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(1) – a        Identifikačné údaje o škole 

 

 

Názov školy:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

 Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 

 

Skrátený názov: SOŠ obchodu a služieb Trenčín 
 

Sídlo: Ul. P. Jilemnického č. 24,   912 50  Trenčín 

 

Identifikačné číslo: 000351806 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

Doba trvania: neurčitá 

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne      

Zriaďovateľskú funkciu vykonáva od 1. 7. 2002 podľa §4 

písm. f) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch, 

§ 21 ods. 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších predpisov a § 4a ods. 1 a 2 

zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z.z. v 

súvislosti s prechodom zriaďovateľskej funkcie. 

 

 Zmena názvu školy je od 1. 2. 2009 na základe dodatku č. 2 

– TSK/2009/01962-3. 

 

 

 

 

 

Kontakt: Tel. č.: 032 / 65 097 11 

 Fax č.: 032 / 65 097 25 

 e-mail: jilemak@sosostn.sk 

 http:    www.sosostn.sk 
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Základný predmet činnosti 
 

Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v najmenej dvojročnom 

a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania.  

Pripravuje žiakov na výkon povolaní a odborných činností. 

Poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom školy a školských zariadení. 

Zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie, odbornú prax, odborný výcvik 

a praktické cvičenia. Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou prácou formou zhotovovania 

výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností zodpovedajúcich 

povolaniu a pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania žiakov pripravuje. V rámci 

praktického vyučovania organizácia vykonáva v súlade so školským vzdelávacím programom 

produktívnu prácu, ktorou je zhotovovanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú 

v súlade s predmetom činností fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto 

prácu vykonáva v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Vykonáva kadernícke a kozmetické služby. Organizuje slávnosti, bankety, recepcie a pod. 

Prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok. 

 

     Predmet činnosti je definovaný v dodatku č. 3 T/SK/2009/02446-35 k zriaďovacej    

listine vydanej v Trenčíne 22. 8. 2007 pod číslom T/2007/03886-36. 

 

 

 

 

Zamestnanci školy 
 

Vedenie školy 
 Mgr. Mária Hančinská riaditeľka školy 

 Ing. Martina Barteková zástupca pre praktické vyučovanie 

 Ing. Milena Mjartanová zástupca pre teoretické vyučovanie – 
   odborné predmety 

 Mgr. Milan Marton zástupca pre teoretické vyučovanie  
  všeobecno-vzdel. predm., SOČ 

 Ing. Janka Balajová vedúca  TEČ 

 

Pedagogickí zamestnanci  

 Učitelia 

Bagar Boris, Ing.  

Balajová Janka, Ing.  

Bartková Alena, PhDr.  

Bebjaková Ľubica, Mgr.  

Benková Katarína, Ing. od 7. 11. 2014  MD 

Blahová Adriana, Ing.  

Búriová Mária, Ing. predseda MK EP 

Cahová Anna, Mgr.  

Černeková Anna, Mgr. predseda MK PP 

Češková Ľudmila, Mgr.  

Čierna Milota, Mgr. predseda MK TSV 

Čuláková Martina, Mgr.  

Fencík Juraj, Mgr.  
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Fencíková Adriana, Mgr.  

Filinová Miriam, PhDr.  

Fronková Alžbeta, Mgr.  

Galambosová Andrea, Mgr.  

Galková Oľga, Bc.  

Gloneková Zuzana, Ing.  

Hanová Oľga, Ing.arch.  

Hlávková Marcela, Ing.  

Hodálová Mária, Mgr.  

Horná Zlatica, Mgr.  

Jakubek Miroslav, Ing.  

Koláčková Alena, Mgr.  

Korienková Sidónia, Ing.  

Kosibová Janka, Mgr.   koordinátor protidrogovej prevencie 

Kresseová Marta, MVDr.  

Lenart Peter, Mgr.  

Ľahká Katarína, Mgr.  

Masárová Martina, Mgr.  

Masaryková Zuzana, Mgr.  

Mastelová Miroslava, PaedDr.  predseda MK HP 

Meravý Radoslav,  Ing. predseda MK GP 

Mikušat Miroslav, Ing.  

Mrava Vincent, Ing.  

Olejníková Janka, Ing.  

Plšková Alena, PhDr.  

Popaďáková Mária, MVDr.  

Rácová Jela, Ing.  

Sabbagh Barbora, Mgr.   

Santová Gabriela, Mgr. predseda MK CJ 

Strechová Jarmila, Mgr. špeciálny šk. pedagóg, vých. poradca 

Sýkorová Iveta, PaedDr.  

Šargavá Dagmar, Ing.  

Škundová Ivana, Mgr.  

Šišovská Monika, Mgr.  

Števanková Marta, RNDr. fond učebníc, školská knižnica 

Švančarová Janka, Mgr.  

Švecová Lucia, Mgr.  

Švedová Jana, Ing.  

Vasková Barbora, Mgr.  

Vavríková Monika, PaedDr.  

Vicenová Katarína, Ing.  

Zámečníková Anna, Mgr.  

Zaťková Mária, Ing.  

Zavacká Gabriela, Mgr.  

 

Majstri odborného výcviku 

Bohunická Eva  

Dávidková Anna, Bc.  

Gavendová Jana, Bc.  
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Jamborová Ľudmila, Bc.  

Klimová Anna, Bc. hlavná majsterka  

Kmeťová Lucia, Bc. od 5.6.2015 MD 

Kopuncová Eva, Mgr. hlavná majsterka 

Kopuncová Ivona  

Magula Jozef, Bc.  

Marková Petra, Bc.                        od 1.9.2014 MD 

Mikšíková Alena, Bc.   hlavná majsterka, vedúca školského závodu 

Mlčúchová Marta  

Nováková Františka, Bc.  

Nováková Jarmila, Mgr. hlavná majsterka, vedúca školskej jedálne 

Ondrášek Peter, Bc. 

Ozimá Vladimíra, Bc. 

Repáňová Helena, Bc. 

 

Sabalová Soňa 

Serišová Brigita, Bc. 

 

Sýkorová Galina, Bc.  

Šedivá Mária  

Tinková Ľudmila  

Vojtechová Barbora, Bc.  

 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

THP, upratovačky, údržba, vrátnici – TEČ 
Augustini Pavol 

Bednárik Pavol 

Červeňanová Iveta 

Dohálová Anna 

Ďurišová Alena 

Forgáčová Viera 

Gabriel František 

Gabrielová Zlata, Bc. 

Hollý Jozef 

Krupková Janka 

Lesay Pavol 

Mikuštiaková Ľubica 

Mojtová Zuzana  

Nôšková Marta 

Punová Zuzana                                                        do 30. 4. 2014 

Staňová Anna 

Šedo Martin 

Štefánková Janka 

Valient Juraj 

Vicenová Oľga 

Vojtechová Eva                                                          do 31.12.2014 

 Zajacová Soňa 
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 Žáčiková Gabriela  

 Lobotková Mária, Ing.                                                od 20.7.2015 

 Šugereková Janka  

 Vavrušová Zlata                                                          od 1.1.2015 

 Ferová Alena , Ing.                                                      od 16.3.2015 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

Dražkovcová Ľudmila 

Stašáková Jarmila  

Turčáková Mária 

 

GASTROCENTRUM        

Beránková Renáta 

Fraňová Mária 

Gagová Ľudmila 

Graňačková Alena 

Ježík Milan 

Karneková Ľudmila 

Kučerová Danka 

Lovišková Sidónia 

Malíková Emília 

Marčeková Renáta 

Marešová Mária 

Mizeráková Anna 

Prístupná Božena 

Uhlíková Antónia 

Zemanovičová Miriam 

 

 

 

Rada školy 
Mgr. Eva Kopuncová  predseda, zástupca MOV 

Mgr. Anna Černeková  zástupca učiteľov 

Oľga Vicenová zástupca nepedagogických pracovníkov  

Ing. Milan Berec  poslanec TSK 

Ing. Ľubomír Chochlík  poslanec TSK - od 1. apríla 2014 

Ing. Ján Krátky poslanec TSK 

Ing. Juraj Ondračka poslanec TSK - od 1. apríla 2014 

Erika Kajdová zástupca rodičov - od 22.apríla 2014 

Alžbeta Malecová zástupca rodičov - od 22.apríla 2014 

Miriam Čačková zástupca rodičov - od 22.apríla 2014 

Lucia Kobzová zástupca žiakov, II. HB  
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Metodické komisie 
 

1.  Metodická komisia humanitných predmetov  -   MK HP 
 Predseda:  PaedDr. Mastelová Miroslava 

 

2. Metodická komisia prírodovedných predmetov  -  MK PP 

 Predseda:    Mgr. Anna Černeková     

 

3. Metodická komisia cudzích jazykov  -  MK CJ 

   Predseda:   Mgr. Gabriela Santová 

 

4. Metodická komisia telesnej a športovej výchovy  -  MK TŠV  
 Predseda: Mgr. Milota Čierna 

 

5. Metodická komisia obchodu, podnikania a služieb  -  MK OPS 

 Predseda:   Ing. Mária Búriová    

 

6. Metodická komisia gastronomických odborov  -  MK GO 

 Predseda:  Ing. Radoslav Meravý   
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 (1) – b       Počet žiakov v školskom roku 2014/2015 

    

 

           Denné štúdium              851 

 úplné stredné vzdelanie    635 

 stredné vzdelanie    216 

 

Vzdelávacie poukazy vydané   851 

 prijaté   709 

 

 

Žiaci denného štúdia 

 Študijné a učebné odbory 

Kód 

odboru  
Názov odboru 

Počet žiakov v ročníkoch 
Spolu 

I. II. III. IV. V. 

 Študijné odbory 

6323 6 hotelová akadémia 61 52 59 59 50 281 

6329 6 obch. a inf. služby – medzin. obchodné vzťahy 9 12 12 15  48 

6352 6 obchod a podnikanie 9 12 12 23  56 

6444 4 čašník, servírka 14 10 13 15  52 

6445 4 kuchár 22 17 19 22  80 

6446 4 kozmetik 14 9 11 9  43 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 20 14    34 

6421 4 spoločné stravovanie 21 20    41 

Spolu 170 146 126 143 50 635 

 Učebné odbory 

2964 2 cukrár 12 13 10   35 

6444 2 čašník, servírka 14 14 12   40 

6445 2 kuchár 17 20 24   61 

6456 2 kaderník 16 13 14   43 

6489 2 hostinský 13 10 14   37 

Spolu 72 70 74   216 

 

Triedy 

  Počet tried v ročníku 
Spolu 

  1. 2. 3. 4. 5. 

 Denné štúdium spolu  10 8 8 6 2 34 

v
 t

o
m

  4 a 5 ročné ÚSV (s maturitou)  5 4 5 6 2 22 

 2 ročné nadstavbové (maturita)  2 1    3 

 1-3 ročné SV (bez maturity)  3 3 3   9 
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Denné štúdium 

 

 

1. 8.   Triedy na škole 

 
Trieda    Počet  Ch  D  Odbory  Triedny učiteľ 

 

1.HA 31   6 25 6323 K  Mgr. Martina Čuláková 

1.HB 30   3 27          6323 K  Mgr. Zlatica Horná 

1.PS 18         6       12          6352 M, 6329 M 01                         PhDr. Miriam Filinová  

1.ČK 25         9       16          6444 K, 6445 K   RNDr. Marta Števanková 

1.KZ 25        11 14          6445 K, 6446 K  Mgr. Janka Kosibová 

1.AD 25       12       13 6445 H, 6456 H                               Mgr. Barbora Vasková 

1.BD 22         6       16         6444 H, 6456 H                                Ing. Nora Nápoká  

1.CH 25         9       16          2964 H, 6489 H                               Mgr. Martina Masárová  

1.NP 20         6       14          6403 L                                              Ing. Sidónia Korienková  

1.NS 21       14         7          6421 L                                              Ing. Katarína Vicenová                               

1. ročník 242 82      160  Tried v ročníku:  10 

 

2.HA 24         5       19          6323 K  Ing. Dagmar Šargavá 

2.HB 28   5 23 6323 K                                             Mgr. Monika Šišovská 

2. ČK 27 15 12 6444 K, 6445 K  Mgr. Alžbeta Fronková 

2.PSZ 33   3 30 6352 M, 6329 M 01, 6446 K Ing. Zuzana Gloneková  

2.AB 25   9 16 6445 H, 6444 H Bc. Oľga Galková 

2.AD 22   6 16 6445 H, 6456 H Ing. Radoslav Meravý 

2.CH 23         9       14          2964 H, 6489 H                               Mgr. Iveta Sýkorová                               

2.N 34  21 13 6403 L MVDr. Marta Kresseová 

2. ročník 216 73      143  Tried v ročníku:  8 

 

3.HA 30         5       25          6323 K                                             PaedDr. Miroslava Mastelová 

3.HB 29   6 23 6323 K Mgr. Barbora Sabbagh 

3.ČK 22 12 10 6444 K, 6445 K  Mgr. Anna Zámečníková 

3.KZ 21 10 11 6445 K, 6446 K  PaedDr. Monika Vavríková 

3.PS 24   6 18 6352 M, 6329 M 01 Ing. Jela Rácová 

3.AB              24 13 11 6445 H, 6444 H Mgr. Anna Černeková  

3.AD 26   9 17 6445 H, 6456 H Mgr. Gabriela Zavacká 

3.CH 24   9 15 2964 H, 6489 H Mgr. Roman Jaška 

3. ročník 200      70     130  Tried v ročníku:  8 

 

4.HA 31 15 16 6323 6 PhDr. Alena Plšková 

4.HB 28   5 23 6323 6 Ing. Danica Vlnová  

4. OP 23   9 14 6352 6  Ing. Mária Búriová 

4.OS              15   7   8 6329 6 Ing. Mária Zaťková 

4.ČK 27 20   7 6444 4, 6445 4 Mgr. Janka Švančarová 

4.KZ              19   9 10 6445 4, 6446 4 Mgr. Andrea Galambosová                            

4. ročník        143     65 78  Tried v ročníku:  6 

 

 

5.HA 27 11 16 6323 6 Mgr. Katarína Ľahká 

5.HB 23   9 14 6323 6  Mgr. Lucia Švecová 

5. ročník 50        20      30  Tried v ročníku:  2 

 

Spolu 851 310 541  Tried na škole:  34 
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Individuálna integrácia žiakov denného štúdia   
 

  Spolu 

z toho  

diev-  

čatá 

v tom postihnutie 

sluchové zrakové telesné 
vývinové poruchy 

správania učenia 

spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. 

1. ročník 11  2 2       9 3 

2. ročník 14        1 1 13 7 

3. ročník 3      1 1   2  

4. ročník             

5. ročník 1          1 1 

Celkom 29  2 2   1 1 1 1 25 11 

 

     Individuálna pozornosť je venovaná nielen integrovaným žiakom so sluchovým, zrakovým 

a telesným postihnutím, ale aj s poruchami učenia. Spolupráca s rodičmi v tejto oblasti je 

systematická a obojstranne účinná. Žiaci majú záujem svoje nedostatky kompenzovať 

usilovnosťou a zodpovedným prístupom k práci, najmä na pracoviskách. 

     Pedagogická dokumentácia integrovaných žiakov je vedená zodpovedne v spolupráci 

s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi, rodičmi a KPPP. Každý žiak má vypracovaný 

IVP (individuálny vzdelávací program), ktorý vychádza z danej dysfunkcie žiaka. 
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(1) – c, d  Prijímacie konanie 

 

 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 

     Prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých študijných a učebných odborov pre školský 

rok 2015/2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

odbor 
plán 

prijímania 

počet 

prihlášok 

počet 

prijatých 

počet 

prijatých 

auto 

remedúrou 

počet 

prijatých a 

zapísaných 

počet 

voľných 

miest po 

2. kole 

6323 K hotelová akadémia 62 144 78 16 61 1 

6329 M 01 OIS – 

medzinárodné obch. vzťahy 
15 33 29 - 10  

6352 M obchod a podnikanie 16 53 30 6 19  

6444 K čašník, servírka 17 37 24 3 17  

6445 K kuchár 31 58 42 3 32  

6446 K kozmetik 14 31 22 - 11 3 

2964 H cukrár 12 23 21 - 11 1 

6444 H čašník, servírka 14 24 23 - 13  

6445 H kuchár 19 37 25 1 14 5 

6456 H kaderník 17 50 20 6 17  

6489 H hostinský 17 22 20 - 17 4 

6481 H skladový operátor 14 4 4 - 0 10 

spolu 248 516 338 35 222 24 

 

 

     Do jednotlivých študijných a učebných odborov boli prijatí žiaci v súlade s kritériami pre 

prijímanie, ktoré schválila Pedagogická rada (dňa 28. januára 2015) a Rada školy (24.3.2015) 

podľa nasledujúceho harmonogramu: 

 

prijatie bez prijímacích skúšok:  učebné odbory - 28.4.2015 

študijné odbory - 28.4.2015  (1 žiak na odbor hotelová akadémia) 

 

autoremedúra: od 23.5.2015 priebežne podľa voľných miest 

 

odvolania na TSK: 8 uchádzačov  

 

2. kolo prijímacích skúšok: nebola evidovaná žiadna prihláška     

 

     Odbor 6481 H skladový operátor nebol vzhľadom na nízky počet zapísaných žiakov 

otvorený. Uvedeným žiakom boli ponúknuté miesta v iných odboroch.                                        
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     Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s nasledovnou legislatívou: 

 -  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných školách   

§ 46, § 62 - § 71 zákona), 

-  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom 

stupni), 

-   vyhláška  MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, 

-   zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

-  zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

      

Denné štúdium pre absolventov učebných odborov – nadstavbové štúdium 
 

     Do jednotlivých študijných odborov boli prijatí žiaci v súlade s kritériami pre prijímanie, 

ktoré schválila Pedagogická rada (28. januára 2015) a Rada školy (24. 3. 2015) podľa 

nasledujúceho harmonogramu: 

 

prijatie bez prijímacích skúšok: 22.6.2015 

výsledky 1. kola prijímacích skúšok: 22.6.2015 

odvolania na TSK: neboli žiadne 

 

 

Prehľad výsledkov prijímacieho konania 
 

Denná forma 

   odbor 
plán 

prijím. 

počet    

prihlášok 

počet 

prijatých 

zrušené 

prijatie 

počet prij. 

autorem. 

počet 

zapísaných   

   6403 L  podnikanie  

   v remeslách a službách 
13 12 12 0 0 12 

   6421 L  

   spoločné stravovanie 
18 18 18 0 0 17 

   spolu 31       30 30 0 0 29 

 

Externá forma 

   odbor 
plán 

prijím. 

počet    

prihlášok 

počet 

prijatých 

zrušené 

prijatie 

počet prij. 

autorem. 

počet 

zapísaných   

   6403 L  podnikanie  

   v remeslách a službách 
20 12 12 0 0 12 

   6421 L  

   spoločné stravovanie 
11 0 0 0 0 0 

   spolu 31 12 12 0 0 12 

 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov.   
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 (1) – e       Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

 

Teoretické a praktické vyučovanie  
 

Prospech a dochádzka žiakov (podľa stavu k 31. 8. 2015) 
 

R
o

čn
ík

 

Počet 
z toho 

počet 

vymeškaných 

hodín 

prospeli neprospeli 
ne- 

klasi- 

fiko- 

vaní 

žiaci 

so zníženým 

stupňom zo 

správania 

tr
ie

d
 

žiakov spolu 

v tom 

spolu 

v tom z 

predmetu opr. 

skúš- 

ky 
s vyz- 

name- 

naním 

veľmi 

dobre 

ostat- 

ní 

  

jed- 

ného 

  

 dvoc

h 

  

3 a 

viac 

  

spolu 

z toho 

neospra- 

vedlnené  

2. 3. 4. 

stupňom 

 Druh štúdia  - úplné stredné 4 a 5 ročné (s maturitou) 

1. 5 128 126 21 33 72 2  1 1 1  5 4 1 9798 477 

2. 4 113 108 9 19 80 5 2  3 2  8  4 9470 610 

3. 5 126 122 18 29 75 4 4   4  3 2  11076 294 

4. 6 141 133 16 26 91 8 3 3 2 6  2  1 10788 438 

5. 2 50 50 15 3 32          3134 108 

Spolu 22 558 539 79 110 350 19 9 4 6 13  18 6 6 44266 1927 

 Druh štúdia  - neúplné stredné (bez maturity) 

1. 3 77 74 2 9 63 2 1 1  2 1 8 3 2 5880 437 

2. 3 62 61 3 8 50      1 8 2  4998 286 

3. 4 74 73 1 14 58 1 1   1  9 3  5200 282 

Spolu  213 208 6 31 171 3 2 1  3 2 25 8 2 16078 1005 

 Druh štúdia – nadstavbové 2 ročné (s maturitou) 

1. 2 32 25 1 4 20 7  1 6 1     4313 224 

2. 1 33 28  2 26 5  1 4 1     3195 137 

Spolu 3 65 53 1 6 46 12  2 10 2     7508 361 
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Maturitné skúšky  
 

Maturitné skúšky sa konali v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z o ukončovaní štúdia na stredných 

školách. 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 169 žiakov ( 167 žiakov školy, 2 opravná EČ 

a PFIČ MS z cudzieho jazyka). 

EČ a PFIČ MS konalo 169 žiakov (167 v riadnom termíne, 2 v prvom opravnom 

termíne). V riadnom termíne uspelo (splnili podmienku úspešnosti aspoň z jednej časti) 155 

žiakov a v opravnom termíne 1 žiak. Neuspelo spolu 13 žiakov (6 ANJ, 7 NEJ). 

Ústnu MS konalo spolu 150 žiakov. Počet žiakov, ktorí nekonali ústnu MS 

v riadnom termíne: 17 žiakov (1 žiak požiadal o náhradný termín, 15 nepripustení z dôvodu 

neprospechu, 1 žiak bol neklasifikovaný). 

V riadnom termíne MS 2015 uspelo 141 žiakov školy a neuspeli 10 žiaci (9 žiakov 

z jedného predmetu v riadnom termíne a 1 žiak v opravnom termíne). 

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ z cudzieho jazyka sa bude konať dňa 04. 

09. 2014.  

Povolená opravná skúška: 4 žiaci (2 ANJ, 2 NEJ). 
 

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2015) 

za školský rok 2014/15 sa bude konať v dňoch 16. -17. 09. 2015. 

Povolená opravná skúška:  9 žiakov (1 žiak PČOZ, 2 žiaci TČOZ, 1 žiak SJL, 4 žiaci ANJ, 1 

žiak NEJ)  

MS v náhradnom termíne bude konať 1 žiak. 

 

 
Vyhodnotenie MS – 2015 v riadnom termíne podľa predmetov  

 

   EČ MS PFIČ MS U F I Č    

Predmet Úroveň 

Spolu 

prihl. 

žiakov Priemer Počet Priemer Počet 1 2 3 4 5 Priemer 

Počet 

žiakov, 

ktorí MS 

vykonali 

ANJ B1 137 51,41% 137 57,37% 137 28 35 46 18 2 2,47 129 

ANJ B2 1 74,20% 1 75% 1 0 0 1 0 0 3,00 1 

NEJ B1 26 35,1% 26 41,97% 26 0 2 13 4 0 3,10 19 

NEJ B2 1 90 % 1 95 % 1 1 0 0 0 0 1,0 1 

RUJ B1 1 * * * *       1 

SJL *  167 51,5 167 67,54 167 37 40 40 39 0 2,50 150 

PČOZ * 167 * * * * 34 61 51 20 1 2,35 167 

TČOZ * 167 * * * * 24 49 44 31 2 2,57 150 

FRJ 
dobrovoľná 

B1 2 * * * * 1 0 0 0 0 1,0 1 

ANJ 
dobrovoľná 

B1 1 * * * * 1 0 0 0 0 1,0 1 
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Vyhodnotenie MS – 2015  podľa tried   
 

 

Trieda EX /ANJ PFIČ/ ANJ EX / NEJ PFIČ / NEJ EX /RUJ PFIČ/RUJ ÚČ/ RUJ  

5.HA 62,77 67,22 * * * * * 

5.HB 67,56 72 57,3 68,13 * * * 

IV.ČK 48,73 52,94 27,17 32 * * * 

IV.KZ 40,92 51,94 45 35 * * * 

IV.OP 46,3 55,22 * * * * * 

IV.OS 65,17 70 43,3 60 * * * 

II.N 36,12 39,79 26,19 18,57 * *  

        

Trieda ÚČ / ANJ ÚČ /NEJ EX / SJL PFIČ / SJL ÚČ / SJL TČOZ PČOZ 

5.HA 2,52 * 67,88 83,08 1,7 2,33 1,96 

5.HB 1,69 2,5 59,86 73,76 2,09 2,57 2 

IV.ČK 2,2 3,33 44,68 58,99 3,1 2,43 2,33 

IV.KZ 2,6 3 37,43 58,46 3,13 2,5 2,16 

IV.OP 2,39 * 51,64 70,97 2,26 2,57 2,39 

IV.OS 2,38 3 59,88 68,35 2,71 2,64 3,13 

II.N 3,24 3,5 41,91 59,15 2,96 2,92 2,7 

 

 

Vyhodnotenie PČOZ a TČOZ MS podľa odborov 

 

 

 

 

študijný odbor 

Praktická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky 

Teoretická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky 

počet 

žiakov, 

ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČOZ MS 

počet žiakov, 

ktorí vykonali 

PČOZ MS 

neúspešne 

priemerná 

známka 

počet žiakov, 

ktorí úspešne 

vykonali 

TČOZ MS 

počet 

žiakov, 

ktorí 

vykonali 

TČOZ MS 

neúspešne 

priemerná 

známka 

6323 6 hotelová akadémia 50 0 1,98 50 2 2,44 

6329 6 

01 

obchodné a informačné 

služby   

- medzinárodné obchodné 

vzťahy 15 1 3,13 14 0 2,64 

6352 6 obchod a podnikanie 23 0 2,39 23 0 2,57 

6444 4 čašník, servírka 15 0 2,13 12 0 2,67 

6445 4 kuchár 22 0 2,45 18 0 2,22 

6446 4 kozmetik 9 0 2,00 7 0 2,71 

6403 L 

podnikanie v remeslách a 

službách 13 0 2,85 10 0 2,70 

6421 L spoločné stravovanie 20 0 2,60 16 0 3,06 

Spolu 

  
167 1 2,35 150 0 2,57 
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Od 1. 9. 2015 je SOŠ Jilemnického 24, Trenčín, nástupníckou organizáciou zrušenej 

SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14 Trenčín.  

 

Vyhodnotenie MS 2015 v mimoriadnom termíne september 2015 

 

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka sa konala dňa 04. 09. 2015. 

Povolená opravná skúška:   5 žiaci (3 ANJ, 2 NEJ), 1 žiak sa nedostavil  

 

Náhradná a opravná MS z praktickej a ústnej časti v mimoriadnom termíne (september 

2015) za školský rok 2014/15 sa konala v dňoch 16. - 17. 09. 2015. 

 

Náhradná MS 

 

 

Opravná MS 

 

 

Ústnu časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (február 2015) za školský rok 

2013/2014 konali 2 žiaci. 

V opravnom termíne EČ a PFIČ MS (marec 2015) konali  2 žiaci. 

 

Opravná MS v mimoriadnom termíne február sa bude konať 04.02.2016. 

Na opravnú MS sa prihlásilo spolu 8 žiakov. 

Predmet MS  
Termín konania 

MS 

Počet odskúšaných 

žiakov, ktorí 

vykonali MS 

úspešne 

Počet odskúšaných 

žiakov, ktorí 

vykonali MS 

neúspešne 

SJL 16.9.2015 10 3 

ANJ 16.9.2015 6 1 

NEJ 16.9.2015 1 4 

TČOZ   obch. a inf. služby 17.9.2015 1 0 

TČOZ  kuchár 17.9.2015 2 0 

TČOZ   čašník, servírka 17.9.2015 2 0 

TČOZ   podn. v remesl.a službách 17.9.2015 4 0 

TČOZ   prac. Marketingu 17.9.2015 0 1 

TČOZ   škola podnikania 17.9.2015 1 0 

TČOZ   služby v cest. Ruchu 17.9.2015 0 1 

TČOZ   odevníctvo 17.9.2015 1 0 

 

Predmet MS  

Termín konania 

MS 

Počet odskúšaných 

žiakov, ktorí 

vykonali MS 

úspešne 

Počet odskúšaných 

žiakov, ktorí 

vykonali MS 

neúspešne 

SJL 16.9.2015 2 0 

ANJ 16.9.2015 4 0 

NEJ 16.9.2015 1 0 

TČOZ   6323 6 hotelová akadémia 17.9.2015 2 0 

PČOZ  6329 6 01 obchodné a inf. služby 16. – 17.9.2015 1 0 
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Záverečné skúšky 
 

V školskom roku 2014/2015 vykonalo záverečnú skúšku 68 žiakov v spolupráci so 

Slovenskou živnostenskou komorou, za ktorú sme v odboroch čašník, servírka mali             

Ing. Jozefa Gerlicziho člena skúšobnej komisie: 

 

Cukrár   10 žiakov 

Čašník, servírka  12 žiakov 

Kuchár   23 žiakov 

Kaderník  14 žiakov 

Hostinský     9 žiakov 

 

Celkové hodnotenie ZS 2014/2015 

kód odbor PV PVD P 

2964 H cukrár 0 1 9 

6444 H čašník, servírka 0 1 11 

6445 H kuchár 2 2 19 

6456 H kaderník 5 3 6 

6489 H hostinský, hostinská 0 0 9 

 

Po úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok záverečnú skúšku v mimoriadnom 

skúšobnom období vykoná päť žiakov. Dvaja žiaci v odbore kuchár a 3 žiaci v odbore 

hostinský, hostinská. 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách sa záverečné skúšky konali 

v príjemnej atmosfére. Žiaci preukázali dobrú pripravenosť, ktorá korešpondovala 

s celkovými študijnými výsledkami jednotlivých žiakov. 

 

Uplatnenie absolventov učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce v SR, tak 

aj v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, že po absolvovaní 

odborného výcviku na reálnych prevádzkach u našich zmluvných partnerov sa stávajú 

flexibilnejšími a zručnejšími.  

 

 

Vyhodnotenie ZS 2015 v mimoriadnom termíne september 2015 

 

Záverečná skúška z písomnej, praktickej a ústnej časti v mimoriadnom termíne 

(september 2015) za školský rok 2014/15 sa konala v dňoch 7.-9. 9. 2015. 

Počet žiakov 4 ( 2 v odbore hostinský, 2 v odbore kuchár). 
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 (1) – f         Zoznam študijných a učebných odborov 

 

 

Kód odboru Názov odboru, zameranie                     dĺžka  spôsob  

                                                                          štúdia        ukončovania 

2964 H  cukrár   3   ZS 

6323 6, K  hotelová akadémia   5  MS 

6329 6, M 01 obchodné a informačné služby –  

    medzinárodné obchodné vzťahy 4  MS 

6352 6, M  obchod a podnikanie   4  MS 

6444 H  čašník, servírka   3  ZS 

6444 4, K  čašník, servírka   4  MS 

6445 H  kuchár   3  ZS 

6445 4, K  kuchár   4  MS 

6446 4, K  kozmetik   4  MS 

6456 H  kaderník   3   ZS 

6489 H  hostinský   3   ZS 

6421 L  spoločné stravovanie   2   MS 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 2   MS 

  

 

 

 

Školský vzdelávací program 
 

1.  Podnikanie a služby 

  študijné odbory 6329 6, M  obch. a inf. služby – medzin. obch. vzťahy 

   6352 6, M   obchod a podnikanie 

   6446 4, K    kozmetik 

    

  učebné odbory 6456 H     kaderník 

    

    

2. Hotelierstvo a gastronómia 

  študijné odbory 6332 6, K    hotelová akadémia 

   6444 4, K    čašník 

   6445 4, K    kuchár 

  učebné odbory 2964 H     cukrár   

   6444 H    čašník 

   6445 H    kuchár 

 6489 H    hostinský  
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 (1) - g, h       Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačného predpokladu,    

               ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

 

Počet zamestnancov       Učitelia 
Majstri odbornej 

výchovy 

Nepedagogickí 

pracovníci 

Počet    61 22 45 

z toho:  kvalifikovaní 57 22 45 

             nekvalifikovaní 4   

Znížený úväzok 3  5 

ZPS 3 3 8 

Doplňujúci si kvalifikáciu v zmysle vyhl. 41/1996 Z.z., 

§ 2, ods. 4 (DPŠ) 0   

Doplňujúci si kvalifikáciu v zmysle vyhl. 2/1996 Z.z. 

- § 3 a/ uvádzanie do praxe 

- § 3 f/ rozš. Štúdium 

- § 5 príprava ved. ped. pracovníkov 

2 

 

 

2   

 

 

 Pedagogickí zamestnanci  (fyzické osoby) spolu ženy 

 Riaditeľ a zástupca riaditeľa  4 3 

 Interní učitelia 57 49 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 34 29 

  odborných predmetov 23 20 

 Externí učitelia 3 3 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 1 1 

  odborných predmetov 2 2 

 Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných 22 20 

 Výchovný poradca (z učiteľov) 1 1 

 Školský špeciálny pedagóg 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
              k 30.6.2015 

Vzdelávanie zamestnancov v šk. r. 2014/2015 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 11 7 

2. kvalifikačná skúška 2 8 

štúdium školského manažmentu   

špecializačné inovačné štúdium   

špecializačné kvalifikačné   

postgraduálne   

doplňujúce pedagogické   

vysokoškolské pedagogické   

vysokoškolské nepedagogické 1  
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Kvalifikovanosť vyučovania 

 

Teoretické vyučovanie 

Vyučovacie predmety 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

v %     

celkom 

odborné neodborné 

skratka názov vyučovanie vyučovanie   

1 2 3=4+5 4 5 6=4/3*100 

ADK Administratíva a korešpondencia 24 14 10 58,3 

ANJ Anglický jazyk 229 229 - 100 

AKY Animačné a kongresové služby 4 4 - 100 

APE Apúlikovaná ekonómia 6 6 - 100 

API Aplikovaná informatika 18 18 - 100 

BSE Business English 4 4 - 100 

BIO Biológia 3 3 - 100 

CTO Cestovný ruch 16 16 - 100 

KCV Cvičenia z kozmetiky 4 4 - 100 

CTB Cvičenia z techniky obsluhy 20 20 - 100 

CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy 30 30 - 100 

CCJ Cvičenia z technológie prípravy pokrmov 26 26 - 100 

CTH Cvičenia z technológie 2 2 - 100 

DEJ Dejepis 12 12 - 100 

DRT Dermatológia 7 0 7 0 

DMO Diplomacia v medzinárodnom obchode 2 2 - 100 

EKO Ekonomika 63 59 4 93,7 

EKC Ekonomické cvičenia 2 2 - 100 

ETE Estetická a výtvarná výchova 2 2 - 100 

ETV Etická výchova 7 7 - 100 

FRJ Francúzsky jazyk 20 20 - 100 

GOR Geografia cestovného ruchu 2 2 - 100 

GEG Geografia 6 6 - 100 

HOG Hospodárska geografia 1 1 - 100 

HVY Hospodárske výpočty 1 - 1 0 

HGM Hotelový a gastronomický manažment 32 32 - 100 

CHE Chémia 11 11 - 100 

INF Informatika 30 30 - 100 

IVP Informatika v podnikaní 6 6 - 100 

KAH Komunikácia s hosťom v anglickom jazyku 5 5 - 100 

KAP Komunikácia v praxi    16 12 4 75,0 

KAJ Konverzácia v anglickom jazyku 2 2 - 100 

KAG Korešpondencia v anglickom jazyku 4 4 - 100 

MNZ Manažment 4 4 - 100 

MOF Manažment osobných financií 4 4 - 100 

MAT Matematika 43 43 - 100 

MKT Marketing 14 14 - 100 

MVZ Marketing v zahraničnom obchode   - 100 

MTE Materiály 7 - 7 0 

MPY Modelovanie prevádzky hotelov 2 2 - 100 

NBV Náboženská výchova 12 12 - 100 

NOZ Náuka o výžive 2 2 . 100 
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NEJ Nemecký jazyk 113 107 6 94,7 

OBN Občianska náuka 17 17 - 100 

ODK Odborné kreslenie 6 6 - 100 

OZR Odborné zručnosti 11 11 - 100 

POL Politológia 2 2 - 100 

PDN Podnikanie 5 5 - 100 

PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii 13 13 - 100 

PBC Podnikanie v remeslách a službách   5 2 3 40 

PUL Podnikateľské zručnosti 42 32 10 76,2 

PMI Potravinárska chémia 1 - 1 0 

PVY Potraviny a výživa 11 11 - 100 

PNN Potraviny a nápoje 4 4 - 100 

PRW Právo 2 2 - 100 

PEP Právo a etika v podnikaní 2 - 2 0 

PUK Praktická komunikácia 4 4 - 100 

PWK Praktická korešpondencia 7 - 7 0 

PXA Prax 56 56 - 100 

RIY Rezervačné a informačné systémy 8 8 - 100 

RUJ Ruský jazyk 23 23 - 100 

SLC Služby cestovného ruchu 3 3 - 100 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 99 99 - 100 

SUR Suroviny 4 - 4 0 

CUT Špeciálne cukrárske techniky 5 5 - 100 

TEC Technológia 17 7 10 41,2 

TCR Technika cestovného ruchu 4 4 - 100 

TOB Technika obsluhy 44 27 17 61,4 

TPY Technika prevádzky 15 15 - 100 

TSV Telesná a športová výchova 91 91 - 100 

TMQ Teória medzinárodného obchodu 6 6 - 100 

TVZ Tovaroznalectvo 2 - 2 0 

EPP Technológia prípravy pokrmov 48 12 36 25 

UCT Účtovníctvo 54 54 - 100 

USP Úvod do sveta práce 6 - 6 0 

ZBV Základy obchodného práva 3 3 - 100 

ZDR Zdravoveda 7 2 5 28,6 

  Spolu 1445 1303 142 90,17 
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Praktické vyučovanie 

Študijné a učebné odbory 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

 v % 
kód  

odboru 
študijný, učebný odbor celkom 

odborné  

vyučovanie 

neodborné  

vyučovanie 

1 2 3=4+5 4 5 6=4/3*100 

6323 6 hotelová akadémia 96 96 - 100 

6329 6 01 
obchodné a informačné služby - 

medzinárodné obchodné vzťahy 18 18 - 100 

6352 6 obchod a podnikanie 32 32 - 100 

6442 4 obchodný pracovník 15 15 - 100 

6444 4 čašník, servírka 44 44 - 100 

6445 4 kuchár 74 74 - 100 

6446 4 kozmetik 44 44 - 100 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 32 32 - 100 

6421 4 spoločné stravovanie 24 24 - 100 

2964 2  cukrár  51,5 51,5 - 100 

6444 2 čašník, servírka 51,5 51,5 - 100 

6445 2 kuchár 139,5 139,5 - 100 

6456 2 kaderník 88 88 - 100 

6489 2 hostinský  51,5 51,5 - 100 

  Spolu 761 761 - 100 
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 (1) – i          Prezentácie a aktivity školy na verejnosti 

 

 

Prezentácie školy 
 

V školskom roku 2014/2015 sme sa prezentovali viacerými aktivitami, ktorých cieľom 

malo byť zviditeľnenie a šírenie dobrého mena školy i našich absolventov. Tradičný Deň 

otvorených dverí bol prezentáciou zručností a schopností našich študentov najmä v odborných 

činnostiach.  

Účasť na výstave Stredoškolák okrem predstavenia školy nielen záujemcom o štúdium, 

predvedenia odborných zručností, poskytla možnosť aj našim talentovaným študentom, aby 

prezentovali svoje nadanie. 

Vhodnou príležitosťou na prezentáciu školy bola aj účasť na súťaži Mladý tvorca. 

Študenti formou stánku prezentovali náš región, ďalší sa zapojili do sprievodného kultúrneho 

programu. 

Odbornosť a profesionalitu demonštrovali naši študenti na súťaži Trenčiansky pivný 

somelier, ktorú aj organizačne zabezpečili.  

Prezentácia nielen súťaže Trenčiansky pivný somelier, ale i celej školy sa i v tomto roku 

realizovala aj prostredníctvom rozhlasu, televízie a printových médií. 

Príležitosť na prezentáciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 

24, Trenčín sme využili aj v rámci predstavovania školy žiakom končiacich ročníkov na 

základných školách, ich rodičom a výchovným poradcom. Absolvovali sme takmer 20 

stretnutí so žiakmi i rodičmi, na ktorých sme predstavili školu, jej odbory, možnosti štúdia. Aj 

takáto forma zvyšovania informovanosti sa podieľa na zvyšovaní záujmu o štúdium na našej 

škole. 

Zaujímavou možnosťou ako prezentovať našu školu bola návšteva pedagógov z Ukrajiny. 

Informovali sme ich o škole, odboroch, vyučovaní poznatkov o EÚ v rámci odborných 

predmetov a cudzích jazykov.  
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Stredoškolská odborná činnosť 
 

V školskom roku 2014/2015 sa už po piatykrát podávali prihlášky do školského kola 

súťaže elektronickou formou, pomocou aplikácie TEMPEST na www.siov.sk  pod  odkazom 

SOČ. 

  Dňa 13. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojili svojimi 

prácami študenti tretích ročníkov študijných odborov. Komisia v zložení: PaedDr. Miroslava 

Mastelová, Ing. Jela Rácová, Mgr. Janka Švančarová a Mgr. Milan Marton posúdila 39 

súťažných prác. Do súťaže sa zapojilo 48 študentov – najlepšie práce v jednotlivých odboroch 

postupne postúpili do regionálneho a krajského kola. 

 

 

 

Regionálne kolo: 

 

S. Michalíková, I. Kováčová, 3.HA (Víno a Žitavské pivnice) 

J. Navrátilová, E. Kotlebová, 3.HB (Stredoveká kuchyňa), 

G. Barteková, M. Mráziková, 2.HB (Učiteľ Jozef Ukropec),  

K. Drestová, 3. HA (Pozemný hokej), 

E. Stašáková, 3.HB (Tanec, freerun a parkour),  

M. Janišová, 3.PS Vzťah medzi učiteľom a žiakom),  

M. Macurová, 3.PS (Jozef Kroner - dramatický či komediálny herec?). 

 

 

Krajské kolo: 

 

S. Micháliková, I. Kováčová, 3.HA (Víno a Žitavské pivnice), 

J. Navrátilová, E. Kotlebová, 3.HB (Stredoveká kuchyňa), 

G. Barteková, M. Mráziková, 2.HB (Učiteľ Jozef Ukropec),  

E. Stašáková, 3.HB (Tanec, freerun a parkour), 

M. Janišová, 3.PS Vzťah medzi učiteľom a žiakom), 

M. Macurová, 3.PS (Jozef Kroner - dramatický či komediálny herec?). 

http://www.siov.sk/
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Teoretické vyučovanie  
 

Teoretické vyučovanie sa zabezpečovalo v súlade s pedagogicko-organizačnými 

pokynmi.  

Hlavné  úlohy na školský rok 2014/2015  boli priebežne plnené a v termínoch dodržané. 

       Pravidelne štvrťročne sa konala Pedagogická rada k dosiahnutým výchovno-vyučovacím 

výsledkom. Z referátov triednych učiteľov a správ podaných od MOV a výchovného poradcu   

boli stanovené úlohy  a opatrenia, ktoré riešili zistené nedostatky vo výchovno–vyučovacom 

procese.  

 Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie a dodržiavanie časového 

termínu tematických plánov, na správnosť vypisovania pedagogickej agendy triednych 

učiteľov a kompletnej agendy, ktorá súvisela s maturitnými a záverečnými skúškami. 

Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu sme 

implementovali do obsahu jednotlivých predmetov v školských vzdelávacích programoch, 

zameranú hlavne na zdravé potraviny,  čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú 

spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

Podporovali sme voľno-časové aktivity žiakov v záujmových útvaroch, ktoré mali v náplni 

práce zabezpečovanie nielen vzdelávacej, ale aj oddychovej a športovej činnosti. 

Pedagógom sme umožňovali systematické kontinuálne vzdelávanie. 

Zvýšenú pozornosť sme venovali využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií učiteľov a žiakov v tejto oblasti.  

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali prostredníctvom vyučovania predmetu 

„Aplikovaná ekonómia“ v podpore podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania 

s rozvojom riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí.  

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli vypracované konkrétne 

a adresné učebné plány zohľadňujúce ich potreby.  

 

 

 

Metodická komisia humanitných predmetov  
 

Na základe vopred stanovených úloh sa MK snažila vo výchovno-vzdelávacom procese aj 

v šk. roku 2013/2014 klásť najväčší dôraz na: 

- kognitívnu úroveň žiakov (rozsah vedomostí stanovených učebnými osnovami 

a plánmi a v prváckych ročníkoch novým školským vzdelávacím programom a ich 

využitie v problémových úlohách) 

-  emocionálnu úroveň žiakov (schopnosť pokojne a s rozvahou sa vedieť zapojiť do 

diskusie, viesť seriózny dialóg) 

- komunikatívnu úroveň žiakov (schopnosť adekvátne vyjadrovať svoje myšlienky, 

city, zážitky a postoje) 

- flexibilnú úroveň žiakov (schopnosť prijímať a spracúvať nové informácie, prípadne 

vedieť sa ďalej vzdelávať individuálne). 
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Jednotlivé úrovne prístupu k žiakovi mali podporiť predovšetkým čitateľskú gramotnosť a 

tvorivé myslenie. 

Vzhľadom na náročnosť novej maturitnej skúšky posilnili členovia MK humanitných 

predmetov vyučovanie o rôzne priame stratégie k vzdelávaniu a vyberala iba také exkurzie, 

ktoré boli rokmi overené, s viditeľným výsledným efektom a prispeli k úspešnej maturitnej 

skúške) 

 

Harmonogram realizovaných akcií MK humanitných predmetov v šk. roku 2014/2015 

 

September: 

- príprava a realizácia uvítacieho kultúrneho programu pre prvákov (M. Mastelová) 

- vypracovanie a realizácia vstupných testov v prvých ročníkoch študijných odborov 

- príprava na externú časť MS, 

- vypracovanie testov po každom tematickom celku v SJL, 

- zapojenie do testovania čitateľskej gramotnosti pri príležitosti Dňa gramotnosti 

(testy vytvorili M. Mastelová, K. Ľahká, M. Hodálová), 

- práca s vybranými žiakmi na biblickú olympiádu (1. a 2. zočník študijných 

odborov) realizovaná Z. Masarykovou, 

- práca s vybranými žiakmi na olympiádu ľudských práv (1., 2., 3. ročník študijných 

odborov) realizovaná J. Kosibovou, 

- beseda s Ľudovítom Kaliským, plukovníkom letectva vo výslužbe a účastníkom 

SNP zorganizovaná A. Bartkovou. 

 

Október: 

- vyhlásenie školského kola SOČ spojené s prípravou študentov pod vedením Mgr. 

M. Martona (3. ročníky), 

- vyhlásenie a organizácia krajskej súťaže Majster rétor v spolupráci s KCVČ 

Trenčín, spojenej s prípravou domácich študentov (M. Mastelová, K. Ľahká, J. 

Švedová), 

- Návšteva súdneho pojednávania spojená s besedou so sudkyňou (M. Mastelová, K. 

Ľahká) – 4. ČK, 4. HA, 4. OP, 

- Návšteva Štátneho archívu v Trenčíne (1. PS) pod vedením A. Bartkovej. 

 

November: 

- kontrola vedomostí formou testu (študijné odbory 4. a 5. ročníky), 

- práca so žiakmi na recitačné preteky – Hviezdoslavov Kubín (Z. Zahradníková, K. 

Ľahká), 

- prednáška spojená s besedou s PhDr. Janou Šoucovou z Japonského veľvyslanectva 

v Bratislave (zorganizovali M. Mastelová, K. Ľahká v spolupráci s TSK, ktorý 

poskytol na prednášku priestor), 

- Krajská bilingválna súťaž Majster rétor (M. Mastelová, K. Ľahká, J. Švedová) 

 Úspešní študenti: Romana Tvrdá, 2. PSZ – 1. miesto v 1. kategórii (K. 

Ľahká) a 3 miesto v 1. kategórii Nina Iviczeová, 1. HA (M. Mastelová), 

Ján Minárik, 4. HB – 3. miesto v 2. kategórii (M. Mastelová). 
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December: 

- zadanie a kontrola domácich slohových prác (1. – 5. ročník), 

- realizácia školského kola biblickej olympiády (Z. Masaryková), 

- Príprava DOD – nástenné panely (Z. Zahradníková, M. Hodálová). 

 

Január: 

- príprava na školské kolo SOČ, 

- vyhodnotenie testov a písomných prác, 

- Olympiáda ľudských práv – príprava žiakov na súťaž (J. Kosibová), 

- Realizácia riaditeľského testovania v končiacich maturitných ročníkoch/ Malá 

maturita (test SJL pripravili M. Mastelová, K. Ľahká), 

- Príprava a realizácia kultúrneho programu pri príležitosti ukončenia kalendárneho 

roka v Gastrocentre (M. Mastelová). 

 

Február: 

- školské kolo SOČ pod vedením M. Martona, 

- príprava nástenných panelov – prezentácia školy a Ľ. Štúr – 200. výročie (Z. 

Zahradníková), 

- Príprava nástenného panelu k 70. výročiu holokaustu (J. Fencík). 

 

Marec: 

- príprava a realizácia programu ku Dňu učiteľov (M. Mastelová, K. Ľahká, M. 

Hodálová), 

- Regionálne kolo SOČ – do Krajského kola SOČ postúpili žiačky Mráziková, 

Barteková z 2. HB (pod vedením A. Bartkovej), 

- Návšteva divadelného predstavenia v ODA Trenčín – všetci žiaci školy 

s výnimkou maturujúcich. 

 

Apríl: 

- účasť na súťaži Mladý Európan (3. PS) pod vedením A. Bartkovej, 

- regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto Natália Koláriková z 3. ČK (pod 

vedením Z. Zahradníkovej), 

- príprava a realizácia programového vystúpenia študentov školy na akcii Mladý 

tvorca (M. Mastelová), 

- nácvik a realizácia videa reprezentujúceho školu v súťaži The School dance 2015 

pod vedením M. Mastelovej, 

- návšteva koncentračného tábora Osvienčim a Treblinka v Poľsku pod vedením J. 

Fencíka. 
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Máj: 

- vyhodnotenie PF EČ maturitnej skúšky, 

- účasť na súťaži venovanej výročiu Ľ. Štúra organizovanej KCVČ v spolupráci 

s TSK – so skupinou študentov (R. Macejková – 3. HA, R. Rokášiová – 2. PSZ, J. 

Minárik – 4. HB). Študenti obsadili 3. miesto (vedomostná príprava K. Ľahká, 

prípravný test zostavila M. Hodálová), 

- zaradenie videa zo School Dance medzi 30 najlepších (zo všetkých typov škôl 

Českej a Slovenskej republiky). 

 

Jún: 

- záverečné vyhodnotenie členov MK humanitných predmetov, 

- pravidelné prispievanie a kontrola článkov o aktivitách študentov aj školy na stránku 

školy, študentský servis TASR a stránku TSK (K. Ľahká). 

 

 

Výsledky EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Národný celorepublikový priemer: 52, 3% 

 

Celorepublikový priemer SOŠ podľa NÚCEM: 44, 8% 

 

Priemer školy: 51, 89%  

 

Priemerný rozdiel s celorepublikovým výsledkom MS: - 0, 41% 

 

 

Vyhodnocovacia tabuľka 

 

Trieda Vyučujúci SJL Výsledok triedy 

v EČ MS 

Rozdiel medzi 

celorepublikovým 

priemerom škôl 

Rozdiel medzi 

celorepublikovým 

priemerom SOŠ 

5. HA K. Ľahká 67, 88% + 15, 58% + 23, 08% 

5. HB M. Mastelová 59, 86% + 7, 56% + 15, 06% 

4. OP K. Ľahká 51, 63% - 0, 67% + 6, 83% 

4. OS M. Mastelová 59, 88% + 7, 58% + 15, 08% 

4. ČK M. Mastelová 44, 68% - 7, 62% - 0, 12% 

4. KZ Z. Zahradníková 37, 43% - 14, 87% - 7, 37% 

2. N K. Ľahká 41, 90% - 10, 4% - 2, 9% 
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Metodická komisia cudzích jazykov 

 
    Plán práce MK CJ bol prerokovaný a schválený členmi komisie na zasadnutiach 

v dňoch 26. 8. a 28. 8. 2013. Ďalšie zasadnutia sa konali 24. 10. 2013, 2. 12. 2013, 5. 2. 2014, 

20.3. 2014 a 30. 6. 2014 (viď zápisnice zasadnutí). 

 

Metodická komisia CJ pracovala v šk. roku 2014/2015 v počte 18 členov. 
 

 MENO APROBÁCIA 

1. Mgr. Gabriela Santová, predseda MK NEJ 

2. Mgr. Martina Čuláková                                                              ANJ, RUJ 

3. PaedDr. Miriam Filinová ANJ, odbor. ek. predmety 

4. Mgr. Alžbeta Fronková NEJ 

5. Mgr. Andrea Galambosová ANJ, SPA 

6. Mgr. Zlatica Horná ANJ, FRJ 

7. Mgr. Barbora Sabbagh ANJ, NEJ 

8. Mgr. Alena Koláčková ANJ, RUJ 

9. Mgr. Janka Kosibová NEJ, OBN 

10. Mgr. Martina Masárová NEJ 

11. PaedDr. Alena Plšková NEJ, SJL 

12. Mgr. Monika Šišovská FRJ, BIO 

13. Mgr. Lucia Švecová ANJ 

14. Ing. Jana Švedová   ANJ, odbor. ek. predmety 

15. Mgr. Barbora Vasková ANJ, MAT 

16. Mgr. Anna Cahová, zastupovanie ANJ 

17.  Mgr. Adriana Fencíková NEJ, RUJ, PSY 

18. Mgr. Ludmila Češková                                                               RUJ, FRJ 

 

 

Absolventom ZŠ umožňujeme pokračovať v štúdiu prvého cudzieho jazyka spájaním 

tried. Na základe prihlášok zo ZŠ boli žiaci zatriedení do skupín v triedach pre šk. rok 

2014/2015, zodpovední G. Santová, J. Švedová. 

Vedomostnú úroveň prvých ročníkov sme mapovali vzájomným porovnávaním dosahovaných 

výsledkov vo vstupných testoch. Opäť sa nám potvrdila zhoršujúca sa úroveň jazykových 

kompetencií absolventov ZŠ. Tieto negatívne dôsledky sťažujú kontinuitu vo výchovno- 

vzdelávacom procese na strednej škole a počas 4 ročného štúdia často dobiehame so žiakmi 

učivo a zručnosti, ktoré si mali osvojiť na základnej škole a zároveň ich musíme pripravovať 

na maturitnú skúšku podľa cieľových požiadaviek. 

    Vo všetkých študijných smeroch sme uskutočnili koncoročné testovanie osvojenia 

jazykových zručností- čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná 

zásoba. Vyhodnotenie testov sumarizujeme do TAB, kde môžeme vidieť a porovnať 

dosiahnutú úroveň v jednotlivých triedach a jazykoch, ktorá má v porovnaní predchádzajúcim 

rokom klesajúcu tendenciu. 

    Vypracovali sme nové tematické plány a ŠkVP podľa potreby pre daný školský rok. 

Zodpovední: všetci učitelia podľa zoznamu garantov MK CJ. 

    Pripravili sme testy k prijímacím skúškam z cudzích jazykov pre absolventov ZŠ, ktoré sa 

konali v máji 2014.  
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Zodpovední: Anj - Koláčková, Horná, Sabbagh     

                     Nej - Fronková, Santová           

      

     Výsledky maturitnej skúšky v CJ sú oproti minulému roku lepšie, za čo vďačíme  

predovšetkým systematickej príprave študentov nadstavbového štúdia už v učebných 

odboroch.  V anglickom jazyku sme dosiahli priemer v úrovni B1 51,4% = celoslovenský 

priemer, úroveň B2 74,2%, 2 žiaci, je to 6 % nad celoslovenský priemer.  V nemeckom 

jazyku sme dosiahli 35,1% v úrovni B1 čo je 4% pod celoslovenský priemer, úroveň B2 

90%, 1 žiak ( 53,8%- celoslovenský priemer). 

  Výsledky riaditeľského testovania maturantov, ktoré sa koná každoročne v januári 

zodpovedajú výsledkom  PFIČ maturitnej skúšky. Najslabšie výsledky dosahujú žiaci 

nadstavbového štúdia a v študijných smeroch kuchár, čašník/servírka a kozmetička. 

 

                                                         

 

1. Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania CJ 

  Zabezpečenie učebníc pre žiakov a tiež doplnenie učebníc pre učiteľov 

zastrešovala L. Švecová. Tak ako v predchádzajúcom šk. roku, tak aj tento rok zabezpečila L. 

Švecová bonusovú knižnú publikáciu pre učiteľov CJ - prekladové slovníky a cudzojazyčné 

učebnice. 

 V anglickom jazyku pracujeme s učebnicou Real Life, Headway pre všetky úrovne 

žiakov v študijných smeroch aj učebných odboroch. 

V nemeckom jazyku pracujeme s učebnicou Delfin pre študijné odbory 1.CJ, učebnicou 

Deutsch eins zwei, Nemčina pre spoločné stravovanie a Genau pre učebné odbory 1.CJ 

a študijné odb. 2.CJ. 

Ako v anglickom, tak aj v nemeckom jazyku pracujeme s množstvom doplnkovej 

literatúry. 

Vo francúzskom jazyku používame učebnice Campus, Le nouveau Taxi, Le nouveau 

sans frontieres, Espace, Francúzština pre prevádzku hotelov a spoločného stravovania 

a Francúzska korešpondencia. 

V ruskom jazyku pracujeme s učebnicou Raduga1, 2 a Raduga po novomu 1,2,3. Pre 

skvalitnenie a zatraktívnenie hodín sme používali cudzojazyčné časopisy ANJ- Friendship 

a Hello, ktoré pre žiakov a učiteľov zabezpečovala B. Sabbagh. 

 

2. Mimovyučovacia činnosť 

  V tomto šk. roku sme uskutočnili školské kolá olympiád vo všetkých štyroch cudzích 

jazykoch vyučovaných na našej škole. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo  3. 12. 2014.  

  Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo:  Mgr. B. Vasková a Ph.Dr. M. 

Filinová. Počet zúčastnených žiakov: spolu 18/ v kategórii 2A – 6 žiakov, v kategórii 2B – 12 

žiakov. 

Víťazi jednotlivých kategórii postúpili do obvodného kola. V kategórii 2A – Kristián 

Gulík, žiak II.HA  triedy(pripravovala B. Vasková) a v kategórii 2B – Martin Turoň, žiak III. 

HA   triedy(pripravovala L. Švecová).  

 

Olympiáda v nemeckom jazyku- školské kolo 28. 11. 2014 
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Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo: Mgr. Gabriela Santová, Mgr. Alena 

Plšková. Počet zúčastnených žiakov: spolu 8/ v kategórii 2A – 2 žiaci, v kategórii 2B – 5 

žiakov, v kategórii 2C – 1 žiačka Júlia Petersenová (III. HA), ktorá postúpila do krajského 

kola v ktorom sa umiestnila na peknom 2 mieste. 

Víťazi jednotlivých kategórii postúpili do obvodného kola. V kategórii 2A Terézia 

Bulejková, žiačka II.PSZ triedy (pripravovala M. Masárová), v kategórii 2B – Janka  

Kotešová, žiačka IV.HA  triedy (pripravovala A. Plšková).  

 

Olympiáda v ruskom jazyku- školské kolo 17. 12. 2014 

Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo: Mgr. Ľudmila Češková, Mgr. Janka 

Kosibová. Počet zúčastnených žiakov: spolu 13 v kategóriách 2A, 2B. 

Vzhľadom na nízku jazykovú dotáciu a slabšie znalosti jazyka, žiaci nepostúpili do 

obvodného kola. 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku- školské kolo 4. 12. 2014 

Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo: Mgr. Monika Šišovská, Mgr. Zlatica 

Horná. Počet zúčastnených žiakov: spolu 23 v kategóriách 2A, 2B. 

Žiačka Zuzana Bračíková ( II.PSZ) postúpila do krajského kola, kde obsadila výborné 

2. miesto. 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej kategórii, získali hodnotné 

ceny a diplomy. Vyhotovenie diplomov zabezpečila G. Santová. 

 

    Počas celého šk. roka sme mali aj bohatú krúžkovú činnosť zameranú nielen na 

prípravu žiakov k maturite a na nadstavbové štúdium, ale  taktiež na posilnenie jazykových 

kompetencií u slabších žiakov a vzbudenie motivácie k zanieteniu pre cudzí jazyk. 

Aktívne sme sa zapojili do celoškolskej akcie „Deň gramotností“ dňa 8. 9. 2014,  kde 

sme pre žiakov  pripravili zaujímavé jazykové aktivity na troch stanovištiach a tak si žiaci 

precvičili cudzojazyčnú gramotnosť, čítanie s porozumením a pod. 

    V septembri (26. 09. 2014) sme zorganizovali akciu Európsky deň jazykov 

v spolupráci s členmi komisie humanitných predmetov a školskou jedálňou na ktorom 

participovali všetci učitelia cudzích jazykov. Zodpovední: G. Santová Fotodokumentáciu 

a článok do šk. časopisu a TASR pripravila Zlatica Horná a nástenku akcie pripravili B. 

Vasková a M. Masárová.  

       V spolupráci s komisiou humanitných predmetov sme sa podieľali na organizácii 

a priebehu anglickej verzie súťaže Majster rétor. Zodpovední a zároveň členmi komisie boli 

J. Švedová, Z. Horná. 

    Propagáciu jazykov formou násteniek a iného propagačného materiálu zabezpečovali 

a aktualizovali  ANJ- B. Vasková,  NEJ- M. Masárová, RUJ- A. Fencíková, FRJ- M. 

Šišovská. 

     

 Pri príležitosti návštevy pedagógov z Ukrajiny sme prezentovali naše metódy a formy 

vyučovania cudzích jazykov a zakomponovanie poznatkov o EÚ do vyučovania cudzích 

jazykov. 

V rámci Dňa otvorených dverí 11. decembra 2014 sme zaujímavo a kreatívne 

spropagovali vyučovanie cudzích jazykov a ich využitie na zahraničnej odbornej praxi ako aj 

na mimoškolských aktivitách. Zodpovední: Santová, Švecová, Šišovská, Plšková, Čuláková. 

   Propagáciu francúzskeho jazyka, spoluprácu s p. Čížovou ohľadom pracovnej stáže 

žiakov vo Francúzsku zabezpečila M. Šišovská.  
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     Pripravili sme žiakov po jazykovej stránke na zahraničnú prax do Grécka, Francúzska, 

na Cyprus,  Rodos a Nemecka a taktiež sme žiakom už po druhý krát pripravili zaujímavú 

prednášku k aktívnemu tráveniu voľného času počas letných prázdnin v spolupráci 

s americkými lektormi pod názvom Kecycamp, ktorá sa konala dňa 8. 6. 2015. Ide 

o konverzačný anglicko-slovenský tábor pre stredoškolákov. 

Dňa 9. júna 2015  žiaci so svojimi vyučujúcimi spoznávali Viedeň, pamiatky a 

históriu. Takto sme sa aktívne zdokonaľovali v jazyku ako  príprave na maturitnú skúšku.  

Zodpovední za exkurziu: B. Sabbagh, J. Kosibová. 

 

 

3. Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

Na zasadnutiach MK sme sa oboznamovali s novými metodickými a didaktickými 

postupmi pri vyučovaní CJ a ich implementáciou do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Pozornosť sme upriamili na metódy zvyšovania motivácie žiakov a pozitívne hodnotenie 

dosahovaných výsledkov. 

Členovia MK sa naďalej starajú o svoj odborný profesijný rast podľa ponuky 

vzdelávacích aktivít a účasťou na odborných seminároch a taktiež zvyšovaním kvalifikácie. 

 

 

Metodická komisia prírodovedných predmetov 

 

Úlohy stanovené plánom činnosti predmetovej komisie sme splnili v danom termíne. 

 

Vzdelávací proces: 

- všetci členovia predmetovej komisie doplnili a upravili učebné osnovy a tematické 

plány podľa POP na školský rok 2014/2015 v jednotlivých predmetoch vo všetkých 

študijných aj učebných odboroch a zároveň prevzali zodpovednosť za určené učebné 

osnovy a tematické plány 

- vyučujúce matematiky vykonali vstupné previerky z matematiky v prvých ročníkoch  

maturitných aj nematuritných foriem štúdia. Ukázalo sa, že žiaci majú problémy so 

základnými počtovými operáciami v nematuritných odboroch. Odstránenie nedostatku 

zabezpečili  vyučujúce opakovaním, preverovaním učiva a individuálnou pomocou 

integrovaným žiakom. 

- v rámci modernizácie vzdelávania sme zaviedli používanie moderných technológií, 

IKT techniky vo vyučovaní matematiky, chémie a geografie.  

- vyučujúce matematiky, chémie, biológie a geografie pripravili nové testy na 

zisťovanie úrovne vedomostí žiakov  

Súťaže: 

PISQWORKY - V spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne sme zorganizovali     

regionálnu súťaž v piškvorkách. Zúčastnilo sa 9 tímov z Nového Mesta nad Váhom, 

Bánoviec nad Bebravou, Dubnice nad Váhom, Nemšovej, Trenčína. V tomto roku naši 

žiaci do celoslovenského kola nepostúpili. Súťaži  predchádzali triedne kolá 

a celoškolské kolo SOŠ obchodu a služieb.  

Dátum: 22.10.2014 celoškolské kolo, 3.11.2014 regionálne  kolo  

Pod vedením: Ing. Korienková, RNDr. Števanková, Mgr. Černeková 
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IBOBOR- informatický bobor – informatická súťaž informačných technológií 

Zúčastnilo sa:  kategória "SENIOR" – 46 žiakov 

kategória "JUNIOR" - 21 žiakov  

Najlepšie sa umiestnil žiak I.KZ triedy Erik Pavlíček, za umiestnenie dostal 

diplom. 

Dátum: 7. a 10.11.2014      

Pod vedením: Ing. Jakubek - školský koordinátor súťaže,  

Ing. Mikušát, Mgr. Strechová 

 

GÉNIUS MATEMATICUS- medzinárodná logická matematická súťaž 

Riešilo 6 žiakov 

Dátum: 8. 12. 2014     

Pod vedením : Ing. Korienková, RNDr. Števanková 

 

PANGEA 2015 – matematická súťaž –  riešili žiaci učiaci sa matematiku  vo všetkých 

ročníkoch aj odboroch, spolu  asi 450 žiakov. 

Dátum: 9.- 13. 3. 2015 

Pod vedením: RNDr. Števanková a Ing. Korienková 

 

KLOKAN- matematická súťaž 

Zúčastnilo sa 15 žiakov všetkých študijných odborov 

Dátum:  23. 3. 2015 

Pod vedením: učitelia matematiky- RNDr. Števanková, Ing. Korienková 

 

GENIUS MEMORY - súťaž na sústredenie pozornosti a logické myslenie. 

Zúčastnili sa  3 žiačky: Katarína Bučková  a Kristína Chmelová (obe I. HB) 

a Karolína Nedielková (II. HA). Všetky tri získali ocenenie „excelentný 

medzinárodný riešiteľ“. 

Dátum: 17. 4. 2015     

Pod vedením: Ing. Korienková, RNDr. Števánková 

 

Iné aktivity: 

 Prednáška – Japonsko V priestoroch TSK sa žiaci učiaci sa geografiu, triedy I.HA 

a I.HB, zúčastnili zaujímavej prednášky o Japonsku. 

Dátum: 18.11.2014 

Pod vedením: Mgr. Jaška 

DEŇ GRAMOTNOSTI – 8.9.2014 sa členovia komisie aktívne zapojili do 

úspešného priebehu Dňa gramotnosti  

Matematika – riešenie logických príkladov na matematickú gramotnosť.      

Zodpovední: Ing.  Korienková,  RNDr . Števanková 

Informatika – vyhľadávanie na internete, CP do Popradu, z Popradu, kultúrne 

podujatie v meste a v okolí .  
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Zodpovední: Ing. Jakubek, Ing. Mikušat 

 

Enviromentalistika – separovanie odpadu do pripravených nádob.             

Zodpovední: Mgr. Černeková, Ing. Vlnová 

 

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY – 18.10.2014 sa členovia komisie zapojili do úspešného 

priebehu Dňa zdravej výživy  

Matematika - Počítanie energetickej hodnoty potravín, BMI index. 

Zodpovení: RNDr. Števanková, Ing. Korienková 

Informatika - Vyhľadávanie výživovo zdravých receptúr na prípravu jedál. 

Zodpovední: Ing. Jakubek, Ing. Mikušát 

Stánok domácej zeleniny a ovocia- názov: „Ovocím a zeleninou proti obezite 

a chorobám“. Zodpovední: Mgr.  Černeková, Ing. Vlnová   

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 13. 12.2014 . Členovia našej komisie pripravili dve 

stanovištia:  

Pisqworky – učebňa A23 – Ing. Korienková, RNDr. Števanková 

Enviroaktivity – učebňa A26 - Mgr. Černeková,    

 

 Krúžková činnosť:  
  Za vzdelávacie poukazy členovia našej komisie organizačne pripravili a viedli  

nasledovné krúžky:  

Mgr. Anna Černeková: Environmentálny krúžok       

               RNDr. Marta Števanková: Matematika bez strachu 

               Ing. Sidonia Korienková : Matematický krúžok 

 

 

Vzdelávanie učiteľov 
Na vzdelávanie učiteľov využívame vzdelávania poriadané hlavne MPC  v Trenčíne a UIPŠ 

Bratislava. V tomto školskom roku sme absolvovali nasledovné školenia: 

Ing. Korienková: obhájila prácu na II. atestáciu 

RNDr. Števanková  a Ing. Mikušat absolvovali vzdelávanie  - Národná sústava kvalifikácií 

a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu. 

 

 

Podľa požiadaviek vedenia školy sa členovia predmetovej komisie aktívne zapájali do  

projektov a iných aktivít  organizovaných vedením školy. (Maturitné a záverečné  skúšky, 

Kurz na ochranu človeka a prírody) 

 

       Veríme, že vedenie školy aj v budúcnosti podporí snahu vyučujúcich v ďalšom 

vzdelávaní tak, aby naplnili podmienky kariérneho rastu. Vzhľadom na to, že nemáme 

dostatok nových moderných učebníc a pomôcok na matematiku, chémiu, chceme aj naďalej 

používať časopisy, ktoré sú na školu distribuované.   
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Environmentálne aktivity 
  

Kurz na ochranu človeka a prírody: Študenti tretieho ročníka študijných odborov sa  

zúčastnili trojdňového Kurzu na ochranu človeka a prírody na Kubrici, kde okrem iného 

poznávali lesné rastliny a živočíchy, význam lesa pre človeka. Oboznámili sa s negatívnymi 

dôsledkami odlesňovania. Žiaci dbali na poriadok a čistili okolie ubytovacieho zariadenia. 

         Termín: september 2014         

         Zodp:  vyučujúci  telesnej a športovej výchovy 

         
Environmentálne dni: Študenti vyšších ročníkov absolvovali environmentálne dni, turistické 

vychádzky za účelom poznávania a ochrany prírodných krás trenčianskeho regiónu 

         Termín:18.3. a 18.5.2015  

         Zodp.: vyučujúci TSV 

 

Deň gramotnosti: Vyučujúci pripravili aktivity na rôzne gramotnosti. „Environmentálnu 

gramotnosť“ si žiaci overili triedením rôzneho odpadu do pripravených nádob. 

          Termín:8.9.2014 

          Zodp.: Mgr. Černeková 

 

Deň zdravej výživy:  Vyučujúci zorganizovali netradičné vyučovanie zamerané na ochranu 

zdravia a zdravý životný štýl. Takmer na každom stanovišti boli žiaci upozorňovaní na 

environmentálne problémy, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. 

          Termín: 18.10.2014 

          Zodp.: Mgr. Černeková, Ing. Vlnová 

 

Svetový deň vody: Význam vody pre život si žiaci pripomenuli reláciou v školskom rozhlase 

a aktuálnou nástenkou 

           Termín: 22.marec 2015 

           Zodp.: Mgr. Černeková 

 
 

Iné aktivity:  

- Žiaci sa zapojili do hlasovania ankety Nadácie Ekopolis „Strom roka 2014“,  ktorej 

cieľom je  vzbudiť záujem o životné prostredie a upozorniť na staré, majestátne alebo 

inak  zaujímavé stromy.  

Termín: september, október 2014 

Zabezpečila: Mgr. Černeková 

Žiaci si počítali v rámci environmentálneho krúžku „Ekologickú stopu“ ako mernú 

jednotku využívania  prírodných zdrojov a znečisťovania prostredia. 

Zodp.: Mgr. A. Černeková 

termín: december 2014 

- Aktualizovali sme a obnovovali nástenky s environmentálnym zameraním v budove  

školy.(časť A, druhé poschodie).   

Zodp.: Mgr. A. Černeková 

Termín: október, december, február, apríl, jún 

- Kontrolne sme dohliadali na čistotu učební a iných priestorov v areáli školy.  

Upozorňovali sme žiakov na potrebu šetrenia vodou a energiou. 

Zodp.: všetci vyučujúci  

Termín: priebežne 
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- Pokračovali sme v separácii odpadu v budove školy v rámci projektu Recyklohry.   

Zodp.: všetci vyučujúci  

Termín: priebežne 

- Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a vyučujúci cudzích jazykov 

zakomponovali do tematických plánov a následne do vyučovania environmentálne 

témy. Táto problematika bola zahrnutá do maturitných tém v slovenskom jazyku aj 

v cudzích jazykoch 

Zodp.: predsedovia PK 

Termín: priebežne 

- V celoškolskej súťaži RÉTOR zo SJL a v Olympiádach z cudzích jazykov boli 

zaradené súťažné témy z environmentálnou tematikou. 

Zodp.: organizátori súťaží 

Termín: podľa priebehu súťaží 

- Na odbornom výcviku majstri odbornej výchovy všetkých študijných a učebných 

odborov dohliadali a upozorňovali žiakov na šetrenie vodou, energiou a používanie 

ekologických čistiacich prostriedkov. 

Zodp.: majstri OV 

Termín: priebežne 

- V škole pracovali za vzdelávacie poukazy krúžky, ktoré sa venujú environmentálnym 

problémom. 

Environmentálny – pod vedením Mgr. Černekovej. 

Ži zdravo – pod vedením Ing. Vlnovej. 

       Turistický – pod vedením Dr. Sýkorovej. 

 

 

 

Metodická komisia telesnej výchovy 

 

 Vyučovanie telesnej výchovy v školskom roku 2014/2015 bolo realizované  v rozsahu  

vypracovaných tematických plánov. Podmienky pre výučbu TSV boli primerané. Komisia 

TSV pracovala v zložení: Mgr. Čierna, Dr. Sýkorová, Mgr. Lenart, Mgr. Jaška,. V jesenných 

a jarných mesiacoch sme  využívali doskočisko, priľahlé ihrisko a tenisové kurty.  

 

 Prvé mesiace školského roku sme sa ako každoročne zamerali na diagnostiku žiakov. 

Uskutočnili sme testy všeobecnej pohybovej výkonnosti u všetkých žiakov našej školy. 

Výsledky nám opäť potvrdili hlavne u žiakov 1. ročníkov pretrvávajúci trend stagnujúcej ba 

až upadajúcej úrovne telesnej zdatnosti mládeže a nezáujem o pohyb ako taký. Veľa žiakov, 

ktorí prichádzajú na našu školu má vážne nedostatky so základnými pohybovými návykmi 

alebo má zdravotné problémy. Telesná zdatnosť je veľmi slabá.  

 V úsilí prehĺbiť záujem študentov o pohybové aktivity a TSV sme využili možnosti 

úprav náplne hodín TSV a to začleňovaním nových a príťažlivejších pohybových aktivít 

podľa výberu žiakov ako napr.: floorbal, bedminton, stolný tenis, tenis, cvičenie na fit 

loptách, cvičenie na overbalových loptách, aerobic, zumba. Tieto aktivity sú obľúbené medzi 

študentmi našej školy. 

 

 V záujme pritiahnuť k pravidelnému športovaniu čo najviac študentov, pracovali na 

našej škole od septembra športové krúžky zamerané na Športové hry I., Florbal, Turistický, 

Športové hry II., Cvičenie na FIT loptách.  
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 V priebehu školského roka sme sa zúčastňovali súťaží SŠH mesta Trenčín. 

 

 18.12. 2014 sa uskutočnil XXI. ročník - volejbalového turnaja dievčat o Pohár 

riaditeľky SOŠ OaS, ktorého sa zúčastnilo 12 družstiev, 87 žiačok, 1. miesto osadila I.HB 

trieda, 2. miesto patrí III.PS a 3. miesto V.HB. 

 

V mesiaci februári sa uskutočnil II. ročník Valentínskeho mix volejbalu, ktorého sa 

zúčastnilo 16 družstiev, 128 žiakov. Zapojili sme sa do celoštátnej akcie Škola roka, v ktorej 

sme získali 29 bodov. 

 

Osobitnú pozornosť venovala PK TSV talentovaným žiakom, ktorých počty rapídne 

klesajú. Vynaložili sme veľké úsilie, aby naša škola opäť bola na popredných miestach medzi 

školami mesta Trenčín. V rámci Stredoškolských športových hier mládeže sme sa 

zúčastnili sedemnástich športových súťaží, kde sme dosiahli výborné výsledky a v celkovom 

poradí z 15 súťažiacich stredných škôl sme obsadili 4. miesto, jediný bod nás delil od 3. 

miesta. 

 

 

Najlepšie športové výsledky v jednotlivých športoch: 

- florbal chlapci 1. Miesto, 

- florbal chlapci 1. miesto – regionálne kolo, 

- florbal chlapci 1. miesto – krajské kolo, postup na M-SR, 

- aerobic maratón 1. miesto postup na krajské kolo 3 žiaci, 

- aerobic maratón 8. miesto na krajskom kole, postup na M-SR umiestnenie v prvej 

30-tke, 

- hádzaná chlapci 1. miesto, 

- hádzaná chlapci 3. miesto – krajské kolo, 

- stolný tenis chlapci 2. miesto, 

- bedminton dievčatá 2. miesto, 

- bedminton chlapci 3. miesto, 

- hádzaná dievčatá 3. miesto, 

- volejbal chlapci 3. miesto.  

Našu školu na týchto podujatiach reprezentovalo 214 žiakov. 

Na športových akciách usporiadaných mestom Trenčínom, na akciách, ktoré 

uskutočnila naša PK, a kurzoch sa spolu zúčastnilo 1119 študentov našej školy. V tomto počte 

nie sú zahrnuté ÚC a Dni environmentálnych aktivít. Členovia PK TSV sa zúčastnili alebo 

uskutočnili  v školskom roku 50 akcií (športové súťaže, ÚC OŽaZ, KOŽaZ) pre študentov 

našej školy. 

 

Celkovo môžeme hodnotiť činnosť v oblasti TSV kladne. V priebehu celého 

školského roka bola práca so žiakmi na veľmi dobrej úrovni. Uplatňovali sme metódy 

diferenciácie a stálej motivácie žiakov. Veľká  pozornosť všetkých vyučujúcich bola 

venovaná dodržiavaniu zásad bezpečnosti, aby sme minimalizovali úrazovosť na hodinách 

TSV čo sa nám aj darilo.  

Umiestnenie Škola  Body 

1. Obchodná akadémia   62,5 

2. Gymnázium Ľ. Štúra 54,5  

3. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 52  

4. SOŠ obchodu a služieb 51 
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Konkrétne úlohy PK a jej jednotlivých členov boli splnené.  

 

Dôležitou úlohou metodickej komisie je organizácia účelových cvičení a kurzov 

ochrany života a zdravia. V školskom roku 2014/2015 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili 

trojdňového kurzu ochrany života a zdravia internátnou formou. Na jeseň sa uskutočnili dva 

kurzy na Kubrici, ďalšie dva kurzy sa uskutočnili dennou formou. Na jar sa uskutočnili dva 

kurzy dennou formou pre žiakov druhého ročníka učebných odborov.  Žiaci na týchto kurzoch 

nadobudli vedomosti a zručnosti z oblasti topografie, prvej pomoci, dopravnej výchovy, 

ekologickej prípravy, streleckej prípravy, civilnej ochrany. Účelové cvičenia a kurzy ochrany 

života a zdravia plnia nezastupiteľnú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci 

skvalitňovania výučby prvej pomoci sa v plnej miere využíva zakúpená resuscitačná bába. 

Žiaci štyroch tried sa v čase KOŽaZ-u zúčastnili prehliadky hasičskej stanice, kde im hasiči 

predviedli techniku s akou pracujú a porozprávali o rôznych zásahoch, na akých sa 

zúčastňujú. Apelovali na študentov, aby sa vyhli rôznym život ohrozujúcim činnostiam a 

situáciám. 

Členovia našej PK sa v priebehu školského roka zúčastňovali rôznych školení v rámci 

kreditového vzdelávania. Získali nové vedomosti, poznatky a praktické zručnosti, čím sa 

skvalitnila práca našej PK. V ďalšom školskom roku sa opäť plánujeme zúčastniť školení, aby 

sme si rozšírili naše vedomosti a poznatky z rôznych športových odvetví a zatraktívnili 

hodiny TSV pre žiakov našej školy. 

 

 

 

Metodická komisia obchodu, podnikania a služieb  

 

Metodická komisia  priebežne zabezpečovala  jednotlivé úlohy v zmysle plánu práce. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 

Na našej škole sa  uskutočňuje projektové vyučovanie: 

- v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pre študentov 3. ročníka odboru obchod 

a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy pod vedením odborných učiteliek Ing. 

Sidónie Korienkovej a PhDr. Miriam Filinovej.  Výučba prebieha pomocou on-line 

učebnice a internetu. Tento projekt pomáha chápať študentom základné princípy 

podnikania a ekonómie, úlohu konkurencie a pripravuje ich na zapojenie sa do 

pracovného procesu konkrétnou činnosťou. Zapojení študenti dostávajú certifikáty 

o absolvovaní tohto projektu. Taktiež získali certifikáty „Online učebnica ekonómie“, 

- v rámci predmetu APE získavajú zručnosti so založením a vedením firmy, 

vykonávajjú obchodné činnosti a zorganizovali 2 výlety – Bratislava aj so 

sprievodcom a Žilina – výstava Vitajte v našom regióne. Ako firma boli úspešní. 

O tom svedčia dividendy  - vyplácali za 1 vložené € ešte ďalšie 3€ t.zn. 4 ,- €, 

- v rámci predmetu Manažment osobných financií študenti 4. ročníka odboru obchod 

a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy pod vedením odborných učiteliek Ing. 

Zuzany Glonekovej a Ing. Márie Búriovej využívajú na štúdium  on-line učebnicu 

Viac ako peniaze a internet. Študenti zábavnou formou prenikajú do sveta financií. Po 

úspešnom zvládnutí celoštátnych testov získavajú certifikáty o úspešnom absolvovaní 

projektu finančnej gramotnosti. 
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Študenti odboru obchod a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy vykonali 

v uplynulom školskom roku praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, pri ktorej 

využívali účtovný  softvér OMEGA. Študenti, ktorí dosiahli prospech výborný a chválitebný 

dostali originálny certifikát, ktorý preukazuje schopnosť pracovať s týmto softvérom. 

Vzhľadom k tomu, že tento softvér využíva veľká časť podnikateľskej sféry, je uvedený 

certifikát významný pri úvodnom pracovnom pohovore absolventov. 

  

Pre študentov odboru obchod a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy bola 

zabezpečená odborná prax na mnohých pracoviskách, ako sú cestovné kancelárie, daňový 

úrad, zdravotná poisťovňa, účtovnícke spoločnosti, ale aj podnikateľské subjekty so 

zahraničnou účasťou.  

Už tradične majú o našich študentov záujem v MPC Trenčín a jedna študentka odbornú prax 

absolvovala vo firme Leoni Slovakia, spol.s r.o, ktorá je členom združenia podnikov, ktoré 

potrebujú ľudí. Tieto firmy sa združili v Celoslovenskom projekte práce pre mladých 

PROJEKT FIT FOR FUTURE  (fit4future)  pod hlavičkou Slovensko-nemeckej obchodnej a 

priemyselnej komory. Svojou činnosťou sa usilujú zlepšiť spoluprácu medzi školami 

a firmami a objaviť tých správnych ľudí s bunkami na techniku a obchod. Projekt podporuje 

stredné odborné školy a zlepšuje kvalitu odborných praxí, pomáha zvýšiť študentom 

kvalifikáciu a uľahčuje im nájsť si dobre platené a zaujímavé zamestnanie. 

Zamestnávatelia vyjadrili veľkú spokojnosť s prácou našich  študentov . 

 

Študenti odboru kaderník sa zúčastnili odborného školenia na tému farbenie vlasov 

Elgon. 

Študenti odboru kozmetik sa zúčastnili odborného školenia na tému  

- semipermanentné predlžovanie mihalníc AFN cosmetics, 

- základy líčenia, ukážka denného a večerného líčenia, 

- chemický peeling. 

- depilácia cukrovou pastou, 

- liftingová masáž. 

 

Všetci členovia komisie sa aktívne podieľali na príprave maturitných zadaní pre praktickú 

i teoretickú časť maturitnej skúšky jednotlivých odborov. I na príprave zadaní na záverečné 

skúšky. Robili konzultantov na praktických skúškach. 

  

 

Materiálno-technické zabezpečenie výučby 

      

Metodická  komisia  úspešne využíva pri výučbe časopis s odbornou tematikou 

Daňovníctvo, účtovníctvo. Tiež boli zakúpené odborné knihy pre učiteľov.  

Na vyučovanie odborných predmetov sa využívajú odborné počítačové učebne 

s pripojením na internet, elektronické písacie stroje, notebooky, tablety a softvérové 

programy. 

      

 

Vzdelávanie učiteľov 

 

Na vzdelávanie učiteľov využívame vzdelávania poriadané hlavne MPC v Trenčíne . 

Absolvovali sme nasledovné školenia: 
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- Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole – Ing. 

Katarína Vicenová, Ing. Janka Olejníková, Ing. Marcela Hlávková, Mgr. Ivana 

Škundová 

- Vzdelávanie k II.atestácií – Ing. Danica Vlnová, Ing. Mária Zaťková, Ing. Mária 

Búriová 

- Interaktívna tabuľa v edukačnom procese – Ing. Marcela Hlávková  

- Finančná gramotnosť – Mgr. Ivana Škundová, Ing. Danica Vlnová 

- Všetci členovia  komisie absolvovali školenie „Národná sústava kvalifikácií a národný 

kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠKVP. 

 

Majstri odborného výcviku pre odbor kaderník a kozmetik sa už tradične zúčastnili 

odborných školení na tému : 

- indická antistresová masáž hlavy, 

- masáž tváre, šije a chrbta ľávovými kameňmi, 

- chemický peeling, 

- depilácia cukrovou pastou, 

- medová deroxikačná masáž 

- spoločenské účesy a strihy, 

- farbenie vlasov, prezentácia Indola, 

- Infinity permanentná krémová farba na vlasy, 

- techniky odfarbovania, Ombré melír. 

 

Ing. Janka Olejníková a Ing. Katarína Vicenová pravidelne prispievajú svojimi 

prezentáciami do Virtuálnej knižnice. 

Ing. Katarína Vicenová je koordinátor SOČ. 

 

 

Krúžková činnosť  

 

Za vzdelávacie poukazy členovia našej komisie organizačne pripravili a viedli 

nasledovné krúžky: 

Ing. Mária Búriová – Tvorba prezentácií, internet 

Ing. Katarína Vicenová – Ekonomický krúžok 

Ing. Danica Vlnová – Ži zdravo 

 

 

Mimovyučovacia činnosť 

 

V septembri sa uskutočnilo pre triedy odboru obchodu a podnikania a medzinárodné 

obchodné vzťahy školské kolo Bussiness Masters – ekonomických hier, ktoré u študentov 

prehlbujú schopnosti investovať. Okrem toho rozvíjajú slovnú zásobu z anglického jazyka, 

nakoľko študenti môžu investovať len vtedy, ak správne odpovedia na otázky nielen 

v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Študentov usmerňujú Ing. Mária Búriová a Ing. 

Mária Zaťková. 

Už tradične si študenti obchodu a podnikania merajú svoje účtovnícke znalosti 

v školskom kole súťaže Mladý účtovník. Do regionálneho kola postúpili Nikola Melišová z 

IV.OP a Lívia Bulavčáková z IV.OS.. Študentov pripravili Ing. Zuzana Gloneková a Ing. 

Mária Búriová. V ťažkej konkurencii sa umiestnili v prvej polovici.  
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Tiež tradičnou sa stala súťaž v písaní na elektronických písacích strojoch a na PC, 

najmä pre študentov odboru obchodu a podnikania. Súťaž pripravili Ing. Janka Olejníková a 

Mgr. Ivana Škundová. 

 

 

Výsledky súťaže v písaní na PC: 

 

Začiatočníci – PC                                                                                                                                                  

                                                             

 Pokročilí - PC  

 

 

Členovia predmetovej komisie sa aktívne zapájali do organizovania a realizácie "Dňa 

finančnej gramotnosti", „Dňa otvorených dverí“ . Na návrh Ing. Janky Olejníkovej, ktorá 

o akcii  napísala článok do Trenčianskych novín, pripravili aktivity na  "Deň spotrebiteľov". 

 V septembri podporili environmentálne aktivity - separácia odpadu, 16.10 akciu 

Svetový deň výživy a v marci 2015 akciu Svetový deň vody. 

 

Majsterky odborného výcviku zorganizovali triedne kolo súťaži „Spoločenský výčes“ 

a „Plesové líčenie“, triedne kolo  vo francúzskej manikúre  1. KZ odbor kozmetik. 

 

Študenti sa zúčastnili celoslovenskej súťaže JUVYR 2014.  

 

V októbri 2014 prezentovali odbor kozmetik na Deň otvorených dverí TSK 

 

V apríli 2015 sa študentky zúčastnili súťaže Deň podpory remesiel 2014. Darina 

Čaklošová sa zúčastnila kozmetickej súťaži na tému Maleficent – zloba, Barbora 

Rychtáreková sa zúčasnila kaderníckej súťaže v tvorbe antických účesov. I keď sa 

neumiestnili velmi pekne reprezentovali našu školu 

 

Každoročne sa študenti odborov kaderník a kozmetik zúčastňujú exkurzie na výstavu 

INTERBEAUTY v Bratislave, výstavy Beauty Forum, aby sa oboznámili s najnovšími 

trendami vo svojich odboroch. Zúčastnili sa prezentácii škôl „Stredoškolák 2014“. 

 

Pravidelne, každé dva mesiace,  kaderníčky spolu s majsterkou Vladimírou Ozimou 

navštevuju ústav sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, kde stríhajú zverencov 

bez finančného nároku.  

 

Umiestnenie Meno Čisté údery/ 1 minúta 

1. Košútová Mária     (I. PS)     167,9 

2. Dobiáš Daniel         (I. KZ)      156,2 

3. Dohňanská Diana 141,2 

Umiestnenie Meno Čisté údery/ 1 minúta 

1. Rokášiová Romana (II.PSZ) 215,9 

2. Scheryová Monika (II. PSZ) 214,9 

3. Klačmanová Diana (II. PSZ) 212,9 
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Študenti III.PS pripravili pod vedením Ing. Danici Vlnovej burzu starých kníh a za 

získané peňažné prostriedky nakúpili darčeky pre deti DD Lastovička, ktoré im odovzdali na 

Mikuláša a pripravili im tiež  kultúrno-športový program. 

 

V marci 2015 bol Deň otvorených dverí Kaderníctvo a Kozmetika. 

 

PaedDr. Monika Vavríková zorganizovala v novembri 2014 školské kolo v nechtovom 

dizajne. 

 

PaedDr. Gabriela Závacká zorganizovala v novembri 2014 školské kolo v účesovej tvorbe 

(antické účesy). 

 

V mesiaci marec 2015  Ing. Andrea Blahová organizovala manažérsko-ekonomicku 

olympiádu v spolupráci s Univerzitou T. Baťu v Zlíne.  

 
V týždni od 25. - 29. 5. 2015 Ing. Andrea Blahová  v spolupráci s OZ Zlatá tehlička 

zastúpeným Ing. Vavríkovou, zorganizovala týždeň finančnej gramotnosti, ktorého sa 

zúčastnilo 25 vybraných žiakov našej školy. 

 

Študenti našej školy sa zúčastnili celoslovenskej previerky finančnej gramotnosti 

„Finančný kompas“.  

  
Trieda III.PS zorganizovala „Jilemácku kvapku krvi“. 

 

 

 

 

 

Metodická komisia gastronomických predmetov  

 

Učitelia odborných predmetov  vypracovali tematické plány pre každý predmet podľa 

stanovených pokynov a odovzdali ho predsedovi predmetovej komisie v požadovanom 

termíne. Žiakom 3. ročníka hotelovej akadémie vypracovali učitelia tematické plány na celý 

rok /zavedenie jednodňovej praxe/ aj s opakovaniami. Všetky tematické plány majú počet 

opakovaní pri jednohodinovej dotácii od 1 hodiny po 3 hodiny, je to na zvážení vyučujúceho. 

Pri viachodinovej dodácii postupujeme podobne, násobíme počtom hodín.  

Predseda PK odovzdal tematické plány v elektronickej i tlačenej podobe pre školský 

rok 2014/2015 zástupkyni pre OP Ing. Milene Mjartanovej do požadovaného dátumu. Garanti 

predmetov zodpovedajú za obsahovú časť daného predmetu a garanti odborov  za ŠkVP 

jednotlivých odborov do rovnakej formy po stránke vizuálnej a spisovnej.  

Garanti odborov odovzdali upravené školské vzdelávacie programy zástupcovi Mgr. 

Milanovi Martonovi k 28. 08. 2014. 

 

a)  Odborné exkurzie a podujatia sa realizovali podľa plánu exkurzií pre šk. rok 2014/2015.  

 

Stredoveká kuchyňa na Trenčianskom hrade 

Dátum: 06. 09. 2014 

Trieda: /12 žiakov/ 

Organizátor: Susan Slovakia, s.r.o. 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová 
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Žiaci zostavili a pripravili štvorchodové menu zo stredovekej kuchyne, ktoré podávali hosťom 

pozvaným na koncert vokálnych skupín a muziky v duchu histórie a viery: 

 

Produkty z podhradia s darom tureckého vojaka (syry, hrozno, olivy) 

Sila pána Váhu a Tatier (mäso z mladého býka, chrenová omáčka, pšeničné hrudky) 

Sladké a omamné (krehký koláč s makovo a mandľovo-hroznovou plnkou) 

 

Podľa vyjadrení organizátorov a prominentných hostí žiaci preukázali vysokú pracovnú 

disciplínu a pripravili chutné jedlá. Touto pracovnou činnosťou zabezpečili našej škole 

bezplatný prenájom renesančných kostýmov počas jedného roka.  

 

Deň gramotnosti 

Dátum: 08. 09. 2014 

Trieda: žiaci našej školy 

Organizátor: manažment školy a učitelia 

Pozície: Na mape sa nestratíme – Ing. Jela Rácová 

  Pečenie palaciniek na čas – Ing. Radoslav Meravý 

  Krájanie cibule, mrkvy – Bc. Oľga Galková 

Krájanie zemiakov – Mgr. Anna Zámečníková 

Kvíz o inventári - Mgr. Janka Švančarová, Ing. Nora Nápoká 

   Mgr. Juraj Fencík 

 

 

Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (múzeum a mohyla M. R. 

Štefánika 

Dátum: 26. 09. 2015 

Trieda: 40 žiakov 

Zorganizoval: Ing. Jela Rácová 

Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová, PhDr. Filinová 

 

Podujatie sa vydarilo, bolo sprevádzané zaujímavým výkladom o živote, význame a diele M. 

R. Štefánika. Žiaci si pozreli múzeum, mohylu M. R. Štefánik, nakúpili suveníry a navštívili 

aj penzión s tematikou regionálnej gastronómie, v okolí mohli sledovať lákadlá pre turistov – 

cyklotrasy, informačné tabule  a pod. 

 

Promo akcia spoločnosti Trenčianska nadácia spojená s aukciou vín 

Dátum: 16. - 10. 2014 

Trieda: III. HB /16 žiakov/ 

Organizátor: Trenčianska nadácia 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová 

 

Žiaci sa zúčastnili prezentácie a podávania vín slovenských vinárov v reštaurácii Sokolovňa 

Pub v Trenčíne na prestížnej aukcii vín. Táto akcia organizovaná Trenčianskou nadáciou mala 

benenfičný charakter. Žiaci Zdenko Kusenda, Jana Fiedlerová, Patrícia Gabrišová, Natanael 

Ševčík, Adela Koyšová mali možnosť pracovať pod vedením známej somelierky Edity 

Ďurčovej, ktorá viedla aukciu vín. Podľa jej vyjadrenia žiaci preukázali vysokú pracovnú 

disciplínu a odborné zručnosti. Naša škola bola aj spoluorganizátorom, žiaci III. HB pripravili 

raut pre zúčastnených hostí. Účasťou na tomto podujatí si žiaci rozšírili svoje odborné 

vedomosti a zručnosti a príkladne reprezentovali našu školu.  
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Príprava občerstvenia pre hostí z Ukrajiny 

Dátum: február 2014 

Trieda: II. HA, III. HB  

Pedagogický dozor: Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna Zámečníková 

 

Medzinárodná výstava Vinum Laugarício Trenčín, Výstavisko Pod sokolice 

Dátum: 05. 12. 2014 

Trieda: II. HA, II. HB, III. AB /90 žiakov/ 

Zorganizoval: Mgr. Janka Švančarová 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Anna Zámečníková, Ing. Nora Nápoká 

 

Žiaci II. HA a II. HB sa zúčastnili v súťažnej časti otvárania a nalievania vín pre anonymné 

hodnotenie odborných degustačných komisií pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. 

Všetky súťažné vína otvárali a nalievali návštevníkom výstavy, žiaci získali neoceniteľné 

odborné vedomosti aj praktické zručnosti. Touto pracovnou aktivitou sa už tradične zaslúžili 

o bezplatný vstup študentov aj pedagógov našej školy na výstavu.  

 

Deň otvorených dverí + príprava koláčikov a pečiva na večierok zamestnancov TSK 

Dátum: december 2015 

Trieda:  žiaci rôznych tried 

Pedagogický dozor: Ing. Radoslav Meravý, Mgr. Juraj Fencík, Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna 

Zámečníková, MVDr. Mária Popaďáková, Ing. Nora Nápoká, Mgr. Janka Švančarová 

Príprava kapustnice, punču, chuťoviek, prezentácia odborov, príprava vianočného pečiva a 

zdobenie perníkov, príprava vianočného menu, občerstvenia pre TSK a príprava miestnosti na 

tému „Vianoce na dedine“. 

 

Exkurzia na veľtrhu Danubius Gastro, ITF Slovakiatour 

Dátum: 30. 01. 2015 

Trieda: I. HA, I.HB, I. ČK, II. N /90 žiakov/  

Zorganizoval: Ing. Radoslav Meravý, MVDr. Marta Kresseová 

Pedagogický dozor: Ing. Dagmar Šargavá, MVDr. Marta Kresseová, Mgr. Janka Švančarová, 

Mgr. Juraj Fencík, Ing. Jela Rácová, Ing. Katarína Vicenová 

 

Danubius Gastro prezentuje ucelenú ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva od 

profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje až po obalové 

materiály, obchody a reklamu. Súčasťou sú súťaže barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov, 

pekárov i somelierov. Na súťažiach sa zúčastnili i žiaci našej školy, ktorých sme samozrejme 

povzbudzovali počas jednotlivých súťaží. 

 

ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku, patrí medzi 

najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad a služby 

cestovného ruchu prostredníctvom cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov 

cestovného ruchu.  

Žiaci povzbudzovali súťažiace žiačky z našej školy, ktoré sa v súťaži Master cup nakoniec 

umiestnili na 3. mieste. Z exkurzie vyhotovili žiaci fotodokumentáciu a správu, ktorú 

umiestnili na oficiálnej stránke našej školy.  

 

Exkurzia do hotela Kempinski 

Dátum: 23. 02. 2015 
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Trieda: V.HA (19 žiakov) 

Zorganizoval: Ing. Jela Rácová 

Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová, Ing. Radoslav Meravý 

 

Žiaci sa oboznámili s prevádzkou, organizačnou štruktúrou a marketingom hotela s vysokou 

úrovňou poskytovaných služieb. 

 

Top turistická destinácia Slovenska 

Dátum: 28.- 30. 04. 2015 

Trieda: IV. HB, V.HB (3 žiaci) 

Zorganizoval: Ing. Jela Rácová 

Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová 

 

Žiaci pripravili prezentáciu s videom a propagačné materiály na tému Uhrovec – kraj Ľ. Štúra, 

s ktorou sa prezentovali na veľtrhu Mladý tvorca v Nitre a pripravili stánok s prezentáciou 

uvedeného regiónu počas veľtrhu.  

 

Geografická olympiáda 

Dátum: 06. 04. 2015 

Trieda: žiaci 1. ročníka HA, II. PSZ 

Zorganizoval: Ing. Jela Rácová 

Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová, Mgr. Roman Jaška 

Žiaci sa zúčastnili geografickej olympiády v kategórii Z, absolovali test na internete a dvaja 

postúpili do krajského kola. V kategórii B súťažila v krajskom kole v Dubnici n/V žiačka 

Laura Kráľová z II. PSZ. 

 

Detský domov lastovička 

Dátum: apríl 2015  

Trieda: II. HB  

Pedagogický dozor: Bc. Oľga Galková 

Príprava slaných a sladkých variácií k sviatku Veľkej noci.  

 

Miss Academy 

Dátum: 15. 05. 2015  

Trieda: II. AB, III. HB  

Pedagogický dozor: Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna Zámečníková 

Príprava studených mís na podujatie Miss Academy na výstavisku TMM Trenčín. 

 

Exkurzia Regiontour Trenčín 

Dátum: máj 2015 

Trieda: III. PS /24 žiakov/ 

Organizátor: vedenie školy 

Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová 

 

Žiaci sa oboznámili s expozíciami regiónov a zúčastnili sa otvorenia expozície Trenčianskeho 

kraja. 

 

Talent Trenčianskeho kraja 

Dátum: 10. 06. 2015 
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Trieda: V. HB 

Organizátor: okresný a krajský školský úrad 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová 

 

Na Trenčianskom hrade sa v delovej bašte uskutočnilo odovzdávanie ocenenia Talent 

Trenčianskeho kraja. Za vynikajúce výsledky v somelierskej činnosti a reprezentácii školy 

získal toto ocenenie Natanael Ševčík pod vedením Mgr. Janky Švančarovej.  

 

Vydanie kuchárky „Od frištiku k večeri“ pre TSK 

Príprava podkladov z histórie varenia a zozbieranie receptov z trenčianskeho regiónu pre 

vydanie kuchárky „Od frištiku k večeri“ - Mgr. Anna Zámečníková 

 

 

b)  Súťaže zručnosti  

 

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú súťaží zručností, či už na našej škole alebo na iných 

školách, kde môžu predviesť svoje kuchárske, čašnícke alebo cukrárske umenie. V školskom 

roku 2014/15 to boli nasledovné súťaže a umiestnenia: 

 

Martin „Monin cup“ (19. 09. 2014) - slovenská barmanská súťaž - 2. ročník 

Patrícia Urbanová III. HB - diplom za účasť (súťaž klasik) 

Jaroslav Kuruc V. HA - 3. miesto (súťaž flair) 

Prievidza „Rytier čiernej dámy“ (03. 10. 2014) - slovenská baristická súťaž  

Marek Beneš V. HA - 1. miesto (najlepšia technika prípravy káv) 

 

Púchov „Trendy barový čašník“ (16. 10. 2014) - slovenská súťaž 

Aneta Bulovčáková IV. HB  - 1. miesto (Trendy barový somelier) 

    - 3. miesto (Trendy barový barista) 

Diana Švorcová II. HB - diplom za účasť 

Kristína Račková II. HA - diplom za účasť 

 

Bratislava „Master cup“ (30. 01. 2015) - slovenská barmanská súťaž - 1. ročník 

Lenka Markovská III. HB - 3. miesto (príprava long drinku) 

Patrícia Urbanová III. HB - diplom za účasť 

 

Bratislava „Coffee cup“ (11. - 12. 02. 2015) - slovenská baristická súťaž 

Aneta Bulovčáková IV. HB - diplom za účasť 

Kristína Račklová II. HA - diplom za účasť 

Michaela Pevná II. HA - diplom za účasť 

 

Súťažilo sa v troch kategóriách, v každej sme mali zastúpenie:  

A - pre profi baristov (príprava 4 porcií kapučína a 4 voľné nápoje z kávy) 

B - začínajúci baristi (príprava 4 porcií kapučína a ozdobenie topingom) 

C - začínajúci baristi (príprava 4 porcií espressa) 

Žiakov pripravovala Ing. Nora Nápoká  

 

Trenčín „Trenčiansky pivný somelier“ (25. 01. 2015) - školské kolo  
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Kuchárska časť: (12 súťažiacich) 

Kristián Gulík II. HA - 1. miesto 

Dominika Michalcová II. HB - 2. miesto 

Michaela Púčeková II. HA - 3. miesto 

 

Čašnícka časť: (13 súťažiacich) 

Dominika Peťková II. HB - 1. miesto 

Daniel Kukuča II. HB - 2. miesto 

Diana Švorcová II. HB - 3. miesto 

 Na príprave súťaže sa podieľali: Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Anna Zámečníková, 

Bc. Oľga Galková, Mgr. Juraj Fencík. 

 

Nové Zámky „Vitis Trophé Junior“ (05. - 06. 02. 2015) - slovenská súťaž mladých 

somelierov 

Simona Micháliková III. HA - účasť 

Natanael Ševčík V. HB - 3. miesto (vedomostný test, senzorické hodnotenie vín, odhaľovanie 

chýb vo vínnej karte, priraďovanie vhodného vína k danému menu, servis červeného 

a šumivého vína) 

Žiakov pripravovala Mgr. Janka Švančarová  

 

Nové Zámky „Majstrovstvá Slovenska Junior Barista“ (24. - 25. 03. 2015) - slovenská 

súťaž 

Marek Beneš V. HA - majster Slovenska v baristike (príprava 4 porcií espressa, 4 porcií 

cappuccina a 4 voľných nápojov zo sypaného čaju Dilmah) 

    - 1. miesto (príprava espressa)    

 Žiaka pripravovala Ing. Nora Nápoká 

 

Trenčín „Trenčiansky pivný somelier“ (25. 03. 2015) – celoslovenská súťaž so 

zahraničnou účasťou (3. ročník) 

Dominika Peťková II. HB - účasť 

Daniel Kukuča II. HB - účasť 

Kristián Gulík II. HB - účasť 

Michaela Púčeková II. HA – 2. miesto (kuchárska súťaž) 

 Na príprave súťaže sa podieľali: Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Anna Zámečníková, 

Mgr. Juraj Fencík. 

 

Piešťany „Mladý somelier“ (30. - 31. 03. 2015) - medzinárodná súťaž 

Simona Micháliková III. HA - účasť 

Natanael Ševčík V. HB - 1. miesto (vedomostný test, senzorické hodnotenie vín, odhaľovanie 

chýb vo vínnej karte, priraďovanie vhodného vína k danému menu, servis červeného 

a šumivého vína) 

 

Bratislava „Vitis Trophé Senior“ (20. 04. 2015) - slovenská súťaž 

Natanael Ševčík - účasť (vedomostný test, senzorické hodnotenie vín a destilátu, dekantácia 

červeného vína) 
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Na stupňoch víťazov bol somelier z hotela Kempinsky a somelieri, ktorí v súčasnosti pracujú 

v Londýne.  

   Žiakov pripravovala Mgr. Janka Švančarová   

 

Kežmarok „Oheň náš darca“ (04. - 05. 06. 2015) - medzinárodná súťaž v grilovaní 

Samuel Harthauser III. ČK - účasť (príprava predjedla, hlavného jedla a dezertu) 

Kristian Mikušinec III. ČK - účasť (príprava predjedla, hlavného jedla a dezertu) 

Simona Micháliková III. HA - účasť (servírovanie a prezentácia jedál) 

Žiakov pripravovala Mgr. Anna Zámečníková, Bc. Oľga Galková 

 

 

c)  Krúžková činnosť 

 

Someliersky krúžok – pod vedením Mgr. Janky Švančarovej 

Informačno-propagačný krúžok – pod vedením Ing. Mileny Mjartnovej  

Krúžok miešania nápojov – pod vedením Ing. Nory Nápokej 

Krúžok zdravej výživy – pod vedením MVDr. Marty Kresseovej 

Krúžok studenej kuchyne – pod vedením Bc. Oľgy Galkovej 

Krúžok varíme, pečieme – pod vedením Mgr. Anny Zámečníkovej 
 

 

d)  Vzdelávanie odborných učiteľov 

 

Vzdelávanie „Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich 

aplikovanie do školského vzdelávacieho programu“ - 03. - 16. 06. 2015 -  Ing. Milena 

Mjartanová, Ing. Martina Barteková, Ing. Radoslav Meravý, Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna 

Zámečníková, Mgr. Juraj Fencík, Ing. Dagmar Šargavá, MVDr. Marta Kresseová, Ing. Jela 

Rácová, Mgr. Janka Švančarová 

 

Barmanský kurz - máj 2015 - Ing. Radoslav Meravý 

 

 

e)  Maturitné a záverečné skúšky 

 

Učitelia odborných predmetov i MOV sa podieľali na príprave tém pre PČ OZ MS 

i TČ OZ MS. Taktiež pripravovali písomnú, praktickú a teoretickú časť záverečnej skúšky.  

Členovia PK i majstri MOV boli menovaní za členov predmetových maturitných 

komisií na  Strednej odbornej škole obchodu a služieb Trenčín, za predsedov predmetových 

maturitných komisií pre PČ aj TČ OZ MS na iných školách (Púchov, Považská Bystrica, 

Prievidza), za  podpredsedov na záverečných skúškach na  Strednej odbornej škole obchodu a 

služieb Trenčín a za predsedov skúšobnej komisie na iných školách (Púchov, Prievidza). 

 Spoluprácu medzi majstrami odbornej výchovy a učiteľmi odborných predmetov je 

potrebné do budúcnosti vylepšovať a prehlbovať. Majster odbornej výchovy je povinný včas 

informovať triedneho učiteľa o zmenách skutočností. 

 

f)  Stredoškolská odborná činnosť 

Trenčín  - školské kolo (marec, apríl 2015) 

Simona Michalíková, Ivana Kováčová „Žitavské vinice“ – postup do regionálneho kola 

Patrícia Urbanová, Lenka Markovská „Pivovar Lánius“ - účasť 
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Veronika Slováčková III. PS – účasť  

 Žiakov pripravovala Mgr. Janka Švančarová, Ing. Jela Rácová 

 

g)  Kvalitná odborná knižnica 

Vytvorenie kvalitnej odbornej knižnice zostáva i naďalej naším cieľom. Evidenciu kníh - 

zabezpečuje Bc. Oľga Galková v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.  

Odoberáme odborné časopisy: 

Gastro - Bc. Oľga Galková 

Cestovateľ - Ing. Jela Rácová 

Pekárstvo cukrárstvo - Ing. Dagmar Šargavá 
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Praktické vyučovanie 

 

Majstri odborného výcviku odbory služieb   

Mgr. Lucia Kmeťová (MD), Bc. Vladimíra Ozimá, Bc. Františka Nováková, Bc. Barbora 

Vojtechová, Bc. Petra Marková (MD), Ivona Kopuncová 

 

Majstri odborného výcviku gastronomické odbory   

Bc. Eva Bohunická, Bc. Anna Davidková, Bc. Jana Gavendová, Bc. Ľudmila Jamborová, Bc. 

Jozef Magula, Marta Mlčúchová, Bc. Peter Ondrášek, Bc. Repáňová Helena, Soňa Sabalová, 

Bc. Brigita Serišová, Bc. Galina Sýkorová, Mária Šedivá, Ľudmila Tinková 

 

Hlavné majsterky odborného výcviku  

Mgr. Eva Kopuncová, Bc. Alena Mikšíková,  Bc. Anna Klimová, Mgr. Jarmila Nováková  

 

Zástupkyňa pre PV: Ing. Martina Barteková   

 

V školskom roku 2014/2015 sme sa zameriavali sa na kvalitu získaných vedomostí a 

zručností, uplatňovali moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej 

samostatnosti a tvorivosti žiakov. Používali sme stratégie , ktoré rozvíjajú kľúčové a odborné 

kompetencie žiakov v súlade so ŠVP a ŠkVP. 

Pri hodnotení  žiakov boli využívané viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 

ich výstupov, najmä formatívne hodnotenie . 

Pri výchove žiakov v duchu humanizmu a   vytváraním priaznivého multikultúrneho 

prostredia, sme sa usilovali pomôcť žiakom porozumieť iným kultúram  formou   tematicky 

zameraných  týždňov  na  jednotlivé  kultúry.  

Podporovali sme rozvoj environmentálneho správania žiakov na odbornom výcviku a  

praxi, so zameraním sa na separáciu odpadu a udržateľnú spotrebu energetických zdrojov.  

Zamerali sme sa aj na aplikáciu základných obchodno-podnikateľských aktivít 

s dôrazom na zvýšenie orientácie sa žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v reálnej praxi. 

 V rámci odborného výcviku v školskom roku 2014/2015 sme opätovne 

spolupracovali so spoločnosťami Global Contract, s.r.o.,  Bratislava, JHOLE, s.r.o., Brezno, 

IL MONDO Senec a Europeanstaffing agency Nemecko, ktoré zabezpečujú pre našich žiakov 

pracovné príležitosti v zahraničí v destináciách Cyprus, Grécko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, 

Česká republika. Žiaci  pracovali na pozíciách kuchár, čašník, servírka, recepčný(á), chyžná. 

Naďalej sme spolupracovali aj so zmluvnými partnermi a ich prevádzkami v Trenčíne, 

Trenčianskych Tepliciach, Nemšovej, Dubnici nad Váhom, Vysokých Tatrách. 

Kontrolná činnosť bola v tomto školskom roku zameraná na uplatňovanie metodiky 

rozvoja odborných kompetencií žiakov  a podľa stupňa riadenia vykonávaná podľa plánu 

kontrolnej činnosti. 
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a)  Zabezpečenie akcií školský rok 2014/2015 – školský závod Gastrocentrum 

 

September 2014 
- zadelenie žiakov majstrom OV do školského závodu Gastrocentrum,  

  SOŠ- školská jedáleň a zmluvným prevádzkam podľa žiadostí, 

- zabezpečenie BOZP pre I. III. a V. ročníky v odbore kuchár, čašník, hostinský, 

  hotelová akadémia, 

- vypracovanie a podpísanie dohôd o zabezpečení PV na   zmluvných pracoviskách, 

- odovzdanie vypracovaných tematických plánov podľa pridelených úväzkov, 

- zabezpečenie recepcie pre Železnice slovenskej republiky. 

  

Október 2014 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Husaco - kačacie hody, 

- spolupráca majstrov OV s učiteľmi odborných predmetov, 

- zabezpečenie akcií pre rôzne organizácie, firmy a súkromné osoby, 

- využívanie nových foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom procese. 

 

November 2014 
- zabezpečenie gastronomickej akcie: Špeciality ruskej kuchyne, 

- všetci majstri OV sa budú priebežne vzdelávať prostredníctvom kreditného    

  vzdelávania, odborných časopisov, internetu a sledovať nové trendy   

  v gastronómii a v cestovnom ruchu. 

 

December 2014 
- zabezpečenie vianočného posedenia so zamestnancami školy, 

- zabezpečenie akcií  pre rôzne organizácie, firmy a súkromné osoby, 

- pravidelne sa zúčastňovať odborných školení a metodických porád, 

- príprava slávnostných stolov: Vianočná tabuľa, Silvestrovská tabuľa,  príprava    

  Mikulášskeho týždňa a pozornosti, varenie a podávanie vianočného  punču    

  v jedálni Gastrocentra, 

 

Január 2015 
- zabezpečenie gastronomickej akcie: Zabíjačkové špeciality, 

- zabezpečenie akcie: Ples Hospic, Trenčín, 

- majstri OV pripravia témy na praktickú časť maturitnej skúšky pre študijný   

  odbor a záverečné skúšky pre učebný odbor kuchár, čašník, hostinský. 

 

Február 2015 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Kuchyňa starých materí, 

- Valentínske posedenie v jedálni Gastrocentrum,  

- odborné exkurzie sa budú realizovať podľa daného odboru a podľa učebných     

  plánov v spolupráci s teoretickým vyučovaním, 

- kontrola modulov za I. polrok. 

 

Marec 2015 
- Deň žien – pripravenie slávnostného menu v jedálni Gastrocentrum, 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Týždeň zdravého stravovania, 

- príprava slávnostných stolov - Vítanie jari, 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

    
  

53 

- uskutočňovanie porád s majstrami OV s cieľom skvalitnenia práce a kontroly    

daných úloh. 

 

Apríl 2015 
- zabezpečenie gastronomickej akcie: Maďarská kuchyňa, 

- príprava slávnostných stolov – Veľkonočné sviatky, 

- príprava študentov na praktickú maturitu, 

- kontrola a plnenie plánu laboratórnych cvičení žiakov Gastrocentra a zmluvných  

   pracovísk. 

 

Máj 2015 
- zabezpečenie gastronomickej akcie: Hydinové špeciality, 

- prestretie slávnostnej tabule ku Dňu matiek. 

- realizácia a zabezpečenie praktickej maturitnej skúšky. 

 

Jún 2015  
- zabezpečenie praktických záverečných skúšok, 

- porada s majstrami OV, vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok,  

  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školského roka 2014/2015, 

  vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

- vypracovanie plánu dovoleniek cez letné prázdniny a harmonogram práce na       

              mesiac júl a august 2015 v školskom závode Gastrocentrum. 

 

 

b)  Zabezpečenie akcií školský rok 2014/2015 - Školská jedáleň 

 

September 2014 

- zadelenie žiakov majstrom OV do školského závodu Gastrocentrum,  

  SOŠ - školská jedáleň a zmluvným parnerom podľa žiadostí, 

- zabezpečenie BOZP pre I. III. a V. ročníky 

- odovzdanie vypracovaných tematických plánov podľa pridelených úväzkov, 

- príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby a firmy, 

- sledovanie a zavádzanie nových trendov v cukrárni, 

- zabezpečenie  akcie: „Týždeň medzinárodných kuchýň“, 

- zabezpečenie akcií pre súkromné osoby (svadby, životné jubileá), 

- príprava na súťaž „Najkrajšia torta Slovenska“. 

 

Október 2014 

- spolupráca majstrov OV s učiteľmi odborných predmetov, 

- zabezpečenie akcií pre súkromné osoby (svadby, životné jubileá), 

- príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby a firmy, 

 - účasť na súťaži „Najkrajšia torta Slovenska“,  

           - príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby 

   a firmy. 

 

November 2014 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Špeciality Ruskej kuchyne, 

- všetci majstri OV sa budú priebežne vzdelávať prostredníctvom kreditného    
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  vzdelávania, odborných časopisov, internetu a sledovať nové trendy   

  v gastronómii a v cestovnom ruchu, 

- sledovanie a zavádzanie nových trendov v cukrárni, 

- príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby a firmy, 

- zabezpečenie akcií pre súkromné osoby. 

 

December 2014 

- zabezpečenie vianočného posedenia  pre rôzne organizácie a firmy, 

- príprava slávnostných stolov: Vianočná tabuľa, Silvestrovská tabuľa,   

- príprava a zdobenie vianočných medovníkov, 

- zabezpečenie a pečenie zákuskov podľa objednávok na Vianočné sviatky, 

- spoluúčasť na príprave „Dňa otvorených dverí“, 

- pravidelne sa zúčastňovať odborných školení a metodických porád. 

 

Január 2015 

- majstri OV pripravia témy na praktickú časť  záverečnej skúšky pre učebný  

  odbor kuchár, čašník, hostinský, cukrár, 

- kontrolná a hospitačná činnosť, 

- zabezpečenie akcií pre súkromné osoby (svadby, životné jubileá). 

 

Február 2015 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: „Zabíjačkové špeciality“, 

- pečenie zákuskov  a príprava slávnostnej tabule zamerané na sviatok  

  „Svätého Valentína“, 

- zabezpečenie akcií pre súkromné osoby, 

-  príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby a firmy, 

- odborné exkurzie sa budú realizovať podľa daného odboru a podľa učebných  

plánov. 

 

Marec 2015 

- príprava slávnostného menu a slávnostnej tabule pri príležitosti „Dňa žien“, 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: „Slovenská kuchyňa“, 

- zabezpečenie akcií pre súkromné osoby (svadby, životné jubileá), 

- príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby,  

- sledovanie a zavádzanie nových trendov v cukrárni, 

- uskutočňovanie porád s majstrami OV s cieľom skvalitnenia práce a kontroly   

  daných úloh. 

       

Apríl 2015 

- príprava slávnostnej tabule – Veľkonočné sviatky, 

- príprava veľkonočných jedál, 

- pomoc pri realizácii a zabezpečení praktickej maturitnej skúšky, 

- príprava študentov na praktickú časť záverečnej skúšky, 

- príprava na výstavu „Svet pečenia“ – torty, zákusky, 

- zabezpečenie a pečenie zákuskov podľa objednávok na Veľkonočné sviatky, 

- kontrolná a hospitačná činnosť. 
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Máj 2015 

- prestretie slávnostnej tabule pri príležitosti „Dňa matiek“, 

- príprava jedál zameraná na zdravú výživu, 

- organizácia a príprava žiakov na záverečné skúšky – cukrár, 

- zvyšovanie úrovne vyučovania na odbornom výcviku zavádzaním inovačných  

  metód, 

           - zabezpečenie akcií pre súkromné osoby (svadby, životné jubileá), 

-  príprava cukrárenských výrobkov podľa objednávok pre súkromné osoby a firmy. 

 

Jún 2015 

- zabezpečenie praktických záverečných skúšok, 

- porada s majstrami OV, vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok,  

  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školského roka 2014/2015, 

  vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

- vypracovanie plánu dovoleniek cez letné prázdniny a harmonogram práce na mesiac     

   júl a august 2015. 

 

 

Zahraničná prax 

 
V školskom roku 2014/2015 sa žiaci  zúčastnili zahraničnej praxe v destináciách:  

Cyprus, Grécko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Česká republika. 

Cyprus – 20 žiakov 

Grécko – 10 žiakov 

Francúzsko – 13 žiakov 

Nemecko – 13 žiakov 

Rakúsko – 3 žiaci 

Írsko – 11 žiakov 

Česká republika – 10 žiakov 

 

     Žiaci v zahraničných destináciách pracovali v týchto hoteloch:  

Alex Beach, D Andrea Mare, Lindos Mare & Blue, Pefki Island & Lindia Thalassa 

Mistral, Sun Beach Lindos,  Sunrise Beach, Sarl Le Copacabana, Ibis, 

Sarl Hostellerie de Fontanges, Quality Hotel, Rezort Valachy 

 

 

V rámci  zahraničnej praxe v školskom roku 2014/2015 sme spolupracovali s firmami  

Global Contract s.r.o. Bratislava, J. Hole s.r.o. Brezno, IL MONDO, s.r.o. Senec, European 

Staffing Nemecko. 

 

 V aktuálnom školskom roku žiaci prejavili záujem o absolvovanie odbornej praxe aj 

v čase letných prázdnin vo Vysokých Tatrách. Svoje odborné zručnosti si overujú v hoteloch 

spoločnosti Sorea spol s.r.o. hotel Trigan a hotel Urán, kde praxuje spolu 21 žiakov 

v dvojtýždňových turnusoch. 
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Odborné kurzy 

 
 baristický  

lektor p. Stanislav Cibuľa 

  zúčastnili sa žiaci 3. a 4. ročníkov učebných i študijných odborov  

 

 baristický  
lektor p. Michal Křižka 

  zúčastnili sa žiaci 3. a 4. ročníkov učebných i študijných odborov 

 

 barmanský  
lektor Mgr. Tomáš Václav 

  zúčastnili sa žiaci 2. ročníkov  učebných i študijných odborov 

 

 someliersky  
lektor p. Andrej Gubány 

  zúčastnili sa žiaci študijných odborov 
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 (1) – j        Projekty 

 

 

     Už v predchádzajúcom školskom sme sa úspešne zapojili do projektu Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva DIGIŠKOLA. V školskom roku 2014/2015 sme 

realizovali aktivity súvisiace s týmto projektom. Študenti vytvorili video a prezentáciu 

o Trenčíne, zapojili sa do súťaže School dance 2015, ktorá v tomto roku presiahla úroveň 

Slovenska, do súťaže boli zapojené aj školské kolektívy z Českej republiky. V hlasovaní na 

sociálnych sieťach naši študenti získali 22. miesto, odborná porota porota ich vo svojom 

hodnotení ocenila prvým miestom.  Vďaka zapojeniu sa do spomínaného projektu sme 

rozšírili technické vybavenie školy o interaktívnu tabuľu, notebook a 20 tabletov. Toto 

vybavenie bude slúžiť na zatraktívnenie vyučovania. Aktivity spojené s účasťou v projekte sú 

zamerané na spoznávanie histórie a geografických daností regiónu. Samozrejme, využitie 

učebne vybavenej tabletmi nie je obmedzené na vyučovanie dejepisu a geografie, je 

k dispozícii všetkým vyučujúcim.  

      Sme zapojení do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných 

a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania“ – E – testovanie. Naši študenti 

absolvovali DEMO test, ktorý bol záťažovou skúškou celého systému, zapojili sa aj do 

skúšobnej verzie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sme sa aj 

súťaže Digitálny Mladý Európan, ktorá tiež prebehla v elektronickom prostredí e-testového 

systému. 

      Ďalším projektom, ktorého sa zúčastňujeme, je „Rozvoj stredného a odborného 

vzdelávania“, ktorý zastrešuje ŠIOV. Dôraz je kladený na učebný odbor  2964 H cukrár. 

 

 

 (1) - k      Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2014/2015  na našej škole bola vykonaná  tematická inšpekcia: 

 

Predmet školskej inšpekcie: Realizácia EČ a PFIČ MS v SOŠ. 

 

Závery: Pripravenosť školy na EČ a PFIČ MS bola v súlade s centrálnymi pokynmi. Školská 

koordinátorka efektívne plnila určené úlohy. V kontrolovanom subjekte bol zabezpečený 

nerušený priebeh a organizácia EČ a PFIČ MS z predmetu slovenský jazyk a literatúra.  

 

 

 

.  
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(1) – l         Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 
 

Je na primeranej, až dobrej úrovni, pravidelne obnovované a doplňované v rámci 

bežných a kapitálových výdavkov. 

V rámci bežnej prevádzky školy sa zabezpečujú opravy drobného charakteru (výmena 

ventilov na radiátoroch, opravy kvapkajúcich vodovodných batérií, opravy spŕch na šatniach, 

maľovanie znečistených stien v šatniach, chodbách a triedach a pod.). Ďalej sa realizujú 

pravidelné revízie kotlov, plynových zariadení, komínov, čistenie odpadov. 

V súvislosti so zrušením Strednej školy podnikania a preradením jej žiakov na našu 

školu sa začalo s úpravou existujúcich priestorov s cieľom zabezpečiť plynulý chod 

vyučovania v čo najkratšom možnom termíne, ideálne už od septembra 2015. Pri rozsiahlej 

rekonštrukcii boli novým nábytkom zariadené kabinety, vďaka tomu sa podarilo efektívne 

využiť priestor v kabinetoch, v kabinetoch boli položené plávajúce podlahy, bola realizovaná 

obnova elektrického vedenia v B pavilóne, boli vystavané nové učebne. Hoci spájanie škôl 

bolo ideálnou príležitosťou pre komplexnú rekonštrukciu školy, nebolo možné ju vykonať 

podľa našich predstáv a do budúcnosti máme pred sebou ďalšie činnosti, ktoré by mali 

pozdvihnúť úroveň prostredia, v ktorom sa vyučuje. 

V ďalších rokoch je potrebné realizovať najmä tieto aktivity: 

- výmenu okien v budove B školy, 

- výmenu okien v budove C školy, 

- pokračovať v rekonštrukcii podlahových plôch  učební  a chodieb, 

- obmena počítačov v PC učebniach, 

- vybudovať jazykové laboratórium, 

- v priestoroch  školy vybudovať kamerový a zabezpečovací systém, 

- vybavenie ďalších učební počítačmi, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami, 

- rekonštrukcia telocvične (podlaha, obloženie stien, osvetlenie). 
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Priestorové zabezpečenie 
 

Objekty v správe školy 

   Názov objektu Adresa Účel využitia Využitie  

v % 

škola Jilemnického 24 výuka, výchova 100 

Gastrocentrum – školský závod Hviezdoslavova 4, TN praktická výuka 100 

telocvičňa Jilemnického 24 TN všestr.šport.využ. 100 

plynová kotolňa Jilemnického 24 TN vykurovanie objektov šk. 100 

hospod.objekt školy   Jilemnického 24 TN admin.činnosť 100 

kaderníctvo - kozmetika       Jilemnického 24 TN odborný výcvik 100 

stravovacie zariadenie      Jilemnického 24 TN praktická výuka 100 

Areál zdravia  Jilemnického 24 TN výuka, výchova 100 

 

 

  Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) 

Nájomca Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena 

nájmu 

(€/m
2
) 

Cena nájmu 

 

 

Mikail 

Pirgozi 

 

65,64 predaj zmrzliny 
1.2. 2014 – 

30.1.2016 
8,00 

642,24€ / mes 

7706,92€ / rok 

 

 

 Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

Prenajímateľ Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu Doba nájmu 

(od –do) 

Cena 

nájmu 

(€/m) 

Cena 

nájmu 

ročne 

Služby 

ročne 

(€) 

Obec 

Trenčianska 

Turná 

64,56 výučba 
1. 1. 2015 

31.12.2018 
10,51 676,10€ 968,02€ 
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(1) - m        Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

 

 

1. V súlade s výkazom k správe o hospodárení za rok 2014 dotácia na žiakov predstavovala 

čiastku:                                                   1 896 545 €    

z toho: 

mzdy a poistné    1 664 771 € 

prevádzka         231 774 € 

 

2. Finančné prostriedky prijaté  za vzdelávacie poukazy boli 21 020 € na zabezpečenie 

krúžkovej činnosti (nenormatívne zdroje). Za mimoriadne výsledky žiakov bola 

poskytnutá suma 200 € na nenormatívne výdaje. 
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 (1) – n        Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

 

      

   1. VŠEOBECNÉ CIELE A VÝCHODISKÁ ROZVOJA ŠKOLY 

 

 Všeobecné ciele sú stanovené v školských vzdelávacích programoch. Obsahujú nielen 

ciele vzdelávania, všeobecné a odborné kompetencie absolventa, ale aj prostriedky, obsah 

a hodnotenie kvality vzdelávania.  V zásade nie je možné oddeliť vzdelávaciu a výchovnú 

zložku, ktorá nadobúda stále vyššiu prioritu.  

 

Naše preferenčné hodnoty vo vzdelávacom systéme sú: 

a) celoživotný systém vzdelávania, 

b) odborný rast učiteľov, 

c) učiť analýzu a syntézu poznatkov, realizovať a aplikovať vlastné závery a myšlienky, 

pozdvihnúť  sebavedomie študenta. 

 

 

 

   2. KRÁTKODOBÉ CIELE  

 

Smerujú k dosiahnutiu a zlepšeniu profilu absolventa školy, udržaniu a zlepšeniu pozície na 

trhu vzdelávania. V krátkodobom horizonte sme presadzovali: 

  

 

 2.1. Vo vzťahu k pedagogickému procesu  

 

a) dôsledné plnenie kompetenčných predsavzatí a stanovených profilov absolventov 

v jednotlivých zložkách školského vzdelávacieho programu, 

b) v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní príprava systému vzdelávania dospelých 

(získali sme akreditáciu z MŠ, pripravili sme vzdelávacie programy pre tieto oblasti 

a aktivity), 

d) posilňovanie motivácie učiteľov a žiakov v oblasti SOČ a predmetových olympiád 

(finančné odmeny a vecné ceny), 

e) skvalitňovanie vzdelávania zdravotne znevýhodnených žiakov, zlepšovanie podmienok 

učiteľom a žiakom, 

f) dobudovanie odborných učební -  na cestovný ruch, etiku a náboženstvo, prípravu 

pokrmov. 

 

  

 2.2. Vo vzťahu k mikrosieti a odborom štúdia 

 

a) reagovanie na záujem verejnosti a vzdelávanie žiakov v odboroch, o ktoré je záujem 

na trhu práce 

b) propagácia odborov štúdia (DOD, besedy, výstavy, prezentácie pre ZŠ, konferencia 

pre VP ZŠ, ...) 
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 2.3. Vo vzťahu k žiakom 

 

a)  sprístupnenie internetu a počítačov žiakom na chodbe školy, 

b) sociálna pomoc žiakom pomocou neziskového Združenia... (priama pomoc konkrétnym 

žiakom, vybavenie tried, ...), 

c) znížený prah tolerancie voči nezdravým javom a závažným priestupkom jednotlivcov 

(návykové látky, alkohol, fajčenie, krádeže, šikanovanie, vandalizmus...) - ochrana 

ostatných žiakov pred ich následkami, aktívne uplatňovanie jednotlivých stupňov 

výchovných opatrení, 

d)  rozvíjanie zahraničných aktivít pre žiakov. 

 

 

 2.4. Vo vzťahu k rodičom 

 

a) zvýšenie informovanosti rodičov o výsledkoch žiakov pomocou elektronických možností 

v ASC agende, 

b) umožnenie účasti rodičom na praktických záverečných a maturitných skúškach výberom 

vhodných tém na tieto skúšky,  

c)  rozšírenie systému zliav pre rodičov pri odbere služieb poskytovaných žiakmi. 

 

 

 2.5. Vo vzťahu k sociálnym partnerom 

 

a) skvalitnenie doterajšej spoluprácu s profesijnými organizáciami a združeniami, 

b) vyhľadávanie ďalších partnerov so záujmom podieľať sa na odbornej príprave žiakov     

    školy, 

c) vyhľadávanie nových zahraničných partnerov v nemecky hovoriacich oblastiach. 

 

 

 2.6. Vo  vzťahu k sociálnym otázkam zamestnancov 

 

a) podpora vzdelávacích ambícií pedagogických a nepedagogických zamestnancov v kurzoch, 

seminároch, kvalifikačných a atestačných druhoch vzdelávania, 

b) plnenie ustanovenia kolektívnej zmluvy (príspevok na cestu do zamestnania, DDP, soc. 

fond..). 

 

 

 

    3. DLHODOBÉ CIELE 

 

Tieto sú podrobne rozpracované v základnej vízii a stratégii školy. Je uvedená 

v každom školskom vzdelávacom programe. V zásade pozostáva z cieľov ako  systematický 

rozvoj poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti a inteligencie žiaka, jeho 

zdokonaľovania, sebaregulácie a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj 

a tvorivosť. 

 

Dôležitá je však ich realizácia, ktorá je rozpracovaná v postupných krokoch, z ktorých 

v súhrne najdôležitejšie sú: 
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a) príprava a tvorba školských vzdelávacích programov s vopred stanovenými cieľmi, 

b) posilnenie výchovnej funkcie školy, 

c) posilňovanie úlohy motivácie učiteľov, ich profesionálny a osobnostný rozvoj, 

d) podpora osobnosti, talentu a záujmu každého žiaka, 

e) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami, 

f) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia, 

g) zlepšenie materiálnej základne v súvislosti s vyučovaním. 
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(1) – o        Dobré a slabé oblasti výchovy a vzdelávania 

 

 

Silné stránky školy 

1. Silné postavenie školy v regióne Trenčína a blízkeho okolia, dobrá poloha a dostupnosť 

školy, vybavenie školy.  

2. Záujem verejnosti o štúdium v škole má stabilnú tendenciu. Pre učebné odbory možnosť 

pokračovať v nadstavbovom štúdiu, pre študijné odbory vo vysokoškolskom štúdiu.  

3. Široká spolupráca so zahraničím cez odbornú prax a študijné pobyty nielen študentov 

hotelovej akadémie ale aj ďalších odborov. Tvorivá spolupráca s podnikateľskými 

subjektmi. 

 

 

Slabé stránky školy  

1. O niektoré odbory, v ktorých poskytuje škola vzdelanie, nie je v rodičovskej verejnosti       

záujem, hlavne o učebné odbory.  

2. Veľa žiakov pochádza zo sociálne slabých rodín a u mnohých prevažuje nízka motivácia 

dosahovať lepšie študijné výsledky. 

3. Nárast žiakov s negatívnymi návykmi z rodinného prostredia, dôsledkom čoho je 

narušovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a slabá dochádzka na vyučovanie. 

 

 

Príležitosti 

1.   Neustály rozvoj služieb na Slovensku. 

2.   Požiadavky trhu EÚ na pracovnú silu v oblasti služieb. 

  3.  Vytvorenie funkcie školského psychológa (užšia spolupráca triednych učiteľov so 

       školským psychológom s cieľom identifikovať a riešiť výchovné a vyučovacie problémy) 

   4.  Zlepšenie stavu učebných pomôcok a didaktickej techniky. 

   5.  Modernizácia budovy školy, vybudovanie nových odborných učební. 

 

 

Hrozby 

1. Nepriaznivý demografický vývoj, v dôsledku ktorého je všeobecne nižší záujem 

absolventov základných škôl o štúdium.  

  2.   Vysoké administratívne zaťaženie pedagogických zamestnancov a vedenia školy   

        v niektorých obdobiach školského roka 
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(1) - p     Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie    

               žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

 

 

Príprava na výkon povolania 
 

SOŠ OaS zabezpečuje odborný výcvik: 

– v školských prevádzkach: Gastrocentrum, ŠJ pri SOŠ OaS, cukrárska dielňa, salón služieb 

pri SOŠ, kaderníctvo Ideál v Trenčianskej Turnej,  

– na pracoviskách organizácií, s ktorými má škola uzatvorené dohody o zabezpečení 

praktického vyučovania, 

      Na odbornom výcviku pracujú žiaci pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej 

výchovy, na pracoviskách organizácií, vykonávajú žiaci odborný výcvik pod dohľadom 

inštruktorov, ktorí spĺňajú podmienku vyučenia v odbore. 

      Odborný výcvik pre jednotlivé študijné a učebné odbory zabezpečuje škola na týchto 

pracoviskách: 

 

kuchár, čašník  
-  žiaci sa pripravovali v školských závodoch Gastrocentrum, školská jedáleň pri SOŠ OaS. V 

týchto prevádzkach pracujú žiaci pod vedením MOV. V hoteloch Elizabeth, Magnus, Grand 

hotel, v reštauráciách Cinema club, Retro, pizzeria Castello, Venezia v Trenčíne,  Kursalon, R 

Club, Most slávy, Kúpele a.s. v Trenčianskych Tepliciach, S club, Kingo v Nemšovej, 

Chateau Mignon, Pizza mama, pizzeria Vega v Dubnici nad Váhom pracujú žiaci pod 

vedením inštruktorov, ktorí zabezpečujú a dohliadajú na ich odbornú prípravu.  

 

cukrár  
–  žiaci sa pripravovali na povolanie v priestoroch cukrárskej dielne pri SOŠ, kde pracovali 

pod vedením majsteriek OV.  

 

kaderník  

-  žiaci sa pripravovali v kaderníctve Trenčianska Turná a v stredisku služieb Trenčín –  pod 

vedením majsteriek OV a pod vedením inštruktorov na zmluvných pracoviskách – salón 

Mischell, Bánovce nad Bebravou, Ewita salón, Stará Turá. 

 

kozmetik  

–  žiaci sa pripravovali v školskom stredisku služieb pod vedením majsteriek OV. 

 

     Odborný výcvik prebiehal podľa tematických plánov, vzniknuté odchýlky od tematického 

plánu sa vyskytli na zmluvných pracoviskách, avšak nenarušili koncepciu prípravy pre danú 

profesiu.  

     V školskom roku 2014/2015 sme sa sústredili na prípravu žiakov na vybranú profesiu 

v zmysle novej vyhlášky  č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, a v zmysle 

novej koncepcie záverečnej skúšky, kde sa kladie dôraz na účasť stavovských a profesijných 

organizácií, hlavne z pohľadu zamestnanosti po ukončení štúdia.  

     Organizovali sme odborné kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na zmluvných 

pracoviskách, na ktorých sme precvičovali niektoré profesijné zručnosti a utvrdzovali 
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pracovné návyky s ktorými sa žiaci nestretávajú často pri výkone práce v príprave na 

povolanie. 

     Uplatnenie absolventov študijných a učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce 

v SR, tak aj v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, že po absolvovaní 

zahraničnej praxe sa stávajú flexibilnejšími  a zručnejšími a hlavne  strácajú jazykovú bariéru 

a vedia komunikovať v cudzom jazyku.  

 

 

Uplatnenie žiakov na pracovnom trhu 
 

       Sleduje sa dosť problematicky a aj údaje poskytované kompetentnými inštitúciami 

nemusia byť objektívne. Podľa sledovania dopytu trhu práce (inzeráty, žiadosti 

zamestnávateľov) je nedostatok našich absolventov, predovšetkým v odboroch 

gastronomických, zároveň sú evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce. Táto skutočnosť je 

daná zahraničnou migráciou študentov, zamestnávaním „na čierno“ a pod. 

 

 

Prijímanie na ďalšie štúdium 
 

       Nemáme kompletné štatistiky. Spätná väzba je sporadická a nekompletná. 

Predpokladáme, že asi 10% absolventov študijných odborov študuje a absolvuje 

vysokoškolské štúdium úspešne. 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

    
  

67 

 

 (2) – a       Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

 

Žiaci a zamestnanci našej školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické 

podmienky pre svoju prácu, svoje štúdium na teoretickom a praktickom vyučovaní, pre 

zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody, permanentnou starostlivosťou 

o priestory školy a jej okolia.  

Organizácia vyučovania je primeraná a vo vytvorenom rozvrhu nie sú porušené zásady 

vo vyššom počte hodín v jednom dni, v stanovení prestávok vo vyučovaní a v rozložení 

hodín. Triedy postupne vybavujeme IKT. Usilujeme sa, aby výchovno-vzdelávací proces bol 

tvorivý, s pokojnou atmosférou na vyučovacích hodinách, s dobrou sociálnou klímou 

v triedach či odborných skupinách. 

Vhodné podmienky sú vytvorené aj pre prácu pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy. K dispozícii majú kabinety a kancelárie s primeraným vybavením pre 

prácu, samoštúdium, oddych (literatúra, odborné časopisy, kopírka, PC, chladnička, kávovar, 

mikrovlnná rúra, ...). 

Stravovanie žiakov a zamestnancov je poskytované v školskej jedálni výberom z dvoch 

jedál na vysokej gastronomickej úrovni. V priestoroch školy je v prevádzke bufet, predajňa 

cukrárenských výrobkov a automaty na teplé nápoje. 

V popoludňajších hodinách majú žiaci aj zamestnanci k dispozícii športoviská pri 

riadenej, ale aj neformálnej športovej činnosti (telocvičňu, posilňovňu a tenisové kurty).   
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(2) – b      Voľnočasové aktivity školy 

 

 

Krúžková činnosť 

1 Ing. Martina Barteková Slávnostné stolovanie 

2 PhDr. Alena Bartková Historicko-spoločenský 

3 Ing. Mária Búriová Tvorba prezentácií, internet 

4 Mgr. Anna Černeková Environmentálny krúžok 

5 Mgr. Milota Čierna Cvičenie na FIT loptách 

6 Mgr. Martina Čuláková English for everyone 

7 Mgr. Alžbeta Fronková Deutsch ist einfach 

8 Mgr. Andrea Galambosová Anglický 

9 Bc. Oľga Galková Studená kuchyňa 

10 Mgr. Zlatica Horná Filmový klub - Movies club 

11 Mgr. Roman Jaška Florbal 

12 Mgr. Eva Kopuncová Obal predáva 

13 Ing. Sidónia Korienková Matematický krúžok 

14 Mgr. Janka Kosibová Po nemecky s úsmevom 

15 Mgr. Peter Lenart Športové hry 

16 Mgr. Katarína Ľahká Krúžok čitateľskej gramotnosti I, II 

17 Mgr. Milan Marton Cykloturistický krúžok, Šachový 

18 Mgr. Martina Masárová  „Deutsch eins, zwei“ 

19 PaedDr. Miroslava Mastelová Poď sa učiť slovenčinu I., II. 

20 Ing. Milena Mjartanová Baristický krúžok 

21 Ing. Nora Nápoká Barmanský krúžok 

22 PhDr. Alena Plšková K maturite z NEJ ľahšie 

23 Mgr. Barbora Sabbagh S angličtinou do sveta 

24 Mgr. Gabriela Santová Spoznávajme po nemecky hovoriace krajiny 

25 Mgr. Iveta Sýkorová Bedminton 

26 Mgr. Iveta Sýkorová Turistický  

27 Mgr. Minika Šišovská Komunikácia vo francúzštine 

28 RNDr. Marta Števanková Matematika bez strachu 

29 Mgr. Janka Švančarová Someliersky krúžok – pivný, vínny 

30 Mgr. Lucia Švecová Easy English 

31 Ing. Jana Švedová Easy reading 

32 PaedDr. Monika Vavríková Kozmetika a zdravie 

33 Ing. Katarína Vicenová Ekonomický krúžok 

34 Ing. Danica Vlnová Ži zdravo 

35 PaedDr. Zuzana Zahradníková Umenie v rôznych formách 

36 Mgr. Anna Zámečníková Varíme, pečieme 
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(2) – c      Spolupráca školy s rodičmi,  

                                  poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 

     Spoluprácu s rodičmi považujeme za primeranú. Dvakrát do roka zvolávame centrálne 

všetkých rodičov na stretnutie s učiteľmi a vedením školy a triedni učitelia sa stretávajú na 

schôdzkach s rodičmi aj častejšie, hlavne v začínajúcich a končiacich ročníkoch. Individuálne 

stretnutia iniciujeme v prípade problémového správania sa žiaka (vysoká absencia, 

porušovanie školského poriadku), slabšieho prospechu, pri práci s integrovaným žiakom. 

Stretnutia vychádzajú aj zo záujmu rodičov (osobné problémy, kariérne poradenstvo). Často 

sa rodičia aktívne zúčastňujú praktickej časti záverečných alebo maturitných skúšok, čo 

považujeme za pozitívne. 

     Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, ktorého sa môžu zúčastniť aj rodičia 

našich žiakov, taktiež rodičia našich budúcich žiakov. 

     Žiaci našej školy majú veľmi dobré podmienky na stravovanie, športovanie vo veľkej 

telocvični, tenisových kurtoch, posilňovni. Poskytujeme záujemcom barmanský, someliersky 

a baristický kurz a iné vzdelávacie a voľnočasové aktivity v čase mimo vyučovania.  

 

 

Výchovné poradenstvo 
 

Činnosť výchovného poradcu vychádzala z plánu výchovného poradcu v školskom 

roku 2014/2015. Pracovná činnosť výchovnej poradkyne pozostávala z plnenia úloh 

výchovného a kariérneho poradenstva: 

- riešenie výchovných, študijných, pracovných, sociálnych a psychických problémov 

žiakov v spolupráci s rodičmi, pedagógmi, detskými domovmi, sociálnymi kurátormi, 

CPPPaP, odbormi sociálnych vecí a rodiny a PZ SR, 

- poskytovanie výchovného poradenstva žiakom a rodičom, 

- pravidelná aktualizácia informácií o možnostiach štúdia a ďalšieho vzdelávania žiakov 

ako aj pracovného zaradenia na trhu práce- formou nástenky vo vestibule, prezentácií 

vysokých škôl a agentúr sprostredkujúcich ďalšie štúdium alebo zamestnanie,  osobné 

konzultácie so žiakmi. Účasť žiakov maturitných ročníkov na Veľtrhu vzdelávania 

Akadémia VAPAC v Bratislave ( 8.10.2014), 

- účasť na odborných metodických seminároch a školeniach v oblasti výchovného 

poradenstva, realizovaných v CPPPaP s Mgr. Boženou Hájkovou, 

- účasť na vzdelávaní výchovných a kariérnych poradcov v rámci projektu RSOV. 

 

Predmetom riešenia výchovných problémov žiakov v škole a na pracovisku boli :  

- neospravedlnené absencie 

- neadekvátne správanie žiakov voči pedagógom 

- neadekvátne správanie žiakov voči spolužiakom ( šikana a kyberšikana) 

- porušovanie školského poriadku 

- osobné a študijné problémy žiakov (narušené rodinné vzťahy, psychické problémy) 

- držanie a užívanie návykových látok v škole, 

- krádeže. 
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Riešené problémy: Väčšina riešených problémov sa týkala záškoláctva a zanedbávania 

povinnej školskej dochádzky (3 žiaci, z toho 2 jednorazovo a 1 dlhodobo), falšovania 

ospravedlneniek, ale vyskytli sa aj závažnejšie problémy ako: kyberšikana, šikanovanie, iné 

psychické problémy, suicidálne správanie, vyhrážanie sa žiakov učiteľke,  fyzické napadnutia, 

požitie alkoholu na vyučovaní, krádeže (2 prichytené dievčatá, ktoré boli nahlásené polícii). 

Z pohovorov boli urobené zápisy s podpismi všetkých zúčastnených. Okrem toho sa 

uskutočnilo množstvo následných konzultácií s dotyčnými účastníkmi pohovorov, ktoré sú 

zaevidované v denníku výchovného poradcu. V spolupráci s triednymi učiteľmi sa riešilo 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky u žiakov 1. ročníkov: I. KZ a I. CH, ktoré bolo 

priebežne nahlasované na ÚPSVaR. Žiačku z I. CH pre viac ako 100 neospravedlnených 

hodín už v prvom polroku školského roku riešili orgány činné v trestnom konaní v zmysle 

zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Počet neospravedlnených hodín za celý školský 

rok u nej narástol na 897.  

 

V rámci prevencie sociálno-patologických javov sa školskom roku 2014 /2015 uskutočnili: 

- 2 preventívne policajné akcie zamerané na vyhľadávanie zakázaných látok so 

špeciálne cvičeným psom. (11.11.2014 a 23.4. 2015),  

- 14.10. 2014 Prednáška Branislava Grőhlinga o remeslách, 

- 5. 11. 2014 sa žiaci  maturitných ročníkov zúčastnili prednášky 

o spotrebiteľskom, správaní, ktorú zabezpečilo Európske spotrebiteľské 

centrum v SR, 

- 19. 11. 2014 sa žiaci v rámci Svetového dňa prevencie týrania detí zúčastnili 

kampane Ide to aj bez modrín, ktorá sa realizovala formou letákov a na 

sociálnej sieti, 

- 21. 11. 2014  sa 1., 2. a 3. ročníky zúčastnili predstavenia s protidrogovou 

problematikou v kine Lúč, 

- 11. 3. 2015 boli žiaci oboznámení s problematikou obchodu s ľuďmi, formou 

kampane na www.novodobiotroci.sk, 

- 25. 4. 2015 sa triedy 1.NP a II. HB zúčastnili  protidrogovej výstavy 

výtvarných prác na TSK  „Prečo som na svete rád“, ktorú organizovalo 

Trenčianske osvetové stredisko, 

- 28. 4. 2015 bolo 21 žiakov I. PSZ oboznámených so xenofóbiou, v rámci 

projektu nehejtuj.sk, 

- 11. 5. 2015 absolvovali žiaci prvých ročníkov besedu o extrémizme, ktorú 

zabezpečil Inštitút pre verejné otázky BA, 

- 11. 6. 2015 sme spolu s Mgr. Fencíkovou pripravili prednášku pre žiakov I. KZ 

a I. ČK o šikanovaní a sexuálnom obťažovaní a následne (17. 6. 2015) tieto 

triedy absolvovali prednášku o trestnej zodpovednosti spojenú s besedou 

s preventistkou z KZ PZ 

- Posledný júnový týždeň sme v rámci projektu nehejtuj.sk oboznamovali žiakov 

viacerých tried prostredníctvom krátkych filmov s rôznymi formami nenávisti 

a intolerancie.  
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Prevencia drogových závislostí  
 

V rámci prevencie drogových závislostí sa v školskom roku 2014/2015  uskutočnilo 

niekoľko aktivít so zameraním na elimináciu drogovej závislosti. 

V septembri 2014 boli študenti študijných i učebných odborov 1. ročníka oboznámení 

počas triednických hodín s metodickým usmernením ohľadom dodržiavania zákona o ochrane 

nefajčiarov. 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne darovalo pre žiakov pracovný 

materiál s názvom  „Vieme, že...“, čo obohatilo vyučovanie a upútalo pozornosť študentov. 

Tento vzdelávací program bol začleňovaný do jednotlivých celkov v rámci predmetu 

Občianska náuka v mesiacoch september až apríl. Študenti študijného odboru hotelová 

akadémia triedy III.HB pracovali v rámci tohto projektu s lekciou č. 4 „Prípad chlapca zo 

Záhoria“ a v druhom polroku s lekciou č. 5 „Učíme sa povedať nie“. 

Počas októbra 2014 bola aktualizovaná nástenka koordinátora protidrogovej prevencie 

na škole. 

Počas rodičovského združenia v novembri 2014 rodičia žiakov prvých ročníkov 

dostali vizitku s menom a telefonickým kontaktom na koordinátora protidrogovej prevencie.  

Dňa 21.11.2014 sa uskutočnil koncert s protidrogovou tematikou v kine Hviezda, 

ktorého sa zúčastnilo 400 študentov  1., 2. a 3.ročníkov.   

Dňa 25.04.2015 sa žiaci triedy I.NP a II.HB zúčastnili besedy na tému „Ako sa chrániť  

pred nástrahami dnešného sveta“. Zároveň  v rámci prevencie  navštívilo na TSK 300 žiakov 

prvých a druhých ročníkov výstavu výtvarných prác s protidrogovou tematikou  „Prečo som 

na svete rád“.    

   V rámci prevencie drogových závislostí Krajské riaditeľstvo policajného zboru 

v Trenčíne urobilo dvakrát (11.11.2014 a 23.04.2015) neohlásené preventívne akcie zamerané 

na vyhľadávanie zakázaných látok so špeciálnym policajným psom.  

V rámci protidrogovej činnosti boli dňa 11.06.2015 žiaci tried I.ČK a I.KZ 

oboznámení o trestnej zodpovednosti v súvislosti s touto problematikou. 

 Spolupracujem s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, Krajským riaditeľstvom 

policajného zboru v Trenčíne a tiež s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 

v Trenčíne v rámci prevencie drogových závislostí. 

 Tento školský rok sa na škole podarilo vďaka účinným opatreniam výrazne znížiť 

počet fajčiarov v blízkom okolí školy. Tento negatívny jav sa prejavil výrazne v prvých 

mesiacoch u študentov  prvých ročníkov. Možno konštatovať, že  sa situácia v tejto oblasti 

výrazne zlepšila. Poďakovanie patrí všetkých pedagógom, ktorí zodpovedne pristupovali 

k plneniu úloh v tejto oblasti. 
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Činnosť školského špeciálneho pedagóga 
 

V školskom roku 2014/ 2015 mal školský špeciálny pedagóg v starostlivosti  spolu 37 žiakov, 

z toho  28 individuálne začlenených žiakov (IZŽ) a 9 žiakov, ktorým poradenské zariadenie 

odporučilo zohľadňovanie ich ťažkostí vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

Prehľad ťažkostí u integrovaných žiakov ( u niektorých kombinácie VPU a ADD, ADHD): 

 

Porucha IZŽ 

Vývinové poruchy učenia 19 

ADD + ADHD 9 

Telesné postihnutie 1 

Sluchové postihnutie 2 

 

Počas školského roku jednej žiačke CPPPaP odporučilo integráciu  ukončiť.    

Štúdium maturitnou skúškou ukončili štyria IZŽ a záverečnými skúškami dvaja žiaci 

učebných odborov. 

 

Preventívna činnosť: 

 V rámci preventívnej činnosti sme v spolupráci s učiteľmi, majstrami odborného 

výcviku vyselektovali problémových žiakov školy. Problémy sme následne konzultovali so 

žiakmi,  ich rodičmi,  ktorým sme poskytli poradenstvo,  navrhli ďalšie postupy, prípadné 

odbornú starostlivosť. 

 

Diagnostická činnosť: 

V spolupráci s učiteľmi a rodičmi sme identifikovali problémy s učením alebo 

správaním, navrhli sme formy individuálneho prístupu k týmto žiakom. Následne bola 

sledovaná úspešnosť týchto žiakov v škole. 

  

Intervenčná činnosť: 

Priame intervencie sme realizovala na hodinách matematiky, slovenského jazyka 

a cudzieho jazyka a na odbornom vyučovaní u individuálne začlenených žiakov. S  učiteľmi 

sme konzultovali problémy v oblasti integrácie a odporúčané postupy pri vyučovaní 

a hodnotení žiakov so ŠPU. Podľa potreby sme spoločne s učiteľmi jednotlivých predmetov 

upravili učebné osnovy u IZŽ, vypracovali  Individuálne výchovno-vzdelávacie plány, 

 realizovali konzultácie podľa potreby. 

Na začiatku školského roka boli triedni učitelia žiakov prvých ročníkov oboznámení 

s potrebnou legislatívou ohľadom IZŽ,  potrebnou dokumentáciou IZŽ, za ktorú sú 

zodpovední v rámci osobného spisu žiaka. 
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Informačná a konzultačno-poradenská činnosť: 

 

V priebehu školského roka boli priebežne sprostredkovávané pedagógom informácie 

z oblasti špeciálnej pedagogiky. Pravidelne som konzultovala aj s rodičmi začlenených, ale aj 

zohľadňovaných žiakov. Prehľad o všetkých poskytnutých konzultáciách som si viedla 

v knihe konzultácií.  

 

Aktivity: 

- hospitácie v triedach s individuálne začlenenými žiakmi, prevažne na hodinách SJ, AJ, 

NJ, 

- priame intervencie a  individuálna starostlivosť o IZŽ  ( vysvetľovanie učiva v ktorom 

majú konkrétne problémy, reedukačné cvičenia podľa potreby žiakov, resp. 

doučovanie prevažne zo SJ, M, písanie písomných prác mimo triedy), 

- príprava na maturitu IZŽ, 

- konzultačné a poradenské stretnutia s rodičmi, konzultácie s triednymi učiteľmi 

a majstrami OV, ktorí majú vo svojich triedach IZŽ, 

- vypracovávanie IVVP integrovaným žiakom, 

- účasť na štvrťročných poradách a školeniach špeciálnych pedagógov  

v CPPP a P – Trenčín, 

- osobné i telefonické konzultácie s pracovníkmi CPPP a P  a metodickou poradkyňou 

pre integráciu na KŠÚ v Trenčíne.
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(2) – d   Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi      

        a ďalšími fyzickými a právnickými osobami,  

      ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

 

 

Pre žiakov sme zorganizovali rôzne kultúrne podujatia, športové akcie, besedy, 

semináre, návštevy veľtrhov, odborné exkurzie, súťaže, zamerané na získavanie nových 

informácií a vybudovanie si pozitívneho vzťahu k zvolenému odboru štúdia, týkajúce 

sa drogovej prevencie, kriminality, ľudských práv, ďalšieho kariérneho rastu a iné. 

Zúčastňovali sme sa aktivít realizovaných TSK, MPC, PPP, ÚPSVaR. 

Spolupracovali sme s viacerými fyzickými a právnickými osobami, predovšetkým 

v príprave na povolanie (medzi nimi s viacerými zahraničnými spoločnosťami) a tiež v rámci 

odberateľsko-dodávateľských vzťahov.  

Rozšírili sme spoluprácu so zahraničnými partnermi, postavili sme ju na vyššiu 

kvalitatívnu rovinu.  

Rozvíjali sme spoluprácu so stavovskými organizáciami, predovšetkým Slovenskou 

živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. 

Poskytovali sme služby verejného stravovania, ponúkali cukrárenské výrobky, 

využívanie telocvične a tenisových kurtov mimo vyučovania a učební na rôzne školenia. 

Spolupracovali sme s médiami a mimovládnymi neziskovými organizáciami. 


