
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 
2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola polytechnická 

Adresa školy: Bystrická cesta 2, 034 01  Ruţomberok (od 01.09.2012 Sládkovičova ulica 104) 

Telefónne čísla školy: 
Sluţobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

+42144 432 36 37, +42144 432 70 13,  
  +421905625276  

Faxové čísla školy:  
 

+42144 435 32 41  
 

Internetová stránka školy: 
 

www.sosprk.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

info@sosprk.sk, pancik@sosprk.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

Školská jedáleň  
Sládkovičova 104, 034 01 Ruţomberok  
Výdajná školská jedáleň  
Bystrická cesta 2, 034 01 Ruţomberok (od 01.09.2012 bude zrušená)) 
Školský internát  
Bystrická cesta 2, 034 01 Ruţomberok (od 01.09.2012 Sládkovičova ulica 104) 

 

Zriaďovateľ: 
 

Ţilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

 Dušan Baláţ, Ing. (do 30.06.2011),Vladimír Pančík, Mgr (od 01.07.2011) 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Zdenka Karčáková, Mgr. 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Eva Böhmová, Ing. 

Zástupca  
pre praktické vyučovanie 

Štefan Jakubík, Ing. 
 

Zástupca 
pre technicko-ekonomické činnosti 

Jaroslav Dvorský, Ing. (od 01.02.2012 Ing. František Mirek) 

Výchovný poradca 
 

Mária Ličková, Mgr. 

 

http://www.sosprk.sk/
mailto:info@sosprk.sk


Koordinátor prevencie 
 

Anna Lukáčová, Ing. 

Školský psychológ 
 

Škola nemá školského psychológa 
 

 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda: Ing.  Anna Kyseľová pedagogických zamestnancov 

2. Ján Kmoško pedagogických zamestnancov 

3. Bc. Lenka Čimborová 
Erika Brtková                                  od 26. 01. 2011 

nepedagogických zamestnancov 

4. Pavol Frolo rodičov 

5. Miroslav Kubala rodičov 

6. JUDr. Jaromír Pavlík rodičov 

7. Mgr. Ján Vilček zriaďovateľa 

8. Ing.  Michal Slašťan zriaďovateľa 

9. Mgr. Eleonóra Mičicová zriaďovateľa 

10. Mgr. Ján Jarošík zriaďovateľa 

11. Anna Kohútová ţiakov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 08. 10. 2009 

 
 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
  

1. Gremiálna porada riaditeľa školy:  
Prerokúva aktuálne otázky ţivota školy a navrhuje potrebné riešenia. Členmi gremiálnej porady sú zástupcovia 
riaditeľa a vedúci vychovávateľ. Podľa obsahu rokovania GP sú prizývaní ostatní funkcionári a zamestnanci 
školy, vrátane zástupcov odborovej organizácie. Zasadnutia gremiálnej porady sa konajú najmenej 2 krát za 
kalendárny mesiac.  
 
2. Pedagogická rada:  
Jej poslaním je riešenie problémov výchovno-vzdelávacieho charakteru. Jej členmi sú všetci pedagogickí 
pracovníci školy. Riaditeľ školy pri svojich rozhodnutiach vychádza z výsledkov rokovaní a uznesení 
pedagogickej rady. PR sa na svojich jednaniach riadi rokovacím protokolom. Náplň rokovaní pedagogickej rady a 
ich časový harmonogram sú uvedené v pláne práce školy na príslušný školský rok.  
 
3. Predmetové komisie:  
Pre riešenie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu riaditeľ školy zriaďuje predmetové komisie, 
ktorých činnosť sa riadi štatútom predmetovej komisie. Hlavnou úlohou predmetových komisií je zvyšovanie 
úrovne vzdelávania v jednotlivých predmetoch alebo skupinách predmetov a podpora odborného rastu členov 
PK.  
Na škole sú vytvorené tieto komisie:  
 

▪  PK spoločenskovedných predmetov  
▪  PK matematicko-prírodovedných predmetov  
▪  PK cudzích jazykov  
▪  PK odborných strojárskych predmetov  
▪  PK odborných elektrotechnických predmetov a výpočtovej techniky  



▪  PK automobilových a dopravných predmetov  
▪  PK odborných ekonomických predmetov  
▪  PK odborných drevárskych a chemických predmetov  
▪  PK telesnej výchovy a športovej prípravy  

 

4.  Športová rada:  
Jej poslaním je zabezpečovanie spolupráce školy a MFK Ruţomberok a riešenie problémov výchovno-
vzdelávacieho charakteru u ţiakov športových tried zameraných na futbal.  

 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY 
 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2010 Stav k 31. 08. 2011 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 5 127 6 1  5 121 6 1  

2. ročník 8 159 7 4  8 154 7 4  

3. ročník 7 140 2 1  7 133 2 1  

4. ročník 5 101 4 1  5 101 4 1  

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 
1 13 0 0  1 11 0 0  

2. ročník 
1 11 0 0  1 11 0 0  

Externé a kombinované štúdium 1 36 0 0  1 35 0 0  

Spolu: 28 587 19 7  28 566 19 7  

 

 
5C. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 

A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  
 
 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  5 1 2  6 1 2  

2. ročník  5 1 3  6 1 3  

3. ročník  4 5  1 4 5  1 

4. ročník  3 1  1 3 1  1 

Spolu: 17 8 5 2 19 8 5 2 

Spolu CH + D: 25 7 27 7 

 
 
 
 
 
 



6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŢIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

3918 6 technické lýceum 1 30 3A 4 16 28 16 

 
2413 4 

mechanik strojov a zariadení 
1 30 3A 4 46 46 20 

2697 4 mechanik elektrotechnik 1 30 3A 4 27 62 19 

 
3759 4 

komerčný pracovník v doprave 
1 24 3A 4 9 22 6 

2487 2  autoopravár  2 48 3C 3 30 48 36 

2683 2  elektromechanik  0,5 10 3C 3 6 17 4 

3355 2 stolár 0,5 12 3C 3 11 11 1 

 
3757 4 01 

dopravná prevádzka  
- cestná a mestská doprava 1 30  3A 2 26 26 20 

 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

3918 6 technické lýceum 1 30 3A 4 16 28 16 

 
2413 4 

mechanik strojov a zariadení 
1 30 3A 4 46 46 20 

2697 4 mechanik elektrotechnik 1 30 3A 4 27 62 19 

 
3759 4 

komerčný pracovník v doprave 
1 24 3A 4 9 22 6 

2487 2  autoopravár  2 48 3C 3 30 48 36 

2683 2  elektromechanik  0,5 10 3C 3 6 17 4 

3355 2 stolár 0,5 12 3C 3 11 11 1 

 
3757 4 01 

dopravná prevádzka  
- cestná a mestská doprava 1 30  3A 2 26 26 20 

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV 

 
Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet ţiakov  543 X 531 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 11 2,02 21 3,95 

prospeli s priemerom 1,00 1 0,001 2 0,003 

prospeli veľmi dobre 47 8,66 45 8,47 

prospeli 294 54,14 434 81,73 

neprospeli 179 33,00 31 5,84 

neklasifikovaní 13 2,39 0 0 

celkový prospech za školu 2,84 X 2,75 X 



 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1.ročník  2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

ADK Administratíva a 
korešpondencia 

  1,86 2,13   1,99 

ANJ Anglický jazyk 3,12 3,24 3,32 3,22   3,22 

AFY Aplikovaná fyzika 2,54 2,95     2,74 

APC Aplikovaná chémia 2,54 3,05     2,79 

API Aplikovaná informatika   1,79 2,31   2,05 

APM Aplikovaná matematika 3,21 2,18     2,68 

AUT Automatizácia    3,2   3,2 

APW Automatizácia prípravy 
výroby 

  3,4    3,4 

ABT Automobilová technika   2,67    2,67 

AUB Automobily 3,91 3,15 3,56    3,54 

CCS CAD/CAM systémy   2,7 1,6   2,15 

CVM Cvičenia z matematiky    2,09   2,09 

CIT Číslicová technika 3 3,08     3,04 

DEJ Dejepis 2,58 2,21     2,39 

DOA Diagnostika a opravy 
automobilov 

 3,37 3,35    3,36 

DPP Dopravná a prepravná 
prevádzka 

3,17 2,52     2,84 

DOG Dopravná geografia 3,06      3,06 

EKA Ekológia 2,33      2,33 

EKO Ekonomika 3,62 3,13 3,53 3,10   3,38 

EPO Ekonomika a podnikanie  3,18     3,18 

ELM Elektrické merania  3,32 3    3,16 

ESP Elektrické stroje a prístroje  3,55 3,09 3,69   3,44 

ELE Elektronika  4     4 

EMZ Elektronika motorových 
vozidiel 

  3,22    3,22 

ELI Elektropríslušenstvo  3,44 3,09    3,27 

EAT Elektropríslušenstvo 
automobilovej techniky 

  3,22    3,22 

ELT Elektrotechnika 3,58 3,56 3,42    3,52 

EMO Elektrozariadenia 
motorových vozidiel 

 3,45     3,45 

FYZ Fyzika 3,3 2,96     3,13 

GRS Grafické systémy   2,5 2,69   2,58 

GSS Grafické systémy  v 
silnoprúdovej technike 

  1,73 2,22   1,98 

CHE Chémia 3,38 2,43     2,91 

INF Informatika 2,48 2,56     2,52 

KAT Kancelárska technika  2,71     2,71 

KOM Kontrola a meranie   3,1    3,1 

Správanie veľmi dobré 480 88,40 470 88,51 

uspokojivé 31 5,71 35 6,59 

menej uspokojivé 29 5,34 19 3,58 

neuspokojivé 3 0,55 7 1,32 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 40322 X 44996 X 

počet ospravedlnených hodín 38031 X 41796 X 

počet neospravedlnených hodín 2291 X 2927 X 



KAJ Konverzácia v anglickom 
jazyku 

   3,06   3,06 

KNJ Konverzácia v nemeckom 
jazyku 

   3,7   3,7 

KNE Kovové a nekovové materiály    3,42   3,42 

MAN Manažérstvo    1,7   1,7 

MKT Marketing  3,33     3,33 

MAT Matematika 3,34 3,24 3,32 3,06   3,24 

MTE Materiály 3,33 3,56 3,8    3,58 

MEC Mechanika   3,3    3,3 

MRS Merania v silnoprúdovej 
technike 

  3,45 3,3   3,24 

MSA Meranie v strojárstve    2,6   2,6 

NAS Náuka o spoločnosti  1,36     1,36 

NEJ Nemecký jazyk 3,38 3,15 3,42 3,49   3,37 

OBN Občianska náuka 2,75 2,0 2,32 2,74   2,45 

OKO Obchodná komunikácia    2,43   2,43 

OPC Obchodno-prepravná činnosť 
cestnej a mestskej dopravy 

  2,39 3,78   3,08 

PRX Odborná prax 1,91 2,64     2,26 

 Odborné kreslenie 3,33 3,22 3,4    3,32 

OKE Odborné kreslenie v 
elektrotechnike 

 3,18     3,18 

ODV Odborný výcvik 2,43 1,93 1,95 1,88   2,04 

OAD Opravárenstvo a diagnostika   3,33    3,33 

POG Počítačová grafika   1 1,18   1,09 

PCI Počítačové siete   1 2,45   1,72 

PRN Právna náuka    3,8   3,8 

PXA Prax   2,06    2,06 

PXO Prax v odbore    1,3   1,3 

PDP Podnikanie v doprave 3,36 3,27     3,31 

PDZ Prevádzka v cestnej a mestskej 
doprave 

2,09 3,27     2,67 

PRO Programovanie   2,4 2,18   2,27 

SWW Programové vybavenie 
počítačov 

  1,5 2,64   2,07 

REE Rozvod elektrickej energie  3,55  2,98   3,26 

RUJ Ruský jazyk 2,88 3,17 3,02    3,02 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 3,33 3,18 3,25 3,38   3,28 

STC Strojárska konštrukcia   3,4 3   3,2 

STT Strojárska technológia 3,49 2,95 3,3 3,3   3,26 

STN Strojníctvo 3,15 2,79 3,43 3,29   3,16 

SHK Strojopis a hospodárska 
korešpondencia 

2,23 1,76 2,39 3,22   2,80 

SRL Športová príprava 1 1,42 1 1,17   1,19 

TEM Technická mechanika  3,47 3,24    3,34 

TEC Technické kreslenie 2,83 2,54 1,22    2,19 

TIC Technické merania    2,27   2,27 

HWW Technické vybavenie 
počítačov 

  1,3 1,73   1,52 

TEC Technológia 3,41 3 3,6    3,33 

TMO Technológia montáže 2 2,84 2,39 2,27   2,37 

TSV Telesná a športová výchova 1,88 1,58 1,49 1,16   1,52 

UCT Účtovníctvo   2,91 3,66   3,28 

VYT Výpočtová technika 1,83 2,17     2,00 

VBN Výrobné zariadenia 3,33 2,67     3,00 

VYU Využitie elektrickej energie   3,18 3,36   3,27 



ZAN Základy ekonomiky  2,84     2,84 

ZEN Základy elektroniky  3,25 2,63    2,94 

ZAE Základy elektrotechniky 3,67 2,96     3,31 

ZLR Základy strojárstva 3,83      3,83 

ZAT Základy techniky 2,96 3,08     3,02 

ZSI Zasielateľstvo  2,73     2,73 

Spolu 2,91 2,87 2,71 2,68   2,80 

 
 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 

Predmet Úroveň  Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk 
B 1 81 43,5% 

   

Matematika 
 7 29,51% 

   

Nemecký jazyk 
B 1 27  

   

Slovenský jazyk a literatúra 
 113 56,52% 

   

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk B1 81 47,1% 

   

Nemecký jazyk B1 27 45% 

   

Slovenský jazyk a literatúra  113 52,86% 

   

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná známka 

Anglický jazyk B1 81 2,94 

   

Matematika  3 2,00 

   

Nemecký jazyk B1 26 2,85 

   

Praktická časť odbornej zloţky  113 2,38 

   

Slovenský jazyk a literatúra  107 2,92 

   

Teoretická časť odbornej zloţky  107 2,93 

   



 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 

 
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

2413 4    mechanik strojov a zariadení denná 3A 

2413 4    prevádzka strojov a zariadení denná 3A 

24662 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia denná 3C 

24872 01 autoopravár - mechanik denná 3C 

24872 02 autoopravár - elektrikár denná 3C 

24994 02 mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia denná 3A 

26724 13 mechanik elektronik - autoelektronika denná 3A 

26754 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia ŠJP 3A 

2683 2   elektromechanik  denná 3C 

26982 15   mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a 
zariadení 

ŠJP 3C 

26984 02   mechanik v elektrotechnike – organizačná 
a výpočtová technika 

denná 3A 

2697 4 mechanik elektrotechnik denná 3A 

3355 2   stolár denná 3C 

37574 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava denná 3A 

3759 4   komerčný pracovník v doprave denná 3A 

2381 6 strojárstvo denná 3A 

2848 6   chemická informatika denná  3A 

39176 02 technické a informatické sluţby v strojárstve denná 3A 

3918 6 technické lýceum denná 3A 

 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

2398 1    základy techniky denná 3C  

2433 2   obrábač kovov  denná 3C  

Kód Učebný odbor Počet 
ţiakov 

Prospech Počet ţiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2487 2 02 autoopravár-elektrikár 10 2 2 6   

2487 2 01 autoopravár-mechanik 25 2 2 21   

3355 2 stolár 5   5   

2698 2 15 mechanik v elektrotechnike-
mechanik strojov a zariadení 

1  1    



24352 01 klampiar – strojárska výroba denná 3C  

24662 09 mechanik opravár – cestné motorové 
vozidlá 

denná 3C  

24872 03 autoopravár - karosár denná 3C  

24872 04 autoopravár - lakovník denná 3C  

26832 11 elektromechanik - silnoprúdová technika denná 3C  

26832 15 elektromechanik – úţitková technika denná 3C  

26984 10   mechanik v elektrotechnike – 
silnoprúdové zariadenia  

denná 3A  

33474 01 drevárska a nábytkárska výroba – 
drevárstvo a nábytkárstvo 

denná, večerná 3A  

37594 01 komerčný pracovník v doprave – cestná 
a mestská doprava 

denná 3A  

2885 6   chemická  výroba denná 3A  

2841 6 technológia ochrany a tvorby ţivotného 
prostredia 

denná 3A  

3432 6 obalová technika denná 3A  

39176 04 technické a informatické sluţby  v chémii denná 3A  

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

24994 02 mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia denná 3A prebieha 

26982 15   mechanik v elektrotechnike – mechanik 
strojov a zariadení 

ŠJP 3C prebieha 

26984 02   mechanik v elektrotechnike – organizačná 
a výpočtová technika 

denná 3A prebieha 

26984 10   mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové 
zariadenia  

denná 3A prebieha 

 
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 27 1 1 

Muţi 34 - - 

Spolu (kontrolný súčet): 61 1 1 

Kvalifikovanosť v %: 98 % X 

Veková štruktúra do 30 rokov 2   
do 40 rokov 8   

do 50 rokov 20 1 1 

do 60 rokov 31   

dôchodcovia    

Spolu (veková štruktúra): 61 1 1 

 



 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 22 

Muţi 11 

Spolu (kontrolný súčet): 33 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 4 

do 50 rokov 15 

do 60 rokov 9 

dôchodcovia 5 

Spolu (veková štruktúra): 33 

 
12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

 
13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  

VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Administratíva a korešpondencia 75 

2. Anglický jazyk 100 

3. Aplikovaná fyzika 100 

4. Aplikovaná chémia 100 

5. Aplikovaná informatika 100 

6. Aplikovaná matematika 100 

7. Automatizácia 100 

8. Automatizácia prípravy výroby 100 

9. Automobilová technika 100 

10. Automobily 100 

11. CAD/CAM systémy 100 

12. Cvičenia z matematiky 100 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ţeny    

muţi    

do 30 rokov ţeny    

muţi 1 externá KU Ruţomberok 

do 40 rokov ţeny    

muţi    

do 50 rokov ţeny 2 externá Jazyková škola Ţilina, MPC 

muţi 1 externá DTI 

do 60 rokov ţeny 3 externá MPC 

muţi 5 externá DTI, MPC, Jazyková škola Lipt. Mikuláš 

dôchodcovia ţeny    

muţi    

Spolu: 12 - - 



13. Číslicová technika 100 

14. Dejepis 0 

15. Diagnostika a opravy automobilov 100 

16. Dopravná a prepravná prevádzka 50 

17. Dopravná geografia 0 

18. Ekológia 100 

19. Ekonomika 100 

20. Ekonomika a podnikanie 100 

21. Elektrické merania 100 

22. Elektrické stroje a prístroje 100 

23. Elektronika 100 

24. Elektronika motorových vozidiel 100 

25. Elektropríslušenstvo 100 

26. Elektropríslušenstvo automobilovej techniky 100 

27. Elektrotechnika 100 

28. Elektrozariadenia motorových vozidiel 100 

29. Fyzika 100 

30. Grafické systémy 100 

31. Grafické systémy  v silnoprúdovej technike 100 

32. Chémia 100 

33. Informatika 90 

34. Kancelárska technika 100 

35. Kontrola a meranie 100 

36. Konverzácia v anglickom jazyku 100 

37. Konverzácia v nemeckom jazyku 100 

38. Kovové a nekovové materiály 100 

39. Manažérstvo 100 

40. Marketing 100 

41. Matematika 100 

42. Materiály 100 

43. Mechanika 100 

44. Merania v silnoprúdovej technike 100 

45. Meranie v strojárstve 100 

46. Náuka o spoločnosti 100 

47. Nemecký jazyk 100 

48. Občianska náuka 100 

49. Obchodná komunikácia 100 

50. Obchodno-prepravná činnosť cestnej a mestskej 
dopravy 

100 

51. Odborná prax 100 

52. Odborné kreslenie 100 

53. Odborné kreslenie v elektrotechnike 100 

54. Odborný výcvik 100 

55. Opravárenstvo a diagnostika 100 

56. Počítačová grafika 100 

57. Počítačové siete 100 

58. Právna náuka 0 

59. Prax 100 

60. Prax v odbore 100 

61. Podnikanie v doprave 100 

62. Prevádzka v cestnej a mestskej doprave 100 

63. Programovanie 100 

64. Programové vybavenie počítačov 100 

65. Rozvod elektrickej energie 100 

66. Ruský jazyk 100 

67. Slovenský jazyk a literatúra 100 

68. Strojárska konštrukcia 100 



69. Strojárska technológia 100 

70. Strojníctvo 100 

71. Strojopis a hospodárska korešpondencia 70 

72. Športová príprava 100 

73. Technická mechanika 100 

74. Technické kreslenie 100 

75. Technické merania 100 

76. Technické vybavenie počítačov 100 

77. Technológia 100 

78. Technológia montáže 100 

79. Telesná a športová výchova 100 

80. Účtovníctvo 100 

81. Výpočtová technika 100 

82. Výrobné zariadenia 100 

83. Využitie elektrickej energie 100 

84. Základy ekonomiky 100 

85. Základy elektroniky 100 

86. Základy elektrotechniky 100 

87. Základy strojárstva 100 

88. Základy techniky 100 

89. Zasielateľstvo 100 

Celkový priemer (%): 96,8 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
 

Stále aj termínované úlohy výchovného poradenstva sme sa snaţili priebeţne plniť podľa ich 
momentálnej aktuálnosti. Mnohé z nich sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, preto ich hodnotíme spoločne 
a spomenieme zhruba chronologicky. 
   
Realizovanie školskej integrácie:  
V časti školy Sládkovičova ul. sme mali v tomto šk. roku 15 integrovaných ţiakov – z nich 3 s telesným, 
resp. so zdravotným postihnutím a 12 s poruchami učenia ako je dyslexia, dysgrafia a dysortografia. 
Jeden  tretiak zo spomínaných ţiakov nie je do tejto kategórie zaradený od začiatku školského roka, 
lebo na Sládkovičovu prestúpil z Bystrickej, kde bol pôvodne iba zaevidovaný, v tomto školskom roku 
absolvoval nové odborné vyšetrenie, na základe ktorého sa zaradil medzi integrovaných. Máme aj ZŤP 
ţiaka druhého ročníka – vozíčkára, ktorý vyţaduje zvýšenú starostlivosť zo strany školy. Aj v tomto 
školskom roku vyuţíval špeciálne sociálne zariadenie a zaobstaraný prenajatý schodolez. Ďalší ţiak 
z druhej kategórie pred koncom školského roku prerušil štúdium pre zdravotné problémy, čím sa zníţil 
počet integrovaných ţiakov na 14.  
So ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli na začiatku roka vedené pohovory. 
O ich výsledkoch Mgr. Gregorová diskrétne informovala vyučujúcich na  Sládkovičovej ulici v októbri 
2010. Mgr. Gregorová tieţ absolvovala rozhovory s rodičmi 2 druhákov a 3 integrovaných štvrtákov 
o moţnostiach VŠ štúdia ich detí. V oblasti komunikácie s rodičmi ţiakov významnú úlohu zohráva Ing. 
Böhmová, zástupkyňa riaditeľa školy, ktorá uţ v minulom školskom roku prevzala takmer celú 
spoluprácu s rodičmi začlenených ţiakov z II.E triedy. Matka jedného ţiaka sa sťaţovala na prístup 
vyučujúcej, s ktorou mal jej integrovaný syn najväčšie problémy. Vyučujúca prejavila veľkú ústretovosť, 
čím zaţehnala vzniknuté problémy. Táto matka sa tieţ o synovej práci rozprávala so všetkými, v čase 
jej návštevy prítomnými, synovými vyučujúcimi. Pri rozhovoroch bola prítomná aj Mgr. Gregorovou. 
Matka vyuţívala elektronickú poštu na komunikáciu s Mgr. Gregorovou, lebo pracuje v zahraničí, na 



rozhovor s Mgr. Gregorovou poslala aj svojho priateľa. Najlepšia spolupráca je s rodičmi vozíčkára, lebo 
tí ho vozia do školy, teda sme s nimi v dennom styku.  
V septembri Mgr. Gregorová viedla rozhovory so všetkými siedmimi integrovanými  štvrtákmi 
o moţnostiach úprav maturitných skúšok, ktoré vyplývajú z ich diagnóz. Na základe nových, aktuálnych 
odporúčaní CPPPaP a oznámení o spôsobe vykonania maturitnej skúšky adresovaných vedeniu školy, 
mohli byť oslobodení od niektorých častí MS, mohli mať predĺţený čas na vypracovanie, mohli pouţívať 
kompenzačné pomôcky. Túto moţnosť vyuţili šiesti z nich. Siedmy, ani napriek upozorneniam, 
nedodrţal termín odovzdania všetkých potrebných písomných podkladov, čím nevyuţil moţnosť úprav 
písomných častí MS. Uţ v tomto šk. r. Mgr. Gregorová  vybavila obnovené vyšetrenia v CPPPaP pre 
dvoch budúcoročných štvrtákov – kvôli odporúčaniam úprav na maturitné skúšky.   
Stručný materiál Úpravy pre integrovaných ţiakov, ktorý vlani vytvorila Mgr. Gregorová na základe 
odporúčaní CPPPaP, v tomto školskom roku rozdala vyučujúcim, ktorí ho ešte nemali. (Aby kaţdý mal k 
dispozícii námety pre náročnú prácu s takýmito ţiakmi.) Tieţ v októbri vypracovala materiál 
najčastejších všeobecných úprav pre jednotlivé najčastejšie diagnózy. Vo februári Mgr. Gregorová 
rozdala vyučujúcim konkrétne odporúčania CPPPaP pre všetkých integrovaných ţiakov so 
začiernenými menami a osobnými údajmi.  
Priebeţne sme dopĺňali vyšetrenia a tlačivá, ktoré zabezpečia ţiakom integráciu aj pre budúci rok. 
Mgr. Gregorová šesťkrát telefonicky konzultovala situáciu s Mgr. Novákom ml., dvakrát s Mgr. Novákom 
st. a raz s Mgr. Haličkovou z CPPPaP Ruţomberok. 
 
V časti školy Bystrická cesta 2 máme 13 individuálne integrovaných ţiakov. Troch  s telesným postihom 
– porucha sluchu  a reumatické problémy a desať  ţiakov s poruchami učenia ako je dyslexia, dysgrafia 
a dysortografia. U niektorých boli špecifikované aj pridruţené poruchy správania ako ADHD a ĽMD. So 
ţiakmi  a ich rodičmi boli vedené vstupné a  priebeţné pohovory , ktoré nám pomohli v práci. Mnohé 
z týchto pohovorov pomohli, ale niektoré sa minuli účinkom, pre absolútny nezáujem zo strany ţiakov. 
Ţiaľ podobné výsledky sme mali aj v spolupráci s niektorými z rodičov uvedených ţiakov.  V tomto 
školskom roku sme museli riešiť niektoré špecifické problémy, ktoré sme v predchádzajúcom školskom 
roku nemali.  Spolu s triednou učiteľkou a zástupkyňou riaditeľa sme riešili problém ţiaka Mareka 
Trnovca - neustále konflikty s vyučujúcimi, spoluţiakmi  za výdatnej pomoci matky, ktorá nás veľmi rada 
poúčala čo máme robiť . Daný problém sme museli konzultovať aj s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. 
Našťastie v druhom polroku matka rezignovala a poţiadala o ukončenie štúdia svojho syna.  Ţiakov s 
menej závaţnými poruchami učenia sme  museli vynechať z evidencie  z dôvodu platnosti nového 
zákona. Vyučujúci na Bystrickej ceste dňa  18 . 11. 2010  boli oboznámení s informáciami 
o integrovaných ţiakoch, boli im rozdané materiály podľa poţiadania s ktorými  pracovali v priebehu 
celého školského roku. S novými informáciami sme oboznamovali vyučujúcich a najmä triednych 
učiteľov  tieţ priebeţne. Po konzultácii s CPPPaP  v Ruţomberku a usmernení KŠU v Ţiline,  sme 
v poslednom mesiaci dopracovali spolu s triednymi učiteľmi individuálne výchovnovzdelávacie plány pre 
všetkých integrovaných ţiakov. V budúcom školskom roku budeme postupovať podľa daných plánov 
a ich aktualizácii.  V súčasnosti boli doplnené ţiadosti -tlačivá  , ktoré zabezpečia ţiakom integráciu aj 
pre budúci rok. 
Čo je krokom vpred je fakt, ţe rodičia budúcich ţiakov navštevujú našu školu v predstihu, informujú sa 
o moţnosti integrácie a môţeme sa dozvedieť o ich problémoch vopred. Rodičia postupne dopĺňajú 
materiály . Prebehli konzultácie v CPPPaP  s riaditeľom Mgr. Novákom a ostanými pracovníkmi  
a postupne sú dopĺňané  kontrolné vyšetrenia pre strednú školu a odporúčania pre budúci školský rok. 
Stanovili sme pravidlá pre prijímanie integrovaných ţiakov do 1. ročníka a rodičia dostali nové 
aktualizované  ţiadosti o integráciu na strednej škole.  Tu úzko spolupracujeme s rodičmi ţiakov 
a CPPPaP  v Ruţomberku. Spolu s pracovníkmi CPPPaP riešime aj problémové prípady s inými ţiakmi.  
V tomto školskom roku obidve výchovné poradkyne navštevovali cyklické vzdelávanie výchovných 
poradcov na tému: INTEGRÁCIA- podmienky, východiská, základné procesy, ktoré organizovalo MPC 
v Banskej Bystrici .Lektorom bol Mgr. Robert Sabo.  Počas piatich stretnutí sme sa učili vytvárať IVVP 



pre integrovaných ţiakov.  Dňa 10. 6. 2011 sme úspešne  ukončili štúdium záverečnou prácou 
a obdrţali certifikáty. Veríme, ţe získané vedomosti vyuţijeme  v budúcej práci.  
Mgr. Ličková sa 23. 11. 2010 zúčastnila na stretnutí výchovných poradcov okresu, ktoré riešilo aktuálne 
problémy výchovného poradenstva. Stretnutie organizovalo CPPPaP. Ďalšieho stretnutia výchovných 
poradcov okresu sme sa zúčastnili 19.10.2010          v CPPPaP, na ňom sa hovorilo o individuálnych 
výchovno-vzdelávacích plánoch pre integrovaných ţiakov a o šikanovaní. Po skončení spoločného 
stretnutia obidve výchovné poradkyne ešte so starším aj mladším pánom Novákom zostali konzultovať 
začlenených ţiakov našej školy. 
Dvaja študenti zo Sládkovičovej ul. – dyskalkulik a vozíčkár s mnoţstvom ďalších náročných diagnóz 
neboli na základe odporúčania CPPPaP Ruţomberok v prvom polroku, ani na konci školského roku 
klasifikovaní z predmetov matematika a fyzika, ktoré absolvovali na základe individuálnych výchovno-
vzdelávacích programov.  

Osobné pohovory so ţiakmi, prípadne ich rodičmi. 

V prípade potreby sme viedli pohovory so ţiakmi, ktoré boli zamerané na odstraňovanie problémového 
správania sa, riešenie niektorých osobných problémov ţiakov, na zlepšenie medziľudských vzťahov 
a tieţ zlepšenie slabého prospechu. 
Tieţ sme viedli pohovory s rodičmi problémových ţiakov o rodinných vzťahoch, námetoch na riešenie 
vzniknutých situácií a o ďalšom spoločnom postupe. V týchto pohovoroch sa výrazne angaţovala 
a často ich aj sama iniciovala Ing. Böhmová, zástupkyňa riaditeľa pre pracovisko Sládkovičova.  
V prípade nejasností sa Mgr. Gregorová radila s Mgr. Ţerebákovou, výchovnou poradkyňou zo ŠÚV 
Ruţomberok, s ktorou  mala v tomto školskom roku 5 stretnutí, Mgr. Ličková sa stretávala s našou 
bývalou kolegyňou Mgr. Salvovou, ktorá je teraz výchovná poradkyňa na ZŠ Lisková. Osobitným 
prípadom bolo stretnutie s výchovnou poradkyňou a špeciálnou pedagogičkou zo ZŠ Zarevúca  
z dôvodu nástupu troch integrovaných ţiakov v budúcom školskom roku. Mgr. Ličková bola 
oboznámená s ich zdravotnými problémami a vypracovala podklady pre prijatie a poţiadavku na 
osobného asistenta. Taktieţ spolupracovala s výchovnými poradkyňami  iných ZŠ z dôvodu prijímania 
najmä integrovaných ţiakov a ich umiestnenia v našej škole.  
Ţiakom, ktorí chcú osobne riešiť problém so závislosťou akéhokoľvek druhu, ktorá sa priamo dotýka ich, 
alebo ich blízkych, Mgr. Gregorová dala kontakt na pracovníkov Palkovho centra v Ruţomberku. Ing. 
Lukáčová  vybavila po dve návštevy pána Rakučáka s kolegom (obaja z Pálkovho centra) vo všetkých 
triedach prvého a druhého ročníka na Sládkovičovej.  
Veľa osobných pohovorov so štvrtákmi tvorilo  poskytovanie informácií  o moţnostiach štúdia na 
vysokých školách a o moţnostiach pomaturitného alebo nadstavbového štúdia. Ţiakom pomáhame aj 
pri správnom vypísaní prihlášok na vysoké školy. Na centrálnu nástenku školy Mgr. Gregorová vyvesila 
vypísaný vzor prihlášky a ţivotopisu. Priebeţne kontrolovala a overovala správnosť údajov uvedených 
na prihláškach na VŠ. Všetky propagačné materiály z vysokých škôl, ktoré prišli do školy poštou aj 
elektronicky, rozmnoţovala a dávala do všetkých 3 tried 4. ročníka. Mgr. Gregorová  pre 20 záujemcov 
z radov ţiakov objednala a potom im predala broţúru Pred štartom na vysokú školu. Naši študenti 
navštívili dni otvorených dverí na viacerých fakultách Ţilinskej univerzity, KU Ruţomberok, AOS 
Liptovský Mikuláš, aj VŠ v Banskej Bystrici, Trnave a v Bratislave.  Na Sládkovičovej ulici boli robiť 
nábor 2 pracovníci zahraničnej súkromnej VŠ Bankovní institut s najbliţšími sídlami v Liptovskom 
Mikuláši a v Banskej Bystrici. 
 4 ţiaci absolvovali týţdenný prípravný kurz na AOS Liptovský Mikuláš, 1 ţiak sa dlhodobo zúčastňoval 
víkendových prípravných kurzov na EU v Bratislave. 
Na Bystrickej ceste pomoc pri výbere vysokej školy alebo nadstavbového štúdia prebiehala formou 
osobných pohovorov, ale najmä v predmete Úvod do sveta práce, v ktorom sme sa učili vypisovať 
základné tlačivá, a postupne sme konzultovali výber vysokých škôl jednotlivých ţiakov.  Ţiaci sa 
individuálne zúčastňovali dní otvorených dverí  na jednotlivých vysokých školách podľa usmernenia 
výchovnej poradkyne.  



Výchovná poradkyňa aktualizovala nástenky  VP v triede F a vo vestibule. Aktualizácia sa týkala najmä 
dní otvorených dverí na vysokých školách a ich odborov.  
Mgr. Gregorová uţ tretí rok vedie pokladňu Rady rodičov na pracovisku Sládkovičova – teda vyberá 
členské príspevky od študentov tried z tohto areálu, prepláca príspevky na exkurzie, akcie školy, 
stuţkové, odmeny, odbornú literatúru... 
  

Časové úlohy nad rámec stanovených úloh:  

V septembri Mgr. Gregorová dala prváckej triednej, Ing. Bohúňovej, materiály Psychológia 
samostatného učenia a Technika samostatného učenia, ktoré vypracoval Ing. Bubelka a ktoré mali 
pomôcť ţiakom naučiť sa správne učiť.  
Mgr. Gregorová  pomáhala všetkým triedam štvrtého ročníka zo Sládkovičovej v novembri a decembri 
organizovať stuţkové slávnosti. Ţiakom rozdala materiály na tému: Čo všetko potrebujú vybaviť   
a zabezpečiť pri organizovaní stuţkovej slávnosti. So IV. P a IV. R nacvičila oficiálnu aj zábavnú časť 
programu v telocvični školy aj priamo v sále v Liptovských Sliačoch. So všetkými štvrtákmi tieţ nacvičila 
v máji program rozlúčky pred akademickým týţdňom na Sládkovičovej ul. 
 Mgr. Gregorová dala novým vyučujúcim, ktorí o ňu prejavili záujem, predvlani spracovanú prednášku 
PaedDr. Matejčíkovej s názvom Ako riešiť problémové správanie sa ţiakov na hodinách – konkrétne 
rady. 
Mgr. Gregorová z finančných dôvodov v tomto roku upustila od organizovania kultúrnej exkurzie pre 
najlepších ţiakov školy. Dúfame, ţe v budúcom roku sa k tradícii takéhoto odmeňovania najlepších 
ţiakov budeme môcť zase vrátiť. 
Obidve výchovné poradkyne boli členkami prijímacej komisie do našej školy pre budúci školský rok. 
Obidve výchovné poradkyne absolvovali 5 častí cyklického inovačného školenia o integrácii v Banskej 
Bystrici, ktoré kaţdá z nich zakončila prezentáciou časti IVVP niektorého svojho konkrétneho ţiaka. 

V budúcnosti bude potrebné: 

 pokúsiť sa vybaviť asistenta učiteľa pre  dvoch ţiakov  vozíčkárov. 

 vo vyššej miere vyuţívať triednické hodiny vo všetkých ročníkoch i formách štúdia  na 
preventívne pôsobenie voči neţiaducim spoločenským javom – fajčenie, konzumácia alkoholu, 
uţívanie drog. 

 venovať zvýšenú pozornosť prejavom delikventného správania a šikanovania ţiakov – pri 
eliminácii prejavov postupovať v zmysle ustanovení Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-
R zo dňa 28. 03. 2006. 

 koncentrovať sa na včasné podchytenie rizikových prejavov v správaní ţiakov a zároveň na ich 
reedukačné, poradenské a terapeutické korigovanie (v spolupráci s triednymi učiteľmi a 
ostatnými vyučujúcimi v jednotlivých triedach). 

 viesť rodičov k aktívnejšej spolupráci s pedagógmi nielen vo vzdelávacej, ale i vo výchovnej 
oblasti. V prípade výskytu neţiaducich javov zabezpečiť ţiakovi a rodičovi účinnú odbornú 
pomoc. 

 vytvoriť a na začiatku nového šk. roka dať popodpisovať rodičom všetkých ţiakov Dohodu 
medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok a šikanovania. 

 uverejňovať viac článkov o aktivitách školy v miestnych periodikách. 
A hlavne: Zintenzívniť všetky formy  pozitívneho zviditeľňovania školy a náboru ţiakov deviatych 
ročníkov do našej školy. 
 
 
 
 
 



PRAKTICKÉ UPLATNENIE A ĎALŠIE ŠTÚDIUM ABSOLVENTOV ŠKOLY 
 
Na úseku Sládkovičova 62: 
Na vysokú školu sa hlási 35 absolventov z celkového počtu 68 štvrtákov, t.j. 51,47%. 
Na Úrad práce sa chce zaevidovať 14 absolventov, t.j. 20,59 % 
Zamestnanie si našli zatiaľ iba 9 absolventi, t.j.13,24 %. 
Prácu v zahraničí plánuje 10 absolventov, t.j. 14,71%.  
Traja štvrtáci budú pravdepodobne opakovať ročník 
Počet absolventov je 65 za predpokladu, ţe všetci, ktorí si majú dokončiť maturitu v septembri, ju aj 
v septembri naozaj úspešne zvládnu a ţe ţiaci s reparátmi nebudú opakovať ročník a stanú sa tieţ 
absolventmi. 
Jednu prihlášku si dalo 16 ţiakov, dve prihlášky 14 ţiakov, tri prihlášky 3 ţiaci, štyri prihlášky si dal 1 
ţiak, päť prihlášok si dal tieţ 1 ţiak. K nim však mohli pribudnúť aj nami nezaevidované prihlášky, ktoré 
boli odoslané v neskoršom čase, aţ po uzávierke našej štatistiky, lebo niektoré VŠ odbory mali 
uzávierky prihlášok aţ 31. mája 2010 – a moţno aj neskoršie. 
Najviac absolventov (22 z 35) sa hlási na Ţilinskú univerzitu, Katolícku univerzitu v Ruţomberku (5), 
Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (4), EU v Bratislave, STU v Bratislave, TU v Košiciach. 
Našli sa ale aj prihlášky do Brna, Banskej Bystrice, a Nitry. Absolventi odborov  TIS, strojárstvo 
a mechanik elektrotechnik plánujú väčšinou pokračovať v u nás študovanom alebo veľmi príbuznom 
odbore. Komerční pracovníci v doprave majú oveľa širší záber zvolených škôl, ktoré nesúvisia s u nás 
študovaným odborom. 
 
Na úseku Bystrická cesta 2: 
Na vysokú školu sa hlási 16 absolventov z celkového počtu 34   ţiakov študijného   odboru, t.j. 47,05% 
Na Úrad práce sa chce zaevidovať  12 absolventov, t.j. 35,29% 
Zamestnanie si našli 2  absolventi z celkového počtu študentov, t.j. 5,88% 
Najviac absolventov sa hlási na Ţilinskú univerzitu , Katolícku univerzitu v Ruţomberku, Univerzitu  M. 
Bela v Banskej Bystrici  , Prešovskú univerzitu a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. 
  
Z učebných odborov  sa na nadstavbové štúdium hlási  26 ţiakov z celkového počtu 43 absolventov, čo 
predstavuje 60,46% , najviac na SOŠP v Ruţomberku  . 
Na Úrad práce sa chce zaevidovať  6 absolventov, t.j. 13,95%  
Zamestnanie si našli  3  absolventi  z celkového počtu študijných aj učebných odborov  3,89% 
 
Osobitnú kapitolu tvorili ţiaci nadstavbového ročníka, ktorých do druhého ročníka postúpilo 11 ţiakov. 
Štúdium ukončilo 8. Na vysokú školu sa prihlásil jeden. Zamestnanie si našlo 6 ţiakov.  
  
        Mgr. Darina Gregorová a Mgr. Mária Ličková 
                                                                           výchovné poradkyne SOŠP Ruţomberok  
 
 

Správa o činnosti v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a drogovej prevencie 
v školskom roku 2010/2011 

 
Činnosť prevencie na našej škole sa riadila plánom práce. Hlavným cieľom prevenčných aktivít 

bolo zistiť stav drogových závislostí v škole, informovať ţiakov o škodlivosti drog a nebezpečenstvách 
spojených s ich uţívaním, zapájať sa do akcií, ktoré mali smerovať k predchádzaniu uţívania 
návykových látok, prevencia rizikového správania sa v období dospievania, prevencia šikanovania, 
výchova k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám, prosociálnemu správaniu a 
usmerňovanie k správnemu vyuţívaniu voľného času.  

Ţiaci 1. ročníkov vypĺňali na hodinách OBN dotazníky z oblasti drogových závislostí.  



S vyhodnotením dotazníka boli oboznámení triedni učitelia prvých ročníkov. Na základe vyhodnotenia 
dotazníka sme poţiadali o spoluprácu pracovníkov krízového centra Trojlístok (bývalé Pálkovo centrum) 
so sídlom v Ruţomberku, ktoré je zamerané na prevenciu drogových závislosti. Jeho pracovníci 
v projekte „Čistý ţivot“ pripravili súbor preventívnych prednášok a besied pre študentov 1. ročníkov. Tie 
sú zamerané na poukázanie vplyvu drog na ľudský organizmus. Projekt sa realizoval vo všetkých 
triedach 1. ročníka. 

Ţiaci 2. ročníka vypĺňali dotazník na zistenie stavu výskytu šikanovania v škole. 
S vyhodnotením dotazníka boli oboznámení triedni učitelia druhých ročníkov. V rámci prevencie 
šikanovania som absolvovala so ţiakmi I.A, II.B, II.G a III.A besedy o šikanovaní. 

Nepodarilo sa nám nadviazať spoluprácu ani s mestskou ani štátnou políciou – preventisti sú na 
materskej dovolenke a na dlhodobej PN. Po dohode s riaditeľkou PZ zrealizovali pre nás len jednu 
prednášku v II.F na tému trestnoprávnej zodpovednosti.  

Aj tento šk. rok sme  nadviazali  spoluprácu s pracovníčkami RÚVZ v Liptovskom Mikuláši 
MUDr. Benkovou a Mgr. Švandovou, ktoré v priebehu roka realizovali rad prednášok s témou Zdravý 
ţivotný štýl pre ţiakov 3. a 4. ročníka. Konkrétne pre ţiakov III.A, III.G, III.P, III.R, IV.B a I.N prednášky 
o škodlivosti alkoholu a pre II.B, III.B, III.C, III.F, III.G, IV.B a II.N prednášky o škodlivosti cigariet. 

Pre záujemcov z radov našich zamestnancov uskutočnili pracovníčky RÚVZ preventívne 
vyšetrenia krvi. Na základe výsledkov nám poskytli odborné rady v oblasti zdravej výţivy a zdravého 
ţivotného štýlu. 

Na výzvu Ţilinského samosprávneho kraja o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového 
programu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ boli vypracované 4 projekty, jeden v spolupráci s PhDr. 
Rakučákom z Pálkovho centra. Finančné prostriedky získalo len 8 zo 160 prihlásených projektov. Naše 
projekty neboli akceptované. 

Tak ako kaţdý rok aj tento rok organizovala Mgr. Fodorová pre prvodarcov v novembri  a marci 
študentskú kvapku krvi. Do darcovstva sa zapojilo 19 ţiakov – prvodarcov. Veríme, ţe v darcovstve 
budú pokračovať aj naďalej. Nepočítame ostatných našich ţiakov, ktorí chodia darovať krv uţ sami.                                                   

Pri príleţitosti dňa študentstva sme sa zúčastnili filmového 3D predstavenia Lets dance 3. 
V predvianočnom čase sme vyhlásili súťaţ o najkrajší adventný veniec. Víťazná trieda II.H bola 

odmenená tortou a triedy II.B a I.G sladkosťami. 
V decembri sme pre ţiakov zorganizovali návštevu Vianočnej Viedne. Ţiaci si pozreli nielen 

vianočnú výzdobu a vianočné trhy, ale absolvovali aj prehliadku Imperial tour v Schönbrune. 
Členovia Ţiackej školskej rady pripravili spolu so ţiakmi 3. ročníka Baţantský večierok, na 

ktorom privítali prvákov. Pri príleţitosti sviatku Mikuláša spestrili vyučovanie návštevou Mikuláša, čertov 
a anjelov a ţiakov potešili sladkosťami.  

Počas  Bambiriády sa študenti postarali o poriadok okolo našej školy. 
V rámci projektu Škola spolupracujúca s UNICEF  mali ţiaci II.A, II.C, II.B a I.C v rámci 

predmetov NAV a ETV prednášku s pracovníčkami UNICEF na tému ľudské práva. Ţiaci našej školy sa 
zapojili do predaja vianočných pohľadníc, kde získali 150€, škole ostalo 45€.  

Študenti sa zapojili do akcie organizovanej Radou mládeţe ţilinského samosprávneho kraja Zo 
srdca deťom, kde predávali srdiečka. Výťaţok pôjde na pomoc deťom zo sociálne slabých rodín. 
  Prevencii sociálno-patologických javov a drogovej prevencii sa venovali vyučujúce aj na  
hodinách NAV, ETV a OBN. 
 V rámci vzdelávania som absolvovala trojdňové školenie konané Ligou za duševné zdravie 
a získala som certifikát multiplikačného pracovníka pre šírenie osvety v oblasti duševného zdravia na 
stredných školách. Tieţ som absolvovala školenie konané pracovníkmi CPPPaP a Pálkovho centra 
zamerané na prevenciu šikanovania na školách. 
Vypracovala Ing. Anna Lukáčová 
 
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie: 
 



 Pálkovo centrum, pracovisko Ruţomberok 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš 

 CPPPaP Ruţomberok 

 Mestská polícia Ruţomberok 

 Policajný zbor SR, okresné riaditeľstvo Ruţomberok 

 Centrum voľného času ELÁN Ruţomberok 

 Rada rodičov pri SOŠ polytechnickej Ruţomberok 

 Regrutačné stredisko v Ţiline 

 Ţilinská univerzíta – strojnícka fakulta 

 KU Ruţomberok – pedagogická fakulta. 
  
 
 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
- multimediálne prezentácie:  
 
    V uplynulom školskom roku boli vyrobené multimediálne CD a DVD o študijných a učebných 
odboroch na našej škole, ktoré boli poskytnuté výchovným poradcom základných škôl a tieţ bývalým 
absolventom školy pri ich jubilejných stretnutiach. 
 
- spolupráca školy s rodičmi: 
 
     Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej Ruţomberok sa snaţí s rodičmi spolupracovať 
prostredníctvom Rady rodičov pri SOŠP, Rady školy, ale predovšetkým spolupracuje s rodičmi na 
triednych rodičovských zdruţeniach, prípadne individuálne pri osobných návštevách rodičov v škole. 
Spolupráca s rodičmi, ktorí sú v Rade školy a v Rade rodičov je dobrá. Zúčastňujú sa zasadnutí, sú 
ochotní spolupracovať pri organizovaní školských aj mimoškolských akcií.  
     Ostatní rodičia  neprejavujú veľký záujem spolupracovať so školou. Účasť na rodičovských 
zdruţeniach je uţ niekoľko rokov asi 30%-tná. Zdruţení sa zúčastňujú rodičia tých ţiakov, ktorí nemajú 
problémy v škole. Pri problémových ţiakoch musí aktivitu vyvíjať predovšetkým škola. Triedni učitelia 
informujú rodičov telefonicky, písomne, pozvaním na osobný pohovor. Niekedy je aj takáto snaha 
márna. Škola uţ tretí rok informuje rodičov o vzdelávacích výsledkoch ţiakov a o ich výchovných 
problémoch cez internetovú ţiacku kniţku. Informácie o aktivitách poriadaných školou zverejňuje na 
svojich internetových stránkach. Nezáujem rodičov sa nedá ospravedlňovať iba ich zaneprázdnenosťou, 
pracovnými povinnosťami a pod. Ak chceme, aby ţiaci dosahovali lepšie výchovno-vzdelávacie 
výsledky, musí rodičovská verejnosť spolupracovať so školou oveľa intenzívnejšie. 
 
- formy prezentácie školy na verejnosti:  
 
Ing. Jakubík s pánom Babecom a s vybratými ţiakmi prezentovali školu stánkami na Burze práce 
v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ruţomberku. 
Ešte predtým pán riaditeľ pozval všetkých 17 výchovných poradcov ZŠ okresu spolu so zástupcami 
CPPPaP Ruţomberok na informatívne stretnutie v našej škole, ktoré sa uskutočnilo 23. 11. 2010 
v areáli Sládkovičova. Na ňom prebehla prezentácia našich uţ zabehnutých študijných a učebných 
odborov, rovnako ako nového odboru Technické lýceum. Prezentácie sa zúčastnili 3 zástupcovia 
riaditeľa školy a Mgr. Ličková. Hosťom sme rozdali pripravené propagačné materiály – CD, kalendáriky 
a letáčiky o odboroch. Najväčší podiel na príprave týchto materiálov má pán riaditeľ a Ing. Andrea 



Krevová. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 14 ZŠ, pričom 12 z nich prejavilo záujem o návštevu 
našich pracovníkov v triedach 9. ročníka, našu školu si chceli prísť pozrieť iba ţiaci zo ZŠ Bystrická. 
Také boli výsledky stretnutia. Plánovali sme takmer rovnaké rozdelenie vyučujúcich na jednotlivé ZŠ 
ako v predošlých rokoch. Mrzí nás, ţe tieto plány ani zďaleka neboli naplnené. Nevieme, v čom bol 
problém - či výchovní poradcovia ZŠ komunikovali s vedením školy, alebo tentoraz vôbec 
nekomunikovali? 
V kaţdom prípade: vieme iba o uskutočnení plánovanej prehliadky nášho areálu deviatakmi zo ZŠ 
Bystrická pod vedením Mgr. Fabiána, ktorých sprevádzali Ing. Böhmová a pán Mláka. 
Mgr. Gregorová bola robiť 09. 02. 2011 nábor do našej školy na RZ deviatych ročníkov v ZŠ Likavka. 
Do úlohy propagátorky školy sa pri nej bola zaúčať Mgr. Jacková. 
 ZŠ Komjatná  navštívila PaedDr. Babicová, ZŠ Roveň Ing. Böhmová, v súkromnej ZŠ propaguje 
neustále našu školu Ing. Bohúňová, ktorá tam učí spolu s našou bývalou kolegyňou Mgr. Dutkovou, 
zástupkyňou riaditeľky školy. Ing. Hamranová navštívila ZŠ Ľubochňa.   Rodičovských zdruţení sa 
zúčastnili  Mgr. Ličková na ZŠ Lisková, Ing. Hruška a Ing. Uramová na ZŠ Klačno, Ing. Lukáčová na ZŠ 
Dončova, Ing. Švidroň na ZŠ Liptovské Sliače.  
Podarilo sa nám uskutočniť nábor aj pre budúci školský rok na ZŠ Lisková v 8. ročníku dňa 15. 6. 2011. 
Daného rodičovského zdruţenia sa zúčastnila Mgr. Mária Ličková . Máme prísľub z tejto ZŠ,  ale aj 
z iných ZŠ, ţe nás pozvú aj medzi ţiakov do tried začiatkom budúceho školského roku. 
Tieţ nesmieme zabúdať ani na to, ako výborne propagujú a zviditeľňujú školu ţiaci, ktorí nás úspešne 
reprezentujú v súťaţiach a na podujatiach najrozmanitejších typov. 
 
- školský časopis:  
 
V školskom roku boli vydané dve čísla školského časopisu Mladý technik. Na jeho príprave sa podieľali 
ţiačky III. F pod vedením Ing. Kyseľovej. 
 

Správa o činnosti ŢŠR pri SOŠP v Ruţomberku 

V školskom roku 2010/2011 bola ŢŠR rozdelená na dve časti a zasadania sa konali minimálne 
jedenkrát za mesiac na oddelených pracoviskách Sládkovičova 62 a Bystrická cesta 2.  Na stretnutiach 
sa zúčastňovalo od 5 do 10 ţiakov. Jej predsedom bol Matúš Sleziak zo IV.P triedy. 

Dňa 29.marca 2011 sa Katarína Hatalová z II.E triedy a Miroslav Staš z II. C triedy zúčastnili na 
stretnutí Okrúhly stôl v Ruţomberku. Podujatie organizovala Rada mládeţe Ţilinského samosprávneho 
kraja a jeho cieľom bolo predstaviť námety na aktivity pre ŢŠR a podporiť jej činnosť na škole.  

27.októbra 2010 ŢŠR zorganizovala baţantský večierok. V decembri 2010 ŢŠR spolupracovala 
na príprave zájazdu na vianočné trhy do Viedne ako aj na programe vianočného dňa na škole  
a charitatívnej burzy. V tomto mesiaci boli naši ţiaci predávať vianočné pohľadnice v rámci zbierky 
UNICEF. Okrem toho zástupcovia ŢŠR  pripravili pre našich ţiakov Mikuláša dňa 6.12.2010. Dňa 28. 
marca uţ tradične oslavujeme Deň učiteľov a ţiaci si pre našich pedagógov pripravili nielen besiedku, 
ale aj  upomienkové predmety a kvety.  V uplynulom školskom roku bola dva krát vyhlásená súťaţ 
o najkrajšiu  výzdobu tried a to pri príleţitosti Vianoc a Veľkej noci. Najkrajšie triedy boli  ocenené 
sladkosťami z prostriedkov  ZRPŠ. Dňa 4.5. 2011 boli naši ţiaci v meste predávať srdcia v rámci 
zbierky Zo srdca deťom. Jej účelom bola sociálna pomoc deťom zo sociálne slabšieho prostredia 
a podpora vzdelávania mladých dobrovoľníkov. Okrem spomenutých aktivít členovia ŢŠR vo svojich 
triedach pravidelne informovali a robili nábor na  Kvapku krvi a prispievali krátkymi článkami do 
školského časopisu z realizovaných aktivít. 

V dňoch 17.,19. a 20. mája 2011 sa naši ţiaci zapojili do BAMBIRIÁDY v Ruţomberku. V rámci 
Európskeho roku dobrovoľníctva bola vyhlásená dobrovoľnícka akcia „Staň sa dobrovoľníkom! Zmena 
je v tvojich rukách!“ Pod dozorom Ing. Hazuchovej štyridsať ţiakov vyčistilo areál a okolie školy na 
Sládkovičovej ulici a na Bystrickej ceste. 



Dvaja naši ţiaci sa v máji 2011 zúčastnili besedy s mestskými poslancami. Prítomní mali 
moţnosť konzultovať problémy mládeţe v meste Ruţomberok.                                                                                                                                                                                                                                                          
 
         Ing. Gabriela Hazuchová  

 
16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 

ROKU 2010/2011 
 

 

 
 
 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
V školskom roku 2010/2011 v škole nebola Štátnou školskou inšpekciou vykonávaná  inšpekčná 
činnosť. 
 
 
 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

Projekt  
/ 

Grant 
Názov projektu / 

grantu 
Stručná char. 

projektu / grantu 
Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 
začiatku 

realizácie pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinan
covanie 

Š
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Vráťme šport do škôl Materiálne vybavenie, 
vyuţitie voľného času 

akceptovaný apríl 2011 november  2011 1096,-€ 100 996 
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Comenius Školské partnerstvá neakceptovaný      

        

        

        

IN
É

 

        

        

        

        



Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne, ktoré zariadenie škola spravuje 

 
 

B) športoviská 
 

Kapacita 
školy: 

830 Skutočný počet ţiakov: 485 Naplnenosť 
školy (%): 

58,43 

 

 Počet Priestor v m 3                                                                                Poznámka 

Budovy celkom 6 68000  

 Učebne 52 6000  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 24 X  

Jazykové 3 X  

Odborné 8 X  

IKT 15 X  

Laboratória 2 X  

Šatne                                  (Áno/Nie) 7 2000  

Dielne                                 (Áno/Nie) 30 40000  

Školský internát               (Áno/Nie) 1 1050  

Školská jedáleň                (Áno/Nie) 1 450  

Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) 1 300  

Telocvičňa                         (Áno/Nie) 2 7000  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia...)  

1 ubytovňa 2625  

T
ec

h
n

ik
a  PC                             (ks) 233 X  

Dataprojektory         (ks) 12 X  

Interaktívne tabule   (ks) 2 X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  áno 22x13 parkety vyhovujúci   

Telocvičňa  áno 32x16 parkety vyhovujúci  12.2010 

Ihrisko  áno 36x18 asfalt nevyhovujúci povrch  

Ihrisko  áno 28x14 asfalt nevyhovujúci povrch  

Viacúčelové ihrisko nie      

Atletický ovál nie    Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka  nie    Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko áno X škvára, 
piesok 

nevyhovujúci Chýba piesok v doskočisku  

Vrhačský sektor nie X     

Hokejové ihrisko nie X     

Posilňovňa áno 2x10 linoleum provizórium   

Posilňovňa áno 4x6 linoleum vyhovujúci   

Tenisové kurty áno 32x15 antuka vyhovujúci   

Tenisové kurty áno 30x15 antuka nevyhovujúci povrch  

Plaváreň áno 25x7  nevyhovujúci 5 dráh, zastaralé zariadenie  

Sauna nie X X    

Pohybové štúdio nie      

Gymnastická telocvičňa nie      

Floorbalové ihrisko nie      

Iné (uviesť) nie      

       

Šatne 6 



Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  
 

C) vozový park 
 

 

 
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
- definícia cieľa pre školský rok 2010/2011  
 
Jednou z hlavných úloh v uplynulom školskom roku bolo zvýšenie informovanosti o našej škole v širokej 
verejnosti.  

Súčasná skladba študijných a učebných odborov nadväzuje na pôvodné študijné a učebné odbory 
troch subjektov, z ktorých Stredná odborná škola polytechnická vznikla. Naším cieľom bolo zabezpečiť 
dostatočný počet ţiakov 1. ročníka, aby nepoklesol celkový počet ţiakov školy. 

Ďalším z hlavných cieľov školy v školskom roku 2010/2011 bolo pokračovať v normalizácii 
interpersonálnych vzťahov na škole, stabilizácii perspektívnych študijných a učebných odborov, ako 
aj zavádzaní nových študijných a učebných odborov.  

 Zaradenie študijného odboru 3918 6 Technické lýceum s moţnými odbornými zameraniami  na 
strojárstvo, elektrotechniku, chémiu a informatiku sa stretlo s priaznivým ohlasom u ţiakov 9. ročníka ZŠ 
a ich rodičov.                                                                                                                                                                
V oblasti výchovy a vzdelávania sme prijali na začiatku školského roka 20 úloh, ktorých plnenie malo 
zlepšiť prácu učiteľov, majstrov OV a vychovávateľov. Tieto úlohy sa nám podarilo splniť na 85%. 
Zlepšila sa práca predmetových komisií i práca triednych učiteľov. Niektoré úlohy sú dlhodobejšieho 
charakteru a presahujú rámec jedného školského roka. 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia vyučovania sme prijali 6 úloh, z ktorých bolo 
splnených 5 úloh.  

Dôleţitou úlohou bola tvorba školských vzdelávacích programov.  
 

- vyhodnotenie plnenia cieľa:  
 
 Hlavné ciele školy v školskom roku 2010/2011 boli splnené. 
 
 
- definícia cieľa pre školský rok 2011/2012: 
 
Škola by mala byť aj naďalej polytechnickou školou so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, 
energetiku, autoopravárenstvo a dopravu. V budúcnosti vzhľadom k vysokej náročnosti na prevádzku 
troch veľkých budov a krytej plavárne, by sa po rekonštrukčných prácach na budovách na 
Sládkovičovej ulici 62 malo presťahovať kompletne teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a tiež 

Hygienické zariadenia 6 – všetky vyţadujú rekonštrukciu 

Vozový park 

Druh vozidla Rok výroby Počet najazdených km Počet miest na sedenie 

Škoda 135 LX Forman 1992 147090 5 

Dodávkový automobil Peugeot Boxer 1999 45000 9 

Škoda Fabia 2002 208470 5 

SEAT Inca 2003 112 000 4 

KIA Ceéd 2008 12 500 5 



školský internát do areálu na Sládkovičovej ulici, čím by vznikla komplexná stredná technická škola 
s počtom okolo 400 žiakov. 

 

20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

- kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických 
zamestnancov 

- rozmiestnenie školy vo viacerých budovách  na troch   
pracoviskách 

- odbornosť nepedagogických zamestnancov - vysoká náročnosť na tepelné energie z dôvodu 
nevyhovujúcich okien a nezateplenia budov 

- príspevková forma organizácie - nevysporiadané pozemky a budovy – Sládkovičova 
ulica 

- poskytovanie ubytovania ţiakom priamo v budove 
školy na Bystrickej ceste 2, správcovstvo krytej 
plavárne 

- nedostačujúce investície do údrţby a opráv ( 
zatekajúce strechy na budovách, poškodené 
odkvapové rúry a zvody, potrubie vykurovacích 
systémov, vodovodov a kanalizácie na hranici 
ţivotnosti, technológia na plavárni  po dobe ţivotnosti 
...) 

-moţnosť získavania vodičských oprávnení a 
zváračských  preukazov 

- veľká vzájomná vzdialenosť jednotlivých pracovísk 
školy (aţ 2,1 km) 

- dobré podmienky pre športovú činnosť - umiestnenie školy na okraji mesta 

- schválené študijné a učebné odbory v širokom 
rozsahu 

- umiestnenie dielní v areáli Mondi SCP, a.s. 

- existencia tried s vrcholovou športovou prípravou, 
zameranou na futbal a zavedenie študijného odboru 
technické lýceum 

- pomerne malý záujem ţiakov ZŠ s výborným 
prospechom o našu školu 

Príleţitosti: Riziká: 

 zefektívniť prevádzku školy odpredajom 
prebytočného majetku a získané finančné zdroje 
vyuţiť na rekonštrukciu niektorých budov školy, 
aby bolo moţné zredukovať počet budov, 
v ktorých prebieha výučba 

nedostačujúce financovanie školy, hlavne 
z hľadiska  prevádzkových nákladov veľkého 
počtu budov (náklady na vykurovanie aj z hľadiska 
cien energií sú neúnosne vysoké) a z hľadiska 
vysokých nákladov na nevyhnutné revízie 
elektroinštalácie, bleskozvodov, tlakových nádob, 
zdvíhacích zariadení a hasiacich prístrojov.  

pokračovať v budovaní novej kultúry a mena školy 
vo verejnosti 

pokles populácie vyvoláva kaţdoročne redukciu 
počtu zamestnancov školy 

 postupné rozširovanie spolupráce s výrobnou 
sférou 

nejasnosť realizácie zákona o odbornom 
vzdelávaní v praxi 

  

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 
- Zlepšiť vybavenie školy modernými pomôckami pre vyučovanie intenzívnejšou tvorbou projektov, 
umoţňujúcich získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. 
- V školských vzdelávacích programoch študijných a učebných odborov zohľadniť špecifiká školy 
a poţiadavky trhu práce inováciou obsahu učiva, hlavne v odborných predmetoch. 
-  Sústavne prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne Liptova a Oravy. 
- Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy samostatným štúdiom 
a s vyuţitím ostatných foriem vzdelávania. 

 



21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŢIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet ţiakov 
ďalšieho 

štúdia 

počet 
zamestnaných 

ţiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
ţiakov k 

 31. 08. 2011 

2697 4 Mechanik elektrotechnik 22   4 

3917 6 02 TIS v strojárstve 18   4 

3759 4 Komerčný pracovník v doprave 14   4 

3757 4 01 Dopravná prevádzka – cestná a mestská 
doprava 

6   1 

2413 4  Mechanik strojov a zariadení 10   1 

2487 2 01 Autoopravár - mechanik 21   2 

2487 2 02 Autoopravár - elektrikár 8   0 

3355 2  Stolár 4   0 

2381 6  Strojárstvo 7   0 

Spolu: 110   16 

 
O počte ţiakov ďalšieho štúdia a počte zamestnaných ţiakov  - absolventov v jednotlivých 

študijných a učebných odboroch škola nemá informácie 

 
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
 

Kvalitu duševného zdravia ţiakov a zamestnancov školy ovplyvňuje vo veľkej miere skutočnosť, ţe 
priestory pre výchovno – vzdelávací  proces sú  na troch miestach, od seba značne vzdialených. Toto 
sa premieta do sťaţenej tvorby  rozvrhov vyučovania, keď kaţdé pracovisko má svoj vlastný rozvrh 
komplikovaný nevyhnutným presunom niektorých vyučujúcich medzi pracoviskami v rámci jedného 
vyučovacieho dňa. Napriek týmto objektívnym ťaţkostiam sa snaţíme dodrţiavať pri tvorbe rozvrhov 
psychohygienické zásady, čo však nie vţdy je moţné dodrţať na 100%.  

Veľká vzdialenosť jednotlivých pracovísk školy komplikuje medziľudské vzťahy. Na vytvorenie 
pohodovej atmosféry v kolektívoch ţiakov i zamestnancov školy je nevyhnutný kaţdodenný kontakt a 
pocit spolupatričnosti. Tieto faktory však na našej škole z objektívnych príčin do určitej miery absentujú. 

Učebné priestory na pracovisku Sládkovičova 62 boli získané v prevaţnej miere z bývalých 
internátnych priestorov. Úzke chodby s nutnosťou celodenného umelého osvetlenia, úzke schodištia, 
nedostatočné svetelné pomery v triedach, nízka stavebná výška tried – to všetko sa odráţa aj na miere 
duševnej pohody ţiakov a zamestnancov školy. 

Učebné a ubytovacie priestory na Bystrickej ceste 2 vyţadujú generálnu rekonštrukciu sanitárnych 
rozvodov, elektroinštalácie, kúrenia, výmenu okien a zateplenie obvodového plášťa. Nevyhnutná údrţba 
vlastnými silami nerieši súčasnú situáciu, len trochu zmierňuje jej dopad na ţiakov a zamestnancov 
školy. 

Napriek týmto skutočnostiam sa vedenie snaţilo čo moţno najviac eliminovať tieto nepriaznivé 
vplyvy. V kolektívnej zmluve sú zakotvené moţnosti relaxácie pre zamestnancov školy poskytovaním 2 
telocviční pre aktívny oddych a voľný vstup na plaváreň v čase vyhradenom pre verejnosť. Ďalej sú to 
stretnutia zamestnancov školy v závere kalendárneho roka, na záver školského roka a z príleţitosti Dňa 
učiteľov, ktorých úlohou je stmeľovanie kolektívu zamestnancov školy z rôznych pracovísk. 



Pre ţiakov školy sa organizujú súťaţe a podujatia, ktorých cieľom je bliţšie spoznanie sa ţiakov 
z jednotlivých pracovísk školy. Je to hlavne prijímanie ţiakov 1. ročníka do cechu stredoškolákov, 
študentský ples, vianočná výzdoba školy, športové zápolenia v medzitriednych turnajoch vo futbale, 
volejbale a basketbale, súťaţe v plávaní a pod. Pri organizovaní týchto aktivít musí v budúcnosti 
zohrávať iniciatívnejšiu rolu ţiacka školská rada. 
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2010/2011: 
 

Zaradenie Názov krúţku Počet ţiakov 
Vedúci krúţku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Literárny seminár 20 PaedDr. Vanková 

Literárny seminár 10 Mgr. Mojská 

Anglický jazyk pre maturantov 10 Mgr. Novák 

Nemecký jazyk pre maturantov 14 Ing. Uramová 

Nemecká konverzácia 10 Ing. Gurecký 

Prírodovedné -   

Technické -   

Umelecké -   

Športové Volejbalový 12 PaedDr. Ţbirka 

Stolnotenisový 8 PaedDr. Ţbirka 

Posilňovanie 10 PaedDr. Ţbirka 

Florbalový 18 Mgr. Vanko 

Plavecký 14 Mgr. Vanko 

Futbalový 17 Mgr. Vanko 

Posilňovanie 12 Mgr. Vanko 

 
- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád a postupových súťaţí (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo ZENIT v strojárstve, kategória A M. Sleziak,  1. 

ZENIT v strojárstve, kategória B2 T. Pavlík 1. 

Celoslovenské 
kolo  

ZENIT v strojárstve, kategória A M. Sleziak 8. 

ZENIT v strojárstve, kategória B2 T. Pavlík 4. 

Zváračská súťaţ J. Šablatúra 6. 

Zváračská súťaţ T. Golis 12. 

Medzinárodné 
kolo 

Zlatý pohár Linde - zváranie J. Šablatúra 17 

   

 
- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaţí 
(nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  
(druţstvo 

chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Cezpoľný beh A. Zreľák 1. 

florbal  2. 

plávanie D. Pavlíček 2. 



Sálový futbal  4. 

Celoslovenské 
kolo  

Cezpoľný beh A. Zreľák 1. 

Futbal ţiakov SŠ  1. 

plávanie D. Pavlíček 12. 

   

Medzinárodné 
kolo 

MS vo futbale v Brazílii  8. 

   

 
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej 
činnosti, školský internát, centrum voľného času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe):  
A)  

Školský internát zabezpečoval výchovno-vzdelávaciu činnosť pre celkovo 48 ţiakov stredných 
a základných škôl v meste Ruţomberok, zameranú na uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu 
výchovy s nadväznosťou na výchovu v rodine a v škole. V rámci plánu práce úseku VMV bola venovaná 
pozornosť prevencii sociálno-patologických javov zmysluplným vyuţívaním voľného času ţiakov 
školského internátu. 
     Výchovno-vzdelávací proces v rámci školského internátu zabezpečovali traja pedagogickí 
zamestnanci a jeden pomocný vychovávateľ. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú odborné a 
kvalifikačné poţiadavky. 
     Priestorové a materiálne podmienky ŠI uţ nevyhovujú súčasným poţiadavkám na školské zariadenie 
tohto druhu. Revitalizáciu  by potrebovali rozvody, podlahy, stropy, zariadenie nábytkom 
s príslušenstvom a sociálne zariadenia, ako aj zníţenie energetickej náročnosti. 
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet ţiakov  

Z toho počet 
ţiakov, ktorí 
nie sú ţiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Školský internát 93 48 9 51,61 

 
 

 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia 
za školský rok 2010/2011 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum: 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy 


