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Vedúci  zamestnanci školy  

 
Riaditeľ školy  :           Ing. Vladimír Ladziansky 

Zástupca riaditeľa pre TV v o.z. SOŠ :        Ing. Jana Hamarová 

Zástupca riaditeľa pre TV v o.z. SPŠ  :         Ing. Katarína Hartmannová 

Zástupca riaditeľa pre TV v o.z. OA   :          Mgr. Jozef Zajac  

Zástupca riaditeľa pre úsek TEČ :             Ing. Daniela Kajanová 

Vedúca školskej jedálne :         Eva Ďurinová          
 

 

 
Rada školy – 11-členný, iniciatívny, samosprávny orgán školy  

 
Predseda rady :     Ing. Miroslav Gašparovič  - volený zástupca pedagogických zamestnancov 

 

Členovia rady  :   Mgr. Zuzana Horniaková - volený zástupca pedagogických zamestnancov  

                            (momentálne  na materskej dovolenke) 

                            Bc. Vierka Beňušková - volený zástupca pedagogických zamestnancov 

                            Eva Ďurinová - volený zástupca nepedagogických zamestnancov 

          doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.  - delegovaný zástupca Zastupiteľstva TSK 

      Erich Dvonč - delegovaný zástupca Zastupiteľstva TSK 

      PhDr. Mária Janíková  - delegovaný zástupca Zastupiteľstva TSK 

      Ing. Iveta Randziaková -  delegovaný zástupca Zastupiteľstva TSK 

      Mgr. Jana Dominová  - volený zástupca rodičov za o.z. SOŠ 

      Martina Machovičová - volený zástupca rodičov za o.z. SPŠ 

      Mgr. Slávka Súlovská - volený zástupca rodičov za o.z. OA 



      Petra Petríková - volený zástupca žiakov školy 

 

Poradné orgány riaditeľa školy  

 

 
Gremiálna rada –  pôsobila ako šesťčlenný poradný orgán riaditeľa školy. GR tvorili traja 

zástupcovia riaditeľa pre TV a PV v o.z. SOŠ, SPŠ a OA, zástupcovia riaditeľa pre úseky TEČ 

a personálna referentka. Rokovania GR viedol riaditeľ školy a v súlade s plánom práce na príslušný 

školský rok sa schádzala dvakrát mesačne. Zápisnice zo zasadnutí GR vyhotovovala sekretárka 

riaditeľa školy. Opatrenia z GR ukladal riaditeľ školy písomnou formou a tvorili prílohu  zápisníc.  

 

Pedagogická rada o.z. SOŠ – v školskom roku 2013/2014 ju tvorilo spolu 30 pedagogických 

zamestnancov (18 učiteľov TV a 12 majstrov odbornej výchovy), 1 pedagogický zamestnanec 

vyučoval na čiastočný úväzok  

 

Pedagogická rada o.z. SPŠ – v školskom roku 2013/2014 ju tvorilo spolu 21 pedagogických 

zamestnancov, dvaja pedagogickí zamestnanci vyučovali na čiastočný úväzok. 

 

Pedagogická rada o.z. OA – v školskom roku 2013/2014 ju tvorilo spolu 21 pedagogických 

zamestnancov 

 

 

Zasadnutia PR zvolávali zástupcovia  riaditeľa pre o.z. SOŠ, SPŠ a OA v súlade so 

schváleným „Plánom práce školy na školský rok 2013/2014. Zasadnutia PR boli organizované tak, 

aby sa rešpektovala autonómia vo výchovno-vzdelávacom procese každej organizačnej zložky. 

Riaditeľ školy sa zúčastňoval na každom zasadnutí  PR v o.z. SOŠ, SPŠ a OA,  rešpektoval tak  platnú 

školskú legislatívu, podľa ktorej je PR poradným orgánom riaditeľa školy. Za vyhotovenie zápisníc 

a návrhu opatrení zo zasadnutí PR zodpovedali zástupcovia riaditeľa pre organizačné zložky SOŠ, SPŠ 

a OA. 

 

Poradné metodické orgány -  v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zodpovedá riaditeľ školy za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy. Pre zabezpečenie 

kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti pracovalo v rámci  troch organizačných zložiek školy celkom      

15 predmetových komisií  ( 6 PK v o.z. SOŠ, 5 PK v o.z. SPŠ, 4 PK v o.z. OA ) a  dve  metodické 

združenia na úseku PV. Vedúcich PK a MZ ustanovil do pozície pedagogických zamestnancov 

špecialistov riaditeľ školy na návrh zástupcov  riaditeľa pre o.z. SOŠ, SPŠ, OA, v zmysle „Internej 

smernice o štruktúre kariérových pozícií“ a ustanovení  „Organizačného poriadku Spojenej školy 

Partizánske.“ Poradné metodické orgány zasadali v súlade so schváleným plánom práce školy alebo 

mimoriadne, na podnet riaditeľa školy alebo jeho zástupcov.  

 

Odborné komisie pre individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP v bežných triedach – riaditeľ školy 

ustanovil pre každú organizačnú zložku samostatnú komisiu. Komisie pôsobili ako  poradné orgány  

riaditeľa školy pre oblasť individuálneho začlenenia žiakov so ŠVVP do bežnej triedy strednej školy. 

Zasadnutia komisie viedol  príslušný  zástupca riaditeľa pre o.z. SOŠ, SPŠ, resp. OA . Jej členmi boli 

výchovní a kariéroví poradcovia jednotlivých o.z. školy a odborní pracovníci z Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a  prevencie, resp. Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v Partizánskom.  Na zasadnutia komisie boli prizývaní zainteresovaní triedni učitelia, ktorí pôsobili 

ako nestáli členovia komisie. Odborné komisie na svojich zasadnutiach prerokovali žiadosti 

zákonných zástupcov žiakov so ŠVVP, správy z odborného psychologického, resp. špeciálno-

pedagogického vyšetrenia a následne odporučili, resp. neodporučili riaditeľovi školy  vydať písomný 

súhlas s individuálnym začlenením žiakov so ŠVVP do bežných tried v o.z. SOŠ, SPŠ a OA.  

 

 



 

 

Združenie rodičov  

 
V každej organizačnej zložke školy pôsobilo ZR ako samosprávny orgán rodičov samostatne, 

pod vedením voleného predsedu. Činnosť ZR medzi plenárnymi zasadnutiami organizovala a riadila  v 

každej organizačnej zložke školy -  rodičovská rada. Jej členmi boli volení zástupcovia rodičov za 

 každú triedu v príslušnej organizačnej zložky školy a na jej čele stál  predseda ZR. Rodičovská rada 

v spolupráci so zástupcom riaditeľa pre príslušnú o.z. pripravovala a organizovala plenárne zasadnutia 

ZR, hospodárila s finančnými prostriedkami ZR a organizovala voľbu svojho zástupcu do rady školy. 

 

V školskom roku 2013/2014 pôsobili v pozícii volených predsedov ZR nasledovní zákonní 

zástupcovia žiakov : 

 

 ZR pri o.z. SOŠ :    Mgr. Jana Dominová                    Rodičovská rada o.z. SOŠ :     14 členov 

 ZR pri o.z. SPŠ  :    Martina Machovičová                 Rodičovská rada o.z. SPŠ :        7 členov 

 ZR pri o.z. OA   :    Mgr. Slávka Súlovská                  Rodičovská rada o.z. OA  :        7 členov    

 

 

b) V šk.roku 2013/14 študovalo na o.z.OA v Partizánskom 177 žiakov, z toho 10 žiakov 

individuálne integrovaných v bežnej triede denného štúdia. Počas školského roka 1 žiak 

prestúpil na našu školu a naopak 1 žiak prestúpili na inú školu, 1 žiačka prerušila štúdium. 

Počas školského roku nebol nik vylúčený zo štúdia, 2 žiakom bolo udelené podmienečné 

vylúčenie zo štúdia. 

  

d) Údaje o prijímacom konaní : 

Zriaďovateľ povolil otvoriť v 1.ročníku školského roku 2013/14 1,5  triedy denného štúdia 

s celkovým počtom žiakov 40, 26 žiakov v študijnom odbore  obchodná akadémia a 14 žiakov  

sociálno-výchovný pracovník.  

Na štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia  sa prihlásilo 62 uchádzačov, 

z ktorých len 1 spĺňal podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ostatní museli konať 

prijímacie skúšky. Prijímacej skúšky sa nezúčastnili 2 uchádzači, všetci ostatní skúšku zvládli 

úspešne. Na štúdium sa napokon zapísalo 25 uchádzačov.  

Na štúdium v študijnom odbore 7661 M sociálno-výchovný pracovník v šk.r.2013/14 sa 

prihlásilo 27 uchádzačov, podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok nesplnil nikto, všetci  

uchádzači museli vykonať prijímacie skúšky. Prijímacej skúšky sa napokon 7 uchádzačoch 

nezúčastnilo, zvyšní skúšky absolvovali úspešne. Z úspešných uchádzačov sa na štúdium 

zapísalo 12 uchádzačov. 

 

e) Prehľad študijných výsledkov :  

Uplynulý školský sa do popredia dostávali nové formy a metódy práce s využitím IKT, na 

drvivej väčšine predmetov sa využívala moderná výučbová technika. Našou úlohou z ŠI bolo 

využívať IKT nielen pri výkladoch učiva, ale najmä zapojiť žiakov do ich využívania – 

napríklad pri precvičovaní, utvrdzovaní učiva a vytváraní projektov, či riešení úloh z praxe. 

V metodických postupoch, formách a metódach vyučovania s využitím IK vo vyučovaní 

jednotlivých predmetov, ktoré používajú jednotliví učitelia, sú veľké rozdiely. Čoraz viac 

učiteľov končí s tradičným vyučovaním, naopak, pravidelne využíva počítačovú a didaktickú 

techniku a nové výukové programy vo vyučovaní. Preto sú opodstatnené stále zväčšujúce sa 

požiadavky na vybavenie ďalších tried a odborných učební počítačovou a didaktickou 

technikou. K tomu sú však potrebné finančné zdroje, ktoré momentálne škola nemá.  



Aj rok po skončení ŠI možno skonštatovať, že sa podarilo zlepšené študijné výsledky 

z minulého školského roku udržať. Znížil sa síce celkový podiel vyznamenaných žiakov, ale 

výrazne vzrástol počet žiakov s prospechom veľmi dobrým. Celkovo len 2 žiaci neprospeli, 

vo oboch prípadoch šlo o žiakov s veľkou absenciou na vyučovaní.  

 

 

školský rok priemerný prospech PsV PVD P N 

2006/07 1,99 28,30% 31,90% 39,80% 0% 

2010/11 2,20  14,06% 23,83% 57,42% 5,86% 

2011/12 2,19  13,06% 26,57% 56,76% 2,70% 

2012/13 2,02  17,65% 31,87% 48,53% 1,47% 

2013/14 2,02  09,19% 44,82% 45,40% 2,29% 

 

 

školský rok priemerná absencia 

2006/07 123,9 hod./žiaka 

2010/11 123,7 hod./žiaka 

2011/12 128,8 hod./žiaka 

2012/13 114,5 hod./žiaka 

2013/14 120,5 hod./žiaka 

 

 

Maturitné skúšky: 

Zo 48 žiakov 4.ročníka všetci splnili podmienku úspešného ukončenia štúdia 4.ročníka.  

Drvivá väčšina sa veľmi seriózne pripravila na maturitné skúšky a po dlhých rokoch 

konštatujeme, že všetci do jedného úspešne zvládli maturitu.  

 

 

f)  V o.z.OA boli otvorené dva študijné odbory - 6317 M obchodná akadémia a 7661 M  

sociálno-výchovný pracovník. V 1.roč. sme postupovali podľa nového ŠkVP, ktorý vychádzal 

z nových ŠVP platných od 1.9.2013, v ostatných ročníkoch sme postupovali podľa 

aktualizovaných ŠkVP, v ktorých sme zohľadnili hlavne odporúčania ŠI z komplexnej 

inšpekcie.  

  

g) Vzdelávanie v o.z.OA zabezpečovalo 23 kmeňových pedagogických zamestnancov, 1 

zamestnanec z  o.z. SPŠ ( PaedDr.Kunovský) a 1 z o.z. SOŠ ( Mgr.Dvonč). Všetci učitelia 

boli  kvalifikovaní.  

 

h)  Z 23 učiteľov bolo v šk. roku 2013/14 15 učiteľov zapojených do kontinuálneho 

vzdelávania. Dve učiteľky Mgr. Jankulová a Mgr. Gergelová úspešne vykonali skúšky 

1.atestácie, ďalší traja sa pripravujú na 1. alebo 2. atestáciu.  

 

i) Údaje o aktivitách a prezentáciách školy na verejnosti : 

Prehľad aktivít a súťaží, do ktorých boli žiaci zapojení: 

POZNAJ  SVOJE  MESTO“  výtvarná súťaž reprezentovali Lucia Bilčíková, Monika 

Kluchová II. A a Mária Moravčíková a Zuzana Karásová získali 2.miesto 

 

„ ZBIERKA  HRAČIEK A OBLEČENIA“  

Zozbierali sme hračky, šatstvo, knižky a odniesli  na ÚPSVaR v Partizánskom 

           Ďalšie zbierky: 



-  klub Nezábudka  

- Slniečko 

- Modrý gombík 

- Deň narcisov, 

- Deň krivých zrkadiel 

- Na kolesách proti rakovine 

Súťaž s názvom „KYBERŠIKANA“ žiačky III. A triedy natočili video a s týmto videom sa 

umiestnili na 1.mieste v rámci Slovenska. 

„Punčové Vianoce“ v rámci praxe žiaci SVP zorganizovali vianočné posedenie v CSS 

Partizánske (pečenie medovníkov, varenie vianočného punču, výzdoba, rozsvietenie 

vianočného stromčeku). 

„Týždeň mozgu“ v rámci praxe a celosvetovej akcie „ týždeň mozgu“ študenti IV. A triedy 

pripravili v Domove, n.o., akciu s názvom „Pár tipov ako zorganizovať život 

s Alzheimerom“ súčasťou podujatia bola prednáška, prezentácia a praktické posilňovanie 

a trénovanie pamäťových funkcií klientov v zariadení. 

Žiačky I. S triedy pomáhali sme organizačne zabezpečiť akciu „Macko uško“  

„MDD pre deti zo Špeciálnej základnej školy“ tak ako po minulé roky sme zorganizovali 

MDD, ktoré sa nieslo v duchu Harryho Pottera, organizačne zabezpečila III. A. 

Žiaci 1. a 2. ročníka sa pod vedením Ing. Márie Tomašovičovej zúčastnili biblickej 

olympiády. Okresného (dekanátneho) kola sa zúčastnili traja žiaci, obsadili pekné 2.miesto.  

Gardenia „Záhrada je liek pre telo a dušu“: medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, 

záhradkárov, priateľov bonsajov a kvetov- súčasť enviromentálnej výchovy 

V rámci Dňa Zeme sme zasadili na školskom dvore  jedľu bielu   

Tak ako každý rok i tento krát sa zapojili naši 18-roční študenti do bezplatného darovania krvi 

– Valentínska kvapka krvi.  

Beseda s europoslancom S. Kozlíkom o EÚ a s I. Štefancom o európskej integrácii  

Exkurzia Oswienčim – Krakow – Wieliczka.  

V závere roka žiaci navštívili novootvorené mestské múzeum v Partizánskom.  

„SOČ“ - do školského kola bolo prihlásených 5 prác, z ktorých 2 postúpili do regionálneho 

a krajského kola a to: Adriána Eliášová, Ivana Raganová   

„Záložka do knihy spája školy“, aktivita na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Voľným 

pokračovaním tejto aktivity bol malý projekt v rámci našej školy, ktorý vznikol na podnet 

súťaže vyhlásenej MŠ SR „ Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý sme si 

pracovne nazvali „Týždeň knihy“. Hlavnou časťou Týždňa knihy bola práca študentov 

s ukážkami vybratého diela na všetkých hodinách jazykov, ktorá vyústila do konkrétneho 

výstupu na spoločnom posedení v závere Týždňa knihy. Súčasťou projektu bolo aj zhotovenie 

a osadenie búdky podľa projektu „Ďakujem, sused“. Ako sprievodný znak toho, čo sa na 

našej škole v rámci tohto malého jazykového projektu dialo boli panely umiestnené na 

chodbách OA, ktoré informovali ostatných študentov o práci na hodinách v jednotlivých 

skupinách. 

Počas šk.roku sme celá škola navštívili 2 divadelne predstavenia v kamenných divadlách 

Neprebudený (Martin Kukučín)v Partizánskom a Rozum a cit (Jane Austen) v Nitre 

Olympiada v anglickom jazyku - školské kolo zúčastnilo sa 37 študentov, 24 v kategórii 2A 

(1. a 2. ročník) a 13 v kategórii 2B (3. a 4. ročník). Výkony našich žiakov sa neustále 

zlepšujú, žiaci si stále viac a viac zvykajú na typy úloh, s ktorými sa na olympiáde stretávajú 

a vedia s nimi čoraz lepšie obsahovo a časovo narábať. Výsledky OCJ: 

kategória 2A      kategória 2B 

1. miesto: Simona Bečicová, 2.B   1. miesto: Jakub Mandúch, 4.A 

2. miesto: Martin Pančo, 2.B   2. miesto: Oľga Sečiová, 3.A 

3. miesto: Igor Súlovský, 1.A   3. miesto: Filip Bošanský, 3.A 



Víťazi Simona Bečicová, 2.B a Jakub Mandúch, 4.A postúpili do okresného kola, kde sa 

Jakub umiestnil na 2. mieste a Simona z 1. miesta postúpila do krajského kola, tam však už 

ďalej nepostúpila. 

 

V rámci predmetu cvičná firma – praktikum si žiaci 3. ročníka založili spoločnosť Smart 

Garden, s. r. o. Predmetom podnikania cvičnej firmy bol záhradný dizajn a doplnky. 

Zákazníkmi tejto spoločnosti boli spoločnosti z iných škôl na Slovensku zriadené Centrom 

cvičných firiem v Bratislave. Spoločnosti uzatvárali medzi sebou obchody hlavne na 16. 

ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý sa konal 26. – 28. 

novembra 2013. Na veľtrh prišlo 65 firiem, z toho 12 cvičných firiem bolo zahraničných. 

Žiaci na veľtrhu súťažili o najlepšiu prezentáciu, logo a slogan najkrajší katalóg, či stánok. 

V priebehu dvoch dní žiaci propagovali svoje výrobky a služby, webovú stránku, katalóg, 

uskutočňovali e-shop, komunikovali s inými firmami v cudzom jazyku a hľadali 

potencionálnych odberateľov. Najlepšie sme obstáli v kategórii „Najlepšia elektronická 

prezentácia, kde naša cvičná firma získala 1. miesto.  
Dňa 06. 02. 2014 sa konalo v Trenčíne krajské kolo súťaže žiakov SŠ v spracovaní 

informácii na počítači (SIP).     
Vyhodnocovali sa 2 kategórie: 

10-minútový odpis textu na PC, kde Maroš Kučerka zo 4. A obsadil 4.miesto pri 325,4 

ČÚ/min, Simona Bečicová obsadila 11. miesto – 297,8 ČÚ/min. Celkovo sa tejto disciplíny 

zúčastnilo 22 žiakov. 

V 2. disciplíne – v úprave textu na PC súťažilo 12 žiakov. Náš žiak Maroš  Kučerka obsadil 6. 

miesto.  

Dňa 05. 03. 2014 sa už po deviatykrát konali Majstrovstvá mesta Partizánske v rýchlosti 

 písaní na klávesnici počítača. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V 1. kategórii si zmerali sily 

všetci žiaci z Partizánskeho, kde absolútnym víťazom bol Maroš Kučerka – 327,6 ČÚ/min., na 2. 

mieste Martin Pastírik  – 320,3 ana 4.mieste Klaudia Borchová – 307,3. V druhej kategórii súťažili 

žiaci 1. a 2. ročníkov z blízkeho regiónu. Pozvanie prijali Obchodné akadémie z Trenčína 

a Prievidze. Za našu školu skončil na 2. mieste Martin Pastírik z 1. A.  

       

     V rámci predmetu aplikovaná informatika, informatika v ekonomike sa konalo školské kolo   

     súťaže o najlepšiu digitálnu fotografiu, grafickú koláž alebo grafický návrh plagátu.  

     Víťazmi sa stali - M. Antala z 2. A triedy  s kolážou a B. Tkáčová zo 4.B s fotografiou.  

 

Olympiáda  v účtovníctve  – Mladý účtovník. Garantom tejto súťaže je firma Kros, ktorá 

poskytla škole ekonomické softvéry na výuku účtovníctva. Školského kola sa zúčastnilo 15 

žiakov 4.ročníkov. Žiaci riešili príklad na účtovanie vo fiktívnej firme. Do regionálního kola , 

ktoré sa konalo 17.3.2014 v Žiline postúpili Maroš Kučerka a Danka Švecová.  

 

 

j) údaje o projektoch 

 

Škola má dlhodobú účasť  v projekte JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO – Mládež 

pre budúcnosť, v ktorom vo vyučovaní predmetu aplikovaná ekonómia sa učia uplatňovať 

teoretické poznatky v praktickej činnosti. Žiaci 3. ročníka vytvorili dve študentské 

spoločnosti, v 3.A triede vznikla študentská spoločnosť SALUS a v 3.B triede študentská 

spoločnosť UTILITÉ. Predmetom podnikania študentskej spoločnosti SALUS bola mobilná 

aplikácia SALUSKA a darčekové predmety – magnetky, inteligentná plastelína a bižutéria a 

predmetom podnikania študentskej spoločnosti UTILITÉ bol viacúčelový vankúš a bižutéria z 



Fimo hmoty a háčkovaná bižutéria. Okrem výrobnej a predajnej činnosti sa študentské 

spoločnosti zapojili do  súťaží organizovaných medzinárodnou neziskovou organizáciou 

JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO. 

Išlo o nasledovné súťaže: 

–Veľtrh študentských spoločností v Bratislave, ktorý sa uskutočnil 15. apríla   2014. Naše 2 

študentské spoločnosti prezentovali na veľtrhu svoju podnikateľskú činnosť a svoje výrobky. 

Veľtrh bol predajný, takže sa na veľtrhu uskutočnil aj predaj výrobkov študentských 

spoločností. 

–Junior Achevement Student Business Idea – súťaž podnikateľských nápadov, kde 

študentská spoločnosť  SALUS predstavila svoj nápad, mobilnú aplikáciu SALUSKA na 

meranie a sledovanie zmeny pulzu a spálených kilokalórii za určitý čas. Študentská 

spoločnosť so svojim nápadom obsadila v celoslovenskej súťaži 5. miesto.   

 

V rámci  predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sa žiaci 2. ročníka zúčastnili veľtrhu  

"Vitajte v našom regióne", ktorý sa uskutočnil 29. apríla v Žiline. Na veľtrhu žiaci postavili 3. 

stánky - Adrenalínové Baťovany, PE Tour, Mladí Baťovčania. Mladí Baťovčania získali na 

veľtrhu 3. miesto v kategórii „Najlepší regionálny produkt v CR“ .  

Do súťaže jednotlivcov „Môj nápad pre región“ sa zapojilo 5 žiakov: Marek Hrčka - Okienko 

do stredoveku, Maroš Petrovič - Relaxačný víkend v Malých Bieliciach, Simona Verešová - 

Couch with me, Alexandra Dovičinová - Cyklomaratón, Adriána Valášková - Baťov deň.  

Adriána Valášková z 2.B triedy s prácou Baťov deň  získala 2. miesto v krajskom kole 

súťaže „Môj nápad pre región“ a 2. miesto v kategórii „Najlepší regionálny produkt 

CR“ v celoslovenskom finále súťaže „Môj projekt pre región“. 

Súčasťou práce Baťov deň bolo zorganizovanie akcie Baťov deň v spolupráci s firmou 

Richter Slovakia, Mestským múzeom v Partizánskom, Mestským úradom v Partizánskom, 

Klubom Absolventov Baťovej školy práce. Programom Baťovho dňa bola exkurzia vo firme 

na výrobu obuvi so sprievodom, prehliadka mestského múzea, prehliadka mesta so 

sprievodom, beseda "Baťa - top podnikateľ 20. storočia", workshop, kvíz. Hosťami Baťovho 

dňa boli žiaci zo ZŠ v Partizánskom, žiaci SŠ z Partizánskeho, Topoľčian, Prievidze a 

Trenčína, študenti VŠ z Trnavy a Nitry, obyvatelia mesta. Spolu 38 účastníkov. 

   

  

Projekt „Škola podporujúca zdravie“. 

Pri realizácii projektu sme sa podieľali na príprave a organizovaní 

- Dňa jablka , Dňa narcisov, Dňa krivých zrkadiel, Modrého gombíka 

- Zbierok pre Nezábudku Fréziu, Ligu proti rakovine, celonárodnej zbierky „Na 

kolesách proti rakovine“ 

- V rámci aktívnej spolupráce s Ligou proti rakovine, sme sa sa zúčastnili na 

odbornom workshope a svoju spolupatričnosť sme vyjadrili účasťou na „Avon 

pochode proti rakovine prsníka“ v Bratislave 

- Zapojili sme sa do Valentínskej kvapky krvi“ 

- V rámci Týždňa zdrania sme absolvovali meranie cholesterolu, stavu  kosti 

a merania krvného tlaku 

 

Škola realizovala  projekt s finančnou podporou mesta Partizánske – Podporme talenty, 

projekt zameraný na prezentáciu školy a mesta na veľtrhoch študentských spoločností – veľmi 

úspešný. Bez finančnej podpory mesta by sme sa nemohli zúčastniť veľtrhov v Bratislave, 

Žiline i Banskej Bystrici.  

 

k) V o.z.OA ŠI vykonala následnú inšpekciu. 



l)  O.z. OA pracovala v priestoroch Spojenej školy na Námestí SNP 14. K dispozícii mala 20 

učební, z toho 12 odborných ( 2 učebne cudzích jazykov, 3 multimediálne učebne, učebňu 

ADK, učebňu účtovníctva,  ateliér - učebňu pre metódy edukačných činností a sociálno-

psychologický výcvik, 2 učebne informatiky, učebňu pre cvičnú firmu-praktikum) 

a telocvičňu.  

n) O.z. OA sa darí napĺňať a rozvíjať výučbu v 2 študijných odboroch – 6317 M obchodná 

akadémia a  7661 M sociálno-výchovný pracovník. Zriaďovateľ nám pripravil veľký problém  

schváleným počtom tried – 1,5, kedy sme museli 0,5 triedy žiakov spojiť s 0,5 triedou 

o.z.SPŠ. Záujem o štúdium je primeraný populačnému vývoju  

o)  Pozitíva, či silné stránky školy sú 

- dobré vzťahy žiak – učiteľ 

- dôvera rodičov, učiteľov i žiakov 

- dobrá psychosociálna klíma 

- kvalita odborného vzdelávania 

- kvalitné mimovyučovacie aktivity a tradície 

- dobrá práca s integrovanými žiakmi 

- fungujúce orgány školskej samosprávy, metodické združenia, odborné poradné orgány 

- dobrá prezentácia školy na verejnosti  

 

Slabé stránky školy : 

      -    veľká absencia žiakov 

      -     nezáujem žiakov o dobré vzdelávacie výsledky 

- slabý záujem rodičov o kvalitnejšiu spoluprácu 

- neustále sa meniace zákony, vyhlášky, štruktúra vyučovania a z toho prameniaca nízka 

úroveň právneho vedomia učiteľov, rodičov i žiakov 

- zlý stav vo vybavení školy dobrými učebnicami a didaktickými programami 

 

 

 

p) Údaje o uplatnení absolventov ( k 15.9.2014): 

 

Trieda 
Počet 
absolventov Študujú Zamestnaní Úrad práce 

Invalidný 
dôchodok,
dlhodobo 
PN,MD 

Nevieme 
(zahraničie) 

4.A 25 17 3 3 0 2 

4.B 23 10 4 6 0 3 

Spolu 48 27 7 9 0 5 

%  56,2% 14,6% 18,7% 0 10,4% 

 

Správa o VVČ – o.z.SOŠ 

 šk. rok 2013/2014 

 

A. Výchovno-vzdelávacia oblasť 

 
I. Realizácia plnenia plánu práce školy 

 

     Plnenie plánu práce školy vychádzalo zo stanoveného Plánu hlavných  úloh vo výchovno-

vzdelávacom procese Spojenej školy, o. z. Stredná odborná škola, rozšíreného o Prílohy 



k plánu hlavných úloh ( právna výchova, boj proti negatívnym javom, výchova k rodičovstvu, 

estetická výchova, telesná a športová výchova a environmentálna výchova ). 

   Stanovené úlohy boli plnené a prerokovávané na zasadnutiach gremiálnych rád riaditeľa 

školy a pracovných poradách učiteľov a majstrov OV. 

 

II. Štatistické údaje za šk. rok 2013/2014 

 

         Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sa v Spojenej škole, o. z. 

SOŠ pripravovali v šiestich študijných odboroch, v štyroch učebných odboroch trojročných a 

v dvoch učebných odboroch dvojročných. 

 

 Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov  - TAB 1 

 

        Výchovno-vzdelávacie výsledky sa sledujú hospitáciami zo strany  zástupcu  riaditeľa 

pre o. z. SOŠ, hlavných majstrov OV, vedúcich predmetových komisií  a metodických 

združení podľa plánu a podľa potreby. Výchovno–vzdelávacie výsledky sú rozoberané na 

klasifikačných poradách, v predmetových komisiách a metodických združeniach. 

 Problémoví žiaci sú riešení v rámci spolupráce triedny  učiteľ, majster OV, výchovná 

poradkyňa, rodičia žiakov,  CPPPaP.  

 

TAB 1            Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2013/2014   

 
Šk. rok Počet  

tried 

Počet  

žiakov 

 

PsV PVD P N ø 

prosp

ech 

Nekl. Absen

cia 

ospr. 

Absen 

cia 

neospr. 

Poch

valy 

RŚ 

Podm. 

vyl. 

Zníž. 

zn. 

Zníž. 

stupeň 

zo spr. 

Pokarh. 

RŠ 

1. 

polrok 

2013/ 

2014 

14 266 3 18 167 78 2,75 0 117,5

8 

8,16 9 13 32 16x,,2“ 

13x,,3“ 

 3 x,,4“ 

56 

2. 

polrok 

2013/ 

2014 

14 256 3 15 218 16 2,78 4 127,3

8 

11,43 9 8 53 28x,,2“ 

14x,,3“ 

11x,,4“ 

73 

Spolu  

2013/ 

2014 

  6 33 385 93 2,76 4 122,4

8 

9,79 18 21 85 44x,,2“ 

27x,,3“ 

14x,,4“ 

129 

2. 

polrok 

2012/ 

2013 

15 274 8 31 219 14 2,55 2 122,8

1 

7,75 7 3 17 11x,,2“ 

 2x,,3“ 

4x,,4“ 

55 

Porovn

anie 

2. 

polrok 

2013/ 

2014 

s 2.polr

okom 

2012/ 

2013 

menej 

o 1 

triedu 

 -5 -16 -1 +2 horší 

o  

0,23 

+ 2 horšia 

o 4,57 

horšia 

o 3,68 

viac 

o 2 

viac  

o 5 

viac 

o 36 
,,2“  

viac o 

17 

,,3“ 

viac 

o 12 

,,4“ 

 viac o 7 

viac 

o 18 

 

 

 Maturitné a záverečné skúšky  - TAB 2, TAB 3 

 

         MS a ZS sa konali v zmysle vyhlášky MŠ SR č.245/2008 Z. z.  o ukončovaní štúdia na 

stredných školách.              



 

Maturitné skúšky – šk. rok 2013/2014 

 

  TAB 2 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovník marketingu, 

blok cestovný ruch 

IV. A –13 žiakov 

 

Kuchár 

8 žiakov 
Spoločné stravovanie 

II. N – 10  žiakov 

(PČOZ) 7 žiakov 

(TČOZ) 

Prevádzka obchodu 

II.N – 3 žiaci (PČOZ) 

2 žiaci (TČOZ) 

Elektrotechnika, 
elektronické 

zariadenia 

II. N – 4 žiaci 

(PČOZ) 

3 žiaci(TČOZ) 
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sp
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n

í 

 
n
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sp
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n

í 

 
ú
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eš
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í 
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n

eú
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eš
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PČOZ 
7.-9.4.2014 

 

12 

 

1 

Šupová 

8 0 9 1 

Chalmovská 
3 0 4 0 

TČOZ 
26.-

28.5.2014 

12 1  
Šupová 

8 0 7 0 2 0 3 0 

SJL 
26.-

28.5.2014 

11 2 

Hunka 

(ÚF5) 

Jašek (ÚF5) 

7 1 

Mocný 

(IČ+ÚF5) 

6 1 

Žiak (ÚF5) 
2 0 2 1 

Lacík 

(ÚF5) 

ANJ 
26.-

27.5.2014 

9 1 

Bohušová 

(ÚF+EČ) 

4 2 

Galba(IČ+

ÚF) 

Mocný(IČ

+ÚF) 

6 0 0 1 

Hunková 

(IČ+ÚF) 

2 0 

NEJ 
28.5.2014 

1 0 - - 1 0 0 1 

Podlucká 

(EČ+ÚF) 

0 1 

Brejčák 
(EČ+ÚF) 

RUJ 
28.5.2014 

2 0 2 0 - - - - - - 

 
■  Prihlásených na MS:      41 žiakov 

■  PČOZ konalo                 38 žiakov  (Mihál, Janega, Ondriašová – prerušenie štúdia) 

■  TČOZ , ÚF IČ konalo    33 žiakov   (II.Nss-Maťašeje Petra, Pučeková Nikola, Chalmovská Alena,  II.Npo- 

Machová   

                                                                Simona, II.Nel. Kopčan Radovan –neukončili ročník) 

■  Počet žiakov, ktorí vykonali MS úspešne:  22 žiakov 

 

■  Ročníkové opravné skúšky za 2. polrok šk. roka 2013/2014 vykonajú - 26.08.2014: 

II.N /ss - Maťašeje Petra  (NEJ), Pučeková Nikola (NEJ) II.N/el. Kopčan Radovan (NEJ) 

 

■ Opravné maturitné skúšky vykonajú:       

Termín konania: Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môžu žiaci vykonať v septembrovom termíne (3. – 4. 

septembra 2014) alebo v  riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2015 (marec 2015), ÚF 24. Septembra 2014. 

IV.A/prmk  Šupová Simona (PČOZ, TČOZ), Hunka Daniel (SJL - ÚF), Jašek (SJL - ÚF), Bohušová Barbora 

(ANJ - ÚF) 

IV.A/kuch.  Mocný Július (SJL -  IČ+ÚF, ANJ -  IČ+ÚF), Galba Ján (ANJ IČ+ÚF),  

II.N/ss: Žiak Sebastián (SJL- ÚF)  

II./Nel.:  Lacík Filip  (SJL- ÚF), Brejčák Samuel (NEJ EČ+ÚF)   

II.N/po: Hunková Lívia (ANJ -IČ+ÚF), Podlucká Miriam (NEJ- EČ+ÚF) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečné skúšky-šk.rok 2013/2014 
     TAB 3                                        

Učebný odbor Prihlásení Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

Prospeli Spolu Neprospeli 

výroba obuvi 3 - - 3 3 - 

výroba koženej 

galantérie 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

elektromechanik 3 - 2 1 3 - 

čašník, servírka 15  - 11 11 4 

kuchár 14 - - 14 14 - 

 

Spolu 

 

37 

 

1 

 

2 

 

30 

 

33 

 

4 

 
 

    K záverečným skúškam pristúpilo 37 žiakov, z toho 1 žiak prospel s vyznamenaním, 2 

prospeli veľmi dobre, 33 prospelo a 4 neprospeli. 

   

   Opravné záverečné skúšky sa budú konať: 17. septembra 2014. 

   Opravné záverečné skúšky vykonajú:   Lucia Hlavatá ( III.C, čašník – ústna časť) 

                                                                  Michaela Kotlárová ( I II.C, čašník – ústna časť ) 

      Hana Paukovičová   ( III.C, čašník – písomná 

časť ) 

      Michaela Stupková  ( III.C, čašník – ústna časť) 

Prijímacie skúšky 

V 1. ročníku otvárame 5 tried: 

1 trieda – 4ročný študijný odbor pracovník marketingu + kuchár 

1 trieda – 3ročný učebný odbor kuchár + čašník, servírka 

1 trieda – 3ročný učebný odbor mechanik opravár + elektromechanik 

1 trieda – 2ročný učebný odbor výroba obuvi + výroba koženej galantérie 

1 trieda NŠ – 2ročný študijný odbor – 3 študijné odbory: spoločné stravovanie + strojárstvo  + 

elektrotechnika. 

 

 

III. Predmetové komisie (PK) a metodické združenia (MZ) 

 

Vzájomnou spoluprácou jednotlivých úsekov (TV,  PV)  sú  rozoberané a hodnotené 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, prijímané opatrenia k zlepšeniu ich prospechu, 

sleduje sa plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Komisie zasadajú pravidelne 

podľa plánu práce. 

 

 

Predmetové komisie ( PK ) 



 

PK   vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia, „Človek, hodnoty a spoločnosť“:  
SJL, ANJ, NEJ, RUJ, NBV, ETV, ESV, DEJ, OBN, PPU, PRN, KMM 

Vedúci PK: Ing. Cecília Benzírová 

Členovia: Mgr. Iveta Schreinerová, PhDr. Ingrid Iliašová, Ing. Daniela Tischlerová, 

Mgr. Marek Gajdoš, PaedDr. Ľubica Kytková, Mgr. Ľubomír Popluhár, Ing. 

Mária Tomašovičová, Mgr. Bibiána Dzianová, Mgr. Zuzana Horniaková, 

Ing. Pavel Žikavský, Ivan Dvonč, Mgr. Martina Jankulová, Mgr. Veronika 

Hlavatá, Mgr. Zuzana Gergelová 

  

 

 

 

  PK vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“: TSV 

Vedúci PK: Mgr. Ľubomír Popluhár 

Členovia:  p. Ivan Dvonč, Mgr. Veronika Hlavatá, Mgr. Róbert Benák 

  

 PK odborného ,,gastronomického vzdelávania“, odborné predmety, prevádzka obchodu 

Vedúci PK: Ing. Petra Némethová 

Členovia:  Ing. Petra Némethová, Ing. Mária Bučková, Ing. Taňa Krupanová, Mgr. Janka 

Žišková, Mgr. Veronika Hlavatá, Ing. Anna Margová, Ing. Zuzana Foltánová 

  

 PK odborného ,,elektrikářského, strojárskeho a kožiarskeho  vzdelávania“ 

Vedúci PK: Ing. Vladislav Gubka PhD. 

Členovia 

(učitelia): 

Ing. Miroslav Jankula, Ing. Daniela Tischlerová,  Ing. Anna Margová, Ing. 

Jana Hamarová, Ing. Ján Mašír 

  

 PK odborného vzdelávania pre oblasť praktickej prípravy , „ekonomického a cestovného 
ruchu“ 

Vedúci PK: Ing. Alica Jakubeová 

Členovia: Ing. Zuzana Foltánová, Ing. Mária Bučková, Ing. Anna Margová, Ing. 

Jaroslav Španko, Ing. Petra Némethová, Ing. Július Beliansky, Ing. Pavel 

Žikavský, Ing. Ján Ing. Jana Hamarová, PaedDr. Ľubica Kytková, Mašír, 

p. Zdenko Vnučko 

 

PK   vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“: CHE, FYZ, MAT, ODY, USP 

Vedúci PK: Ing Taňa Krupanová 

Členovia: Ing. Anna Margová, p. Balúchová, Mgr. Anna Foltánová, Ing. Pavel 

Hazucha, Ing. Ján Mašír, Ing. Miroslav Jankula 

 

Na úseku TV pracovalo 6 PK a na úseku PV pracovali 2 MZ, ktoré pravidelne zasadali 

a plnili úlohy prijaté v plánoch práce. Zasadnutia sa konali pravidelne, rozoberané boli 

výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, prijímali sa vhodné opatrenia,  boli vypracované 

a inovované  ŠkVP,   plnili sa  tematické výchovno-vzdelávacie plány a kontrolovala   práca 

žiakov na jednotlivých pracoviskách.  Majstri odbornej výchovy sa zúčastňovali vzdelávania 

za účelom rozšírenia svojich vedomostí a získania nových poznatkov. Celá činnosť bola 



zameraná na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, získanie praktických zručností 

v danom odbore – na prípravu žiakov k záverečným skúškam. 

 

 

Projekty, kontinuálne vzdelávanie, hodnotenie zamestnancov, karierové pozície 

 

Projekty: 

- Generačná škola – „Projekt MY a VY“  - „ Ja som kuchár, kto je viac? „ -  medzigeneračné 

stretnutia   

  žiakov školy a seniorov  mesta            

  Partizánske.  

- Škola podporujúca zdravie 

- Leonardo da Vinci - mobilita, Česká republika, Kolín, výmenná prax žiakov učebného 

odboru   

  elektromechanik  

- Projektový zámer RIUS pre odbory s elektrotechnickým a strojárskym zameraním, VO, 

VKG  

 

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 

Na zvýšenie odbornosti absolvovali v šk. roku 2013/2014 učitelia a majstri 

odbornej výchovy  nasledujúce vzdelávania: 

 

Beňušková Viera Mgr. 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Beňušková Viera Mgr. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Beňušková Viera Mgr. Aktualizačné vzdelávanie: Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 

Beňušková Viera Mgr. Excel 

Gubka Vladislav Ing. 
PhD. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Gubka Vladislav Ing. 
PhD. 

Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Gubka Vladislav Ing. 
PhD. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Gubka Vladislav Ing. 
PhD. Excel 

Halásová Vlasta 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Halásová Vlasta Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Halásová Vlasta 
 

Iliašová Ingrid PhDr. 
Inovačné vzdelávanie: Využívanie informačno-komunikačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-
vzdelávacom procese 

Jakabová Viera 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

 
Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Jakabová Viera Excel 

Hamarová Jana, Ing. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Hamarová Jana, Ing. 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Hamarová Jana, Ing. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Hamarová Jana, Ing. 
 

Jakubeová Alica Ing. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Jakubeová Alica Ing. Funkčné vzdelávanie: Riadenie školy a školského zariadenia 

Jakubeová Alica Ing. 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

 
Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Jakubeová Alica Ing. Excel 

Jankula Miroslav Ing. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Jankula Miroslav Ing. Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 



zamestnancov 

Jankula Miroslav Ing. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Jankula Miroslav Ing. Excel 

Krupanová Taňa Ing. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Kytková Ľubica PaedDr. Inovačné vzdelávanie: Podnikanie v cestovnom ruchu 

Kytková Ľubica PaedDr. Inovačné vzdelávanie: Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 

Lengyelová Elena Bc. 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Lengyelová Elena Bc. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Lengyelová Elena Bc. Excel 

Mašír Ján Ing. Inovačné vzdelávanie: Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 

Mašír Ján Ing. 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Mašír Ján Ing. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Mašír Ján Ing. Aktualizačné vzdelávanie: Nové trendy v hydraulike 

Mašír Ján Ing. Inovačné vzdelávanie: Mechatronika 

Mašír Ján Ing. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Mašír Ján Ing. Excel 

Némethová Petra Ing. 
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie, predmetovej maturitnej komisie 
a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo testovania 

Pekárová Jana Bc. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Popluhár Ľubomír Mgr. Druhá atestácia 

Škvareninová Daniela Funkčné vzdelávanie: Riadenie školy a školského zariadenia 

Šmitalová Jana Bc. 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Šmitalová Jana Bc. Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

Šmitalová Jana Bc. Excel 

Španko Jaroslav Ing. Inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 

Španko Jaroslav Ing. 
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie, predmetovej maturitnej komisie 
a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo testovania 

Španko Jaroslav Ing. Excel 

Vnučko Zdenko 
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

Vnučko Zdenko Excel 

Vnučko Zdenko Aktualizačné vzdelávanie: Hromadná korešpondencia 

 

 

Hodnotenie zamestnancov písomným záznamom je od 1.9.2013 do 31.8.2014 

 

Úlohou vedúceho zamestnanca – vedúcich MZ, PK, zástupcu riaditeľa a riaditeľa školy je 

posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych 

stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania zamestnancov, 

zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom a jeho podriadenými, medzi 

podriadenými navzájom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca 

s cieľmi školy. Systém hodnotenia je vypracovaný, prerokovaný v PK a MZ. 

 

Kariérové pozície 

14 triednych učiteľov, 1 výchovný a kariérový poradca, 6 vedúcich PK, 2 vedúci MZ, 1 

koordinátor informatizácie, 1 koordinátor environmentálnej výchovy, 1 koordinátor prevencie 

a špecialista pre výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,  1 koordinátor žiackej rady, 2 hlavné majsterky OV. 

 

Ocenenia, úspechy 

Žilinská gastronomická jeseň – príprava predjedál, 3. miesto , žiak III. B triedy učebného 

odboru kuchár L.  



SOČ  - sa zúčastnili  žiaci II.D, IIIC triedy  odboru elektromechanik - automatizačná technika. 

a II.N/el triedy študijného odboru elektromechanik. Do regionálneho kola postúpil  Dominik 

Homola, do krajského kola postúpili žiaci – Ivanka, Brida, Súlovský, z nadstavbového štúdia 

elektrotechnika žiak  Samuel Brejčák. 

Športové súťaže – 1. – 3. miesto 

 

IV. Záujmová činnosť 

 

Prednášky:  

- Za zdravie žien ( Liga proti rakovine) 

- Trestnoprávna zodpovednosť mládeže  

- Obchodovanie s ľuďmi 

- Trh práce a nezamestnanosť ( Úrad práce ) 

-    Závislosti ( združenie ACET ČR ) 

- AIDS ( združenie ACET ČR ) 

- Plánované rodičovstvo 

- Kyberšikana – predátor na obzore ( združenie ACET ČR ) 

- Praktická ukážka činnosti hasičského zboru (Hasičský a záchranný zbor Partizánske)  

- Stratégie učenia ( CPPP a P Partizánske ) 

- Prevencia kriminality  (p. Hrkal, Mestská polícia mesta PE) 

- Prevencia drogových závislostí   (p. Hrkal Mestská polícia mesta PE) 

- Bankové produkty ( zamestnanci banky )  

- Prvá pomoc pri úrazoch - zúčastnili sa jej žiaci prvých a druhých ročníkov 

- Tomáš Baťa – podnikateľský príklad (Nadácia Tomáša Baťu v Zlíne ) 

- Zdravá kozmetika – spojená s ukážkou líčenia 

 

Besedy: 

- Facebook a jeho pravá tvár (ACET) 

- Svetový deň bez mobilu   (triedni učitelia) 

- Medzinárodný deň bez násilia (triedni učitelia) 

- Šikanovanie -    (p. Hrkal, Mestská polícia mesta PE)  

- Zahraničný študijný pobyt – europoslanec p. Kozlík 

- Svetový deň bez tabaku (triedni učitelia) 

- Správaj sa zodpovedne (triedni učitelia) 

- Strední  podnikatelia -  informovali žiakov  o ich činnosti formou voľného rozhovoru 

 

 

 

Zbierky: 

- Dni nezábudiek ( obč. združenie Prvosienka) 

- Svetový deň prevencie týrania detí ( n. o. Slniečko ) 

- Modrý gombík (UNICEF ) 

- Deň narcisov ( Liga proti rakovine ) 

- Na kolesách proti rakovine  

 
Kampane: 

Odstráň obezitu 

Jabĺčkový deň 

Červené stužky 



 

Súťaže:  
Žilinská gastronomická jeseň  

Súťaž o najlepšiu prezentáciu - III.A 

Lesoochranárska škola – II.A, III.A 

Kia Innovation Award 2013 – I.N/el. – 6. miesto 

Súťaž v písaní na PC – školské kolo 

Zbieram baterky  - všetky triedy 

SOČ - školské kolo – II.D., III.C, II.N/el. , regionálne kolo , krajské kolo III.C, II.N/el 

Športové súťaže: 

Futbal chlapci  školské kolo  

- Cezpoľný beh, postup na MK 

- Futbal – dievčatá,1. miesto MO 

- Futbal – chapci 1. miesto MO 

- Cezpoľný beh 

- Futbal – chlapci, Región 3. miesto 

- Futsal, 2. miesto MO 

- Bowling ,1. miesto SOŠ 

- Skok vysoký,1. miesto Griačová, 3. miesto  Coran  

- Stolný tenis, 1. miesto MO 

- Stolný tenis, 1. miesto Región 

- Aerobic ,13.miesto MO 

- Stolný tenis,2. miesto MK 

- Florbal, chlapci 2. miesto MO 

- Florbal, dievčatá 2. miesto MO  

- Aerobic maratón    

- Badminton, MK 6. miesto 

- Basketbal, dievčatá 2. miesto MO 

- Basketbal, chlapci 2. miesto MO 

- Volejbal, školské kolo:1.miesto OA, 2.miesto SOŠ, 3.miesto SPŠ  

- Volejbal, dievčatá 2. miesto MO 

- Volejbal, chlapci 1.miesto MO 

- Volejba, chlapci 3. miesto RK 

- Bowling   

- Hádzaná, 2. miesto MO 

- Nohejbal, školské kolo 

 

Výstavy:. 

         „Mladý tvorca“  Nitra - prezentácia a predaj výrobkov 

 

Iné aktivity:     
- Nepotrebné veci nemusia končiť v odpade / Diakonie Broumov / - všetky triedy  
- Dotazníky o vzťahoch v triedach   

- Multimediálny koncert Bezsvedomie - výchovný koncert 

- Svetový deň zeme – rozhlasová relácia  

- Zber plastových fliaš (LIDL) 

- Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - video, nástenky, besedy 
- Filmové predstavenie - Deň študentstva 

- Krúžková činnosť 

- Vedomostné súťaže 



- Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov  

- Ochrana  života a zdravia   -  turistický pochod zdravia , čistenie lesa       
- Profesijná orientácia ( CPPP aP Partizánske) 

- Recepcia pri príležitosti 75. výročia založenia mesta Partizánske 
-    Študentská kvapka krvi 

-    Vráťme knihy do škôl (zapojenie do projektu) 

- Akcie v reštaurácií Educa pri príležitosti životných jubileí, príprava obložených mís, chlebíkov,   

      chuťoviek, šalátov na objednávku. Taktiež sme pripravovali pohostenie pre jednotlivé školy –  

      maturitné skúšky. 

- Aktualizácia a inovácia ŠkVP v učebných oboroch pekár, kuchár a čašník, servírka  

- Aktualizácia a inovácia ŠkVP v študijných odboroch kuchár, spoločné stravovanie 

a prevádzka  

     obchodu 

-    Opravy výrobkov  ( obuv, kožená galantéria, elektrotechnika ) 

   -   Zhotovenie nových šablón a vzorov výrobkov ( obuv, kožená galantéria ),                                                                                                                                                                                                                                       

-    Zhotovovanie suvenírov pre prezentáciu školy a nábor žiakov 

-    Estetizácia pracovného prostredia - nástenky, závesy na okná, presádzanie kvetov 

-    Zabezpečenie materiálov na cvičné práce žiakov z firiem Gabor, Rialto, Novesta. 

-    Zriadenie novej odbornej učebne pre elektrotechnické odbory  

-    Zriadenie cvičnej kuchynky a učebne pre odbory kuchár, čašník, servírka 

-    Zhotovenie učebných pomôcok 

-    Zabezpečenie odbornej  praxe pre žiakov vo firmách a organizáciach 

-    Implementácia  tém  environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu - 

zamerané       

     na životný štýl žiakov, prevenciu obezity   a drogovej závislosti  

 

Prezentačné akcie  

-    Účasť na prezentačných dňoch v Partizánskom a Bánovciach na Bebravou 

-    Vianočný bazár 

-    Dni slovenskej, maďarskej, českej a talianskej kuchyne – reštaurácia Educa 

-    Vianočná tabuľa spojená s ochutnávkou drobného vianočného pečiva a 

vianočných špecialít 

-    Vítame sviatky jari - prezentácia veľkonočných špecialít spojená s ochutnávkou 

-    Prezentácia na výstave Mladý tvorca, Nitra 

-    Prezentácia školy v tlači, regionálnej televízií, prostredníctvom webovej stránky 

školy, 

-    Deň otvorených dverí 

-    Prezentácia na súťažiach- Žilinská gastronomická jeseň, Gastro junior 

   

Estetizácia prostredia  

       -  Nástenky  na chodbách, v triedach, v ŠJ, pracoviskách OVY  

       -  Vybavenie učební  PC technikou 

       -  Presádzanie kvetov 

       -  Čistenie lavíc  

       -  Estetizácia reštaurácie EDUCA  

       -  Estetizácia dielní OVY 

 

Olympiády z CUJ   

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 5 žiakov, 4. miesto  Adrián Adamec z III. 

A triedy.  

 



Exkurzie:  

Ubytovacie a reštauračné zaradenie: kúpele Malé Bielice, Salaš Partizánske 

Poprad - Tatry : ubytovacie a reštauračné zaradenia  - penzióny Stará Lesná, Bílikova chata 

,Grand Hotel Kempinski Štrbské pleso,  

Aquacity Poprad  

Bratislava- Múzeum Dopravy 

Klátova Nová Ves - kaštieľ a salaš Kostrín 

Čereňany - reštaurácia Afrodita   

Tribečské múzeum Topoľčany  

Štátny archív Topoľčany  

Slovenská pošta Partizánske  

Hypermarket Tesco, Kaufland, Lidl  

Výrobňa čokolády – Šípok Partizánske - ručná výroba praliniek z  belgickej čokolády + 

ponuka tekutej čokolády, čokoládové fondue  

Autosalón Nitra  

Gastrodni - SOŠ OaS Prievidza 

Kaštieľ  Oponice - unikátna knižnica Apponyovcov, hrobka rodu  v miestnom kostole,  park 

kaštieľa so vzácnymi drevinami. 

Hornonitrianské múzeum v Prievidzi, zámok Bojnice 

Gardenia Nitra  

Kovoprodukt a Micro Step 
Čokoládovňa Kittsee, Rakúsko 

Danubius Gastro, Bratislava 

Zberný dvor  Partizánske 

Kia Motors Slovakia – výrobný závod Teplička nad Váhom 

Čistička odpadových vôd Partizánske 

Gaudeamus Nitra 

Autosalón Nitra  

Múzeum Ľ. Štúra v Uhrovci  

Jankov Vŕšok – pamätník padlých hrdinov 

 

Záujmové krúžky 

Žiaci boli zapojení do 17  záujmových krúžkov , ktoré viedli učitelia a majstri odbornej 

výchovy. Zo vzdelávacích poukazov bol na zabezpečenie krúžkovej činnosti zakúpený 

materiál a didaktická technika. 

 

Športové aktivity 

Lyžiarsky výcvik – Krahule  

4. ročník turnaja v bowlingu  - učitelia mesta Partizánske 

3. ročník turnaja vo volejbale - zamestnanci SŠ.  

Turistický výlet pre zamestnancov SŠ Donovaly – Špania dolina. 

 

B. Priestorové podmienky 

Teoretické vyučovanie 

 – celkove je využívaných 24 učební, z toho 14 odborných. K dispozícii je chemické 

laboratórium, telocvičňa,  posilňovňa. Kabinetov je 10. 

Odborné učebne i kabinety sú vybavené didaktickou technikou, názornými učebnými 

pomôckami, odbornou literatúrou a odbornými časopismi. Na   ETV, SJL, DEJ, OBN a 

odborných predmetoch sú  k dispozícii videokazety. 

 



Praktické vyučovanie  
- je zabezpečené v priestoroch budovy školy – v dielňach praktického vyučovania, reštaurácii 

EDUCA, v ŠJ a na pracoviskách rôznych organizácii a firiem, s ktorými má škola uzatvorenú 

dohodu o zabezpečení odborného výcviku a odbornej praxe. 

 

Školská jedáleň 

Činnosť školskej jedálne bola zameraná na prípravu jedál podľa zásad zdravej výživy. Žiaci, 

zamestnanci školy i cudzí stravníci majú v školskej jedálni k dispozícií počas obeda výber z 2- 3 

jedál, z toho 1 bezmäsité jedlo, nealko nápoje, šaláty z čerstvej zeleniny a ovocia. V šk. roku 

2013/2014 sa uvarilo 67 213 obedov. Okrem prípravy obedov ŠJ zabezpečovala i prípravu akcií 

uskutočnených pri rôznych príležitostiach: 

Výročná schôdza ABŠ – 250 porcií 

Gymnázium Partizánske - 138 porcií 

Deň učiteľov - 101 porcií 

Godzone Tour 372 porcií 

Stretávka TOR ZDA -183 porcií 

Stretnutie volejbalových generácií - 140 porcií 

Centrum voľného času Trenčín – 105 porcií 

Stavebné bytové družstvo - 70 porcií 

 

Okrem obedov a akcií sa pripravuje ŠJ občerstvenie pre školské bufety ( obložené pečivo,  

bagety, pletenky, pagáče, koláče ) a na objednávku oškvarkové pagáče, moravské koláče a  

knedle. 

 
 Rodičovská rada, Žiacka rada 

 

Rodičovská rada 

 

Na škole pracovala Rodičovská rada ( RR ) a výbor Rodičovskej rady tvorený zástupcami 

rodičov všetkých tried, ktorí na zasadnutiach RR môžu tlmočiť pripomienky a návrhy 

ostatných rodičov – zákonných zástupcov žiakov. 

RR sa stretávala pravidelne k riešeniu spolupráce rodičia – škola, triedni učitelia sú v priamom 

kontakte s rodičmi, konzultujú neprítomnosť žiakov na vyučovaní a iné problémy výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Rodičovské združenia sa konali 2x v školskom roku. Problémom zostáva nízka účasť rodičov 

na rodičovských združeniach.  

Z fondu rodičovského združenia a financujú súťaže žiakov, maturitné a záverečné 

skúšky, exkurzie žiakov, LVK, športové aktivity,  environmentálne dni, vybavenie učební PC a 

didaktickou technikou, učebnými pomôckami. 

 

Žiacka rada 

 

Činnosť ŽŠR je v súlade so základnými princípmi humanizácie školy a vychádza z Deklarácie 

práv dieťaťa. Cieľom práce ŽŠR je zastupovať žiakov a ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy, 

podieľať sa na živote školy, na organizácii rôznych aktivít žiakov, využívať a rozvíjať 

schopnosti a nadanie žiakov pri organizovaní rôznych aktivít, informácie zo zasadnutia 

Regionálnej ŽŠR a školskej ŽŠR posúvať svojim spolužiakom.   

V septembri 2013 sa uskutočnilo zasadnutie ŽŠR, zostavenie a schválenie plánu práce ŽŠR na 

šk. rok 2013/2014.  

ŽŠR v spolupráci so žiakmi našej školy pripravila v októbri 2013 imatrikulácie žiakov pre prvé 
   



ročníky, pripravili program, súťažné úlohy, odmeny za splnené úlohy, zabezpečili potrebný 

materiál a pomôcky, hudbu, konferovanie. Najviac sa na príprave imatrikulácií podieľali triedy 

II.A a III. A. 

29. októbra sa z príležitosti sviatku Helloween uskutočnila súťaž o najkrajšiu masku a o triedu 

s najväčším počtom masiek. Pre výhercov bola pripravená sladká odmena – torta a balíček 

sladkostí. K tomuto sviatku bola urobená aj nástenka na chodbe školy s textami o tomto 

sviatku aj v nemeckom a anglickom jazyku. 

6. decembra ŽRpripravila reláciu do školského rozhlasu o pôvode sviatku sv. Mikuláša. 

V tento deň potom chodil Mikuláš s čertmi a anjelmi po triedach a za zaspievanú pesničku, 

alebo zarecitovanú báseň obdaril žiakov sladkosťou. Neobišli sme ani pána riaditeľa a pni 

zástupkyňu. 

Urobili sme nástenku na druhom poschodí s tematikou zimy a Vianoc.  

 

 

 

 

 

 

 

Rôzne, negatíva, pozitíva 

 

Rôzne: 

1. Vybudovanie odbornej učebne pre učebné a študijné odbory s elektrotechnickým 

zameraním 

2. Zriadenie cvičnej kuchynky a odbornej učebne pre praktické vyučovanie pre odbory 

kuchár a čašník, servírka 

3. Zapojenie  do zbierky konanej pri príležitosti Svetového Dňa prevencie týrania detí 

4. Zúčastnili sme sa  verejnej zbierky UNICEF – Týždeň modrého gombíka a  Dni 

nezábudiek 

5. Účasť na verejnej zbierke „Na kolesách proti rakovine“ 

6. Zúčastnili sme sa prezentačných dní v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou – 

prezentácia školy a nábor žiakov zo základných škôl 

7.   Príprava učebných pomôcok pre učebné a študijné odbory. 

8. Opravy obuvi, výrobkov koženej galantérie, strojov a zariadení, opravy z oblasti 

elektrotechniky 

9.   Zabezpečovanie rôznych akcií pri rôznych príležitostiach / ABŠ, stužkové slávnosti, 

životné      

      jubileá /  

10. Deň Narcisov – sponzorsky   

11. Príprava obložených mís a chlebíčkov na objednávku. 

12. Denná príprava obedov v reštaurácii EDUCA. 

13. Predaj výrobkov. 

14. Získanie konzultanta pre spoluprácu v predmete VCR - zamestnankyňu VÚB    

 

Pozitíva – silné stránky školy:  
Široká ponuka učebných a študijných odborov. 

Záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov). 

Menej žiakov oslobodených z TEV. 

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pravidelne zvyšovaná – dopĺňanie didaktickej 

techniky učebných pomôcok, účasť vyučujúcich na školeniach, seminároch, sledovanie 



odbornej literatúry Individuálny prístup k talentovaným žiakom ( SOČ, športové a kultúrne 

aktivity, súťaže, olympiády). 

Kvalifikovanosť pedagógov, dobrá kvalifikačná úroveň pedagogických zamestnancov. 

Pestovanie zdravého životného štýlu žiakov i zamestnancov školy. 

Besedy so žiakmi, dobrá spolupráca predmetových komisií a metodických združení, učiteľov 

a majstrov OV s rodičmi, uplatňovanie tvorivých metód vo vyučovaní. 

Spolupráca s podnikmi s cieľom umiestnenia absolventov školy. 

Dokonalé prepojenie teórie s praxou. 

Zabezpečenie odborného výcviku v školských odborných učebniach a u zamestnávateľov 

v rámci regiónu. 

Komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie,  telocvičňa, posilňovňa), 

Dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú využívané 

v čase mimo vyučovania na záujmové krúžky). 

Harmonické prostredie na vyučovacích hodinách, empatický vzťah učiteľov k žiakom, 

estetické prostredie. 

Propagácia aktivít školy v médiách. 

Zapojenie sa do projektov. 

Účasť na Burze SŠ. 

Členstvo v Junior Achievement Slovensko, n. o. 

Implementácia žiakov so ŠVVP. 

Dobrá dopravná dostupnosť školy. 

 

Negatíva – slabé stránky školy:  
  Neotvorenie učebných odborov, o ktoré nie je zo strany žiakov záujem ( pekár, predavač, 

cukrár ) a i napriek požiadavkám zamestnávateľov  i učebného odboru obuvník.  

Vyššie percento neúspešnosti žiakov v študijných odboroch na MS. 

Nevhodné správanie žiakov a vysoká absencia.  

Slabá spolupráca s niektorými rodičmi, ktorí nejavia záujem o vzájomnú spoluprácu. 

Nedostatok finančných prostriedkov na dovybavenie odborných učební a modernizáciu 

priestorov školy. 

 

Návrhy a námety pre šk. rok 2014/2015 

 

1. Pokračovať v realizácii projektu Škola podporujúca zdravie. 

2. Uplatňovať realizáciu enviromentálnej výchovy podľa metodiky a usmernenia MŠ SR. 

3. Zabezpečiť produktívnu prácu pre žiakov v rámci odborného výcviku a odbornej praxe. 

4. Upravovať priestory školy podľa potreby.      

5. Pripravovať prezentačné programy s využitím informačno-komunikačných technológií. 

6. Pripravovať projekty na získanie finančných prostriedkov. 

7. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie WC pre učiteľov, návštevníkov 

reštaurácie Educa. 

8. Pokračovať v projekte Generačná škola . 

9. Dopĺňať materiálno-technické vybavenie školy, odborných učební, dielní odborného 

výcviku. 

10. Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. 

11. Poskytovať žiakom čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti. 

12. Posilniť a zlepšiť vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov. 

13. Podporovať talent a nadanie žiakov - zapájanie do súťaží, olympiád a tvorivých aktivít. 



14. Zakúpenie športového materiálu pre potreby školy, hodín TSV. 

 

 

 

VYHODNOTENIE PROJEKTU ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE 2013 / 2014 

CIEĽ 1: zlepšiť životný štýl žiakov a zamestnancov školy 

Úloha 1.1: zvýšiť vedomostnú úroveň v oblasti zdravého životného štýlu 
Indikátor 1.1.1:Zabezpečiť pre žiakov prednášky a besedy s odborníkmi 
Kritérium 1.1.1.1: - splnené: 

- 17. 10. 2013: prednáška Za zdravie žien / Liga proti rakovine/ 
- 5.2. 2014:  prednáška  Trestnoprávna zodpovednosť mládeže  
- 5.2. 2014: prednáška Obchodovanie s ľuďmi 
- 24.4. 2014: prednáška Trh práce a nezamestnanosť / Úrad práce / 
- 28.4. 2014: prednáška Závislosti / združenie ACET ČR / 
- 29.4. 2014:prednáška AIDS / združenie ACET ČR / 
- 29.4. 2014: prednáška Plánované rodičovstvo 
- 22.5. 2014: prednáška Facebook a jeho pravá tvár / združenie ACET ČR / 
- 22.5. 2014: prednáška Kyberšikana – predátor na obzore / združenie ACET ČR / 
- 27.5. 2014: prednáška Stratégie učenia / CPPP a P Partizánske / 

Indikátor 1.1.2: Zabezpečiť pre zamestnancov prednášku na tému „Faktory ovplyvňujúce 
zdravie“ + prevencia 
Kritérium 1.1.2.1.: -  splnené: 

- október 2013: prednáška o zdravom životnom štýle a cvičení / Týždeň boja proti rakovine / 
 Indikátor 1.1.3: Všetkými dostupnými metódami podporovať realizáciu projektu ŠPZ - splnené 

- s projektom ŠPZ boli žiaci oboznámení na triednických hodinách 
- aktualizácia na nástenkách a v školskom rozhlase  

Indikátor 1.1.4: Venovať pozornosť kultúrnemu a duševnému rozvoju žiakov a zamestnancov 

Kritérium 1.1.4.1: - splnené 
- Mestské kultúrne stredisko: aktívne využívame ponuky kultúrnych aktivít, výchovných 

koncertov 
- 16. 10. 2013: kampaň Odstráň obezitu / Ministerstvo školstva / 
- 17.10. 2013: Jabĺčkový deň / relácia v školskom rozhlase, nástenka / 
- 13.11. 2013: Žilinská gastronomická jeseň – celoslovenská súťaž – Lukáš Guba 3. miesto 
- 13.11. 2013: Kia Innovation Award – celoslovenská súťaž – 6. miesto 
- 25.11. 2013: Študentská kvapka krvi 
- 11.2.2014: Školské kolo SOČ / zúčastnilo sa 8 žiakov, Jakubáč E., Dobiáš P.  a Homola D. 

postúpili do obvodného kola / 
- 14.3. 2014: Obvodné kolo SOČ – SPŠ Partizánske  
- 03.04. 2014: pokračovanie projektu Generations@school 
- 25.6. 2014: Na kolesách proti rakovine / 9 žiakov druhých ročníkov / 

Kritérium 1.1.4.3.: - splnené: 
- 22.10. 2013: imatrikulácie  - program pre žiakov 1. ročníka / ŽS Rada / 
- december 2013: program k sviatku sv. Mikuláša a Vianociam / ŽS Rada / 

Kritérium 1.1.4.4: - splnené: 
- vianočné posedenie, posedenie ku dňu učiteľov, k záveru školského roka 

Indikátor 1.1.5:  Zapájať žiakov do celospoločenských aktivít podporujúcich zdravie a ochraňujúcich 
život 

Kritérium1.1.5.1.: - splnené: 
- 23.09. 2013: zbierka Dni nezábudiek / obč. združenie Prvosienka/ 
- 19.11. 2013 Svetový deň prevencie týrania detí / n. o. Slniečko / 
- 08.04 2014: zbierka Modrý gombík / UNICEF / 
- 28.05 2014: zbierka pri príležitosti Dňa narcisov / Liga proti rakovine / 
- 24. – 26.6. 2014: zbierka Na kolesách proti rakovine  

Úloha 1.2: Športové krúžky. Športové aktivity žiakov a zamestnancov školy. 

Indikátor1.2.1: Zabezpečiť športové krúžky pre žiakov 

Kritérium 1.2.1.1.: - splnené 



- v šk. roku 2013/2014 boli  otvorené krúžky bowlingu, flórbalu                                         
- pedagogický a nepedagogický zamestnanci školy majú možnosť hrať 1 krát týždenne volejbal  

Indikátor 1.2.2: Organizovať športové akcie a súťaže pre žiakov a zamestnancov školy 

Kritérium 1.2.2.1: - splnené 
- v priebehu školského roka prebehla školská liga žiakov vo volejbale, minifutbale a flórbale 
- február 2014: lyžiarsky výcvik  

Kritérium 1.2.2.2: - splnené: 
- september 2013: Mix volejbal – zamestnanci  

Kritérium 1.2.2.4: - splnené: 
- 24.9.2013    Futbal chlapci  školské kolo 
- 26.9.2013    Cezpoľný beh, postup na MK 
- 2.10.2013    Futbal – dievčatá,1. miesto MO 
- 2.10. 2013   Futbal – chapci 1. miesto MO 
- 11.10. 2013 Cezpoľný beh 
- 29. 10. 2013 Futbal – chlapci, Región 3. miesto 
- 5. 11. 2013   Futsal, 2. miesto MO 
- 15. 11. 2013 Bowling ,1. miesto SOŠ 
- 15. 11. 2013 Skok vysoký,1. miesto Griačová, 3. miesto  Coran  
- 19. 11. 2013 Stolný tenis, 1. miesto MO 
- 21. 11. 2013 Stolný tenis, 1. miesto Región 
- 25. 11. 2013 Aerobic ,13.miesto MO 
- 5. 12. 2013  Stolný tenis,2. miesto MK 
- 5. 12. 2013  Florbal, chlapci 2. miesto MO 
- 5. 12. 2013  Florbal, dievčatá 2. miesto MO  
- 9.12.2013    Aerobic maratón    
- 15. 1. 2014 Badminton, MK 6. miesto 
- 15.1.2014  Basketbal, dievčatá 2. miesto MO 
- 16.1.2014  Basketbal, chlapci 2. miesto MO 
- 6.2.2014  Volejbal, školské kolo:1.miesto OA, 2.miesto SOŠ, 3.miesto SPŠ  
- 25.2.2014 Volejbal, dievčatá 2. miesto MO 
- 27.2.2014 Volejbal, chlapci 1.miesto MO 
- 13.3.2014  Volejba, chlapci 3. miesto RK 
- 14.3.2014 Bowling   
- 19.3.2014 Hádzaná, 2. miesto MO 
- 12.6.2014 Nohejbal, školské kolo 
 

CIEĽ 2: Vytvárať u žiakov a zamestnancov kladný vzťah k prírode a motivovať ich k ochrane a tvorbe 
životného prostredia 
Úloha 2.1: Aktívnym prístupom zo strany žiakov a zamestnancov školy sa podieľať na ochrane a tvorbe 
ŽP 

Indikátor 2.1: Podporovať záujem žiakov a zamestnancov o ochranu a tvorbu ŽP 
Kritérium 2.1.2: - splnené: 

- v jesenných a jarných mesiacoch prebehli environmentálne cvičenia zamerané na ochranu 
a tvorbu ŽP 

- aktualizácia environmentálneho okienka 
Kritérium 2.1.3: - splnené: 

- žiaci spolu s triednymi učiteľmi počas celého roka dbajú na čistotu a estetizáciu tried 
- na konci školského roku žiaci čistia a natierajú lavice + presádzajú kvety 

 

CIEĽ 3: Zmena stravovacích návykov 

Úloha 3.1: Pestovať u žiakov a zamestnancov zdravé stravovacie návyky 

Indikátor 3.1.1: V školskej jedálni dodržiavať zásady zdravej výživy 
Kritérium 3.1.1.1: - splnené: 

- žiaci aj zamestnanci majú v školskej jedálni k dispozícii počas obeda nealko nápoje,  
      1 bezmäsité jedlo, šaláty z čerstvej zeleniny a ovocia 

 



 

Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu  - Ing. Anna Margova – výchovná poradkyňa 

 

Činnosť výchovného poradcu v školskom roku 2013/2014 vychádzala z plánu práce 

a z aktuálnych situácií, ktoré bolo potrebné riešiť alebo zabezpečiť. 

Integrácia žiakov 

Evidencia žiakov sa uskutočnila v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. Na základe 

odporúčania odbornej komisie pre individuálnu integráciu žiakov so ŠVVP zo dňa 12. 

septembra 2013, bolo zaradených 13 nových žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do evidencie integrovaných v bežnej triede strednej školy. Od minulého šk. roka 

boli evidovaní ako integrovaní 26 žiaci, spolu bolo na začiatku školského roka integrovaných 

39 žiakov. Počas školského roka sa počet integrovaných žiakov znížil o troch žiakov (dvaja 

požiadali o vyradenie z evidencie, jeden zanechal štúdium).  

U všetkých integrovaných žiakov sa vo vzdelávaní postupovalo podľa individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov. Učitelia vo vyučovaní dodržiavali pedagogické postupy 

navrhnuté špeciálnymi pedagógmi. Žiakom so ŠVVP venovali dostatočnú pozornosť, pri 

osvojovaní učiva aj pri hodnotení k nim pristupovali individuálne, prihliadali na ťažkosti 

spôsobené ich zdravotným oslabením, motivovali ich k dosiahnutiu lepších výkonov. Ako 

doplnkovú formu  vyučovania mali žiaci možnosť využívať doučovanie a konzultácie, o ktoré 

však nemali záujem.  

Dvaja integrovaní žiaci konali maturitné skúšky, jeden z nich žiak zmaturoval úspešne, 

druhý nezmaturoval z internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry. Piati integrovaní 

žiaci konali záverečné skúšky, všetci úspešne. 

V príprave na budúci školský rok sme sa zamerali na včasné doručenie podkladov 

k integrácii už počas zápisu žiakov do prvých ročníkov.  

Spolupráca s CPPPaP v Partizánskom bola veľmi dobrá. Sledovala sa platnosť 

odborných správ z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, ktoré sa podľa 

potreby  aktualizovali. Tiež sme konzultovali hodnotenia niektorých neprospievajúcich 

integrovaných žiakov.  

Spolupráca s triednymi učiteľmi 

S triednymi učiteľmi som prerokovala všetky udelené výchovné opatrenia. 

Podľa potrieb vyučujúcich a triednych učiteľov sa uskutočnilo 14 pohovorov so žiakmi, 

u ktorých sa prejavilo hrubé alebo opakované porušovanie školského poriadku. Uskutočnili sa 

aj 4 pohovory s rodičmi problémových žiakov.  

Triednych učiteľov som usmerňovala pri vypracovávaní dokumentácie integrovaných 

žiakov.  

 

Iné aktivity 

 Informovanie žiakov v triedach o integrácii - ako pristupovať k spolužiakom s IVVP 

 Spolupráca pri zabezpečení prednášok so Združením ACET: 

Kyberšikana – predátor na obzore (I.A, II.A - 22. 5. 2014) 

Facebook a jeho pravá tvár (I.B, I.F, III.C - 22. 5. 2014) 

 Zabezpečenie prednášky Stratégie učenia - Mgr. Síthová CPPPaP Partizánske (II.B,  

II.C, II.D, III. A. I.N – 27. 5. 2014) 

 Účasť na Okresnej školskej konferencii mesta Partizánske - 29. X. 2013 

 Účasť na všetkých stretnutiach výchovných poradcov organizovaných CPPPaP 

v Partizánskom.  

 

 



Zhodnotenie činnosti kariérneho poradcu 2013/2014 

 

V triedach končiacich ročníkov boli opakovane podávané informácie o možnostiach 

štúdia na VŠ podľa najnovších informácií od jednotlivých škôl.  

V triede IV. A sa v mesiaci novembri uskutočnilo psychologické vyšetrenie 

a poradenstvo zamerané na výber vhodných oblastí uplatnenia sa absolventov s názvom  

Profesijná orientácia. 

 V mesiaci októbri sa žiaci IV.A triedy zúčastnili na veľtrhu pomaturitného a 

celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS v Nitre. Informácie im boli poskytované aj 

pomocou oznamov umiestnených na nástenke výchovného poradcu. Podľa potreby im bola 

poskytnutá pomoc pri vypisovaní prihlášok (počet 23).  

V triedach všetkých končiacich ročníkov sa informačné vstupy pracovníkmi  ÚPSVaR 

Partizánske o zaradení absolventov na trh práce.  

Žiaci IV. A triedy sa 24. 9. 2014 zúčastnili prednášky Tomáš Baťa – podnikateľský 

príklad (prednášal riaditeľ Nadácie Tomáša Baťu v Zlíne - Ing. Pavel Velev), ktorú 

organizoval Mestský úrad Partizánske.  

 
 

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov   - Mgr. Marek 

Gajdoš – koordinátor 

Všeobecne: Koordinátor prevencie vychádzal v svojej činnosti z plánu práce na šk. rok. 

Prevencia je jednou z najdôležitejších úloh školy vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Realizácia aktivít bola výsledkom spolupráce všetkých členov pedagogického zboru, 

výchovného poradcu, koordinátora prevencie, vedenia školy. Prevencii sa venovali jednotliví 

vyučujúci na vyučovacích aj triednických hodinách, ale uskutočnili sa aj niektoré 

mimovyučovacie aktivity. Žiakom boli umožnené preventívno-výchovné konzultácie, boli 

informovaní o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení.  

 Prednášky:  -   Závislosti (ACET) 

       -   AIDS (ACET) 

       -   Facebook 

 

 Besedy:      -   Trestnoprávna zodpovednosť  (KR PZ TN) 

 -   Obchodovanie s ľuďmi (KR PZ TN) 

 -   Svetový deň bez mobilu   (triedni učitelia) 

     -  Medzinárodný deň bez násilia (triedni učitelia) 

     -  Prevencia kriminality  (p. Hrkal Mestská polícia mesta PE) 

     -  Prevencia drogových závislostí   (p. Hrkal Mestská polícia mesta PE) 

     -  Šikanovanie - (p. Hrkal Mestská polícia mesta PE)  

 -  Svetový deň bez tabaku (triedni učitelia) 

     -  Správaj sa zodpovedne (triedni učitelia) 

 

Nástenky:  -    Svetový deň boja proti AIDS  

      -   Svetový deň proti rakovine  

      -   Svetový deň bez mobilu  

      -   Medzinárodný deň bez násilia  

                   -   Svetový deň bez tabaku  

                            

Iné aktivity: -    Zapojenie sa do výtvarnej súťaže v rámci kampane Červené stužky  

- Multimediálny koncert Bezsvedomie - výchovný koncert 

        -    Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - video, nástenky, besedy 



-  Spolupráca pri realizácii zbierok + prispievanie žiakmi: Týždeň modrého  
                           gombíka, Deň nezábudiek, Deň narcisov  

 

 

Koordinátor  environmentálnej výchovy  -Ing. Táňa Krupanová - koordinátorka 

Vjednotlivých predmetoch sa implementovali témy environmentálnej výchovy zamerané na 

životný štýl žiakov, prevenciu obezity a drogovej závislosti, ochrany životného prostredia. 

V rámci ochrany životného prostredia sme poukazovali na  problém čiernych skládok odpadov 

, presviedčali sme o význame triedenia a recyklovania  domáceho odpadu.  

 

Pripravovali sme nástenky s témou : 

                                                         “ Medzinárodný deň zachovania ozónovej vrstvy “   

                                                                     “ Svetový deň vody, vodných zdrojov“ 

                                                                     “ Chránené územia SR “                                                     

Triednické hodiny  boli zamerané na témy:  

                                                     “ Vymeň cigaretu za jablko “ 

                                                     “ Význam ochrany abiotických  zložiek  ŽP - vzduch“  

                                                                     “ Význam ochrany abiotických  zložiek  ŽP- pôda“ 

                                                                      “ Svetový deň bez tabaku“                                                 
 

Exkurzie 
 

  Odborná príprava žiakov sa realizovala aj prostredníctvom odborných exkurzií :  
                                                                                                                    

                                                               -  Čistička odpadových vôd PE 
                                                                - Triedenie odpadov PE 
                                                               -  Gardénia  Nitra 
 
 

Súťaže:      
Nepotrebné veci nemusia končiť v odpade   /Diakonie  Broumov/                                                      
Eko zbierky    -  marec  10 vriec / 120 l /,  máj      18 vriec  /120 l/                                                                                 

Vymeň  PET  za ihrisko   :  /LIDL pod záštitou  MŠ a TV/ február  a marec / 1 025 PET/ 

Školy o lesoch a pre les    :   Lesoochranárske zoskúpenie VLK/ aktivita - Čistenie lesného 

ekosystému : apríl  

 Zber starých batérií : máj- jún 
 

Iné aktivity:   

- Ochrana  života a zdravia   -  pochody zdravia , čistenie lesa       

- Krúžok : Sme priatelia Zeme  

- Rozhlasová relácia „Deň Zeme“. 

                                           

Koordinátor informatizácie - Ing. Miroslav Jankula - koordinátor 

 

     Koordinácia používania informačných a komunikačných technológii vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

Výber a zabezpečenie IKT pre pedagogických zamestnancov v o.z. SOŠ (kabinety učiteľov 

a učebne sú). 

Sledovanie, zavádzanie a využívanie licencovaných programov a antivírovej ochrany 

u používanej výpočtovej techniky na zložke. 

Inovácia a spravovanie www stránky o.z. OŠ, jej aktualizácia, zverejňovanie materiálov 

v spolupráci so zástupcom a pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami.  

Podielanie sa na doporučení zapájania sa pedagogických zamestnancov v rámci vzdelávania 

IKT. 



Príprava PC v učebniach (č. 400,205,322) pre E-testovanie  podľa požiadaviek. 

Orava a aktualizácia výpočtovej techniky o.z SOŠ. (na požiadanie pedagogických 

zamestnancov ). 

Propagácia a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používania internetu.  

Upozorňovanie pedagogických zamestnancov i žiakov aktivitách na primerané využitie práce 

s počítačom a internetu v mimovyučovacích. 

Navrh: pre ďalší školský rok, ale hlavne pre tie budúce zabezpečiť legalizáciu operačného 

systému Windows a MS Office. 

 

Partizánske, 30.06. 2014 

                                                                                                                                                    

.......................................................... 

                                                                                                                                                                     

Ing. Jana Hamarová 

zástupca riaditeľa pre o. z. SOŠ 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Správa o hospodárení za rok 2013 
 
 

Zriaďovateľom školy je Trenčiansky samosprávny kraj. Škola vykonáva základné 
verejnoprospešné činnosti v súlade so zriaďovacou listinou, podnikateľskú činnosť nevykonáva. 
Financovanie sa uskutočňuje prostredníctvom normatívov v rámci dotácie od zriaďovateľa 
a z vlastných príjmov. Spojená škola v Partizánskom má dve zložky funkčnej klasifikácie – školu 
a školskú jedáleň. V tomto roku sa začal realizovať projekt v rámci Programu celoživotného 
vzdelávania Leonardo da Vinci – Mobility (ďalej Mobility), prebehla jeho prvá etapa. V minulom roku 
sa ukončila realizácia projektu Cezhraničný systém inovačného vzdelávania v strednom odbornom 
školstve, kód ITMS: 22410320008, financovaný z operačného programu Program cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 spolufinancovaný Európskym fondom 
regionálneho rozvoja, prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja 
cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasť podpory: 1.3. Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť, 



ktorý sa realizuje v organizačnej zložke Stredná priemyselná škola (ďalej projekt CSIV), jeho 
prefinancovanie ešte ukončené nie je.  
 

S ú v a h a - A k t í v a  
 
 

Majetok 

 
 Škola disponuje dlhodobým nehmotným majetkom v hodnote 23 436,60 €,  oprávky k tomuto 
majetku sú 19 827,92 €. V tomto roku nebol v nehmotnom majetku žiadny prírastok ani úbytok 
majetku. 
 
 Škola disponuje dlhodobým hmotným majetkom v hodnote 2 2 438 864,17 €, oprávky k 
tomuto majetku sú 1 495 260,71 €. Za obdobie tohto roka došlo k zníženiu majetku o 60 627,97 € 
vyradením majetku /vyradenie hlukomeru, obuvníckych a šijacích strojov, ustaľovacej komory, kamery 
Panasonic, deliacej hlavy, opravárenského stroja, 2 dopravníkov/. Prírastky majetku boli v hodnote 
25 613 € - rekonštrukcia kotolne v hodnote 24 953 € a zakúpenie pozemku pod budovou na Školskej 
v hodnote 660 €. Naďalej je v majetku vedená projektová dokumentácia na rekonštrukciu kanalizácie 
v budove na  Školskej ulici v hodnote 800,00 €. Na rekonštrukciu kotolne v budove na Námestí SNP 5 
zostáva nezaradená a nerealizovaná projektová dokumentácia v hodnote 1 836,28 €. Po dlhých 9 
rokoch sa podarilo vysporiadať pozemky pod budovou na ul. Školská, čím je všetok majetok v správe 
školy zapísaný na liste vlastníctva TSK. 
 
 

Zásoby 

 
 Stav zásob je 9 076,56 €, z toho je hodnota potravín v sklade školskej jedálne 8 263,57 
€, v reštaurácii EDUCA 205,42 €, sklad materiálu pre obuvnícke odbory v hodnote 219,09 €, 
nespotrebovaný benzín              v hodnote  61,56 €, fóliové kreditné karty za 224,77 €, sklad VT 
v hodnote 102,15 €, sklad výrobkov v dielni v hodnote  2 813,81 €, výrobky v predajni v hodnote 1 
937,51 €, tovar v školských bufetoch v celkovej hodnote  1 580,45  €. Stav zásob v porovnaní so 
stavom k 31. 12. 2012 je o nižší o 1 344,95 €. 
 
 
 
 
 

Pohľadávky 

 
 Krátkodobé pohľadávky sú v hodnote 1 874,72 €, z toho voči odberateľom 1 222,01 €. V tom 
sú nezaplatené pohľadávky v sume 1 048,27 € (jedná sa o neuhradené pohľadávky delimitované z 
SOU Bošany v sume 1 048 €). Tieto sa vymáhajú exekútorom. Ostatné pohľadávky z mesiaca 
december, sú to neuhradené faktúry za stravu v sume 173,74 €, preplatok elektriny z Okresného súdu 
v sume 44,13 €, preúčtovanie prekročenia finančnej normy na stravovanie v čiastke 161,97 € 
a pohľadávka za šeky v sume 439,35 €. 
 
 V tomto roku výrazne poklesli pohľadávky v porovnaní s minulým rokom, nakoľko došlo 
k zmene účtovania – finančné prostriedky na mzdy, fondy a prevádzkové náklady za mesiac 
december 2013, ktoré sme odvádzali zriaďovateľovi, zostali na účte školy.  
 

 
Finančné účty 

 
 Peniaze v hotovosti, t. j. stav v pokladni je 0 €.  Stavy na účtoch predstavujú hodnotu  celkom  
159 387,13  €,  v tom dotačný účet je 100 410,30 €, účet projektu Mobility je 5 254,60 €,  účet 
sociálneho fondu je 22,78 €, stravovací účet je 19 662,36 €. Ostatné finančné prostriedky sú na 
bežnom účte vlastných zdrojov. Ceniny sú v hodnote 333,25 €, sú to stravovacie poukážky v hodnote 
56,10 € a poštové známky v hodnote 277,15 €. 



 
S ú v a h a  -  P a s í v a 
 
 

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 
 

Škola evidovala v tomto kalendárnom roku náklady a výnosy na dvoch funkčných 
klasifikáciách – a to škola a školská jedáleň. Tieto strediská boli delené podľa zdrojov financovania. 
Dosiahnutý hospodársky výsledok predstavuje zisk 9 559,66 €. 

 
Problémom roka bol rozpočet – škola hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Na financovanie 

školy boli použité normatívne prostriedky vo výške 100 % normatívu, ktorý nepostačoval na pokrytie 
bežných potrieb školy. Problém financovania školy ponechal zriaďovateľ na samotných školách.  
Prijali sme viacero organizačných a personálnych opatrení na zníženie výdavkov a museli sme prijať 
výrazné úsporné opatrenia v oblasti nákupu materiálu a údržby, aby sa podarilo zabezpečiť finančné 
prostriedky na osobné výdavky na mesiac december. Chýbajúce prostriedky sme vykryli z vlastných 
zdrojov školy.  

 
V školskej jedálni bola poskytnutá prevádzková dotácia napočítaná cez počet uvarených 

porcií pre žiakov školy a žiakov Gymnázia Partizánske. Taktiež bola poskytnutá dotácia z podielových 
daní na financovanie 5 %-ného navýšenia pohyblivej zložky mzdy. Taktiež v školskej jedálni sme 
viacero organizačných a personálnych opatrení na zníženie výdavkov a boli prijaté výrazné úsporné 
opatrenia v oblasti nákupu materiálu a údržby, aby sa podarilo zabezpečiť vykrytie straty z minulého 
roka. Vplyv opatrení prijatých ešte v roku 2012 sa prejavil priaznivo v kladnom hospodárskom 
výsledku. 

 
Hospodársky výsledok v € v jednotlivých strediskách predstavuje rozdiel nákladov a výnosov:  
       

Funkčná klasifikácia Náklady Výnosy HV

zúčtovaná 

dotácia TSK

Podiel dotácie na 

výnosoch v %

Škola 1 589 293,09 1 578 325,31 -10 967,78 1 477 776,62 93,63

Školská jedáleň 213 105,85 233 633,29 20 527,44 34 597,40 14,81

Celkom 1 802 398,94 1 811 958,60 9 559,66
                                            

 
 
 
 
 
Porovnanie hospodárskeho výsledku s predchádzajúcim rokom: 
 

HV Náklady Výnosy

Rok 2013 9 560 1 802 399 1 811 959

Rok 2012 -8 224 1 956 541 1 948 317

Rozdiel 17 784 -154 142 -136 358

 
Hoci sa dosiahol kladný výsledok hospodárenia, uvediem podstatné skutočnosti ovplyvňujúce 
dosiahnutý hospodársky výsledok: 
 
1. ako vidieť v prílohe č. 1, v škole sa dosiahla strata vo výške 10 968 €. Najvyšší podiel na tom má 
nedostatok finančných prostriedkov na mzdy, z vlastných zdrojov boli v mesiaci december zúčtované 
odvody do fondov vo výške 11 173,14 €.  
 
1. v školskej jedálni bol vytvorený zisk v celkovej výške 20 527,44 €, z toho je 1 069,50 účtovný zisk 
(odstupné poskytnuté zriaďovateľom v januári 2013). Zisk sa dosiahol z dôvodu prijatia organizačných 
a personálnych opatrení s cieľom vyrovnať minuloročnú stratu, čo sa aj podarilo zabezpečiť.  



 
 

Finančné fondy 

   

Tvorba sociálneho fondu bola v zmysle Kolektívnej zmluvy  platnej na rok  2013 vo 

výške 1,05 % z objemu hrubých platov, t. j. 8 536,63 €. Na stravovanie sa čerpalo 6 026,47 €, 

na regeneráciu pracovnej sily 2 120  €, na dopravu zamestnancov do zamestnania 586 €, 

sociálna výpomoc nebola v tomto roku poskytnutá.  Zostatok fondu je 333,98 €. 
 
 

Záväzky 

 
Celková hodnota krátkodobých záväzkov je 149 847,24 €, v tom: 
 

- záväzky voči dodávateľom v hodnote 4 867,16 €, ktoré boli v lehote splatnosti uhradené, 
- uhradené a nevyčerpané stravné – 25 763,13 €, 
- záväzky súvisiace so zúčtovaním miezd za mesiac december 2013 / mzdy – 61 476,93 €, 

poistné – 44015,43, zrážky – 2 111,06 €, daň z príjmu – 7 426,47 €/,  
- daň z príjmu príspevkovej organizácie v tomto roku škola neplatí, 
- nevyčerpané prostriedky na projekt Mobility – 4122,30 €, 
- nevyčerpaný finančný dar poskytnutý firmou KIA Slovakia – 64,76 €. 

 
 
V ý s l e d o v k a 
 
 
           Celkové čerpanie nákladov za Spojenú školu bolo 1 802 398,94  €. Výška výnosov bola 
1 811 958,60 €. Vzhľadom na samostatnú rozpočtovú skladbu školy a školskej jedálne sú ďalej 
uvedené údaje samostatne za jednotlivé zložky funkčnej klasifikácie. Podiel jednotlivých nákladových 
a výnosových položiek je uvedený        v prílohe č. 1. Podrobné zobrazenie jednotlivých položiek 
výsledovky v členení podľa zdrojov je v prílohe č. 2.  
 
 
Škola 
 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k celkovému poklesu nákladov o 7 %. 
Ťažiskovou nákladovou skupinou zostávajú mzdy, ktoré predstavujú takmer 60 % z celkových 
nákladov. Ďalej je to zákonné sociálne poistenie 21,5 %. V porovnaní s minulým rokom podiel miezd 
a fondov na celkových nákladoch vzrástol o 3,11 %. Hlavným dôvodom je pokles ostatných 
nákladových položiek. Mzdové náklady oproti minulému roku poklesli o 0,4 %. Vývoj miezd je uvedený 
v časti Čerpanie mzdových prostriedkov. 

 
Nákup materiálu sa zabezpečoval len v nevyhnutnej miere, Podrobnejší prehľad je uvedený 

v prílohe č. 2. Spotreba materiálu v porovnaní s minulým rokom prestavuje len 52,8 %. 
 
Spotreby energií vo finančnom vyjadrení predstavuje 74 % predchádzajúceho roka, čo je 

priaznivá tendencia v úspore nákladov. Prispela k tomu miernejšia zima, organizačné opatrenia na 
lepšie využitie priestorov (presťahovanie o. z. OA do budovy SNP 14, presťahovanie EDUCi do 
budovy SNP 5, zrušenie prenájmu telocvične a pod.) ako aj pokles žiakov – vplyv na spotrebu vody. 
V merných jednotkách v porovnaní v s minulým rokom majú nasledovný vývoj /spotreba je uvedená 
vrátane ŠJ/: 

 

VODA             

Budova mer.jedn. rok 2012 rok 2013 rozdiel     

SNP č. 5 m3 2195 2470 275     

SNP č. 14 m3 692 468 -224     



Sokolská m3 71 90 19     

Školská m3 693 383 -310     

EDUCA m3 103 74 -29 do 15.7.2013 

SPOLU:   3754 3485 -269     

              
El. energia             

Budova mer.jedn. rok 2012 rok 2013 rozdiel     

SNP č. 5 kWh 90934 89408 -1526     
Sokolská kWh 59238 57571 -1667     
EDUCA kWh 6198 3264 -2934 do 15.7.2013 
Kuchyňa kWh 42654 40614 -2040     

SPOLU:   199024 190857 -6127     

              
Plyn           

 Budova mer.jedn. rok 2012 rok 2013 rozdiel     

SNP č. 5 m3 52868 53747 879     
SNP č. 14-
SOŠ,Sokolská m3 35665 31147 -4518     

SNP č. 14-SPŠ I. m3 16256 15719 -537     

Školská m3 24002 22911 -1091     

SPOLU:   128791 123524 -5267     

              
BENZÍN:             

Forman PE 216 AR   rok 2012 rok 2013 rozdiel     

čerpané v l   519,390 266,890 -252,50     
najazdené km   6992 3593 -3399     
skut. priem.spotreba 
v l   7,43 7,43 0,00     

              
            Celkové náklady vynaložené na opravy a údržbu boli len 2 813 €. Vykonali sa nutné opravy 
kancelárskej a výpočtovej techniky,  zariadení v kotolniach a utesnenie okien v budove SNP 14. 
Ostatné plánované opravy sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nerealizovali. 

 
Vo vlastnej réžii sa zrealizovala komplexná oprava priestorov pre EDUCu /zhotovenie podláh, 

obkladov, maľovanie, osvetlenie. Realizácia týchto prác vo vlastnej réžii výrazne prispela k úspore 
výdavkov na údržbu. Tiež sa vykonali rôzne práce na príprave odbornej učebne na diagnostikovanie 
automobilov. Ďalej sa vykonávala údržba inštalácií elektro, vody, maliarske práce, stolárska údržba 
a ostatné drobné práce. Materiál potrebný na zabezpečenie tejto činnosti je účtovaný v položke nákup 
materiálu.  

 
V tomto roku došlo k ukončeniu nájomnej zmluvy na prenájom telocvične v bývalej 1. ZŠ, ako 

aj k zrušeniu zmluvy o výpožičke s Okresným súdom pre priestory reštaurácie EDUCA. Týmito 
opatreniami sa celý výchovno-vzdelávací proces vykonáva vo vlastných priestoroch školy.  
 

Na  strane  výnosov najvyšší podiel tvoria výnosy z bežných transferov, t. j. prevádzkové 
dotácie – 93,7 % - t. j. 1 479 476,62 €. Ostatné sú tržby súvisiace s predajom produktívnej práce 
a prenájmom /telocvičňa, spoločenská miestnosť, služobný byt/. Porovnanie s predchádzajúcim rokom 
je uvedené v tabuľke: 

 



2013 2012 rozdiel

Tržby za vlastné výrobky 2860,27 3145,66 -285,39

Prenájom priestorov 3261,43 3261,88 -0,45

Oprava obuvi a elektro 1889,25 1808,5 80,75

EDUCA 10016,04 10153,96 -137,92

 
 
Tržby za predaj výrobkov a služieb  - oprava obuvi a elektro sa realizujú prostredníctvom 

predajne. Celkové tržby predajne sú 4749,52 €. Náklady na predajňu /okrem materiálových nákladov 
na prevádzku a výrobky/ predstavujú ročne cca 3 400 €. Podstatná časť tržby za predaj vlastných 
výrobkov je realizovaná na výstavách, len asi 1/3 tržieb je predaná prostredníctvom predajne. Tržby 
za opravu obuvi sú vyššie oproti predchádzajúcemu roku o 81 €.   

Tržby za prenájom priestorov sú na úrovni minulého roka. 
Reštaurácia EDUCA sa v tomto roku presťahovala z prenajatých priestorov Okresného súdu 

do vlastných priestorov. Tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli  137,92 €. 
 
 

Školská jedáleň 
 

V porovnaní s rokom 2012 došlo k celkovému poklesu nákladov o 15 %. Klesli takmer všetky 
nákladové položky. 

 
Ťažiskovou nákladovou skupinou sú náklady na materiál, tvoria 45 % všetkých nákladov. 

Z čiastky 95 612,99 € sú potraviny 92 932,38 €. V porovnaní s rokom 2012 je to menej o 13 482 €, čo 
súvisí s poklesom uvarených porcií. Počet uvarených porcií je 74 626, čo je menej o 10 584 porcií. 

  
Spotreba energií, okrem elektrickej energie, nie je meraná samostatne, sú len preúčtované 

náklady pomerom stanoveným vo vnútornom predpise. Energie mierne poklesli, ich pokles však nie je 
priamo úmerný poklesu uvarených porcií.  

 
V oblasti údržby a opráv sa dodávateľsky vykonali opravy strojov, maľovanie kuchyne, oprava 

kotolne.  Priebežne sa vo vlastnej réžii vykonávala rôzna údržba školskej jedálne. 
 

Mzdové náklady v porovnaní s rokom 2012 poklesli na 19 %. V priebehu roka došlo k jednej 
organizačnej zmene, bolo zrušené funkčné miesto ½ kuchára. Keďže došlo k zrušeniu funkcií aj k 31. 
12. 2012, pokles miezd sa prejavil v roku 2013. Vývoj miezd je uvedený v časti Čerpanie mzdových 
prostriedkov 

 
Na  strane  výnosov najvyšší podiel tvoria tržby kuchyne – stravovanie žiakov a cudzích 

stravníkov – 76 %, prevádzková dotácia tvorí 14,8 % tržieb. V roku 2013 došlo k  poklesu 
prevádzkovej dotácie na sumu  34 597,40 €, kým v roku 2012 bola dotácia vo výške 38 354,30 €. 
Dotácia je stanovená VZN TSK vo výške 0,90 € na uvarenú porciu jedla pre žiakov. Tento rok bola 
poskytnutá dotácia z podielových daní na pohyblivú zložku mzdy. Jej výšku určoval zriaďovateľ 
v prepočte cez počet uvarených porcií pre žiakov.  

 
Tržby zo školských bufetov sú 25 441,75 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles 

o         1 704,39 €. Náklady na bufety sú zahrnuté v nákladoch školskej jedálne a predstavujú sumu 
26 986,69 €. Strata predstavuje 1 544,94 €. Po prvýkrát v tomto roku si bufety na seba nezarobili. 

 
 

 
Š t á t n e   d o t á c i e 

 
 Dotácie na prevádzku boli poskytnuté od zriaďovateľa  TSK v Trenčíne nasledovne – údaje sú 
v  €: 
 



v €

Osobné a 

prevádz. 

náklady

VP, 

odchodné, 

MVŽ

Bežné 

transfery 

spolu

Kapitálové 

výdavky

Spolu

Prenesené kompetencie –

škola

1 454 052,00 30 136,83 1 484 188,83 21 989,28 1 506 178,11

Originálne kompetencie:

Školská jedáleň 37 011,74 37 011,74 37 011,74

Spolu 1 491 063,74 30 136,83 1 521 200,57 21 989,28 1 543 189,85

V dotácii pre školu je zahrnutá dotácia: 
 
- na normatívne výdavky v sume 1 449 020 €, 
- dotácia na maturity v sume 4 756 € - použitá na mzdy, fondy a cestovné, 
- na žiakov, ktorí na našej škole získali nižšie stredné vzdelanie – 276 €, 
- na vzdelávacie poukazy v sume 18 264,80  €, ktorá sa čerpala: na mzdy, dohody, fondy a na nákup 
materiálu podľa požiadaviek z o. z., 
- na odchodné 11872,03 €, 
- na kapitálové výdavky: PD rekonštrukcie blokového rozdeľovača v budove SNP 5 – 21 989,28 €. 
 
Dotácia pre školskú jedáleň sa použila na čiastočné vykrytie energií, miezd, odvodov do fondov 
a odstupné.  
 
V škole sú na účtoch skupiny 69x účtované ďalšie dotácie, a to: 
- finančná dotácia z Mesta Partizánske 1700 €,  
- použitie finančných prostriedkov z projektu Mobility – 6021,70 €, 
- dary 1481,24 € /z rodičovského združenia jednotlivých o. z. vo výške 96 €, firma Danlog 150 €, KIA 
Motors Slovakia 935,24 € - nevyčerpaná suma 64,76 € sa presúva do roku 2014. 
 
 V tomto kalendárnom roku ponechal zriaďovateľ na použitie každej škole dotáciu vo výške 100 
% normatívu, čo spôsobilo našej škole výrazné problémy v zabezpečení osobných a prevádzkových 
nákladov. 100 %-tný normatív nepostačuje na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Chýbajúce prostriedky sme museli riešiť výrazným obmedzením 
prevádzkových nákladov – nákupy materiálu a údržba sa obmedzila na minimum, ako aj 
obmedzením osobných nákladov – mzdy boli vyplatené v plnom rozsahu, ale neboli vyplatené 
mimoriadne odmeny. Chýbajúce prostriedky na fondy boli vykryté z vlastných zdrojov. 
 
 Uvediem niektoré rozdiely skutočnosti a normatívu: 

Normatív Skutočnosť rozdiel

Osobné náklady 1 248 813 1 291 657 42 844

Prevádzka spolu 205 239 162 395 -42 844

z toho energie 89 194 93 203 4 009

1 454 052 1 454 052  
 
Rozdiel normatívu oproti skutočnosti v energiách sa podarilo v tomto roku znížiť na 4009 €, v minulom 
roku bol tento rozdiel 30 474 €. 
 
 Sústavný pokles žiakov spôsobuje pokles finančného normatívu, preto je nutné hľadať rezervy 
v osobných nákladoch aj v prevádzke, pretože pri súčasnom trende poklesu normatívu je ohrozený 
chod školy. Ak nebude tento problém riešiť ministerstvo školstva ani zriaďovateľ, nemôžeme ísť 
cestou len radikálneho obmedzovania prevádzkových výdavkov. Je potrebné prijať racionalizačné 
opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na hospodárenie, ale nebudú znižovať kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
 
 

 



Č e r p a n i e   m z d o v ý c h    p r o s t r i e d k o v 

 
 Mzdové prostriedky boli kryté v škole dotáciou, chýbajúca suma na odvody v čiastke 
11 173,14  € bola hradená z vlastných zdrojov. Z vlastných zdrojov bola hradená aj mzda vrátnice 
počas akcií usporiadaných nad rozsah pracovnej doby, podiel ekonomických zamestnancov na 
projekte Mobility a mzda majstra OV, ktorý sa zúčastnil výmennej stáže v rámci projektu Mobility. 
V školskej jedálni sa mzdy a fondy kryli dotáciou a z vlastných zdrojov. Celkové mzdové náklady /bez 
dohôd o vykonaní práce, odstupného a odchodného/ sú nasledovné: 

 
           

Mzdové 

náklady v €

% OP a 

odmien

Priemerný 

počet 

zamestnancov 

prepočítaný

Priemerný zárobok 

2013

Priemerný 

zárobok 

2012

Nárast mzdy 

v €

Škola 941 497,16 4,21 103,01 761,66 725,97 35,69

Pedagogickí zamestnanci 808 071,98 3,41 77,96 863,77 819,77 44,00

Nepedagogickí zamestnanci 133 425,18 8,38 25,05 443,86 438,46 5,40

Školská jedáleň 50 694,06 7,97 9,45 447,04 439,44 7,60

Celkom 992 191,22 4,43 112,46 735,22 698,49 36,73

 
V roku 2013 neboli vyplatené mimoriadne odmeny, napriek tomu bol rast miezd vo všetkých 

kategóriách vyšší ako v predchádzajúcom roku.  U pedagogických zamestnancov došlo k navýšeniu 
tarifných platov o 5 %, úmerne k tomu boli navýšené všetky zložky mzdy odvíjajúce sa od tarifného 
platu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v kategórii nepedagogických zamestnancov 
a zamestnancov ŠJ aspoň k miernemu rastu mzdy vďaka vyplácaniu 5 %-tného navýšenia miezd 
formou odmien. 
 
 V roku 2013 škola prispievala na DDP zamestnancov vo výške 2 % z hrubej mzdy.  

 
N á k l a d y   n a   ž i a k a 

 
  Mesačné náklady na žiaka sú nasledovné: 
 

Priemerný Náklady Mesačné náklady celkom Mesačné náklady celkom Porovnanie roka 

počet žiakov celkom za rok 2013/žiaka za rok 2012/žiaka 2013 - 2012

za rok 2013 v € v € v €

Škola 619,4 1 589 293 214 212 2

Priemerný Náklady 

Prevádzkové náklady bez 

OON*

Prevádzkové náklady bez 

OON* Porovnanie roka 

počet žiakov bez OON* za rok 2013/žiaka za rok 2012/žiaka 2013 - 2012

za rok 2013 v € v € v €

Škola 619,4 276 046 37 39 -2

 
*OON – mzdové náklady, odvody do fondov, DDP   
 
 Z tabuľky vidíme, že v prepočte na žiaka došlo k nárastu priemerného nákladu na žiaka o 2 €, 
aj napriek poklesu v celkovom objeme nákladov, avšak po odpočítaní osobných nákladov došlo 
k poklesu prevádzkových nákladov. Pokles počtu žiakov má nepriaznivý vplyv na vývoj nákladov. 

 
Stav  zamestnancov 
 



 V roku 2013 došlo  k viacerým zmenám v stave zamestnancov. Pohyb zamestnancov ukazuje 
tabuľka  (uvádzané sú fyzické osoby): 
 

 Stav 
31.12.2012 

Stav 
31.12.2013 

Rozdiel Úbytok Prírastok  

Riaditeľ 1 1 0   

O. z. SOŠ - TV 19 18 -1 
Mgr. Robert Burgan PhD., Ing. 

Peter Pecho, Ing. Emília Švoncová 
PhDr. Ingrid Iliašová, Ing. Ján 

Mašír 

O. z. SOŠ - PV 16 13 -3 
Ing. Ján Mašír, Eva Klačanská, 
Ružena Zásterová, Rozália Sivá 

Rozália Sivá 

O. z. SPŠ  26 21 -5 

PaedDr. Svetlana Laluchová,      
Ing. Mária Orságová, PhDr. Mária 

Biceková, Jaroslav Dittrich,         
Ing. Mgr. Eva Mesková,              
Mgr. Renáta Školková 

Mgr. Renáta Školková 

O. z. OA  23 23 0   

Nepedagogickí – 
škola 

26 25 -1 Božena Paľáková, Janka Fodorová Božena Paľáková 

Školská jedáleň 10 9 -1 
0,5 Jana Pechová, 0,5 Jana 

Pechová, Magdaléna Halmová 
Magdaléna Halmová 

Spolu 121 110 -11   

 
 Z uvedeného  počtu zamestnancov, s ktorými bol skončený pracovný pomer,  z  dôvodu 
nadbytočnosti bola daná výpoveď 7,5 zamestnancom, a to  PaedDr. Svetlane Laluchovej, Ing. Márii 
Orságovej, PhDr. Márii Bicekovej, Jaroslavovi Dittrichovi, Ing. Emílii Švoncovej, Eve  Klačanskej, 
Ružene Zásterovej, 0,5 Jane Pechovej, Mgr. Renáte Školkovej. 
 
 Ku dňu 31.12.2013 mala  škola dve  zamestnankyne na materskej a rodičovskej dovolenke. 
Jeden zamestnanec je uvoľnený na výkon verejnej funkcie. 
   

Niektoré pracovné činnosti boli vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, a to v organizačnej zložke SPŠ vedenie školskej knižnice, v organizačnej zložke  
SOŠ v úseku PV bola na základe dohôd vykonávaná  oprava a údržba strojov. Ďalej bola riešená 
dohodou o vykonaní práce zdravotná starostlivosť o účastníkov lyžiarskeho výchovno-výcvikového 
kurzu, niektoré upratovacie práce počas PN, práca na vrátnici, pre potreby školy bola zabezpečená 
inštalácia hardware a software, školenie zamestnancov v oblasti civilnej ochrany a poskytnutie 
metodickej pomoci pri spracovaní dokumentácie. V 1. polroku bolo uzatvorených celkom 48 dohôd na 
vedenie záujmových krúžkov, financovaných zo vzdelávacích poukazov.  V súvislosti s projektom 
„Mobility“ bolo uzatvorených 6 dohôd o vykonaní práce.  

 

 Absolventskú prax počas roka v škole vykonávalo  osem uchádzačov  o zamestnanie.  Ich 
činnosť bola zameraná na pomocné administratívne práce v jednotlivých organizačných zložkách 
a pomocné práce v školskej jedálni.   

  
V zmysle zákona o službách zamestnanosti je škola povinná zamestnávať občanov so 

zdravotným postihnutím, a to 3,2 % z priemerného evidenčného  počtu zamestnancov. Škola plní 
určené percento podielu počtu občanov so ZP na celkovom počte svojich zamestnancov. 

 

            V roku 2013 absolvovali zamestnanci rôzne druhy vzdelávania. Funkčné inovačné vzdelávania 
ukončil Mgr. Jozef Zajac, funkčné vzdelávanie ukončili Bc. Jana Pekárová, Ing. Alica Jakubeová, 
Daniela Škvareninová, PaedDr. Peter Flak vykonal rigoróznu skúšku, prvú atestáciu vykonala Ing. 
Marta Jamrišková, druhú atestáciu vykonal Mgr. Ľubomír Popluhár,  adaptačné vzdelávanie ukončila 
Ing. Jarmila Hanusková.      8 druhov aktualizačného vzdelávania ukončilo 7 zamestnancov, 6 druhov 
inovačného vzdelávania ukončili 4 zamestnanci. Jeden zamestnanec absolvoval špecializačné 
vzdelávanie. Zamestnanci sa naďalej zúčastňujú na vzdelávaní v súlade s plánom kontinuálneho 
vzdelávania. 
 
 

S t r a v o v a n i e  žiakov a zamestnancov 

      



 
 Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú v školskej jedálni. Celodenný stravovací normatív bol 
v roku 2013 nasledovný: 
 

Kategória € Úhrada za obed 
celkom 

Žiaci 11-15 rokov 1,09 1,71 

Žiaci 15-118/19 rokov 1,19 1,81 

Zamestnanci školy 1,19 0,80 

 
 

Žiak hradí plný stravovací normatív a prispieva na režijné náklady sumou 0,62 €,  Zriaďovateľ 
prispieva na porciu v sume 0,90 €, ostatné režijné náklady hradí žiak v sume 0,44 €.   

 
Hodnota obeda pre zamestnanca je 2,71 €. Na stravu sa dopláca zo sociálneho fondu 0,41 € 

na obed, z nákladov prispieva škola 1,50 €, zamestnanec hradí 0,80 €. 
 
Hodnota stravného lístka pre zamestnanca v čase, keď nevarí školská jedáleň je 3,3 €,  

zamestnanec platí 1,00 €, príspevok zo SF je 0,48 €. Z nákladov prispieva škola na stravný lístok 1,82 
€.  

 

  V kuchyni prebieha  praktické vyučovanie žiakov učebného odboru kuchár. Z tohto 

dôvodu okrem žiakov a pracovníkov zabezpečujeme aj stravovanie cudzích stravníkov. Z 

celkového počtu 355 stravníkov je 63 žiakov a 65 zamestnancov našej školy, 112 žiakov a 2 

zamestnanci Gymnázia Partizánske a 113  iných fyzických osôb.  V jedálni je výber z troch 

druhov jedál /utorok - štvrtok/ a z dvoch druhov jedál v pondelok a piatok. 
 
 

Záver 
 

V tomto čase je už známy objem normatívnych výdavkov pre rok 2014. Vychádzajúc z roka 
2013 a z normatívnych výdavkov pre rok 2013, pri počte žiakov, ktorý naša škola má, je nutné 
zaoberať sa hľadaním rezerv vo všetkých výdavkových položkách, osobných aj prevádzkových. Ak 
nenájdeme ďalšie rezervy, je potrebné obrátiť sa čo najskôr na zriaďovateľa, prípadne Ministerstvo 
školstva SR so žiadosťou o pomoc pri financovaní školy. 

 
Je potrebné zvážiť prevádzkovanie niektorých činností, hľadať možnosti ich efektívnejšieho 

prevádzkovania. Jedná sa o predajňu výrobkov a školské bufetov, kde nie je činnosť zabezpečovaná 
prostredníctvom praktického vyučovania. Pokles počtu žiakov ovplyvňuje aj tržby z týchto prevádzok. 
Je však pritom nutné zvážiť klady a zápory, ktoré by obmedzenie týchto činností prinieslo. Výdavky, 
ktoré na tieto činnosti škola má, nie sú podstatné z hľadiska celkových výdavkov, ale za súčasnej 
situácie je potrebné prehodnotiť aj tieto činnosti.  

 
 

 


