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Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná odborná škola technická 

Adresa školy Vranovská 4, 851 02 Bratislava 

Telefónne číslo +421 2 63812377 

E-mail  sekretariat.sosvranovska@gmail.com  

Internetová adresa www.sosvranovska.edupage.org  

Zriaďovateľ  Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 
meno 

Funkčné 
obdobie 

Telefón e-mail 

Riaditeľ Ing. Felix 
Dömény 

 
od 1.7.2019 

 

63812335 
0907732141 

riaditel.sosvranovska
@gmail.com  

technicko-ekonomický 
riaditeľ školy 

Ing. Ľubomír 
Kvasnička 

 
do 30.11.2019 

63836554 
0903413089 

kvasnicka@sosvrano
vska.eu  

štatutárna zástupkyňa 
riaditeľa 

Mgr. Petra 
Pavelková 

od 1.7.2019 
63812335 
0904856571 

zastupca.skola.sosvra
novska@gmail.com  

zástupca riaditeľa školy pre 
teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela 
Krajčiová 
 

 
od 1.2.2020 

 

63812377 
kl.12 
0911192498 

 
zastupca.teoria.sosvr
anovska@gmail.com  

zástupca riaditeľa školy pre 
odborné vzdelávanie 

Ing. Janka 
Maštrlová 

 
 

od 1.9.2019 

63812377 
kl.30 
0905630957 

 
zastupca.profesie.sos
vranovska@gmail.co
m  

zástupca riaditeľa školy pre 
výchovu mimo vyučovania 

Mgr. Rudolfína 
Pakanová 
 
Mgr. Mária 
Marková 

do 30.6.2020 
 

od 1.7.2020 

63812377 
kl.37 
0905444186 

pakanova@sosvrano
vska.eu  
 
zastupca.internat.sos
vranovska@gmail.co
m  

vedúca ekonomického 
oddelenia 

 Mgr. Rita 
Dostálová 

od 1.12.2019 
02/63812377 
kl.27 
0911254980 

ekonom.sosvranovsk
a@gmail.com  

vedúci technického oddelenia  Ing. Štefan Kása trvá 
02/63812377 
kl.24 
0911254980 

technicke.sosvranovs
ka@gmail.com  

 

Rada školy 

Rada školy pri SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie novej Rady 
školy začalo dňom 12.4.2020  na obdobie 4 rokov. 
 
 
Členovia novej rady školy  
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Ing. Róbert Uzsák predseda pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Mitko Lambev podpredseda pedagogických zamestnancov 
3.  Mgr. Katarína Nemešová člen rodičov 
4. Monika Zemešová členka rodičov 
5.  Adriana Sobotová členka rodičov 
6. Jozef Zemeš člen žiakov 
7. Mgr. Katarína Pecárová členka nepedagogických zamestnancov 
8.  Branislav Bánsky člen zamestnávateľ 
9. Ing. Lýdia Ovečková členka zriaďovateľa BSK 
10. PaedDr. Igor Mariančík člen zriaďovateľa BSK 
11. Peter Hochschorner člen zriaďovateľa BSK 

 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020  
 V školskom roku 2019/2020 mala 4 zasadnutia. Na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.10.2019 
bola schválená správa o výsledkoch a podmienkach všeobecnovzdelávacej činnosti školy za šk. 
rok 2018/2019. RŠ bola informovaná o stratégii manažmentu a koncepcii rozvoja školy na šk. 
rok 2019/2020, prezentácia synergie v oblasti študijných programov medzi SOŠT Vranovská 
a SPŠS Fajnorono nábr. Bol odsúhlasený plán činnosti a zasadnutia RŠ v šk. roku 2019/2020 
a personálne a finančné zabezpečenie školy v šk. roku 2019/2020. Na zasadnutí RŠ dňa 
11.12.2020 bolo odsúhlasené otvorenie nového 4 ročného študijného odboru s maturitou, forma 
experimentálneho overovania v šk. r.2020/2021 – mechanik automatizovaných systémov. Na 
zasadnutí RŠ dňa 03.03.2020 sa konala voľba nových členov do RŠ na funkčné obdobie 2020 
– 2024 
08.06.2020 sa konalo ustanovujúce zasadnutie novej Rady školy a bola odovzdaná 
dokumentácia o činnosti RŠ za funkčné obdobie 12.04.2016 – 12.04.2020  
    
Žiacka školská rada 
 

Žiacka školská rada pod vedením koordinátorky žiackej školskej rady p. Pavelkovej 
zorganizovala niekoľko podujatí. Najvýznamnejším úspechom bol projekt EYE 2020, 
medzinárodné stretnutie mládeže v Štrasburgu, kde naša škola získala ako jediná škola zo 
Slovenska finančnú podporu od Európskej komisie na úhradu cestovných a ubytovacích 
nákladov na toto podujatie. Vzhľadom na situáciu na jar 2020 v súvislosti so šírením nového 
koronavírusu a na zatvorenie škôl a zrušenie hromadných akcií sa toto podujatie zrušilo. 

Ďalšou významnou udalosťou bola účasť členov žiackej školskej rady na neformálnom 
vzdelávaní a podanie projektu k participatívnemu rozpočtu. Tento bol schválený a škole boli 
pridelené finančné prostriedky v pilotnom projekte. Žiaci aktívne tvorili projekty, nedočkali sa 
však záverečného vyhodnotenia úspešného projektu a jeho realizácie z dôvodu 
epidemiologickej situácie. 
 
Rada rodičov 
 
V tomto školskom roku nepracovala rada rodičov, avšak je záujem o to, aby tento orgán 
vznikol. Snáď pre inšpiráciu rodičov bude príkladom žiacka školská rada 



 4

Poradné orgány školy riaditeľa školy 

Názov Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Predmetová 
komisia 
všeobecnovzdeláv
acích predmetov 
 

Mgr. Valentková Martina 
 

humanitné 
a prírodovedné 
všeobecnovzdelávacie 
predmety podľa ŠkVP 

  

Predmetová 
komisia 
odborných 
predmetov 

Ing. Maštrlová Jana 
odborné predmety 
podľa ŠkVP 
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Údaje o počte žiakov za školský rok 2019/2020 

Počet žiakov školy: 118 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 
Počet 
žiakov z toho ŠVVP 

I.TSA 12  1 

II.TSA 6  1 

I.X 18  3 

II.ZO 10  1 

III.O 13   

I.N 5  

I.ŠPZ 9  

II.ŠPZ 20   

III.ŠPZ 25   

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach  

Na učebné odbory boli žiaci prijímaní bez prijímacích skúšok. 
No odbor vyžadujúci talentové skúšky boli prihlásení 3 uchádzači. 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 102 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka denného štúdia k 15.9.2019: 44 
 
 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník Počet prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

2. 0  
3. 5 Duálna akadémia 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
Klasifikácia tried 
 
 

Trieda SJL ANJ DEJ DU DUR EKN EKP FYZ CHEM INF KMSZ MAT MTL NAV OBN ODP 

I.TSA 3,09                     3,27     2,55   

II.TSA 3,33                     3     2,5   

I.X 2,94 2,22               2,33   3,56         

II.ZO 2,3 2,4     1,67     2,29 1,33 2,3     1,67   1,8   

III.O 3 2,43       2,57                     

I.N 2,8 3 2,4 4     3,2   3 2,4   4 4 5   2,75 

I.ŠPZ         1,58               1,33     2 

II.ŠPZ         1,58 2         1,67   1,33     2 

III.ŠPZ         1,33 1,4         1,5   1,38       

 
 
 
 

Trieda OKM ODV PCNC SPR STZ STT STR TEM TEP TEK TCHM TECH TMO TEO TPV TŠV 
I.TSA   2,09   1               1,91       1,45 

II.TSA   2,67   1,5               3,17       1,5 

I.X   2,95   1   1,94 3,94     4,11   2,82       1,8 

II.ZO 1,33 2,3 2,71 1   2,14 3,14     3,29   1,33   2,14   1,5 

III.O   2 3 1           2,43       2,71   2,15 

I.N               4,25 4   2,25 3 2   3 1,8 

I.ŠPZ 1,36 1,78     2 1,91 1,82     1,64   1,52         

II.ŠPZ 1,36 1,84     1,78 1,91 1,82     1,57   1,5         

III.ŠPZ 1,27 1,64     1,7         1,3   1,28         

 
 
 

Trieda USP VRP VYP 

I.TSA       

II.TSA       

I.X       

II.ZO 2,1   1,33 

III.O       

I.N     3 

I.ŠPZ 1 2,17 1,27 

II.ŠPZ 1 1,78 1,27 

III.ŠPZ   1,2 1 
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Prospech žiakov 

 

Trieda Počet Vyzna
menaní 

Veľmi 
dobre 

Prosp
eli 

Nepro
speli 

Neklasifik
ovaní 

Správanie 
2 

Správanie 
3 

Správanie 
4 

I.TSA 12 3 0 7 1 1 0 0 0 

II.TSA 6 0 0 6 0 0 1 1 0 

I.X 18 0 0 14 2 2 0 0 0 

II.ZO 10 2 2 6 0 1 0 0 0 

III.O 13 2 2 9 0 0 0 0 0 

I.N 5 0 0 3 1 1 0 0 0 

I.ŠPZ 9 2 3 3 0 6 0 0 0 

II.ŠPZ 20 9 8 2 0 1 0 0 0 

III.ŠPZ 25 15 9 1 0 0 0 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda 
Poče

t 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospraved

lnené 
Ospr. na 

žiaka 
Neosprav
edlnené 

Neosp. 
na žiaka 

I.TSA 12 631 57,36 631 57,36 0 0,00 

II.TSA 6 1622 270,33 1462 243,67 160 26,67 

I.X 18 3113 185,24 2836 168,86 277 16,39 

II.ZO 10 1664 166,40 1505 150,50 159 15,90 

III.O 13 2312 177,85 1841 141,62 471 36,23 

I.N 5 390 80,45 356 73,60 34 6,85 

I.ŠPZ 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.ŠPZ 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III.ŠP
Z 

25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
 
 
 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

V školskom roku 2019/2020 sme nematurovali. 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 
 

Trieda Študijný (učebný) odbor 

I.TSA 2498 F technické služby v autoservise 

II.TSA 2498 F technické služby v autoservise 

I.X 

2433 H – obrábač kovov 
2432 H – puškár  
8545 H – zlatník a klenotník 
2464 H – strojný mechanik 

II.ZO 
2433 H obrábač kovov 
8545 H zlatník a klenotník 

III.O 2433 H obrábač kovov 

I.N 

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, 
strojov a zariadení 
2414 L 02 strojárstvo- obrábanie materiálov 
8501 L umeleckoremeselné práce 

I.ŠPZ 
8545 H- zlatník a klenotník, 2433 H- obrábač kovov, 2432 H- 
puškár 

II.ŠPZ 
8545 H- zlatník a klenotník, 2433 H- obrábač kovov, 2432 H- 
puškár 

III.ŠPZ 
8545 H- zlatník a klenotník, 2433 H- obrábač kovov, 2432 H- 
puškár 
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy (údaje k 30.06.2020) 
 
Zamestnanci školy spolu 64 
Počet pedagogických 27 
Z toho:  
- kvalifikovaní 27 
- nekvalifikovaní 1 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 
Počet nepedagogických 37 
Z toho:  
- školský psychológ 0 
- špeciálny pedagóg* 0 
- upratovačky, vrátnik, údržbár 23 
- škol. kuchyňa a jedáleň 0 
- administratívni pracovníci 14 
Spolu počet zamestnancov SŠ 64 
 
Z toho pedagogických 

 
27 

(*ak je platený podľa osobitnej tabuľky, nie pedagogickej) 
 

Pedagogickí zamestnanci 

Pracovný pomer 

 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 22  29 

DPP 0  0 

Znížený úväzok 5  8 

ZPS 0  0 

Na dohodu 3  7 

 
 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
 
Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov  0 5 5 

Majstrov OV  0 7 7 

vychovávateľov  0 15 15 

asistentov učiteľa  0 0 0 

Spolu  0 27 27 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 
2019/2020 
 
 
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
kvalifikačné 0  0 

funkčné  0  2 

špecializačné štúdium  0  0 

adaptačné  0  3 

inovačné  0  0 

aktualizačné  0  0 

doplňujúce pedagogické 0  1 

vysokoškolské pedagogické 0  0 

vysokoškolské nepedagogické 0  0 
 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
EXTRAORDINARIUS IOCALE 19– výstava 
šperkov absolventov školy v Zichyho paláci 

Turnaj v stolnom tenise 

1. Účelové cvičenie Divadelné predstavenie - Nové šaty (Ludus) 
Spoznávanie mesta Bratislava Konferencia BeREADY for the future 
Florbal – okresné kolo BA V stredných škôl – 
súťaž chlapcov (organizácia aj účasť), súťaž 
dievčat (organizácia) 

Zážitkové centrum vedy Aurelium 

Mikuláš – pripravené ŽŠR Teambuilding v CPPPaP 
Vianočný medzitriedny futbalový turnaj + 
spoločná kapustnica 

 

Vianočný mini trh MŠVVaŠ SR Dni župných škôl 
DOD – 4 termíny Župný športový deň 
Imatrikulácia  
Technická olympiáda  
Lyžiarsky výcvik  
ZENIT  
Monterkový deň  
 
 
 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach   

Názov súťaže, 
olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 
Krajské 

kolo 
Celosloven

ské kolo 
Názov súťaže Umiestnenie 

ZENIT - strojárstvo  1 7   
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Projekty 

 
Počas školského roka 2019/2020 sme sledovali všetky projektové výzvy, ktoré by boli pre 
našu školu prínosom v prípade, že by sme boli úspešní. Pripravili sme nasledovné projekty: 
a.) STEP AHEAD 2 (Krok vpred 2) - SOŠT je partnerom projektu realizovaného 

z prostriedkov grantu ERASMNUS + KA2. Obsahovo je projekt zameraný na vzdelanie 
pedagógov a MOV v oblasti metodickej tvorby vzdelávacích materiálov a odborne  
ekologické pohony automobilov.  5 pedagógov z SOŠT a SPŠs (v rámci synergie škôl) 
sa zúčastnili školenia vo Fínsku (intelektuálne výstupy v podobe metodík sú zverejnené 
na stránke Projektstepahead.sk) a ďalší 5 čakajú na školenie v Španielsku, čo ale bude 
pravdepodobne ťažko zrealizovateľné. Projekt po predĺžení konči 30.06.2021. 

b.) Nabíjacie stanice pre elektromobily- výzva MDPaTk, čakáme na druhú výzvu, bol tam 
nejaký administratívny nedostatok fyzického doručenia žiadosti 

c.) Pomáhajúce profesie- získali sme 2 členný  inkluzívny tím (psychológ a pedagogický 
asistent) na obdobie 2 rokov 

d.) Škola škole: recyklácia technických zariadení dielne ako nástroj enviromentálnej 
gramotnosti žiakov (prebehla renovácia zverákov a výroba sudov na kovový odpad  
v kooperácia s SOŠ dopravnou) 

e.) Škola škole: My v Európe, Európa u nás – projekt v spolupráci so SPŠ strojníckou (v 
rámci synergie), bol úspešný avšak nebol realizovaný vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu, keďže nosným prvkom projektu bola účasť žiakov na medzinárodnom podujatí 
mládeže v Štrasburgu, EYE 2020, ktoré sa malo konať v máji 2020. 

f.) Projekt Otvorená škola oblasť športu – úspešný projekt na doplnenie materiálneho 
športového vybavenia, údržby športového náradia, náčinia a nákup dresov. 

g.) Projekt Participatívny rozpočet – prvý krát v rámci BSK – pilotný projekt zameraný na 
činnosť žiackej školskej rady a zapojenia žiakov do diania v škole. Projekt bol úspešný, 
bol v škole rozbehnutý, boli vybraté vhodné aktivity, ktoré sa mali hodnotiť a následne 
realizovať. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bol projekt zrušený zo strany BSK. 

h.) Erasmus + KA1 “Učíme s v Erópe“- projekt zameraný na mobilitu žiakov s cieľom 
získať odborné zručnosti, jazykové kompetencie a interpersonálne spôsobilosti. 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme neboli úspešní.  

i.) Erasmus +KA2 „Strojárstvo pre budúcnosť“ projekt zameraný na školenia učiteľov 
a tvorbu vzdelávacích materiálov  pre pripravovaný experimentálny odbor. Podobne 
ako KA1 sme pre nedostatok finančných prostriedkov neboli úspešní.  

j.) Mimoriadna výzva EK z dôvodu COVID situácie: IT hardware as a tool for distance 
learning in VET for everyone: na prípravu projektu sme mali 1 týždeň, podali sme ho 
včas, ale zo 7000 podaných žiadostí uspokojili cca 120.  
 
Je veľmi náročné, aby sa škola, ktorá nemá projektovú históriu, v súčasnosti si len 
buduje meno a postavenie medzi SOŠ v BA a ktorá má zatiaľ málo žiakov  presadila v 
medzinárodných projektoch. Hodnotitelia vždy zvážia efektivitu investície a preferujú 
školy s vyšším počtom žiakov a širšou návratnosťou investície.  Napriek tomu sa 
nevzdávame a budeme projekty podávať do vtedy, kým sa nám to podarí. 

 
 
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V školskom roku 2019/2020 nebola na našej SOŠ vykonaná inšpekcia. 
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Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 
Na TV: 
                Počas školského roka bola stavebne prepojená časť školy a časť internátu tak, že 
vzniklo nové administratívne a riadiace centrum školy, kde sa nachádza kabinet zástupkyne pre 
teoretické vyučovanie, sekretariát školy, miestnosť riaditeľa a zástupkyne riaditeľa, ktorá 
zároveň slúži aj na rokovacie a poradové účely. Táto časť je spojená s ekonomicko-technickým 
oddelením. Celú prestavbu realizovali zamestnanci úseku údržby a teda sa výrazne ušetrili 
finančné prostriedky a zároveň sa sekretariát stal prístupným pre žiakov, bez nutnosti vstupovať 
do internátu. 

Uvedeným prepojením zanikla zborovňa pre učiteľov. Učitelia majú k dispozícii dva 
kabinety. V každom kabinete je jeden počítač napojený na internet. V zborovni je jeden starý 
notebook, tlačiareň so skenerom.  

Máme k dispozícii dve klasické triedy a jednu prechodovú miestnosť, ktorú sme získali 
výmenou za učebňu číslo 1 (počítačová učebňa – tú sme presťahovali do dielenského traktu) 
od nájomcu. V triedach sú zelené drevené tabule na popisovanie kriedami. Triedy sú vybavené 
dataprojektormi. Počas leta sme triedy zrenovovali, v dvoch sa vymenila podlaha, triedy sa 
vymaľovali. V chodbe na prízemí sa umiestnili nové šatníkové skrinky pre žiakov a pri vstupe 
do školy za vrátnicou sa umiestnila galéria strojárskych a zlatníckych výrobkov. 

Miestnosť, ktorú sme získali od nájomcu výmenou za učebňu č. 1, tvorí prechod medzi 
školou a dielňou, takže žiaci aj učitelia môžu bezpečne prechádzať z jednej časti do druhej bez 
nutnosti opúšťať budovu školy. Je tým tiež zabezpečený plynulý chod školy, keďže učebne 
v dielenskom trakte sa využívajú z dôvodu malého počtu tried aj na bežné vyučovacie hodiny. 
 
 
 
Na OV: 
 
Úsek praktického vyučovania bol nahradený  úsekom  odborného vzdelávania. Centrom 
vzdelávania pre odborné predmety a odborný výcvik je budova dielne, ktorá je 
v nevyhovujúcom technickom stave. Najhoršie na tom sú sociálne zariadenia pre žiakov na 
prízemí, okná, ktoré sú nefunkčné príp. rozbité a elektrické rozvody. Pomohlo by aj zateplenie. 
Napriek tomu sa vďaka správne nastavenému režimu vykurovania podarilo počas zimných 
mesiacov zabezpečiť pracovnú teplotu odporúčanú normou. 
Materiálno-technické zabezpečenie dielní praktického vyučovania je na pomerne slabej úrovni,  
pretože  niektoré stroje a zariadenia sú už  zastaralé príliš opotrebované a vyžadujú si stredné, 
príp. generálne opravy, na ktoré však zatiaľ škola  nedisponuje dostatočnými finančnými 
prostriedkami. Ale aj  napriek tomu, že pre tento školský rok sme mali extrémne limitovaný 
rozpočet, potreba zmeny a chuť niečo pre to urobiť priniesla ovocie. Celý tím úseku OV počas 
obdobia Covid opatrení 4 dni v týždni pracoval (samozrejme za prísnych hygienických 
opatrení) a podarilo sa mu skvalitniť priestory pre výučbu odborných predmetov. V učebniach 
informatiky, CNC programovania a v učebni Heidenhain sme zrealizovali kompletnú výmenu 
pracovných stolov a katedier učiteľa. Priestory sme vybalili skriňami a policami s učebnými 
pomôckami a učebnicami, potrebnými k výučbe (nábytok sme dostali ako sponzorský dar od 
firmy AT service). V dielňach praktického vyučovania sme zrealizovali kompletnú renováciu 
pracovných stolov a zverákov (výmena pracovných dosiek, nástrek zverákov, výmena matíc 
a čapičiek  vo zverákoch). Zviedli sme systém výbavy pracovných zásuviek základným 
náradím, ktoré je vložené do tvarových šablón z karimatiek, pripravených na mieru pre každý 
kus náradia. Šablóny sú nalepené na styrodure a vložené do zásuviek.  Zásuvky sú 
uzamykateľné a každý užívateľ prevezme zodpovednosť za celý obsah. Zriadili sme pracovisko 
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pre skupinu strojných mechanikov, kde sú umiestnené zariadenia pre získanie požadovaných 
zručností: nožnice, ohýbačka, zakružovačka, vŕtačky, skrutkový lis..... Vizuálne tieto zariadenia 
ešte nie sú zrenovované, ale budeme na tom pracovať počas ďalšieho obdobia. V priestoroch 
dielne sme zriadili novú učebňu - meracie laboratórium, ktorá bude slúžiť na výučbu predmetu 
Kontrola a meranie a bude úzko prepojená  s odborným výcvikom, aby študenti pochopili 
vzťahy medzi výrobou a oddelením technickej kontroly. Na základe našej požiadavky sa 
zrekonštruoval  podokenný múr v jednej časti dielne, čím sa opäť  zlepšila kultúra pracovného 
prostredia. Úpravy sa týkajú aj zlatníckej dielne na Úderníckej ulici, kde sa vymenili pracovné 
dosky na stoloch, namontovali sa nové plynové horáky a vymenili sa pracovné stoličky. 
Dôležitou zmenou bolo tiež zriadenie dennej miestnosti pre študentov, kde sme zaviedli teplú 
vodu, priestor vybavili chladničkou, mikrovlnkou a rýchlovarnou kanvicou, skultúrnili 
príjemnými obrázkami. Kapacita miestnosti je v súčasnosti 30 žiakov, čo vytvára dostatočný 
priestor pre oddych počas desiatovej a obedovej prestávky.  
   
 V učebni CNC techniky sa nám z finančných dôvodov zatiaľ nepodarilo konštrukčne 
a elektronicky zrekonštruovať posledný plánovaný učiaci CNC stroj, konkrétne sústruh na CNC 
ovládací systém INTYS. Tento softvér je však už tiež zastaralý a vyžadoval by investíciu pre 
zakúpenie nového. Vybavenie počítačmi je zastaralé. 
Máme 6 riadiacich klávesníc pre programovanie riadiaceho systému HEIDENHAIN, kde sú 
nainštalované programy pre odborné vzdelávanie. Dvaja učitelia majú k dispozícii notebooky 
z projektu MPC, ktoré by vyžadovali up-grade a rozšírenie pamäte . Ostatní sú bez počítača. 
Internetové pripojenie je však nestabilné a wifi slabá. 

. 
Učebňa vytvorená pre výučbu ovládacieho systému Heindenhain – Inventor a vybavená 

cvičnými ovládacími panelmi od firmy EMCO pre vyučovanie programovania rôznych 
ovládacích systémov ako napr. Heidenhain, Sinumerik, Fanuc, Fagor, ako aj vyučovanie iných 
CAD/CAM systémov, napr. AutoCAD, EdgeCam taktiež vyžaduje investíciu do PC, aby mali 
technické parametre pre  najnovšie grafické softvéry  
  
 
Finančné a hmotné zabezpečenie 
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov SOŠ 
             boli poskytnuté dotácie na prípravu mládeže na  povolanie v nasledovných objemoch: 

- prevádzka SOŠ  - 329 077,29 € 
- prevádzka školského internátu – 664 587,03 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Príspevok rodičov na ubytovanie žiakov – 202 677,86 € 
 

     3.  Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít. 
SOŠ získala vlastnými aktivitami nasledovné vybrané významné tržby: 
 
- Ubytovanie študentov VŠ – 1 538,- € 
- Prenájom telocvične – 8 167,00 € 
- Odborná prax žiakov – 3 241,75 € 
- Prenájom nešt. škôl – 19 758,00 € 
 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
  

SOŠ realizovala v roku 2019 podnikateľskú činnosť, pri ktorej dosiahli tržby  55 711,37 €.  
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
Školstvo ako také by malo pripravovať absolventov v oblasti ľudských zdrojov pre potreby trhu 
práce v príslušnom regióne, štáte. Z týchto potrieb by mala vychádzať koncepcia regionálneho 
školstva. Koncepcia školy musí preto vychádzať z týchto požiadaviek po určitom zohľadnení 
samozrejme aj záujmu verejnosti. Záujem verejnosti nie vždy korešponduje so spoločenskými 
potrebami, ale k prežitiu školy je potrebné s ním uvažovať. Investícia do vzdelania je najlepšou 
investíciou do budúcnosti, účinná a významná prevencia proti nezamestnanosti, zločinnosti 
a drogovej závislosti. Cieľom našej SOŠ je byť miestom vzdelávania mladej populácie, ale aj 
v oblasti celoživotného vzdelávania. Našou snahou je byť kultúrnym, športovým 
a spoločenským centrom, byť konkurenčne schopní na trhu v regióne, ale aj v zahraničí. To 
znamená pripravovať kvalifikovaných odborníkov pre potreby praxe, pre remeslá, ale aj pre 
ďalšie štúdium. Hlavnou prioritou je práca so žiakmi, škola je pre žiaka.  Snahou bolo zlepšiť 
materiálno technické vybavenie, zlepšenie prostredia. Na dielni PV sme vytvorili novú učebňu 
zariadenú počítačovou technikou s projektorom pre vyučovanie najnovších riadiacich 
systémov.  Nepodarilo sa nám aj napriek spolupráce so ZŠ v Petržalke pri nábore – dňoch 
otvorených dverí, avšak sa nám podarilo zorganizovať „Technickú olympiádu“ pre žiakov ZŠ. 
Cieľom do nového školského roka bude zlepšiť spoluprácu s podnikmi, so základnými školami 
za účelom vyššieho náboru pri využití duálneho vzdelávania. 
 
Výsledky, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť a návrh opatrení 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
          V tomto školskom roku sa podpísala prvá zmluva o duálnom vzdelávaní so spoločnosťou 
BEZ transformátory, kde majú učňovskú zmluvu podpísanú traja učni. Okrem toho škola 
zabezpečuje odborný rozvoj v rôznych strojárskych organizáciách a pneuservisoch. 
 Vzhľadom na lepšie uplatnenie absolventov sme otvorili nadstavbové štúdium 
v odboroch nadväzujúcich na učebné odbory, ktoré sa na našej škole vyučujú. 
 
 
 
 
 
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 
 

Spolupráca s rodičmi sa robila formou triednych aktívov ZRPŠ konaných raz 
štvrťročne. Na zasadnutia triednych aktívov chodí veľmi málo rodičov. Neexistuje Rada 
rodičov Každý triedny učiteľ, majster a vychovávateľ je v kontakte s rodičom. 

Najužšia je komunikácia s rodičom a triednym učiteľom, ktorá je veľmi intenzívna. Na 
komunikáciu sa používajú správy cez EduPage, maily a telefonáty. V neposlednom rade, 
v prípade vážnych príčin ide o osobné stretnutia rodičov s triednym učiteľom, výchovným 
poradcom či vedením školy priamo v škole.            
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Organizácia výučby na TV 
 

V tomto školskom roku sme prešli výlučne na elektronické vedenie triednych kníh 
a dochádzky žiakov za využitia systému AscAgenda a EduPage. Nie je ešte doriešené vedenie 
dochádzky zamestnancov, i keď elektronické zaznamenávanie dochádzky zamestnancov bolo 
skúšobne spustené v júli 2020. Systém AscAgenda má veľký potenciál na zníženie byrokracie 
a zefektívnenie niektorých pracovných úloh. Plánované bolo aj zavedenie tohto systému pri 
práci na internátoch, zavedenie modulov školskej jedálne a modulu platby. 
 
Teoretické vyučovanie metodicky zabezpečovala v prvom polroku Mgr. Pavelková a od 
1.2.2020 ZTV Ing. Michaela Krajčiová.  
Zo strany vedenia bol dôraz kladený hlavne : 

 hygiena a bezpečnosť –plnenie školského poriadku 
 vypracovanie školských vzdelávacích programov 
 rozpracovanie ZPD, príprava tematických plánov 
 príprava žiakov na ZUS 
 využívanie dostupných učebných pomôcok a techniky 
 organizáciu exkurzií  
 efektívne využívanie vyučovacích hodín 
 plnenie plánov: PK 
  právnej výchovy 
  drogovej prevencie 
  výchovného poradcu 
 systematickú pripravenosť učiteľov na vyučovanie 
 vedenie evidencie a písomnej dokumentácie 
 plnenie úloh vyplývajúcich z POP pre šk .r. 2019/20. 

 
Kvalita plnenia úloh sa zabezpečuje kontrolnou a hospitačnou činnosťou. 
Hospitačná činnosť sa konala podľa vopred stanoveného rozpisu. Hospitácie vykonávali 
predsedovia PK a ZTV. 
Všetky problémy boli pravidelné riešené na úsekových poradách TV, ktoré sa konali min. 
1-krát mesačne. 
               Z vyučovacích jazykov sa učil anglický jazyk. Z povinne voliteľných predmetov 
ETV/NAB si všetci žiaci prvých a druhých ročníkov v tomto šk. roku zvolili ETV.  
                
Naplnenosť a vytváranie tried podľa príbuzných odborov bolo v súlade s vyhláškou.  
V tomto školskom roku sme otvorili nadstavbové štúdium nadväzujúce na učebné odbory 
vyučované v našej škole, tak aby si úspešní absolventi učebných odborov mohli zvýšiť 
kvalifikáciu. Vďaka patrí BSK za podporu, keďže to je štúdium otvárané po dlhom čase, ktoré 
malo zatiaľ slabú propagáciu a preto bola trieda otvorená s nižším počtom žiakov. 
 
 Obsah vzdelávania je pre každý učebný a študijný odbor sumarizovaný v školských 
vzdelávacích programoch. Je dôležité, aby programy  spĺňali formálne požiadavky MŠVVaŠ 
(to znamená aktualizáciu a zapracovanie všetkých zmien podľa dodatkov k ŠVP), ale hlavne, 
aby absolventom odborov poskytovali také vedomosti a zručnosti, ktoré požaduje trh práce. Pre  
uplynulý šk. rok sme pripravili nasledovné vzdelávacie programy: 

a.) Strojárska výroba a jej prevádzkyschopnosť Je to program pre 3 ročné učebné 
odbory v DSV, sumarizuje obsah vzdelávania pre obrábača kovov (2433 H), 
strojného mechanika (2464 H) a puškára (2432 H). Celý program je pripravený tak, 
že obsah základných odborných predmetov v prvom ročníku je zhodný, čím sa 
vytvoria podmienky pre možnú zmenu odboru v 2. ročníku, ak sa študent 
vyprofiluje inak, ako sa pôvodne rozhodol. Tento program sa realizuje s partnerom 
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BEZ transformátory, a.s., s ktorou má naša škola uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 
duálneho vzdelávania. 

b.) Nastavovanie, programovanie a údržba strojového parku v priemyselných 
prevádzkach. Je to program pre štvorročné študijné odbory v DSV, sumarizuje 
obsah vzdelávania pre mechanika nastavovača (2411 K), mechanika strojov 
a zariadení (2413 K) a programátora zváracích a obrábacích strojov (2426 K). Pre 
tento program pripravujeme zmluvu o poskytovaní duálneho vzdelávania s firmou 
INAT, ktorá sa venuje nie len klasickému strojárstvu a údržbe strojového parku,  
ale aj vývoju a výrobe vlastných  3D tlačiarní a príprave výrobného programu pre 
3D tlač. 

c.) Automatizované výrobné systémy. Tento program je experiment a obsahovo 
vytvára vzdelávacie portfólio pre strojárstvo budúcnosti. To znamená, že okrem 
základov klasického strojárstva sa budú študenti venovať hydraulike, pneumatike, 
robotike, 3D tlači, „cloud“ systémom a podmienkam tvorby „smart factory“. 
Experiment bol pripravený už k marcu 2020, k dnešnému dňu však stále čakáme na 
podpis zmluvy so ŠIOV- om, ktorý má byť odborným garantom programu a bez 
ktorého nemôžeme v spolupráci s naším zriaďovateľom BSK žiadosť 
o experimentálne overovanie podať na akreditačnú komisiu MŠVVaŠ.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizácia výučby na OV 
 
     Hlavnou úlohou praktického vyučovania bolo zabezpečenie vyučovania odborného 
výcviku podľa učebných osnov, ktoré sú rozpracované do tematických plánov a nových 
vzdelávacích programov, popísaných vyššie. Odborný výcvik pre žiakov strednej 
odbornej školy technickej bol zabezpečený v „dielňach praktického vyučovania“, ktoré 
sú súčasťou areálu školy, a  na zlatníckej dielni, ktorá  sa nachádza na Úderníckej ulici  
/cca 300 m/  od objektu SOŠ. 
 
     Praktické vyučovanie je zabezpečené v dielňach, ktoré sú rozdelené podľa charakteru 
vyučovania na dielňu: 
 

- ručného spracovania kovov 
- strojného spracovania kovov 
- učebňu učiacich strojov CNC- INTYS 
- CNC učebňu  Heidenhain  
- počítačovú učebňu pre GRS 
- všeobecnej odbornej teórie 
- autodielňu a učebňu pre TSA 
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- zlatnícku dielňu. 
 
     Plynulý chod dielní PV zabezpečovalo 8 pedagogických  a  1 nepedagogický 
zamestnanec. Do pedagogických zamestnancov boli zahrnutí : ZOV a 7 majstrov OV. 
Nepedagogický zamestnanec je vedúca výdajne náradia .     Majstri OV vykonávali 
praktické vyučovanie podľa učebných osnov, ktoré sú rozpracované do tematických 
plánov pre jednotlivé profesie. 
     Vedomosti a zručnosti žiaci získavali na cvičných prácach, ktoré vo väčšej miere 
zodpovedali preberaným témam. 
V šk. roku 2019/2020 sme uzatvorili  duálnu  zmluvu s BEZ transformátory  a.s. a traja 
žiaci 1. ročníka začali študovať v DSV. Zazmluvnené sú odbory obrábač kovov a strojný 
mechanik . 
 
Spolupráca s firmami patrí ku kľúčovým oblastiam rozvoja školy s odborným zameraním. K 
našim stabilným partnerom, s ktorými spolupracujeme buď v DSV alebo vo forme 
poskytovania praktického vyučovania patria: CNC frézovanie, Drilling s.r.o., Častulík s.r.o., 
INATs.r.o, BEZ-transformátory a.s., SNOP automotive a.s., firma Kamenský, 1. zbrojárska  ako 
aj množtvo autoservisov v Bratislave a okolí: Podunajské Biskupice, Pionierska ulica v BA, 
Záhorská Bystrica, Moravský sv. Ján a ďalšie. Strojárske firmy nám svojimi cennými radami 
prispeli k tvorbe obsahu vyššie uvedeného experimentu. V súčasnosti rokujeme s firmami 
o možnosti zastrešiť spoluprácu  formou „Memoranda“ dať tak našim profesionálnym vzťahom 
oficiálnu formu. 
 
 
Protidrogový program 

Plán činnosti koordinátora vychádzal z „Národného programu boja proti 
drogám“ a z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ. 

 V prevencii drogových závislostí významne pôsobí výchovný poradca Mgr. Petra 
Pavelková a koordinátor prevencie Bc. Karin Lejtrichová. Výchovný poradca a koordinátor pre 
protidrogovú výchovu úzko spolupracuje s rodičmi. Náplňou práce bolo realizovať 
preventívno-výchovné programy, monitorovať a analyzovať situáciu na škole z pohľadu 
užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy, poskytovať výchovné konzultácie 
žiakom a rodičom, usmerňovať preventívnu činnosť a plniť úlohu poradcu v otázkach drogovej 
prevencie. 

Spolupráca s CPPPaP bola veľmi zriedkavá. Programy, na ktoré sme sa prihlásili ako „Duševné 
zdravie“ či „teambuildning“ pre prvákov boli zo strany CPPPaP zrušené.  

 
Akcie so žiakmi mimo  pedagogickej činnosti  
 
                  Učitelia so žiakmi navštevovali výstavy a konali  odborné exkurzie  čím doplňovali 
odborné a  teoretické vedomosti  a vedomosti v oblasti EVV žiakov. Tvorivosť a súťaživosť 
žiakov sa podporovala množstvom idborných súťaží. Je to  oblasť  ktorej sa v predošlom období 
na našej nevenovala pozornosť, ale ktoré sú pre formovanie študentov, budovanie vzťahu 
k profesii  a celkovému rozvoju osobnosti veľmi dôležité. Zrealizovali sme nasledovné odborné 
súťaže: 

a.) Okresné kolo Technickej olympiády ZŠ: v spolupráci s centrom voľného času Juventa 
sa žiaci 5 bratislavských obvodov zúčastnili súťaže technických zručností. Súťaž mala 
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teoretickú a praktickú časť a výsledkom boli výrobky z dreva zhotovené podľa 
výkresovej dokumentácie . 

b) Krajské kolo technickej olympiády ZŠ: víťazi obvodných kôl postúpili do vyššieho 
levelu súťaže a k bratislavským víťazom pribudli aj okresy Malacky, Pezinok a Senec. 
Formálna stránka súťaže bola zhodná, ale organizačne sme všetko zastrešovali my. 
Hodnotiaca komisia sa vzdala svojich symbolických miezd a uvedené prostriedky sme 
presunuli do položky odmien pre súťažiacich. Vďaka tomu víťazi vysúťažili hodnotné ceny 
– akumulátorové  náradie, ktoré by potešilo každého domáceho kutila. Všetci účastníci 
obdržali taštičky s drobnými prezentami a perami  od našich partnerských firiem, čím sme 
organizačnú úroveň súťaže opäť posunuli do vyššieho levelu.  
b.) ZENIT v strojárstve je tradičná súťaž zručnosti, ktoré sa realizuje už 22 rokov. Za 

ostatých 7 rokov sa naša škola súťaže nezúčastnila, preto sme sa rozhodli túto tradíciu 
obnoviť. Okrem školského kola, ktoré  sa uskutočnilo v novembri 2019 a víťazi boli 
opäť odmenení hodnotnými cenami ( digitálne posuvné meradlá a rôzne náradie ) sme 
sa zúčastnili aj celoslovenského kola v Košiciach. Realizovalo sa vo februári 2020 
a bola to pre nás cenná skúsenosť.  

c.) Mladý technik v minulom roku sme zrealizovali 1. ročník tejto súťaže, ktorá je 
vyvrcholením  vzdelávacej oblasti ručného spracovania kovov študentov prvých 
ročníkov. Uskutočnila sa v decembri 2019, otvorila novú súťažnú tradíciu  a študenti 
opäť vysúťažili hodnotné ceny a zlepšili si svoje “technické“ povedomie.  

d.) Regionálna súťaž v TK: tradičná súťaž v tvorbe výkresovej dokumentácie sa  
neuskutočnila z dôvodu pandemických opatrení  SR.  

e.) Študentský šperk tradičná súťaž, organizovaná cechom zlatníkov sa v minulom 
školskom roku, obdobne ako súťaž v TK neuskutočnila z dôvodu pandémie. Téma 
„Šperk ulice“  naše študentky oslovila  a intenzívne sa na súťaž pripravovali. 
V súčasnosti čakáme na informáciu od organizátorov,  akým spôsobom, a či vôbec sa  
minulý ročník uzavrie.  
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Príloha č. 1 

Správa  o hospodárení SOŠ technickej, Vranovská 4– r. 2019 
 
 
        SOŠ  technická ,  Vranovská 4  dosiahla  v roku  2019  výsledok hospodárenia po 
zdanení stratu 7 300,91 €. 
Z toho  predstavovala  strata  z podnikateľskej  činnosti  1 458,10 € 
Celkové   výnosy  dosiahli  hodnotu                                    1 822 507,30 € 
Z toho vybrané výnosy predstavovali  :  

 -  transféry  zriaďovateľa  ( BSK )  :                                   1 142 576,00 €   
 -  z toho  : 
 -  na  prevádzku  ŠI  :                   867 264,89 € 
 - na prevádzku školy :       275 311,11 € 
                 
 - výnosy samosprávy z kapitálových transferov :      27 720,41 € 
 - výnosy št. rozpočtu  z kapit. transferov:            105,24 € 
  
 
 -  tržby  za  podnikateľskú  činnosť  :     31 670,47 € 
 -  tržby  za  ubytovanie  žiakov SŠ celkom :              165 735,58 € 
 -  tržby  za  ubytovanie  ostatní    :    18 809,10 € 
 -  tržby za použ. telocvične :         8 167,00 € 
  

 
Celkové  náklady  na  činnosť  SOŠ  dosiahli  hodnotu             1 829 808,21 € 
 Z toho vybrané náklady predstavovali  :  
 
 -  mzdové  náklady  :          739 706,92 € 
 -  náklady  na  zákonné  poistné :                 250 569,44 € 
 -  sociálne  náklady  :            63 171,41 € 
 -  náklady  na  energie  :      133 545,41 € 
 -  náklady na materiál  :        46 528,58 € 
 -  náklady  na  služby  :      271 520,31 € 
 -  odpisy  DHM a opravné položky:       31 122,21 € 
 -  daň  z nehnuteľnosti  :          7 254,44 € 
 - daň z príjmu PO                  0,00 € 
 
 
 
Celková netto účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku SOŠ bola      861 456,01€ 
Priemerný  mesačný  zárobok  zamestnanca  dosiahol  .....................          1 098,79 € 
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov celkom ...........................                       56,1 osôb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

Príloha č. 2 
 

Školský internát pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská č.2, 4 
851 02  Bratislava 

 
 
 

                 Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 
 
 
     Výchovno – vzdelávacia činnosť v Školskom internáte pri Strednej odbornej škole 
technickej bola uskutočňovaná podľa výchovného programu, v súlade s cieľmi a princípmi 
výchovy a vzdelávania v znení školského zákona a platnej legislatívy týkajúcej sa ŠI. 
V komplexnej činnosti internátu sme uplatňovali tvorivo-humanistický model výchovy 
a vzdelávania, kde je v centre pozornosti žiak, jeho potreby, záujmy a vlastný rozvoj. 
Činnosť na internáte sme plánovali a realizovali tak, aby uspokojila záujmy a potreby  čo 
najväčšieho počtu ubytovaných žiakov. Rozvíjali sme kľúčové kompetencie žiakov, s cieľom 
pripraviť ich na aktívny život v informačnej a multikultúrnej spoločnosti.  
Vo výchovnej činnosti sme sa venovali prevencii proti drogám, agresivite, šikanovaniu a iným 
nežiadúcim, patologickým javom spoločnosti. 
V každej oblasti výchovy sme dbali nato, aby boli dodržané práva dieťaťa.         
 
Činnosť školského internátu v tomto školskom roku výrazne ovplyvnila epidemiologická 
situácia na jar 2020, kedy sa z dôvodu prerušenia vyučovania v školách a prechodu na dištančné 
vzdelávanie od marca do konca školského roka, nebolo možné ani ubytovanie študentov 
v školskom internáte, čo výrazne ovplyvnilo aj finančnú situáciu školy ako takej ako aj finančnú 
situáciu zamestnancov pracujúcich pri výchove a vzdelávaní v školskom internáte. 
 
Vzhľadom na rýchly nástup mimoriadnej situácie sme na žiadosť zriaďovateľa BSK poskytli 
súčinnosť pri príprave školských internátov, ktoré mali slúžiť ako karanténne ubytovanie pre 
zdravotníckych zamestnancov. Z tohto dôvodu bolo potrebné do týždňa vypratať a zbaliť 
osobné veci ubytovaných študentov, umiestniť ich do uzamykateľných miestností, pripraviť 
izby na karanténne ubytovanie. Túto fázu zvládli vychovávatelia spolu s upratovačkami veľmi 
dobre. Internát na Vranovskej V2 (186 lôžok) bol pripravený za 3 dni, a internát na Vranovskej 
4 o niekoľko dní neskôr (214 lôžok). Bratislavský samosprávny kraj finančne zabezpečil 
pokrytie výdavkov na doplnenie lôžkovín (paplóny, vankúše, obliečky, uteráky) a hygienických 
prostriedkov (toaletný papier, mydlá). Napriek pripravenosti boli tieto priestory prázdne po celý 
čas. Karanténne ubytovanie využili len dvaja záchranári, ktorí tam bývali 5 a 7 dní.  
Po celý tento čas nemohli vychovávatelia vykonávať svoju základnú činnosť, preto zo začiatku 
dokončovali papierovú agendu a pripravovali sa na ďalší školský rok. 
Napriek tomu, že celá táto situácia výrazne ovplyvnila prácu školského internátu, v prvom 
polroku a v lete si školský internát plnil riadne svoju primárnu úlohu. 
 
 
 
 

Základné údaje ŠI 
 

V školskom roku 2019/ 2020 bolo v školskom internáte ubytovaných 392 žiakov. Z toho 222 
dievčat a 170 chlapcov. 
Ubytovaní žiaci navštevovali v prevažnej miere nasledovné stredné školy a gymnáziá:  
Gymnázium Pankúchova  
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Gymnázium Einsteinova  
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa 
Evanjelické Lýceum, Vranovská č.2   
Gym. Dunajská s vyuč. jaz. maďarským  
SOŠ technická, Vranovská     
SOŠ elektrotechnická, Hálova 
SOŠ elektrotechnická, Zochová  
SSOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská   
SSUŠ animovanej Tvorby, Vlastenecké nám.  
SOŠ zdravotnícka, Strečnianska  
SOŠ potravinárska, Farského  
Obchodná akadémia Hrobákova  
Obchodná akadémia Dudová  
Cirkevné konzervatórium Beňadická  
Štátne konzervatórium Tolstého   
ŠÚV J. Vydru  
 
 
Internát sa nachádza v dvoch budovách, na Vranovskej 2 a 4. Žiaci boli ubytovaní na 
dvojlôžkových izbách bunkového typu s príslušenstvom / WC + sprchovací kút /. V každej 
budove internátov sú k dispozícii kuchynky so základným vybavením /dvojplatnička, 
mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica/.  
V čase prípravy na vyučovanie resp. v čase  osobného voľna žiakov, bolo na Vranovskej č.4  
k dispozícií 5 spoločenských miestností a na Vranovskej č.2  6 spol. miestností. Žiaci mohli 
v oboch internátoch využívať WIFI pripojenie, ktoré žiakom slúži predovšetkým na štúdium, 
komunikáciu so školou, rodinou, ale aj zábavu vo voľnom čase. 
Upratovanie spoločných priestorov bolo zabezpečované upratovačkami, izby si žiaci udržiavali 
v čistote sami, pod dohľadom vychovávateľov. 
Ubytovanie v budove ŠI – Vranovská 4 bolo zabezpečené aj počas víkendov /okrem prázdnin 
a sviatkov/, nakoľko ubytovaní žiaci pochádzajú z celého Slovenska, Srbska, Ukrajiny a Ruska.  
Budova ŠI – Vranovská 2 bola počas víkendov zatvorená, prevádzka končila v piatok o 17.00 
hod. a začínala v nedeľu o 14.00 hod. 
 
 
 
                                            Výchovno- vzdelávacia činnosť. 
 
 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte zabezpečovali skupinoví vychovávatelia 
a pomocní vychovávatelia. 
ŠI – Vranovská 4 : Skupinoví vychovávatelia : 3.posch. – Mgr. Patrícia Bajdich 
                                               4.posch. – Mgr. Robert Jakubec     
                                               5.posch -  Jaroslava Kecerová 
                                               6.posch  - Ing. Jánošík Ľubor 
                                               7.posch. - Víghová Judita 
                                               8.posch. -  Mgr. Manová Oľga 
                                               9. posch.-  Ing. Onderišinová Bibiana 
                                              10.posch. – Ivaničová Darina 
Pomocní vychovávatelia :   Viera Bónová, Tatiana Šimanová                                     
                                               
ŠI – Vranovská 2 : 
Skupinoví vychovávatelia : 4. posch. – Mgr. Soňa Poláková 
                                               5. posch. – Mgr. Eva Tomová 
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                                               6. posch. – Mgr. Mária Vajdová 
                                               7. posch. – Viera Kováčik  
                                               8. posch. – Mgr. Mária Marková 
    9. posch. – Ing. Iveta Bilčíková                                                                                       
                    10. posch. – Mgr. Mitko Lambev 
 
Pomocní vychovávatelia : Mgr. Viera Bónová /vykonávala službu počas víkendov aj na 
Vranovskej 4/ 
 
Všetci vychovávatelia spĺňali kvalifikáciu na výkon zamestnania. V rámci kontinuálneho 
vzdelávania si pedagogickí pracovníci neustále zvyšujú kvalifikáciu, zúčastňujú sa 
akreditovaných seminárov MŠ SR, ktoré zabezpečuje MPC Bratislava. 
Najviac sa zúčastňovala vzdelávacích programov p. Kecerová, p. Manová, p. Jánošík, p. 
Jakubec. Neboli však všetky  semináre zrealizované, na ktoré sa vychovávatelia prihlásili. 
Vychovávatelia sa vzdelávali aj v oblasti cudzích jazykov, v rámci projektu, ktorý podporuje 
BSK. Navštevovali jazykovú školu na Palisádach, vzdelávali sa v jazyku anglickom /p. 
Kováčik, p. Lambev, p. Bilčíková, p. Marková/, v jazyku talianskom /p. Poláková/ .  
 
Skupinoví vychovávatelia zabezpečovali výchovu a vzdelávanie žiakov v duchu morálnych 
a etických hodnôt, pričom vo svojej práci uplatňovali humanistický prístup k výchove 
s dôrazom na rozumovú a vzdelávaciu oblasť výchovy a vzdelávania. Boli zodpovední za 
vedenie denníka vychovávateľa, denného hlásenia a viedli osobný spis žiaka. Vo svojej práci 
vychádzali z platnej legislatívy, školského zákona č. 245/2008 a vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 
o školskom internáte. V súlade s týmito dokumentmi je aj Školský poriadok školského 
internátu. 
Samotná výchovno-vzdelávacia činnosť, bola realizovaná v zmysle VV programu nášho 
internátu. 
Ciele výchovy a vzdelávania boli realizované podľa jednotlivých tematických oblastí : 

- Spoločenská výchova 
- Mravná výchova a výchova k hodnotám 
- Pracovná výchova a rozumová výchova 
- Estetická výchova 
- Telesná výchova 
- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu  
- Ekologická výchova. 
Každá z  týchto oblastí mala svoje cieľové zameranie, ktoré sme sa prostredníctvom 
rozličných metód a foriem /besedy, diskusia, zážitková výchova, aktivizujúce a motivačné 
metódy .../ snažili u žiakov dosiahnuť daný cieľ, primerane ich veku a schopnostiam. 

Pomocní vychovávatelia zabezpečovali predovšetkým nočné pohotovosti a služby počas 
víkendov. 
Vzdelávacia činnosť bola zameraná aj na pomoc žiakom, na prehlbovanie a opakovanie 
vedomostí získaných v škole, formou doučovania slabších žiakov. Študijné výsledky žiakov sú 
veľmi individuálne, ale v celkovom ponímaní ich môžeme hodnotiť ako dobré. Spolupráca 
s jednotlivými školami bola na dobrej úrovni, čo dokumentuje aj zaznamenaná komunikácia 
vychovávateľov s jednotlivými školami a rodičmi, aj účasť skupinových vychovávateľov na 
rodičovských združeniach. Každý kontakt s rodičmi, učiteľmi, majstrami OV /telefonický 
alebo osobný/,  je zaevidovaný v denníku výchovnej skupiny. 
Prácu celého úseku riadil a kontroloval riaditeľ školy a  zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo 
vyučovania, ktorá zabezpečovala aj technicko-administratívne práce, ako rozpis služieb 
vychovávateľov, pravidelnú kontrolu osobných spisov žiakov, denníka výchovnej skupiny, 
pravidelné porady úseku, hospitačnú činnosť, zabezpečovala materiálne vybavenie školského 
internátu, raz mesačne sa zúčastňovala na aktívoch výchovných skupín a riešila problémových 
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žiakov. Práca v ŠI na Vranovskej 2 bola zabezpečovaná vedúcou vychovávateľkou, ktorá bola 
v stálom kontakte s vedením ŠI. 
Výchovné opatrenia boli riešené pohovormi so žiakmi, osobným, alebo telefonickým 
pohovorom s rodičmi. Všetky pochvaly a pokarhania vychádzali z legislatívy platnej pre ŠI.  
 
 
                                        Voľnočasové aktivity 
 
Krúžková činnosť:   Volejbalový krúžok – Viera Chrenková, Mgr. Mgr. Mária Marková 
                                   Stolno-tenisový krúžok –  Viera Chrenková, Judita Víghová 

            Strečing, Pilates, Joga – Darina Ivaničová, Judita Víghová,  
            Futbal, basketbal – Ing. Ľubor  Jánošík, Mgr. Róbert Jakubec, 
                                           Mgr. Mitko Lambev                                                                                                            

                                   Nemecký jazyk – Mgr. Pakanová Rudolfína 
                                   Internátny časopis – Ing. Jánošík Ľubor 
                                   Knižnica – Ing. Onderišinová, Ing. Iveta Bilčíková 
 
Internátny časopis -  Ing. Jánošík 
Vedomostné kvízy, besedy – Viera Kováčik, Mgr. Tomová Eva 
Divadlo, koncerty –  Ing. Onderišinová Bibiana 
Charitatívna činnosť – Občianske združenie Plamienok – zabezpečila pani Vajdová - 
ŠI Vranovská 2, za napečené medovníky a ich predaj sa výťažok vložil na konto obč. združenia. 
 
V obidvoch budovách ŠI bývajú pre žiakov k dispozícii telocvične, ktoré boli vždy v hojnom 
počte navštevované chlapcami, ako aj dievčatami. Minulý školský rok to bolo v termíne : 
Vranovská 4 – utorok od 19.00 hod. do 20.30 hod.  
Vranovská 2 – Vranovská 2 – utorok od 18.00 hod  do 19.00 hod /cvičenie jógy pod vedením 
externej cvičiteľky Lindy Rozenbergovej/  - streda od 19.00 hod do 20.00 hod  
Obľúbeným miestom relaxu bola aj posilňovňa, ktorá sa nachádza v priestoroch budovy školy, 
do ktorej mohli žiaci využívať voľné vstupy, tie však nikdy neuspokojili dopyt ubytovaných. 
Malá posilňovňa slúži tiež na Vr.2, na 10. poschodí, ktorú využívajú najmä chlapci. 
 
         Voľný čas žiakov bol organizovaný vychovávateľmi, vychádzajúc z VV programu 
a mesačného plánu výchovnej skupiny, ako aj  vlastným programom žiakov – individuálne 
tréningy, ako taekwondo, judo, thaj box, MMA, futbal, tvorba web stránok, sledovanie TV, 
práca na PC, spoločenské hry, knižnica, kreatívne dielne, športové hry v telocvični, pobyt vo 
fitnes, návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí /najmä žiaci konzervatórií/. 
 
V školskom roku 2019/2020 sme organizovali mnoho zaujímavých podujatí v oblasti športu, 
kultúry a  spoločenského života. V marci 9.3.2020 kvôli pandémii COVID – 19 sme naše 
aktivity museli prerušiť. Internát bol uzavretý až do konca školského roka t.j. 30.06.2020. 
 
Športové podujatia : 

- 25.10.2019 – volejbalový turnaj  
- 15.11.2019 -  vybíjaná – medziinternátny zápas  
- 07.12.2019 -  turnaj v stolnom tenise                                                                

08.12.2019 – finále turnaja v stolnom tenise               
- 18.01.2020 – medziinternátny futbalový turnaj ŠI Ivánska – obsadili sme 2. miesto  
- 14.02.2020 – volejbalový zápas ŠI Saratovská                                                  

  
Kultúrno – spoločenské podujatia : 

- 16.10.2019 – imatrikulácia žiakov 1. ročníkov,  program V2, V4 
- 07.10.2019 – knižný veľtrh, Bibliotéka a Pedagogika  
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- 26.11.2019 – Tvorivé dielne, výroba vianočnej dekorácie z prírodných materiálov  
- 27.11.2019 - prednáška vedená príslušníčkou ORPZ Bratislava 5, kpt.  Grisová  - 

Násilné trestné činy, kyberšikana 
- 09.12.2019 – pečenie a predaj medovníkov – finančný výťažok venovaný neziskovej 

organizácii, PLAMIENOK  
- 09.12.2019 –  Beseda s kpt. Petrom  Bilčíkom – téma:  Trestné činy páchané formou 

počítačových sietí 
- December 2019 – návšteva vianočných trhov  
- 13.02.2019 -  protidrogová beseda v Centre drogových závislostí, Hraničná 

  
 
Kultúrne podujatia : 
Účasť na divadelných predstaveniach bola zo strany žiakov veľká, nakoľko ponuka predstavení 
bola zaujímavá a bohatá. Žiaci si pozreli predstavenia zabezpečené ŠI : 
Koncerty komornej hudby, Koncert biblickej hudby, opera Predaná nevesta, Othelo, Krútňava, 
Poľská krv, Rusalka, činohra Je úžasná, Projekt 1918, Rodáci.  
V Inchebe si naši ubytovaní pozreli Autosalón, Veľtrh cestovného ruchu.  
 
       Jednou z ďalších aktivít v rámci voľného času na školskom internáte je aj vydávanie nášho 
internátneho časopisu, v ktorom sa snažíme prezentovať život mladých ľudí, ich záujmy, 
radosti i starosti. Príspevky, články a aktuality sa netýkajú len ich bežného života v škole, na 
internáte, či ich osobného života, ale tiež reagujú na významné spoločenské a kultúrne udalosti. 
Grafickú úpravu a tlač si žiaci zabezpečujú svojpomocne pod odborným dohľadom 
vychovávateľa. Žiaci pripravili niekoľko zaujímavých článkov a príspevkov do časopisu, 
pandémia COVID -19 však zastavila aj túto činnosť. Odložili sa aj súťaže a podujatia, ktorých 
sa naši žiaci pod vedením pána vychovávateľa Jánošíka zúčastňovali pravidelne každý rok. 
Aby sme sa zblížili s našimi žiakmi čo najviac, pravidelne uverejňujeme naše aktivity, kultúrne 
a športové, na našej webovej stránke https://sosvranovska.edupage.org/text10/ 
a internátnom facebooku. 
 
             
                                            Materiálno- technické zabezpečenie ŠI 
 
Údržbu a opravy v ŠI vykonávajú väčšinou zamestnanci údržby SOŠ technickej, iba väčšie 
a profesijne náročnejšie práce zabezpečujú firmy. Počas letných prázdnin 2020 sa vykonalo 
veľké množstvo hodnotných prác do ktorých sa zapojili aj vychovávatelia a tak výrazne prispeli 
k zveľadeniu oboch budov internátu. V ŠI na Vranovskej 2 sa demolovali vstavané skrine 
v predsieňach buniek 8. a 7. poschodia, za ktorými sa tvorila pleseň. Priestor bol následne 
vymaľovaný. Nábytok už z nepotrebnej kancelárie na 6.poschodí bol presťahovaný do 
zborovne na 7.p., čím vychovávatelia získali útulnejší a praktickejší pracovný priestor. 
V budove na Vranovskej 4, bolo vymenených 17 postelí a 3 stolíky. Tento počet však ani 
zďaleka nespĺňa skutočné potreby internátu.  
Počas letných prázdnin bola na Vranovskej 2, 4 vykonaná bežná údržba vodoinštalácie 
a elektroinštalácie. Taktiež by sa mali riešiť rekonštrukcie výťahov, ktoré sú pri maximálnom 
obsadení budov žiakmi a zamestnancami plne vyťažené. Po  40 ročnom užívaní sú v zlom 
technickom stave, veľmi často poruchové. 
Bolo by vhodné zamerať sa na postupnú rekonštrukciu kúpeľní v budove na Vranovskej 4 
a samozrejme netreba zabudnúť na investície do elektrických a vodoinštalačných sietí v oboch 
budovách. Na komplexnú revitalizáciu ŠI budov na Vranovskej 2, 4, by bola nutná značná 
finančná čiastka, aby internát spĺňal požiadavky moderného ubytovacieho zariadenia. 
Mnohé kusy interiérového zariadenia ŠI majú viac ako 30 rokov.  
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V čase letných prázdnin sme prenajímali ubytovacie priestory ŠI verejnosti, žiaľ len čiastočne, 
nakoľko situácia pandémie COVID-19 neumožnila plné využitie kapacít a takisto ani záujem 
verejnosti o ubytovanie nebol v rozsahu ako v predchádzajúcich obdobiach.  
 
Pri zveľaďovaní internátu pomáhajú aj rodičia ubytovaných žiakov, ktorí na vlastné náklady 
maľujú, pokladajú novú podlahovú krytinu a vymenia aj nábytok v izbe, kde je ich dieťa 
ubytované. Sme vďační za takúto spoluprácu, nakoľko nám rodičia a sponzori pomáhajú 
budovať krajší, útulnejší „domov“ pre našich ubytovaných žiakov. 
 
V lete 2020 bolo doplnených 17 postelí a 3 pracovné stoly pre žiakov, ktoré nahradili tie najviac 
zničené a opotrebované.  
 
Nakoľko som funkciu preberala 1.7.2020 po predchádzajúcom vedení, správa bola vypracovaná 
na podkladoch správy zo škol. roka 2018/2019, čiastočne pomocou informácií, ktoré nebolo 
možné overiť. Situáciu skomplikovala aj stále prebiehajúca pandémia COVID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZHRNUTIE: 
 
 Škola má veľký potenciál. Napriek ekonomickým a technicko-materiálnym 
podmienkam školy, ktoré nie sú ideálne. Veľkou výhodou je dobrá poloha školy a jej internátu. 
 V hodnotenom školskom roku sa vymenilo takmer 50 % zamestnancov, pričom sa stav 
zamestnancov stabilizoval, omladil a hlavne odborne pozdvihol. Tím učiteľov a majstrov začal 
spolupracovať a prepájať teoretické a praktické vzdelávanie. Výrazným spôsobom sa podarilo 
obnoviť a zmodernizovať priestory pričinením pedagogických zamestnancov školy. Internáty 
sú stabilne plne využité a po ubytovaní v nich je veľký dopyt. 
 V ďalšom roku sa chceme sústrediť na rozvoj duálneho systému vzdelávania cez nové 
zmluvy s ďalšími zamestnávateľmi, propagovať pozitívne školu nie len v regióne ale na celom 
Slovensku a získať finančné prostriedky na obnovu dielní, či už cez projekt, alebo iné zdroje. 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
 
Mgr. Petra Pavelková  – zástupkyňa riaditeľa 
Ing. Michaela Krajčiová – zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 
Ing. Janka Maštrlová – zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie 
Mgr. Mária Marková  - zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania 
Mgr. Rita Dostálová – vedúca ekonomického oddelenia 
Mgr. Katarína Pecárová – členka rady školy 
 
 
 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 
3. Koncepcie školy 2019/20 
4. Plánu práce školy SOŠ technickej na školský rok 2018/2019 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ, Vranovská 4, Bratislava. 
7. Ďalších podkladov – Správa o hospodárení r. 2019, Správa o činnosti Školského internátu 

pri SOŠ technickej, Vranovská 4, Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade dňa   30.9.2020 
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Stanovisko rady školy 
 
Rada školy pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, Bratislava odporúča 
Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi SOŠ technickej, Vranovská 4, 
Bratislava schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2019/2020. 
 
 
 
 
Prerokované dňa  16.10.- 28.10.2020, per rollam 
 
 
 
……………………….………………………… 
  Ing. Róbert Uzsák - predseda  RŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
 
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ SOŠ technickej, Vranovská 4, Bratislava 
schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2019/2020. 
 
 
 
 
V Bratislave     ………………….. 
 
 
 
 
        Mgr. Juraj Droba, MBA    
                 predseda BSK 


