Trnave 

- vytvorenie informačnej nástenky s ponukou pracovných pozícií, pomoc s písaním 

životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie 

 

marec 2016  

- materiál Ako na VŠ pre končiace ročníky 

 

7. 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 špec. pedagógom 

Vyplnenie vstupných dotazníkov pre prvé ročníky 

     Vyplnenie a štatistické vyhodnotenie vstupných dotazníkov prvé ročníky učebných  

     a študijných odborov 

 

8. 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 



 

9. 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: 

Prevencia drogových závislostí v školskom roku 2015/2016 bola jednou z hlavných 

výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces sme zamerali na podporu kvality života, 

prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu 

vlastného zdravia. Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tém  školského 

vzdelávacieho programu - osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia.  

Činnosť koordinátora prevencie vychádzala z plánu práce zostaveného na základe  

Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015 / 2016. Spočívala v monitorovaní, 

koordinovaní a metodickom usmerňovaní preventívnej protidrogovej výchovy na škole v spolupráci 

s vedením školy, výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Ťažiskom práce bola primárna 

prevencia, pomocou ktorej sme sa snažili  predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým 

faktorom a situáciám. Osobitná pozornosť bola venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia.  

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa sme monitorovali  správanie sa žiakov,  ich zmeny 

a zabezpečovali sme ich aktívnu ochranu. V zmysle Listiny ľudských práv sme sa zameriavali na 

eliminovanie všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny žiakov v škole. 

V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS v podmienkach rezortu školstva na roky 

2013- 2016 zameriavame našu pozornosť na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania. 

V rámci vypracovaných opatrení na zamedzenie šikanovania v škole sme uskutočňovali opatrenia na 

zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov. 

V zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym 

politickým rámcom Zdravie 2020 sme podporovali aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, 

podvýživy, ako aj porúch príjmu potravy. Zapájali sme žiakov do aktivít podporujúcich zdravý 

životný štýl formou  športových podujatí a vzdelávacou a výchovnou činnosť s dôrazom na zdravú 

výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť. 

 Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality sme  realizovali ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP Trnava. 

 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. 

 

Hlavné metódy a formy práce koordinátora prevencie boli: 

- rozhovory, besedy, ankety, dotazník 

- 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 

- 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 2015/2016 

 

September 

 Konzultácie a spolupráca s CPPPaP v Trnave, s RÚVZ v Trnave, s Trnavským osvetovým 

centrom – ponuka aktivít n a šk. rok 2015/2016 

 Vypracovanie plánu práce koordinácie prevencií a drogových závislostí 

 Zapracovanie prevencie protidrogových závislostí do tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov jednotlivých vyučovacích predmetov 

 Oboznámenie rodičov žiakov so školským poriadkom a s opatreniami vymedzenými proti 

šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

 Svetový deň mlieka na školách – prezentácie v MS PowerPoint na tému : „ Mlieko“ spojené 

s ochutnávkou rôznych druhov mlieka a mliečnych výrobkov. Podujatie zorganizovali 

a zabezpečili žiaci I. ŠA študijný odbor PMG 

 Priebežné monitorovanie zmien v správaní žiakov, hodnotenie atmosféry v triedach 

a zabezpečovanie opatrení na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry 

 

Október 

 Príprava násteniek v triedach a priestoroch školy zameraných na prevenciu 

 Prednáška RÚVZ : Zdravý životný štýl / I. a II. ročníky / 

 Svetový deň potravy – prezentácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, ochutnávka 

zdravých jedál a produktov / aktivitu zabezpečovali žiaci I. ŠA a II. ŠA študijného odboru 

PMG / 

 Spoznaj svojho spolužiaka – prednáška CPPPaP / I. ŠA, I.ŠB, I.A, I.B / 

 Drogy – prednáška CPPPaP / III.ŠA, III.ŠB, III.A, III.B, III.C / 

 

November 

 Aktualizácia násteniek s protidrogovou tematikou 

 Medzinárodný deň tolerancie / UNESCO/ – besedy v rámci triednických hodín, nástenky 

 Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – sledovanie videí a besedy k problematike 

v rámci hodín občianskej náuky, etickej výchovy a náboženstva 

 Medzinárodný deň bez fajčenia –  dotazníky, letáky o škodlivosti fajčenia 

 

December 

 Svetový deň boja proti AIDS –  kampaň Červené stužky, nástenky, letáky , DVD 

 Monitorovanie zmien v správaní žiakov, hodnotenie atmosféry v triedach, opatrenia na 

zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry 

 Deň ľudských práv –  besedy na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy 

 Medzinárodný deň solidarity – besedy v rámci triednických hodín 

 Projekt – RECYKLOHRY / prezentácia a divadelné predstavenie pre deti materskej školy s 

tematikou „ Zdravá výživa“   / žiaci I. ŠA, II.ŠA, I.NA / 

 Športové podujatie – Vianočný futsalový turnaj o pohár riaditeľa školy 

 



Január 

 Komunikácia a riešenie konfliktov – prednáška CPPPaP / III.B / 

 Medzinárodný deň obetí holokaustu – sledovanie videí a besedy k problematika v rámci 

občianskej náuky, etickej výchovy a dejepisu 

 Športové aktivity jednotlivých tried v rámci krúžku triedneho učiteľa 

 

Február 

 Monitorovanie zmien v správaní žiakov, hodnotenie atmosféry v triedach, opatrenia na 

zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. 

 Drogy a drogová závislosť- dotazník / I. a II. roč. PMG / 

 

Marec 

 Obchodovanie s ľuďmi – prednáška, video CPPPaP /III.B, IV.ŠA, IV.ŠC, I. NA / 

 Komunikácia a riešenie konfliktov / III.ŠA, III.ŠB, I.NA/ 

 Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií – nástenky a besedy v rámci triednických 

hodín 

 Svetový deň vody – nástenky, prezentácia 

 Návšteva filmového predstavenia - kino Hviezda 

 

Apríl 

 Sledovanie DVD „ Príbehy anjelov“ na triednických hodinách / problematika HIV/ AIDS / 

 Šikanovanie - nástenky, prednášky na triednických hodinách a hodinách etickej výchovy 

 Svetový deň zdravia – prezentácia, beseda / I.ŠA, II.ŠA/ 

 Deň zeme – nástenky, besedy v rámci triednických hodín 
 

Máj 

 Svetový deň pohybom k zdraviu – športové aktivity v rámci triednických hodín a krúžkov 

triedneho učiteľa 

 Medzinárodný deň mlieka – prezentácia, letáčiky – „ Prečo piť mlieko“, ochutnávka rôznych 

druhov mlieka / aktivita triedy I.ŠA a II.ŠA / 

 Svetový deň bez tabaku – nástenky, prezentácia a letáčiky o škodlivosti fajčenia 

 Výchovný koncert – kino Hviezda 

 Športové podujatie – stolnotenisový turnaj chlapcov 

 Športová aktivita v rámci školy – silový päťboj 

 

Jún 

 Dni zdravia v meste Trnava 

 Olympiáda detí a mládeže – Mestská športová hala Trnava 

 Filmové predstavenie v kine Hviezda 

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 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 



Národný projekt : Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

Projekt: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

              Projekt: Podpora športu detí, mládeže a žiakov zdravotne znevýhodnených 

Vzdelávací projekt: Viac ako peniaze 

 

 

k) výsledky štátnej inšpekcie:   

    V školskom roku 2015/2016 nebola u nás vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskou   

    inšpekciou. 

 

  

l/ Priestorové a materiálno technické podmienky školy  

 

V školskom roku 2015/2016 bola vybudovaná nová odborná učebňa pre gastro odbory, zrealizovala 

sa výmena okien na internáte a v učebniach školy. Počas letných prázdnin 2015/2016 bola 

zrealizovaná oprava strechy. 

Hodnota vykonaných prác  bola vo výške 49 654,- eur. 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy a to:   

                                                    

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 1 538 828 €. 

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

dostali 55 073  € a na prevádzku školy sme z TTSK dostali 68 311 €. 

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: 10 348. Za ne sme nakúpili odbornú literatúru, 

pomôcky a materiál na krúžkovú činnosť.  Dotácie na LVVK – 3 900,- €.  

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 baristický kurz pre žiakov 

a na nákup počítačov vo výške 2 500,- €. 

6. Z kapitálových výdavkov sme v tomto školskom roku dostali pridelené finančné 

prostriedky na zateplenie strechy školy a internátu vo výške 60 000,- €, ale zúčtovane boli 

až v nasledujúcom školskom roku, t.j šk. rok 2016/2017. Boli nám taktiež pridelené 

finančné prostriedky na výmenu okien, ktoré budú realizované v školskom roku 

2016/2017. 

 

n/ koncepčný zámer rozvoja školy 

- Zachovať štruktúru učebných a študijných odborov stavebného zamerania. 

- Zachovať učebné odbory so zameraním na spracovanie dreva. 

- 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. 

- Revitalizovať dvojročné nadstavbové  štúdium 29824 Potravinárska výroba. 

- 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. 

- Dovybaviť postupne všetky učebné a študijné odbory modernými učebnými pomôckami. 

 

 



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

 

 Škola dosahuje dobré výsledky v príprave žiakov pre zvolené profesie tak po teoretickej,  ako 

i po praktickej stránke. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v rôznych súťažiach, do ktorých sa 

škola zapája ako napr.: SOČ, olympiády v cudzom jazyku, súťaže v zručnosti žiakov, športové 

súťaže, výtvarné súťaže a pod. 

       Nedostatky sa prejavujú hlavne v správaní sa žiakov a to predovšetkým  u žiakov, ktorí mali 

problémy s dochádzkou ako aj s prospechom na TV i PV. Priestupkov sa žiaci dopúšťali 

porušovaním školského poriadku – fajčenie, neospravedlnená absencia, falšovanie lekárskych 

potvrdení, drzé správanie sa na hodinách TV i PV, nenosenie si učebných pomôcok, poškodzovanie 

inventáru školy a pod.       

       Pretrváva vysoký počet vymeškaných hodín, ktoré sú neospravedlnené  a ich riešenie je 

čoraz náročnejšie v spolupráci s rodičmi, ktorí neprejavujú dostatočný záujem dostaviť sa do školy k 

ich prejednaniu. Záškoláctvo (teda neospravedlnená absencia na   vyučovaní )je  čoraz častejšie zo 

strany rodičov prezentovaná z dôvodu, že žiak nemal na cestovné do školy, čo sa odráža i v tom, že 

dochádza k prestupom žiakov na iný odbor často i taký, o ktorý nemá žiak záujem a to z dôvodu 

bližšej dochádzky a tým zníženia cestovných nákladov. Takýto žiaci nemajú záujem o učebný odbor, 

a preto sa snažia vyhýbať vyučovaniu, čo sa prejaví i na dosahovaných študijných výsledkoch. V 

porovnaní s predošlými rokmi pretrváva nutnosť viac času venovať oblasti výchovy na úkor 

vzdelávacích činností. 

 

  (2) b/ voľnočasové aktivity školy 

Naša škola má veľmi dobre vybudované priestory s moderným vybavením na vyučovanie 

telesnej a športovej výchovy, a preto na našej škole venujeme veľkú pozornosť športovej činnosti, 

pre ktorú u našich žiakoch nachádzame väčšiu odozvu. V uplynulom školskom roku sme zakúpili 

atraktívne športové pomôcky a svojpomocne sme dali nový náter palubovke v telocvični, vybudovali 

sme novú učebňu – úpolovňu. Na škole pracovali športové krúžky – aerobic, športové hry (volejbal, 

nohejbal, hádzaná, futbal), stolný tenis, žiaci mali možnosť navštevovať školskú posilňovňu. Žiaci 

všetkých ročníkov sa zapájali do rôznych športových súťaží – turnaj vo volejbale dievčat, nohejbale 

a futbale chlapcov, futsale, silový päťboj, maratón v aerobicu, stolný tenis, atletická liga. Všetci žiaci 

sa zapojili do rôznych športových aktivít ako napríklad behu Terryho Foxa a behu Márie  Zavarskej. 

      Žiaci sa zúčastňovali  mnohých aktivít poriadaných Kalokagatiou a úspešne reprezentovali 

školu v rôznych súťažiach: futbal (veľký i sálový), hádzaná, volejbal dievčatá, volejbal chlapci, 

florbal, penaltový rozstrel, nohejbal, stolný tenis, cezpoľný beh, atletika.  

     Na škole pokračujeme v tradícii medzitriedneho futbalového turnaja o pohár riaditeľa SOŠ, 

ktorý  má u žiakov veľkú obľubu. Challange Day prebiehal na našej škole v znamení  12 ročníka 

maratónu v aerobicu, ktorý organizujeme pre žiačky SŠ pod názvom „Aerobicom proti drogám“. 

V prestávkach mali účastníci možnosť pozrieť si ukážky účesov, moderného líčenia.  

      Na škole úspešne pracuje krúžok tvorivého písania, ktorého členovia sa svojimi  prácami 

zapájajú do rôznych literárnych súťaží a svojimi prácami prispievajú  do školského časopisu ako i do 

relácií školského rozhlasu. V minulom školskom roku prebehli súťaže v rámci krúžku IKT v tvorbe 

www stránok, súťaž v tvorbe najoriginálnejšieho plagátu, vizitky. Veľmi pekné úspechy dosahujú 

žiaci, ktorí pracujú vo výtvarnom ako i fotografickom krúžku, umiestňujú sa na najlepších miestach 

vo svojich kategóriách.  

Žiaci pracovali vo viacerých krúžkoch (fotokrúžok, krúžok umeleckej tvorivosti, školský 

časopis, práca na PC, konverzácia v cudzom jazyku, mladý kaderník, mladý kuchár, mladý cukrár, 

barmanský krúžok, krúžok carwingu, krúžok zdravovedy, ekologický krúžok, športové krúžky, 

výchovné krúžky  triedneho učiteľa), prácami ktorých sa prezentovali na rôznych akciách 

organizovaných  školou ako napr. Deň otvorených dverí, Deň študentstva, Vianoce, Valentín, Dni 

zdravia a pod. Počas školského roka sa žiaci zapojili do celoškolského kola súťaže v znalostiach 

predpisov BOZP, najlepšie družstvo nás reprezentovalo na celoslovenskej súťaži . Žiačky učebného 

odboru kaderník sa zúčastnili súťaže módnych účesov o cenu mesta Pezinok. 



V rámci citovej výchovy a podpory tvorivosti sme so žiakmi pripravili kultúrny program, 

hudobno-recitačné pásmo Vianoce 2015, zapojili sme sa do akcie Študentská kvapka krvi, „Deň 

narcisov“, „Modrý gombík“, „Červená stužka“, „Biela pastelka“, pokračovali sme v rozvíjaní dobrej 

spolupráce s detským domovom  v Trnave, žiaci zhotovili darčeky, ktoré venovali deťom v DD .  

Žiaci všetkých učebných i študijných odborov sa zúčastnili odborných prednášok, exkurzií, 

firemných dní,  výstav zameraných na zvýšenie ich odborných vedomostí a zručností ( CONECO, , 

AQUA-THERM, LIGNUMEXPO, výstava nábytku v Nitre, Gastro – Nitra, salón Beauty, 

predvádzacie akcie renomovaných kaderníckych firiem, návštevy kaderníckych salónov, účasť na 

firemných akciách v reštauračných zariadeniach , exkurzie v rôznych zariadeniach ako napr. 

Spartan, Tatrachema, , Pečivárne Sereď, Pečivárne Trstín, Vinárske závody Mrva&Stanko, A.S.A 

Trnava, Planetárium v Hlohovci a pod.). 

Pre žiakov i pedagogických pracovníkov boli zorganizované vzdelávacie aktivity formou 

firemných dní , renomovaných firiem, ktoré priniesla na trh mnohé novinky.Pravidlom sa už stali 

firemné dni pre odbor kaderník a kozmetik v podobe prezentácií firiem pôsobiacich v oblasti 

kozmetických služieb. 

           Na našej škole venujeme veľkú pozornosť aktivitám zameraným na prevenciu proti drogovej 

závislosti, pretože si uvedomujeme, že pracujeme s mladými ľuďmi, ktorí patria medzi najviac 

ohrozené  skupiny.  

            Žiaci sa zapojili do celonárodnej kampane „Nefajčiarsky deň 2015“, (relácia v školskom 

rozhlase, nástenka, výtvarná súťaž, rozdávanie letákov), naďalej sme rozvíjali aktivity v rámci 

výchovno-vzdelávacieho programu S tebou o tebe, o dospievaní  a reprodukčnom zdraví. 

     Žiaci všetkých ročníkov sa zúčastnili protidrogového koncertu v športovej hale Slávia, ako 

i akcie s podobným charakterom v kine Hviezda, ktorú organizovalo Trnavské osvetové stredisko. 

Žiaci sa zúčastnili divadelných predstavení, navštívili výstavu „Dejiny Trnavy“ a „Rodina očami 

detí“, Múzeum knižnej kultúry v Trnave, pamätnú izbu Mikuláša Schneidera Trnavského, viaceré 

kultúrne akcie poriadané Trnavským múzeom, synagógou i galériou Jána Koniareka, výstavy kníh, 

pod názvom Libriáda, ktorá bola spojená s besedami so spisovateľmi i dramatickým pásmom, ako 

i filmové predstavenia v kine  MAX. 

     Využili sme i prácu rozhlasového krúžku, ktorý zabezpečil cyklus prednášok  v školskom   

    rozhlase. 

     V rámci svetového dňa boja proti AIDS sa žiaci zúčastnili prednášky pod názvom  

    „Prevencia proti vírusu HIV“. 

     Z príležitosti 17. novembra sa žiaci zapojili do diskusných klubov na témy: „Boj proti   

    rasizmu, diskriminácii, xenofóbii na Slovensku“ a „Postavenie národnostných menšín na  

    Slovensku“.    

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

ekologických a environmentálnych aktivít. V rámci nich separujeme odpad a v tomto školskom roku 

sme sa zapojili do školského recyklačného programu ako i do viacerých ekologických projektov. 

 

p) umiestnenie absolventov na pracovnom trhu: 

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

v školskom roku 2015/2016,  sa môžu evidovať ešte v mesiaci   september 2016. 

  

2. 

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 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 ako i na facebooku 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 

 

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 s 

OVY 

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

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

 

 

        

         Ing. Miroslav Ryška  

                                                                    riaditeľ školy 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


