
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 

 
 
     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 

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 62, 034 01 Ruţomberok  
Výdajná školská jedáleň  
Bystrická cesta 2, 034 01 Ruţomberok  
Školský internát  
Bystrická cesta 2, 034 01 Ruţomberok 

 

Zriaďovateľ: 
 

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

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

 Vladimír Pančík, Mgr 

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. - do 31. 01. 2012 
František Mirek, Ing. – od 01. 02. 2012    

Výchovný poradca 
 

Darina Gregorová, Mgr. - pre pracovisko Sládkovičova 62  
Mária Ličková, Mgr. - pre pracovisko Bystrická cesta 2  

 

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 
Ing. Katarína Jedináková                od 08. 02. 2012 

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 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 a športovej  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. 2011 Stav k 31. 08. 2012 
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 5 107 8 3 1 5 99 8 3 1 

2. ročník 5 106 6 1  5 103 6 1  

3. ročník 7 153 7 3  7 151 7 3  

4. ročník 5 88 2   5 87 2   

5. ročník           

6. ročník           

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 20  1  1 15  1  

2. ročník 1 11    1 7    

Externé a kombinované štúdium 1 15    1 15    

Spolu: 25 500 23 8 1 25 477 23 8 1 

 

 
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  4 1 3  4 3 3  

2. ročník  4 1 3  4 1 4  

3. ročník  6 1  1 8 1  1 

4. ročník  3 5   3 5   

5. ročník         

Spolu: 17 8 6 1 19 10 7 1 

Spolu CH + D: 25 7 29 8 

 
 
 
 
 

 



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 20 3A 4 14 31 12 

2413 4 
mechanik strojov a zariadení 
– športová trieda                    

1 30   3A 4 62 62 26 

2413 4 mechanik strojov a zariadení                   0,5 10   3A 4 3 11 2 
2697 4 mechanik elektrotechnik                        1 30   3A 4 28 47 28 
3759 4 komerčný pracovník v doprave                   0,5 10   3A 4 3 7 2 
2487 2 01 autoopravár - mechanik                         1 30 3C 3 20 31 17 
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                       0,3 10 3C 3 6 13 6 

2683 2 11 
elektromechanik - silnoprúdová 
technika          

0,3 10 3C 3 1 6 2 

3355 2 stolár                                         0,3 10 3C 3 4 10 1 
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba 0,3 10   3A  2 0 0 0 

3757 4 01 
dopravná prevádzka – cestná  
a mestská doprava 

0,7 20 3 A 2 25 25 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 20 3A 4 14 31 12 

2413 4 
mechanik strojov a zariadení 
– športová trieda                    

1 30   3A 4 62 62 26 

2413 4 mechanik strojov a zariadení                   0,5 10   3A 4 3 11 2 
2697 4 mechanik elektrotechnik                        1 30   3A 4 28 47 28 
3759 4 komerčný pracovník v doprave                   0,5 10   3A 4 3 7 2 
2487 2 01 autoopravár - mechanik                         1 30 3C 3 20 31 17 
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                       0,3 10 3C 3 6 13 6 

2683 2 11 
elektromechanik - silnoprúdová 
technika          

0,3 10 3C 3 1 6 2 

3355 2 stolár                                         0,3 10 3C 3 4 10 1 
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba 0,3 10   3A  2 0 0 0 

 
 
 
 
 

 
 



7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV 
 

 
 
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 

   2,38   2,38 

ANJ Anglický jazyk 2,97 3,05 3,03 3,29   3,08 

APE Aplikovaná ekonomika   1,98    1,98 

AFY Aplikovaná fyzika 2,44 3,05 2,2    2,54 

APC Aplikovaná chémia 2,75 3,14     2,95 

API Aplikovaná informatika    1,69   1,69 

APM Aplikovaná matematika 2,63 3,18 2,3    2,7 

AUT Automatizácia    3,5   3,5 

ABT Automobilová technika   2,25 4,00   3,12 

AUB Automobily 3,01 2,94 3,54    3,15 

CCS CAD/CAM systémy    2,13   2,13 

CMS CAM systémy   2,30    2,30 

CES Cestná a mestská doprava 2,47 3,43     2,95 

CIT Číslicová technika 2,89 3,2     3,04 

DEJ Dejepis 3,11 2,75     2,93 

DOA Diagnostika a opravy 
automobilov 

 3,32 3,50    3,41 

DPP Dopravná a prepravná 
prevádzka 

1,67 2,7     2,18 

DOG Dopravná geografia 2,53      2,53 

EKA Ekológia 2,06      2,06 

EKO Ekonomika 2,56 3,16 3,47 2,79   2,99 

EPO Ekonomika a podnikanie  3,43     3,43 

ELM Elektrické merania  3,30 3,89    3,59 

ESP Elektrické stroje a prístroje   3,43 3,36   3,39 

ELE Elektronika  3,43     3,43 

EMZ Elektronika motorových 
vozidiel 

  3,00    3,00 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet ţiakov  474 X 462 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 12 2,53 9 1,95 

prospeli s priemerom 1,00 0 0 0 0 

prospeli veľmi dobre 51 10,76 52 11,25 

prospeli 242 51 349 75,54 

neprospeli 162 34,17 50 10,82 

neklasifikovaní 7 1,47 2 0,43 

celkový prospech za školu 2,78 X 2,74 X 

Správanie veľmi dobré 441 93,03 416 90,04 

uspokojivé 14 2,95 25 5,41 

menej uspokojivé 17 3,58 18 3,89 

neuspokojivé 2 0,42 3 0,65 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 36280 X 41338 X 

počet ospravedlnených hodín 34865 X 39521 X 

počet neospravedlnených hodín 1415 X 1817 X 



ELI Elektropríslušenstvo  3,14 3,56    3,35 

EAT Elektropríslušenstvo 
automobilovej techniky 

  2,75 3,63   3,19 

ELT Elektrotechnika 3,14 3,55 3,64    3,44 

FYZ Fyzika 2,99 2,97 2,68    2,88 

GRS Grafické systémy    2,75   2,75 

GSS Grafické systémy  v 
silnoprúdovej technike 

  1,63    1,63 

CHE Chémia 2,38 2,77     2,57 

ISY Informačné systémy   2,2    2,2 

INF Informatika 2,25 2,23     2,24 

INC Informatika - cvičenia   1,7    1,7 

KAT Kancelárska technika  2,7     2,7 

KOM Kontrola a meranie   3,00 3,13   3,07 

KAJ Konverzácia v anglickom 
jazyku 

  3,9 3,17   3,53 

KNJ Konverzácia v nemeckom 
jazyku 

  2,75 2,12   2,45 

MAN Manažérstvo  3,00     3,00 

MKT Marketing  2,7     2,7 

MAT Matematika 3,01 3,24 3,25 3,01   3,15 

MTE Materiály  3,38 3,50    3,44 

MEC Mechanika   3,45    3,45 

MRS Merania v silnoprúdovej 
technike 

  3,46 3,64   3,55 

NEJ Nemecký jazyk 3,13 3,46 3,23 3,51   3,33 

OBN Občianska náuka 2,55 1,87 1,85    2,07 

OKO Obchodná komunikácia    2,00   2,00 

OPC Obchodno-prepravná činnosť 
cestnej a mestskej dopravy 

  3,05 2,41   2,73 

PRX Odborná prax 1,8 2,57     2,18 

ODK Odborné kreslenie  2,75 3,13    2,94 

OKE Odborné kreslenie v 
elektrotechnike 

  2,2    2,2 

ODV Odborný výcvik 2,35 1,99 1,91 1,76   2,00 

OAD Opravárenstvo a diagnostika   2,25 4,00   3,13 

POG Počítačová grafika   2,32 1,00   1,66 

PCI Počítačové siete   3,25 2,20   2,72 

PRN Právna náuka    3,13   3,13 

PXA Prax   1,59 1,44   1,51 

PDP Podnikanie v doprave 3,60 2,86     3,23 

PDZ Prevádzka v cestnej a mestskej 
doprave 

2,93 3,00     3,46 

PRO Programovanie   2,01 2,10   2,05 

SWW Programové vybavenie 
počítačov 

  3,13 1,00   2,06 

REE Rozvod elektrickej energie   3,50 3,36   3,43 

RUJ Ruský jazyk 2,83 2,71 3,08 3,10   2,93 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 3,17 3,32 2,97 3,20   3,16 

STC Strojárska konštrukcia    3,25   3,25 

STT Strojárska technológia 3,38 2,55 3,18 3,50   3,15 

SZA Stroje a zariadenia    2,82   2,82 

STN Strojníctvo 3,53 2,91  3,13   3,19 

SHK Strojopis a hospodárska 
korešpondencia 

1,33 2,30 2,48 2,59   2,17 

SRL Športová príprava 1,67 2,00 1,11 1,24   1,50 

TEG Technická grafika 2,56 2,59     2,57 



TEM Technická mechanika  3,27 3,39 3,06   3,24 

TEC Technické kreslenie 3,16 2,49 2,5 1,71   2,46 

TIC Technické merania    2,41   2,41 

HWW Technické vybavenie 
počítačov 

  2,75 2,3   2,52 

TEC Technológia 3,37 3,13 3,25    3,58 

TMO Technológia montáže 3,93 3,0 3,61 3,06   2,40 

TIU Technológie internetu   1,80    1,80 

TSV Telesná a športová výchova 1,50 1,63 1,48 1,17   1,44 

UCT Účtovníctvo   2,95 2,45   2,70 

VYT Výpočtová technika 1,75 1,86 2,23    1,93 

VBN Výrobné zariadenia  2,75     2,75 

VYU Využitie elektrickej energie   3,25 3,82   3,52 

ZAN Základy ekonomiky  2,86     2,86 

ZEN Základy elektroniky  3,05 3,19    3,12 

ZAE Základy elektrotechniky 3,32 3,25     3,28 

ZLR Základy strojárstva 3,27      3,27 

ZAT Základy techniky 2,94 2,5     2,72 

ZSI Zasielateľstvo  3,0     3,00 

Spolu 2,71 2,88 2,72 2,68   2,74 

 
 
 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 
 

Predmet Úroveň  Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk 
B 1 79 36,18% 

   

Matematika 
 7 27,63% 

   

Nemecký jazyk 
B 1 19 34,21% 

   

Slovenský jazyk a literatúra 
 100 52,46% 

   

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk B1 79 44,30% 

   

Nemecký jazyk B1 19 32,11% 

   

Slovenský jazyk a literatúra  100 58,52% 

   



Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
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 

2417 4    prevádzka strojov a zariadení ŠJP 3A 

2487 2 01 autoopravár - mechanik denná 3C 

2487 2 02 autoopravár - elektrikár denná 3C 

2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia ŠJP 3A 

2683 2 11   elektromechanik – silnoprúdová technika denná 3C 

2697 4 mechanik elektrotechnik denná 3A 

3355 2   stolár denná 3C 

3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava denná 3A 

3759 4   komerčný pracovník v doprave denná 3A 

2381 6 strojárstvo denná 3A 

3917 6 02 technické a informatické sluţby v strojárstve denná 3A 

3918 6 technické lýceum denná 3A 

 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná známka 

Anglický jazyk B1 75 2,76 

   

Matematika    

   

Nemecký jazyk B1 19 2,84 

   

Praktická časť odbornej zloţky  95 2,38 

   

Slovenský jazyk a literatúra  94 2,66 

   

Teoretická časť odbornej zloţky  94 2,87 

   

Kód Učebný odbor Počet 
ţiakov 

Prospech Počet ţiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2487 2 02 autoopravár-elektrikár 8 1 1 6   

2487 2 01 autoopravár-mechanik 26 3 1 22   

3355 2 stolár 8 2  3   

2683 2 11 
Elektromechanik – 
silnoprúdová technika 

11  3 8   



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  

2435 2 01 klampiar – strojárska výroba denná 3C  

2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové 
vozidlá 

denná 3C  

2487 2 03 autoopravár - karosár denná 3C  

2487 2 04 autoopravár - lakovník denná 3C  

2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia denná 3C  

2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika denná 3C  

2683 2 15 elektromechanik – úţitková technika denná 3C  

     

2698 4 10   mechanik v elektrotechnike – 
silnoprúdové zariadenia  

denná 3A  

2848 6   chemická informatika denná  3A  

3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba – 
drevárstvo a nábytkárstvo 

denná, večerná 3A  

3759 4 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  

3917 6 04 technické a informatické sluţby  v chémii denná 3A  

 
C) Experimentálne overovanie 
Experimentálne overovanie študijných a učebných  odborov v školskom roku 2011/2012 na našej škole 
neprebiehalo. 
 

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 23 1 1 
Muţi 29   
Spolu (kontrolný súčet): 52 1 1 
Kvalifikovanosť v %: 98,11% X 
Veková štruktúra do 30 rokov 2   

do 40 rokov 6   
do 50 rokov 15 1 1 
do 62 rokov 27   
dôchodcovia 2   

Spolu (veková štruktúra): 52 1 1 



 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 20 
Muţi 10 
Spolu (kontrolný súčet): 30 
Veková štruktúra do 30 rokov - 

do 40 rokov 4 
do 50 rokov 13 
do 62 rokov 11 
dôchodcovia 2 

Spolu (veková štruktúra): 30 

 
 

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 100 

2. Anglický jazyk 100 

3. Aplikovaná fyzika 100 

4. Aplikovaná chémia 100 

5. Aplikovaná informatika 100 

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

Absolventi 
vysokých škôl 

ţeny    

muţi    

do 30 rokov ţeny    

muţi 1 externá KÚ Ruţomberok 
do 40 rokov ţeny    

muţi    
do 50 rokov ţeny    

muţi 1 externá DTI Dubnica nad Váhom 
do 60 rokov ţeny    

muţi 3 externá 
DTI Dubnica nad Váhom, 

 Jazyková škola Liptovský Mikuláš 
dôchodcovia ţeny    

muţi    
Spolu: 5 - - 



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 

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 80 

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 
 
 
V školskom roku 2011/2012 vykonávali funkciu výchovných poradcov na SOŠP Mgr. Darina Gregorová  
(pracovisko Sládkovičova 62) a Mgr. Mária Ličková (pracovisko Bystrická cesta). Vo svojej práci sa riadili plánom 
práce vypracovanom v septembri 2011. 

Pre prácu výchovného poradcu sú podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva 
SR na školský rok 2011/2012, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o 
poradenských zariadeniach a Metodický pokyn č. 2/2005-01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a 
humanizácii práce výchovného poradcu strednej školy. Práca výchovných poradcov  rešpektovala tieţ 
ciele vytýčené v pláne práce školy a usmernenie Odboru školstva ŢSK zo dňa 11. 06. 2007.  
Pre prácu výchovných poradcov boli zo strany školy   splnené všetky predpisy, nariadenia 
a odporúčania, čiastočne boli vytvorené potrebné priestorové podmienky a materiálno-technické 
zabezpečenie – miestnosť výchovného poradcu bola aj  v tomto školskom roku obsadená   správcom 
počítačovej siete, z dôvodu rekonštrukcie počítačovej siete. 
 
Úlohy výchovného poradenstva boli rozdelené na úlohy stále a časové. 
  
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. 



1.   Realizovanie školskej integrácie: 
V časti školy Sládkovičova ul. máme v tomto šk. roku 12 integrovaných ţiakov – z nich 4 s telesným, 
resp. so zdravotným postihnutím a 8 s poruchami učenia. Traja zo spomínaných ţiakov nie sú do tejto 
kategórie zaradení od začiatku školského roka, lebo jeden z nich (prvák) si odborné posudky vybavil aţ 
neskôr a ďalší dvaja (tretiaci) si museli obnoviť potvrdenia. Prvýkrát máme aj ZŤP ţiaka – vozičkára, 
ktorý vyţaduje zvýšenú starostlivosť zo strany školy. Vybudovali sme mu špeciálne sociálne zariadenie 
a zaobstarali schodolez. Ďalší ţiak z prvej kategórie v decembri absolvoval náročnú operáciu chrbtice, 
čomu škola dočasne prispôsobila špeciálnu úpravu jeho pracovného miesta v triede. Okrem 
spomínaných integrovaných študentov máme v časti Sládkovičova aj 6 evidovaných študentov – z nich 
2 so zdravotným postihnutím a 4 s poruchami učenia. Miera postihnutia evidovaných študentov bude 
musieť byť prehodnotená novým vyšetrením, lebo táto kategória zaniká – v budúcnosti musia byť buď 
začlenení, alebo beţní radoví študenti bez akýchkoľvek výhod. 
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 
2009, Ing. Jozefka a Mgr. Jarinovú po ich nástupe do práce. Mgr. Gregorová tieţ absolvovala rozhovory 
s rodičmi 5 zo 6 prvákov, ktorých sa integrácia, resp. evidovanie týka. V oblasti komunikácie s rodičmi 
ţiakov významnú úlohu zohráva Ing. Böhmová, zástupkyňa riaditeľa školy, ktorá prevzala v treťom 
štvrťroku školského roka takmer celú spoluprácu s rodičmi dvoch začlenených študentov z I.E triedy. 
Ing. Böhmová, navštívila aj CPPPaP Ruţomberok, kde vybavila návštevu dvoch psychologičiek v areáli 
Sládkovičova na 18. 5. 2010. Mgr. Haličková a PhDr. Bachanová radili učiteľom zo Sládkovičovej, akou 
formou pracovať so začlenenými ţiakmi, tieţ nás diskrétne informovali o konkrétnych problémoch 
niektorých z týchto ţiakov. Matka jedného prváka s poruchami učenia dokonca vykonala (na pozvanie 
vyučujúceho) hospitáciu u Ing. Kálosiho na predmete technická grafika, s ktorým mal syn najväčšie 
problémy. Táto matka sa tieţ o synovej práci rozprávala s vyučujúcou chémie a aplikovanej chémie Ing. 
Bohúňovou a s vyučujúcou matematiky a aplikovanej matematiky Mgr. Gregorovou. 
V novembri Mgr. Gregorová viedla osobný rozhovor s matkou evidovaného štvrtáka o moţnostiach úľav 
pre syna na maturitných skúškach. Pretoţe CPPPaP neprehodnotilo stupeň jeho porúch učenia, nemá 
nárok na úľavy. Ďalšiemu štvrtákovi, integrovanému ţiakovi s poruchami učenia CPPPaP Liptovský 
Mikuláš odporúčalo vyuţiť zákonom povolené úľavy – on si však zvolil náročnejší variant, kedy bude 
absolvovať všetky časti MS, ale v predĺţenom čase. Táto jeho voľba, bohuţiaľ, nebola dobrá, lebo sa 
mu zatiaľ nepodarilo úspešne zmaturovať. Uţ v tomto šk. r. Mgr. Gregorová  vybavila obnovené 
vyšetrenia v CPPPaP kvôli potvrdeniam o úľavách na maturitné skúšky pre štyroch budúcoročných 
štvrtákov.  
Stručný materiál Úľavy 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.)  
Priebeţne sme dopĺňali vyšetrenia a tlačivá, ktoré zabezpečia ţiakom integráciu aj pre budúci rok. Mgr. 
Gregorová riešila aj vyšetrenie zatiaľ ani neevidovaného tretiaka – kandidáta na integráciu, ktoré 
ukázalo jeho bezpredmetnú snahu neoprávnene vyuţívať moţné výhody pri maturitách. 
Mgr. Gregorová šesťkrát telefonicky konzultovala situáciu s Mgr. Novákom ml.,  štyrikrát s Mgr. 
Novákom st., raz s Mgr. Haličkovou z CPPPaP Ruţomberok a štyrikrát s PaedDr. Ábelovou CŠPP 
Liptovský Mikuláš. 
Spolu s Mgr. Ličkovou sme sa 25. 10. 2011 zúčastnili na stretnutí výchovných poradcov okresu, ktoré 
riešilo aktuálne problémy výchovného poradenstva a prípravu Burzy stredných škôl, ktorá sa potom 
uskutočnila 25. 10. 2011. Stretnutie organizovalo CPPPaP. Ďalšieho stretnutia výchovných poradcov 
okresu sme sa zúčastnili 25. 5. 2010 v CPPPaP, na ňom sa hovorilo o individuálnych výchovno-
vzdelávacích plánoch pre začlenených ţiakov a o šikanovaní. Po skončení spoločného stretnutia obidve 
výchovné poradkyne ešte so starším aj mladším pánom Novákom zostali konzultovať začlenených 
ţiakov našej školy. 



Jeden ţiak – dyskalkulik nebol na základe odporúčania CPPPaP Ruţomberok na konci školského roka 
klasifikovaný z predmetov matematika a fyzika, ktoré absolvoval. 
 
V časti školy Bystrická cesta 2 máme 18 individuálne integrovaných ţiakov. Troch  s telesným postihom 
– porucha sluchu  a reumatické problémy a štrnásť  ţiakov s poruchami učenia ako je dyslexia, 
dysgrafia a dysortografia. U niektorých boli špecifikované aj pridruţené poruchy správania ako ADHD 
a ĽMD a jeden má špecifikovanú len túto poruchu.  So ţiakmi boli vedené vstupné a  priebeţné 
pohovory , ktoré nám pomohli v práci s danými ţiakmi. 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.   Vyučujúci na Bystrickej ceste dňa  18 . 11. 2011  
boli oboznámení s informáciami o integrovaných ţiakoch a pracovali s danými informáciami v priebehu 
celého školského roku. S novými informáciami sme oboznamovali vyučujúcich a najmä triednych 
učiteľov priebeţne. Majstri OV boli o integrovaných ţiakoch a ich problémoch informovaní na 
samostatnej schôdzi dňa 12. 1. 2012.  Po konzultácii s CPPPaP  v Ruţomberku a usmernení KŠU 
v Ţiline sme  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. Prebehli konzultácie v CPPPaP  s riaditeľom Mgr. Novákom 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. Rozbehli sme 
aj spoluprácu s CŠPP Jamník. V tomto roku máme ţiakov s poruchami komunikácie, ktorí boli v danom 
centre vyšetrovaní.  
V tomto školskom roku obidve výchovné poradkyne absolvovala preverenie kompetencií  na tému 
Integrácie ţiakov . Vypracovali sme práce , ktoré sa týkali IVVVP ţiakov a navrhli sme nové formy práce 
s danými ţiakmi v predmetoch matematika. Preškolenie sme absolvovali cez MPC Banská Bystrica.   
Dňa 2. 2.  2012 sme úspešne  ukončili štúdium záverečnou prácou, testom a prezentáciou pred 
trojčlennou komisiou. Po skončení sme  obdrţali certifikáty a svedčenia. Získané vedomosti sme sa 
snaţili v ďalšej práci uplatňovať pri dopĺňaní IVVVP pre jednotlivých ţiakov.   
 
2. Propagácia školy na verejnosti s cieľom získať pre školu viac budúcich študentov.  

                                                                                  

Ing. Jakubík s pánom Babecom a s vybratými ţiakmi prezentovali školu stánkami na Burze informácií. 
Študentská spoločnosť WinOK, zloţená zo ţiakov III. Ci, reprezentovala školu na Veľtrhu študentských 
spoločností v Ţiline. 
         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. 
2011 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 študenti zo 
ZŠ Bystrická. Také boli výsledky stretnutia. Plánovali sme takmer rovnaké rozdelenie vyučujúcich na 
jednotlivé ZŠ ako vlani. 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? 
Areál na Sládkovičovej si prezreli deviataci zo ZŠ Bystrická a zo ZŠ Likavka, sprevádzali ich Ing. 
Krevová a pán Mláka.  



Mgr. Gregorová bola robiť nábor do našej školy v dvoch triedach deviateho ročníka v ZŠ Sládkovičova 
.Mgr. Ličková propagovala našu školu na ZŠ v Likavke a ZŠ Lisková.  ZŠ Roveň navštívila 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. Ing. Švidroň propagoval školu na ZŠ v Lipt. Sliačoch.  
Tieţ nesmieme zabúdať ani na to, ako výborne propagujú a zviditeľňujú školu študenti, ktorí nás 
úspešne reprezentujú v súťaţiach a na podujatiach najrozmanitejších typov (V tomto roku hlavne Michal 
Dubský zo IV. R, víťaz KK SOČ v odbore strojárstvo). 
 
3. 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. 
Pohovory sa týkali najčastejšie komplikovaného správania ţiakov nielen na vyučovaní alebo v škole ale 
aj doma. Ţiadosť o pomoc adresovali najčastejšie matky ţiakov z neúplných rodín. Ţiaľ tieto problémy 
nemôţeme riešiť my, pretoţe ide o konflikty medzi ţiakmi a rodičmi.  
 
    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 priebehu školského roka prebehli aj na Bystrickej ceste  osobné pohovory so ţiakmi zamerané na 
odstraňovanie problémového správania . Mnohé pohovory pomohli, ale niektoré sa minuli účinkom. 
Niektoré pohovory sa týkali  zlepšenia medziľudských vzťahov  v triede,  tieţ zlepšenia slabého 
prospechu. Najčastejšie to boli pohovory so ţiakmi prvého ročníka, ktorí mali problémy s adaptabilitou 
na nové prostredie. Pohovory s rodičmi problémových ţiakov sa uskutočňovali podľa potreby a podľa 
pozvaní  triednych učiteľov a musíme konštatovať, ţe  v mnohých prípadoch  neboli vţdy 
najpríjemnejšie 
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 Palkovho centra) vo všetkých 
troch triedach prvého ročníka na Sládkovičovej a mnohé návštevy na Bystrickej ceste  - viď správa 
koordinátora závislostí.  Mgr. Gregorová rieši s matkou jedného študenta jeho údajnú jednorazovú 
skúsenosť s drogami, jeho psychické problémy a následné pravidelné návštevy psychológa, s matkou 
iného študenta sme riešili psychickú poruchu syna, ďalšia matka problémy svojho dieťaťa zatiaľ nechce 
ani vidieť ani riešiť. 
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 17 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 aj VŠ 
v Banskej Bystrici, Trnave a v Košiciach. Na Sládkovičovej ulici boli robiť nábor na svoje VŠ pracovníci 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (pán Kacko – 29. 1. 2012) a zahraničnej súkromnej VŠ Bankovní 
institut s najbliţšími sídlami v Liptovskom Mikuláši a v Banskej Bystrici ( 2 ľudia – 11. 2. 2012). 
Od začiatku minulého školského roku Mgr. Gregorová 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... 
 



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. S niektorými 
ţiakmi sme vyberali správnu VŠ alebo vhodnú formu štúdia aj mimo vyučovacích hodín.  Ţiaci sa 
individuálne zúčastňovali dní otvorených dverí  na jednotlivých vysokých školách podľa usmernenia 
výchovnej poradkyne. Pomáhali sme im pri vypisovaní prihlášok a usmerňovali sme ich pri správnom 
odosielaní nielen písomnej ale aj elektronickej forme prihlášky.  
Výchovná poradkyňa aktualizovala nástenky  VP v triede F a vo vestibule. Aktualizácia sa týkala najmä 
otvorených dverí na vysokých školách a ich odbory.  
  
4.Časové úlohy nad rámec stanovených úloh: 
V septembri Mgr. Gregorová rozdala prváckym triednym materiály Psychológia samostatného učenia 
a Technika samostatného učenia, ktoré vypracoval Ing. Bubelka a ktoré mali pomôcť študentom naučiť 
sa správne učiť. 
Mgr. Gregorová navštívila zasadnutie Študentskej rady školy a spolupracovala s Ing. Hazuchovou 
a Mgr. Godišom, ktorí ju majú na starosti. Snaţila sa pomôcť pri organizovaní „Baţantského“ večierka – 
navštívila stretnutie organizátorov večierka a pomáhala svojej III.F triede. Tretiakom dala prefotené 
materiály na tému čo všetko potrebujú vybaviť a zabezpečiť pri organizovaní večierka pre školu. 
Mgr. Gregorová dala dvom štvrtým triedam materiály na tému čo všetko potrebujú vybaviť   
a zabezpečiť pri organizovaní stuţkovej slávnosti. IV. R pomáhala s prípravou   programu, hlavne 
oficiálnej časti. Nacvičila s nimi oficiálnu časť priamo v sále v Liptovskej Štiavnici. 
Vlani spracovanú prednášku PaedDr. Matejčíkovej s názvom Ako riešiť problémové správanie sa ţiakov 
na hodinách – konkrétne rady, Mgr. Gregorová dala novým vyučujúcim, ktorí o ňu prejavili záujem. 
V decembri Mgr. Gregorová v troch triedach školy realizovala test študenta ţurnalistiky FFKU Bc. 
Jakuba Chochulu na tému závislosti mladých ľudí na internete. Škoda, ţe nás neoboznámil so 
spracovanými výsledkami. 
 
5. V budúcnosti bude potrebné: 
-     pokúsiť sa vybaviť trvalé miesto pre asistenta učiteľa pre ţiakov  vozičkári – prijali sme novú ţiačku 
do prvého ročníka a ţiaka 3. ročníka. 
-     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. 
- Zintenzívniť všetky formy pozitívneho zviditeľňovania školy a náboru ţiakov deviatych ročníkov do 
našej školy 
  
  
 
        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 2011/2012 

 
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 ku zdravému ţivotnému štýlu, 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.  
Na základe vyhodnotenia dotazníka sme poţiadali o spoluprácu pracovníkov  Nízkoprahového denného 
centra pre deti a rodinu (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.  V rámci 
prevencie šikanovania  vydal riaditeľ školy na začiatku šk. roka Smernicu k prevencii a riešeniu 
šikanovania ţiakov v SOŠP a v školskom internáte. So smernicou boli oboznámení všetci ţiaci na 
triednických hodinách a rodičia na triednych rodičovských zdruţeniach. 

Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu  s mestskou políciou – preventista  p. Jankovič mal 
prednášku o trestno-právnej zodpovednosti v triedach 2. ročníka  a v problémovej  I.A . Polícia 
uskutočnila pomocou psov 2x kontrolu nelegálnych drog,  s negatívnym výsledkom.  

Aj tento šk. rok sme  nadviazali  spoluprácu s pracovníčkou RÚVZ v Liptovskom Mikuláši Mgr. 
Švandovou, ktorá v priebehu roka realizovala rad prednášok o škodlivosti cigariet pre ţiakov 3.ročníka. 
Novinkou pre našich ţiakov boli prednášky pre ţiakov 4. ročníka a nadstavbového štúdia  zamerané na 
prevenciu pohlavných ochorení.  

Taktieţ spolupráca s CPPPaP v Ruţomberku je na dobrej úrovni. Pracovníčky CPPPaP so 
ţiakmi III.G a IV.R realizovali záţitkovú besedu zameranú na prevenciu obchodovania s ľuďmi.  

Na výzvu Ţilinského samosprávneho kraja o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového 
programu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ boli vypracované 3 projekty, jeden v spolupráci s PhDr. 
Rakučákom z Nízkoprahového centra. Naše projekty neboli akceptované. 

Tak ako kaţdý rok aj tento rok organizovala Mgr. Fodorová pre prvodarcov v októbri  a januári 
študentskú kvapku krvi. Do darcovstva sa zapojilo celkovo 42 študentov. Veríme, ţe v darcovstve budú 
pokračovať aj naďalej.  

V rámci akcie Ruţomberok mesto prevencie sa 10 študentov a 1 pedagóg zúčastnili  
konferencie ţiakov základných a stredných škôl „Závislosti v našom ţivote“. Na konferencii vystúpil aj 
Ján Kuna ţiak III.H s prezentáciou o činnosti ich „Pear group“, ktorá zorganizovala  turnaj v streeetbale.                                                    

Pri príleţitosti dňa študentstva sme sa zúčastnili filmového festivalu outdorových filmov. 
1.decembra 2011 sme sa zapojili do kampane zameranej na boj proti AIDS a HIV, ktorú 

organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi  v Ţiline, ktoré nám poskytlo aj  propagačné materiály a 
DVD. Študenti vyjadrili podporu boju proti HIV/AIDS nosením červenej stuţky.14 tried študentov si 
overili vedomosti o HIV a AIDS vyplnením testu na stránke kampane. 9 tried si pozrelo odbornú 
prednášku MUDr. Novákovej. Dozvedeli sa mnoţstvo informácií o víruse HIV, chorobe AIDS, o šírení 
vírusu a prevencii. Najsilnejším záţitkom bolo pre pribliţne 140 študentov premietanie filmu Anjeli 
o chorých deťoch v Afrike o ktoré sa stará rádová sestra zo Slovenska. 

S rockovou skupinou  AYA sme si zaspievali na protidrogovom koncerte v posledný deň pred 
Vianocami. 



Výraznou mierou k prevencii rizikového správania prispieva aj Ţiacka školská rada, pod 
vedením Ing. Hazuchovej, so svojimi akciami.  

Dňa 31.05.2012 sa 31 študentov z SOŠP a 3 pedagogickí pracovníci zúčastnili tematickej 
exkurzie do Osvienčimu a Krakova. Exkurziu sme organizovali v rámci prevencie antisemitizmu, 
rasizmu a fašizmu.  Myslíme si, ţe splnila účel, donútila študentov zamyslieť sa nad hrôzami vojny. 
Príjemnejším záţitkom pre študentov bola atmosféra starého mesta Krakov s jeho pamiatkami.  

 Prevencii sociálno-patologických javov a drogovej prevencii sa venovali vyučujúce aj na  
hodinách NAV, ETV a OBN. 

Zvlášť by sme mali vyzdvihnúť krúţkovú činnosť na našej škole. Ţiaci mohli v krúţkoch 
zmysluplne tráviť svoj voľný čas, čo je základom prevencie sociálno-patologických javov a drogovej 
prevencie. 
 V rámci ďalšieho vzdelávania som začala  navštevovať školenie koordinátorov drogovej 
prevencie, ktoré realizuje MPC Banská Bystrica. Školenie  by malo končiť začiatkom roka 2013. 
 

Vypracovala: A. 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 

 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 organizovaných 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. 2011 
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  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 
Dončová, 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 IV. F pod vedením Ing. Kyseľovej. 
 
 

Správa o činnosti ţiackej školskej rady (ŢŠR) pri SOŠP v Ruţomberku 

V školskom roku 2011/2012 ŢŠR pracovala pod vedením Ing. Gabriely Hazuchovej. Za 
predsedu bol zvolený ţiak Mário Samseli z III. E triedy. Stretnutia sa konali minimálne jedenkrát za 
mesiac.  

Dňa 27.10.2011 sa konala imatrikulácia prvákov. Zúčastnili sa jej ţiaci prvých a tretích ročníkov. 
Od 17.10. 2011 do 18.11.2011 sa členovia podieľali na propagácii Kvapky krvi a v novembri na 

kampani Červené stuţky, ktorú zabezpečovali prihlásení ţiaci z jednotlivých tried. V máji 2012 ţiaci 
robili nábor na tematickú exkurziu do Osvienčimu. 



ŢŠR vyhlásila počas školského roka dve súťaţe o najkrajšiu výzdobu triedy a to pred Vianocami 
a pred Veľkou nocou. Víťazi dostali sladké odmeny. 

Dňa 6.12.2011 členovia ŢŠR pripravili pre spoluţiakov Mikuláša a pri tejto príleţitosti prebehol 
i turnaj v stolnom tenise.  

Členovia ŢŠR pravidelne prispievali článkami a fotografiami do školského časopisu a na stránku 
školy zo všetkých kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa konali.  

Ing. Hazuchová vypracovala projekt COMENIUS pod názvom „Výmena skúseností ako 
kreatívne učiť“ Jeho obsah  konzultovala s prítomnými počas stretnutí ŢŠR.  

Dňa 27.3.2012 sa ţiaci našej školy zapojili do verejnej zbierky „Zo srdca deťom“. Zbierkou 
pomohli deťom zo sociálne slabého prostredia a časť finančných prostriedkov ostala na podporu 
vzdelávania členov ŢŠR. 

Dňa 29.3.2012 pri príleţitosti Dňa učiteľov členovia ŢŠR pripravili pre svojich učiteľov i majstrov 
slávnostný príhovor a kvety.  

7.5.2012 sa na Spojenej škole v Ruţomberku konalo stretnutie predsedov ŢŠR. Z našej školy 
sa na ňom zúčastnili dvaja ţiaci. 

10.5.2012 sa deväť ţiakov našej školy zapojilo do BAMBIRIÁDY a v rámci nej zorganizovali 
besedu so seniorom v domove dôchodcov Nádej. Ţiaci spracovali príspevok a poslali ho do súťaţe 
„Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých“, za čo  dostali aj čestné uznanie  z Rady mládeţe ŢSK.  

15.5.2012 sa 15 ţiakov našej školy zúčastnilo besedy s mestskými poslancami. 
V dňoch 21.,22. a 23. mája 2012 sa 16 dobrovoľníkov zapojilo do čistenia okolia školy. Ţiaci 

vyzbierali odpadky nielen v areáli školy, ale aj pred školou a pri rieke Revúcej. 
 
       Vypracovala:  Ing. Gabriela Hazuchová 

 

 
16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 

ROKU 2011/2012 
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ihrisko 

neakceptovaný      

        

        

        

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R

 

        
Premena tradičnej školy  
na modernú 

Moderná výučba – základ 
perspektívneho absolventa 

neakceptovaný      

        

        

F
o

n
d

y 

E
U

 

        
Comenius  Školské partnerstvá neakceptovaný      

        

        

IN
É

 

        
Environmentálny projekt  neakceptovaný      

        

        



17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

 
V školskom roku 2011/2012 v škole nebola Štátnou školskou inšpekciou vykonávaná  inšpekčná 
činnosť. 
 
 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

 
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  



 

C) vozový park 
 

 
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
- 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 na  vysokú náročnosť na prevádzku 
troch veľkých budov a krytej plavárne by sa po rekonštrukčných prácach na budovách na Sládkovičovej 
ulici 104 malo presťahovať kompletne teoretické vyučovanie a  školský internát do areálu na 
Sládkovičovej ulici, čím by vznikla komplexná stredná technická škola s počtom okolo 400 ţiakov. 
 

- vyhodnotenie plnenia cieľa: 
 
Ciele stanovené na školský rok 2011/2012 boli splnené.  
Hlavný cieľ, presťahovanie teoretického vyučovania do jednej budovy na Sládkovičovu ulicu 104 
a s tým spojená aj zmena sídla školy k 01.09.2012 , bol splnený. Tieţ bol presťahovaný školský 
internát na Sládkovičovu ulicu 104 a bola zrušená Výdajná školská jedáleň na Bystrickej ceste 2. 
 

-definícia cieľa pre školský rok 2012/2013 
 
Škola by mala byť aj naďalej polytechnickou školou so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, 
autoopravárenství a dopravu. Snahou školy bude zaviesť nový studijný odbor 2679 K mechanik – 
mechatronik na základe poţiadaviek z praxe. V tomto školskom roku bude potrebné dotiahnuť prípravu 
úplnej  komplexnosti školy, čiţe ak sa dohodne zriaďovateľ školy ŢSK s MONDI SCP, a. s., bude nutné 

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 

Hygienické zariadenia 6 – všetky vyţadujú rekonštrukciu 

Vozový park 

Druh vozidla Rok výroby Počet najazdených km Počet miest na sedenie 

Škoda 135 LX Forman 1992 149383 5 

Dodávkový automobil Peugeot Boxer 1999 47230 9 

Škoda Fabia 2002 215540 5 

SEAT Inca 2003 118008 4 

KIA Cidd 2008 16384 5 



pripraviť rekonštrukciu budovy (odkúpenej od pani Knihovej) a postupne presťahovať dielne pre 
odborný výcvik z priestorov MONDI SCP do tejto zrekonštruovanej budovy. 
 

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. 2012 

2697 4 Mechanik elektrotechnik 28   3 

3917 6 02 TIS v strojárstve 14   0 

3759 4 Komerčný pracovník v doprave 15   2 

3757 4 01 Dopravná prevádzka – cestná a mestská 
doprava 

4   2 

2413 4  Mechanik strojov a zariadení 14   0 

2487 2 01 Autoopravár - mechanik 26   5 

2487 2 02 Autoopravár - elektrikár 8   2 

2683 2 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika 10   1 

3355 2  Stolár 8   2 

2381 6  Strojárstvo 8   1 

Spolu: 135   18 

 
 
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 104 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 2011/2012: 
 

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 SOČ, odbor Strojárstvo, hutníctvo, doprava M. Dubský  1. 

Celoslovenské 
kolo  

SOČ, odbor Strojárstvo, hutníctvo, doprava M. Dubský   

Celoslovenské 
kolo 

Mladý zvárač J. Šablatúra 4. 

Medzinárodné 
kolo 

Zlatý pohár Linde - zváranie T. Pavlík 33. 

Zlatý pohár Linde - zváranie J Šablatúra 19. 

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

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  
(druţstvo 

chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské 
kolo 

Florbal chlapci 2.  

Futsal chlapci 2. 

Kalokagatia  5. 

   

 



 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY (ŠI A ŠJ) 
 
 Úsek výchovy mimo vyučovania (v ŠI) zabezpečoval výchovno-vzdelávaciu činnosť pre ţiakov 
základných a stredných škôl v meste Ruţomberok, zameranú na uplatňovanie tvorivo-humanistického 
modelu výchovy s nadväznosťou na výchovu v rodine a v škole. V rámci plánu činnosti úseku VMV bola 
venovaná pozornosť prevencii sociálno-patologických javov zmysluplným vyuţívaním voľného času 
ţiakov školského internátu. 

Výchovno-vzdelávací proces v rámci úseku VMV, ktorého východiskom bol výchovný program 
školského internátu zabezpečovali traja, resp. dvaja pedagogickí zamestnanci a pomocný vychovávateľ. 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú odborné a kvalifikačné poţiadavky. V rámci kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov sa v akreditovaných programoch neobjavila vhodná ponuka 
pre vychovávateľov. 

Priestorové a materiálne podmienky ŠI sa zlepšili revitalizáciou, ktorá sa realizovala v rámci 
moţností školy. Revitalizácia bude potrebná aj v súvislosti so zmenou sídla školy a ŠI na Sládkovičovej 
ulici.  Príspevok ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním predstavoval 20 € za 
mesiac.  

      V školskom roku 2011/2012 bolo moţné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 
neformálneho vzdelávania vyuţiť finančný príspevok štátu na záujmovú činnosť prostredníctvom 
administrácie vzdelávacích poukazov. Naša škola vydala celkom 500 vzdelávacích poukazov 
a realizácia prebiehala v 16  nasledovných záujmových útvaroch a krúţkoch pod záštitou CVČ – Elán, 
ako poskytovateľa pre 184 ţiakov našej školy. 
  VMV, ako samostatný úsek vykonáva svoju činnosť v rámci školy, spolupracuje s ostatnými 
úsekmi školy, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami v rámci svojich kompetencií. V tomto školskom 
roku to bolo aktívne zapojenie sa do propagácie školy na verejnosti. 

 

             Okrem Školského internátu boli ďalšími súčasťami školy Školská jedáleň (ŠJ) a Výdajná 
školská jedáleň (VŠJ). Síce kapacita v obidvoch súčastiach bola spolu  cca 142 miest, ale záujem o 
výdaj obedov hlavne zo strany  ţiakov bol niţší. 

 
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet ţiakov  

Z toho počet 
ţiakov, ktorí 
nie sú ţiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Školský internát 93 33 2 35,5% 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 142 75 0 52,8% 

 
 

 
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: 30. október 2012 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy                                                  Mgr. Vladimír Pančík 


