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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Názov školy: Súkromná stredná odborná škola 

Adresa školy: Exnárova č.20, 826 01 Bratislava 

Telefónne číslo: 02/ 32118051,      0903 409 825 

Internetová adresa: www.sous-ruzinov.sk      

E-mailová adresa: gibej@sous-ruzinov.sk 

Zriaďovateľ:  Uni Trade Institute, s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko Telefón E - mail 

generálny riaditeľ školy Ing.Pavol Hanuska 0911 388 884 hanuskap@sous-

ruzinov.sk 

riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej 0903 409 825 gibej@sous-

ruzinov.sk 

zástupca riaditeľa školy  Ing. Daniela Hívešová PhD. 0907 720 810  hivesovad@sous

-ruzinov.sk 

zástupca riaditeľa školy  Mgr. Katarína Čavojová 02/321 18 053 cavojova@sous-

ruzinov.sk 

manažér ekonomický p. Juraj Adamčík 0904 801 728  adamcikj@sous-

ruzinov.sk 

manažér technický Bc. Daniel Kučera 0911 388 885  kucera@sous-

ruzinov.sk 

hlavný majster OV Mgr. Jozef Lukianov 0915 797 086 lukis975@gmail.

com 

 

Rada školy  

 

Rada školy pri SSOŠ Bratislava, Exnárova 20 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Mgr. Ján Horecký predseda pedagogických zamestnancov SSOŠ  

2. Vít Rakús podpredseda profesijné organizácie 

3. Beáta Benešová člen   rodičov 

4. Monika Pišojová člen   rodičov 

5. Anna Káčerová člen   rodičov 

6 . Štefan Slovák člen   pedagogických zamestnancov 

7. Brigita Štefániková člen   nepedagogických zamestnancov 

8. Denis Pišoja člen   žiakov SSOŠ 

9. Juraj Adamčík člen   zriaďovateľa 

10. Ing.Pavol Hanuska člen   zriaďovateľa 

11. Bc. Daniel Kučera člen   zriaďovateľa 
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

 

Rada školy pracovala v školskom roku 2016/2017 v zmenenom zložení. V októbri 

2016 sa uskutočnili doplňujúce voľby. V školskom roku zasadla 4krát. Na svojich 

zasadnutiach prerokovala a vyjadrila sa hlavne k novým dodatkom k ŠkVP, prerokovala 

správu o činnosti za školský rok 2015/2016, vyjadrila sa tiež k návrhu počtu tried pre 

prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017. Predložené návrhy vedenia školy vzala na 

vedomie a odporučila na schválenie bez vážnejších pripomienok. 

 
2. POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÝCH 

PREDPOKLADOV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

Zamestnanci školy spolu         44 

Počet pedagogických                37 

Z toho:  

- kvalifikovaní 36 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 1 

Počet nepedagogických                  7 

Z toho:  

- sociálny pedagóg  1 

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg 0 

- upratovačky, vrátnik 2 

- školská  kuchyňa a jedáleň 0 

- administratívni pracovníci 4 

                  

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

Por.č. Titul, meno, funkcia Aprobácia 

1. Ing. Bažík Jaroslav, učiteľ OP – elektro 

2. Ing. Benčúrik Miroslav, učiteľ OP – elektro 

3. Mgr. Cibiček Ľubomír, učiteľ TV 

4. Mgr. Čavojová Katarína, ZR TV M – CH 

5. Ing. Dohányosová Lenka, učiteľka OP – stavebníctvo 

6. Mgr. Federičová Mariana, učiteľka M-F-AJ 

7. Mgr. Gibej Milan, riaditeľ školy M – F 

8. Ing. Hívešová Daniela PhD., ZR TV OP - MPS  

9. Mgr. Hlinková Jana, učiteľka TV- NJ – RJ 
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10. Mgr. Horecký Ján, učiteľ AJ – ON 

11. Mg. Koiš Milan, učiteľ INF – MPS 

12. Ing. Kollár Ján, učiteľ INF 

13. Ing. Kostolná Mária, učiteľka OP – stavebníctvo 

14. Ing. Kováčiková Želmíra, učiteľka OP – stavebníctvo 

15. Ing. Krebs Marián, učiteľ OP – strojárstvo 

16. Mgr. Majtánová Dora, učiteľka M – F 

17. Mgr. Malý Jiři, učiteľ OP – mechanik lietadiel 

18. Mgr. Mračková Ivana, učiteľka SJ – EV 

19. Mgr. Nagyová Andrea, učiteľka AJ  

20. Ing. Novotný Peter, učiteľ OP – strojárstvo 

21. Ing. Pajtina Peter, učiteľ OP – mechanik lietadiel 

22. Ing. Rucová Eva, učiteľka OP – ekonomické 

23. Mgr. Špeťko Andrej, učiteľ SJ  

24. Ing. Vychovalá Tatiana, učiteľka OP – stavebníctvo 

 

Zoznam  majstrov odborného výcviku, ktorí pôsobili na škole    
       

Por.č. Meno Aprobácia 

1. Bartoň Miroslav, majster OV  Elektromechanik – MPS 

2. Mgr. Belko Ján, majster OV Strojárstvo 

3. Bc. Bucko Radomír, majster OV Klampiar 

4. Cuník Rastislav, majster OV Stolár 

5. Čati Peter, majster OV Elektromechanik – MPS 

6. Čech Ľubomír, majster OV Letecký mechanik 

7. Bc. Gulyás Ján, majster OV Elektromechanik 

8. Jozef Lukianov, hlavný majster OV Elektromechanik- MPS 

9. Mgr. Matúš Ladislav, majster OV Maliar, Strojárstvo 

10. Petruk Anton, hlavný majster OV Stolár 
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11. Plešková Daniela, majsterka OV Pracovník marketingu 

12. Slovák Štefan, majster OV  Murár – OSV 

13. Varga Miroslav, majster OV Inštalatér 

   
 

 

3. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU  2016/2017 
Pedagogický proces na škole bol zabezpečený 37  pedagogickými zamestnancami, z ktorých 

bolo 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, 12 učiteľov odborných predmetov a 13 

majstrov odbornej výchovy.  Jeden majster OV a jeden učiteľ všeobecnovzdelávacich 

predmetov absolvovali adaptačné vzdelávanie. Všetci pedagogickí zamestnanci,   spĺňali  

kvalifikačné predpoklady podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 
 Svoju odbornosť si pedagogický zamestnanci dopĺňali aj v súlade s 

plánom kontinuálneho vzdelávania. 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy 

za školský rok 2016/2017 
 

Vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

Začalo Pokračuje Ukončilo 

Štátna jazyková škola 0 0 0 0 

Príprava na II.kv.sk. 0 0 0 0 

DPŠ 0 0 0 0 

Vykonanie 2. kv. 

skúška 
0 0 0 0 

bakalárske štúdium 0 0 0 0 

    

    

    

      Kontinuálne  vzdelávanie   

    
Druh 

kontinuálneho 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Začalo Pokračuje Ukončilo 

Adaptačné 2 2 0 2 
Aktualizačné 2 2 0 2 
Inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné 0 0 0 0 
Funkčné 1 1 0 1 
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4. PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY A PREDMETOVÉ 

KOMISIE  
 

 

Pedagogická rada 

 

 Pedagogická rada, ako poradný orgán riaditeľa školy, zasadla počas školského roka 

celkovo 7 krát. Prerokovávala na svojich zasadnutiach predovšetkým výchovno-vyučovacie 

výsledky žiakov našej školy, prijímala opatrenia na zlepšenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov, prerokovala správu o činnosti za predchádzajúci školský rok, kritéria na prijímacie 

konania, návrhy na školskú integráciu a rôzne organizačné zabezpečenia akcií na škole.  

 

Predmetové komisie:  

 

- PK- slovensky jazyk, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, dejepis 

- vedúca Mgr. Ivana Mračková 

- PK - matematika, fyzika, informatika   – vedúca Mgr. Dora Majtánová 

- PK - cudzie jazyky, telesná a športová výchova –  vedúca Mgr. Jana Hlinková 

- PK – stavebníctvo     – vedúca Ing. Želmíra Kováčiková 

- PK – strojárstvo      – vedúci Ing. Marián Krebs 

- PK – elektrotechnika      – vedúci Ing. Peter Novotný 

- PK – ekonomika     – vedúca Ing. Lenka Dohányosová 
 

 

Činnosť predmetových komisii v školskom roku 2016/2017 začala už v auguste 2016 

komisionálnym skúšaním žiakov, ktorí mali opravné skúšky, prípadne boli skúšaní 

v náhradnom termíne. V auguste 2016 vypracovali členovia PK  časovo-tematické plány pre 

študijné a učebné odbory. Pracovali tiež na aktualizácii Školského vzdelávacieho programu, 

ktorý zosúladili so Štátnym vzdelávacím programom pre jednotlivé odbory.  V priebehu 

školského roka vypracovali resp. prepracovávali a prerokovali na svojich zasadnutiach 

maturitné zadania, zadania na záverečné skúšky a prijímacie skúšky do štvorročných 

študijných odborov a na nadstavbové štúdium. Veľkú pozornosť členovia komisii  venovali 

predovšetkým konzultáciám so žiakmi pri príprave vlastných projektov na odbornú zložku 

maturitnej skúšky.   

Na konci školského roka sa zaoberali študijnými výsledkami v predmetoch, ktoré 

patria do jednotlivých predmetových komisii. Neoddeliteľnou súčasťou ich práce je aj 

organizovanie odborných exkurzií pre žiakov. Predmetové komisie pripravovali aj bohatú 

mimoškolskú činnosť pre žiakov, ktorá je uvedená v časti Aktivity a prezentácia školy na 

verejnosti v tejto správe.  

 

 

 

 

Sociálny pedagóg a výchovný poradca – Mgr. Eva Trnkusová 

  Od roku 2010 aktívne pôsobí na našej škole sociálny pedagóg, ktorý od 1. 9. 

2014 vykonáva v rámci školy aj výchovné poradenstvo. Z dôvodu efektívneho plánovania 
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a implementácie  uvedených činností v praxi vypracoval sociálny pedagóg spoločný Plán 

práce sociálneho pedagóga, výchovného poradcu pre školský rok 2016/2017.  
V súlade s uvedeným dokumentom boli ním priebežne realizované nasledujúce  

aktivity – stručný súhrn:  

 Vedenie pridelenej dokumentácie osobnej agendy žiakov, osobné spisy žiakov, 

administratívne spracovanie určených písomností aj v systéme E-škola:  

      od 1.9.2016 do 31.12.2016: 120 ks a od 1.1.2017 do 31.8.2017: 352 ks (spolu 472 ks). 

 Zápis prijatých uchádzačov na štúdium, vedenie všetkých prijímacích pohovorov 

s uchádzačmi o vzdelávanie na našej škole, ich rodičmi, zákonnými zástupcami, vstupné 

dotazníky, vyhľadávacia činnosť. 

 Sociálno-pedagogické poradenské rozhovory a výchovné poradenstvo s problémovými 

žiakmi, so zákonnými zástupcami problémových žiakov a ďalších našich žiakov a rodičov 
podľa požiadaviek žiakov, učiteľov, rodičov a vedenia školy vedené priebežne rôznymi 

formami, (týždenne priemerne 17 aktivít, konzultácií).  

 Manažovanie aktivít v rámci práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej ŠVVP) a vedenie písomnej dokumentácie o žiakoch so ŠVVP.  

V školskom roku 2016/2017 bolo na našej škole úspešne integrovaných, teda úspešne 

vzdelávaných podľa individuálnych výchovno - vzdelávacích programov spolu 8 žiakov,        

7  z nich bude touto formou štúdia ďalej pokračovať aj v školskom roku 2017/2018.  

Riaditeľ školy v súlade s predloženou dokumentáciu v závere školského roka 2016/2017 

rozhodol o integrácii aj ďalších nových 6 žiakov v budúcom školskom roku 2017/2018.  

    

 Hlavným cieľom pôsobenia sociálneho pedagóga bolo a je i naďalej: 

- skvalitniť, zefektívniť a uľahčiť prácu pre všetkých zainteresovaných  

- prispieť k zvyšovaniu záujmu žiakov o edukáciu 

- spolupodielať sa na ich kariérovom, osobnostnom, ľudskom raste  

- napomáhať k celkovému zlepšeniu klímy na škole a obrazu našej školy smerom 

k okoliu, ale i k nám samým.  

  
 

 

Kariérne poradenstvo – Ing. Mária Kostolná 

              Kariérové poradenstvo  v školskom roku 2016/ 2017 na našej škole predstavovalo 

systematické ovplyvňovanie a odborné vedenie nášho študenta na jeho kariérnej ceste. Snažili 

sme sa, aby naši žiaci na základe poznania seba samého,  mali možnosť získať kvalitné 

informácie a na základe nich sa vedeli rozhodovať. Okrem poradenskej činnosti sme 

vykonávala aj konzultačnú a koordinačnú činnosť. 

Sumár činnosti KP 2016/2017 

a) prieskum medzi študentmi o možnostiach vysokoškolského štúdia a poradenstvo pre 

nerozhodných žiakov - vo všetkých končiacich maturitných ročníkoch, 

b) možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokých školách doma aj v zahraničí - končiace 

maturitné ročníky - priebežne podľa ponuky VŠ, 

c) ako čítať inzeráty - končiace učebné odbory, 

d) kompetencie ÚPSVaR pri sprostredkovaní zamestnania -  učebné aj študijné odbory, 

e) požiadavky trhu práce na profil absolventa - končiace ročníky maturitné aj učebné 

odbory,  
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f) bezpečnosť a prevencia pri hľadaní práce - končiace maturitné aj učebné odbory 

g) vypĺňanie prihlášok na VŠ - podľa potreby, 

h) Burza práce  Ing. Eva Rucová  - končiace nadstavbové odbory, 

i) písanie životopisu - maturitné aj študijné odbory, 

j) buď finančne gramotný pri hľadaní zamestnania – priebežne pre všetky ročníky, 

k) príprava na pohovor u potenciálneho zamestnávateľa- pre učebné odbory, 

l) ako pracovať s internetom pri hľadaní zamestnania- učebné aj študijné odbory, 

 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov – Mgr. Mariana Federičová 

  

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí koordinátorov drogovej 

prevencie na aktuálne témy.  

Metodicko-pedagogické centrum usporiadalo seminár zameraný na témy 

 predchádzanie extrémizmu a radikalizácii 

  šikanovanie v školách 

 domáce násilie 

Na tomto seminári vystúpili lektori z prezídia PZ, slovenského národného strediska pre 

ľudské práva, inštitútu pre výskum práce a rodiny. 

Ďalší seminár sa uskutočnil s Miroslavom Drobným a pani Miezgovou. Súčasťou 

seminára bolo pozeranie filmu Sídliskový sen a po ňom diskusia.  Diskusia sa zamerala na to, 

ako púšťať žiakom film a ako sa dá použiť. Je veľmi vhodný k téme rasizmus, rodina 

a vzťahy v nej.  

Aktivity so žiakmi v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Drieňová 36 

 8.3.2017 práca  s triedou II.MPS na Drieňovej 36 

 26.4.2017 práca s triedou I.I+S na Drieňovej 36 

 30.3. 2017 beseda v triede II.A na tému duševné zdravie 

Žiaci sa rozprávali na tému stres, smútok, depresia a ako to zvládať s pani Mgr. Alenou 

Kmeťovou a Mgr. Veronikou Zbortekovou. Žiaci spolupracovali, zapájali sa, stretnutie sa im 

páčilo. 

 5.5.2017 beseda v triede I.ML+MA na tému drogová prevencia 

Beseda sa uskutočnila s Mgr.Martinom Benkovičom.  So žiakmi sa rozprával na tému 

drogová prevencia, čo sú drogy, ako sa chrániť pred ich vplyvom. Žiaci boli unesení a veľmi 

spokojní s jeho prístupom. 

 26.5.2017 aktivity s triedou II.MPS po stretnutí práca s triedou  

S touto triedou sa spolupracovalo, pretože v nej bolo niekoľko problémov. Žiaci sa odfotili pri 

„hailovaní“ a dali to na internet, ubližovali si navzájom, rozbili dvere a bolo tu podozrenie na 

užívanie návykových  látok.  Niekoľkí žiaci odišli a situácia sa v triede upokojila.  

23.3. 2017 sa na našej škole uskutočnila beseda s plk. Mgr. Jánom Pažickým  z Okresného 

riaditeľstva PZ v Bratislave v triedach I.A a I.ML+MA. Mgr. Ján Pažický diskutoval so 

žiakmi o tom, čo je trestný čin,  čo je priestupok,  ako sa nestať obeťou trestného činu, čo 

robiť, ak sme sa stali obeťou alebo svedkom trestného činu. Diskutovalo sa o najčastejších 

trestných činoch, kde deti alebo mládež vystupujú ako poškodení alebo páchatelia.  
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5. VYUČOVACÍ   PROCES   A  JEHO   VÝSLEDKY 

 

Počet žiakov školy za školský rok 2016/2017 
 
 Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Ročník Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

I. 4 96 1 4 91 1 

II. 4 93 7 4 95 7 

III. 3 72 - 3 66 - 

IV. 1 29 - 1 28 - 

Nadstavbové 

štúdium 

      

I. 2 37 - 2 16 - 

II. 1 11 - 1 10 - 

Spolu 15 338 8 15 306 

 

8 

 

  

Počet novoprijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie na štúdium – na školský rok 

2017/2018 

Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy 

Ročník 

 

 

Spolu 

 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

 

 

Počet 

žiakov, ktorí 

konali 

prijímaciu 

skúšku 

 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

 

Počet 

prijatých 

žiakov 

 

 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

 

 

1.  ročník 

študijný 
odbor 

63 46 46 45 0 

1.  ročník 

učebný 

odbor 

71 0 60 60 60 

1.  ročník 

nadstavbové 
štúdium 

38 9 32 32 23 
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Žiaci prijatí na štúdium prestupom do prvých a vyšších ročníkov na  

školský rok 2016/2017 v tom istom školskom roku 

 
Roč. Počet 

prijatých 

žiakov 

spolu:   

37 

Počet 

podľa 

školy 

Názov školy,  z ktorej  žiaci prestúpili 

1. 22 1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 

Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody č.3, Skalica 

SSOŠ veterinárna, Bullova 2, Bratislava 

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 

Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava1 

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 

Stredná odborná škola info. a telekom. techn., Hlinícka 1, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 

Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava 

Športové gymnázium Ostredkova 10, Bratislava 

SOŠ Ivánska cesta 21, Bratislava 

SOŠ pre žiakov so sluch. postihn., Koceľova 26, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava 

 

2. 

 

 

 

 
 

15 
 

4 

1 

1 

2 

3 

1 

 

1 

1 

1 

Stredná odborná škola info. a telekom. techn., Hlinícka 1, Bratislava 

Stredná odborná škola masmed. a inf. štúdií, Kadnárova 7, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Duálna akadémia, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 

Poľnohospodárske centrum vzdelávania Salzkemmergut- 

Poľohospodárske učilište, SRN ....... 

Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava 

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

SOŠ Ivánska cesta 21, Bratislava 

 

 

3. 0   
 

4.  0   

NŠ 0   

 

 

 



- 10 - 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Priemerný prospech jednotlivých tried  školy – klasifikácia k 31.8.2017 

 

 
TRIEDA 

Priemerný 

prospech 

Trojročné  

učebné  

odbory 

I.A+E 2,98 

I.I+S 2,37 

II.A 2,86 

II.E+I 2,77 

III.A 2,93 

III.E+I+S 2,58 

Štvorročné  

študijné odbory 

 

I.ML+MA 2,66 

I.MPS 2,49 

II.ML+MA 2,16 

II.MPS 2,51 

III.MPS+ML+MA 2,54 

IV.MPS+MA 3,01 

Nadstavbové 

štúdium 

I.EN+PRS 2,06 

I.ST 2,78 

II.STR+PRS 2,70 

 

 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017 v polroku a na konci 

školského roka 

Príloha č.1 a č.2 
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VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE MATURITNÝCH SKÚŠOK  

 
 

 

EXTERNÁ ČASŤ MS – september 2016 

 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

 

Počet žiakov,  

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemerná 

úspešnosť školy  

v % 

Slovenský jazyk a literatúra -  6 6 0 28,65 

Anglický jazyk  B1 1 0 0 ----- 

Nemecký jazyk B1 1 1 0 13,30 

Celkový výsledok školy - 8 7 0 26,45 

 
 

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ  ČASTI MS – september 2016 

 

 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS  -  september 2016 

 

 

 

Obdobie 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali  MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí vykonali MS 

úspešne 

 

Počet žiakov, 

ktorí mali povolenú opravnú 

skúšku 

September 12 10 4 5 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS – február  2017 

 

 

 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS  - február 2017 

 

 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

Priemerná 

úspešnosť školy v % 

Slovenský jazyk a literatúra -  5 5 0 35,74 

Anglický jazyk  B1 1 0 0 ------- 

Nemecký jazyk B1 0 0 0 ------- 

Celkový výsledok školy - 6 5 0 ------ 

 

Predmet 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali   MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemer predmetu 

Praktická časť OZ 0 0 0 ----- 

 

Obdobie 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali  MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí vykonali MS 

úspešne 

 

Počet žiakov, 

ktorí mali povolenú opravnú 

skúšku 

Február  3 3 2 1 



- 12 - 

 

 

EXTERNÁ ČASŤ MS – marec 2017  

 

 

 

 

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ  ČASTI MS – marec 2017 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS – apríl  2017 
 

 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS – máj 2017 

 

 
 

 

 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

Priemerná 

úspešnosť školy v 

% 

Slovenský jazyk a literatúra -  40 39 3 43,40 

Anglický jazyk  B1 38 37 2 55,00 

Nemecký jazyk B1 3 3 0 28,35 

Celkový výsledok školy - 42 41 4 42,25 

 

Predmet 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

Anglický jazyk 

 

Nemecký jazyk 

 

Matematika 

 

Trieda 

 

Priemerná  

úspešnosť v % 

 

 

Priemerná  

úspešnosť v % 

 

 

Priemerná  

úspešnosť v % 

 

Priemerná  úspešnosť 

v % 

IV.MPS + MA 42,98 35,43 ------ ------ 

II.ST+STR+EN 44,68 60,60 28,35 ------ 

Celkový výsledok školy 43,40 55,0 28,35 ------ 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

 

Počet žiakov,  

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemerná 

úspešnosť školy v 

% 

Slovenský jazyk a literatúra - - 40 39 0 40,42 

Anglický jazyk  B1 38 37 0 52,46 

Nemecký jazyk B1 3 3 0 38,57 

Celkový výsledok školy - 42 41 0 42,73 

 

Predmet 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali   MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemer predmetu 

Praktická časť OZ 39 37 0 1,35 
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VÝSLEDKY  PODĽA TRIED A PREDMETOV – EXTERNÁ ČASŤ MS – riadny termín 2017 

 

 

 
VÝSLEDKY  PODĽA TRIED A PREDMETOV – PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS – riadny termín 2017 

 

 

 
VÝSLEDKY  PODĽA TRIED A PREDMETOV – ÚSTNA  FORMA INTERNEJ ČASTI MS – riadny termín 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

Anglický jazyk 

 

Nemecký jazyk 

 

Trieda 

 

Priemerná  úspešnosť v % 

 

Priemerná  úspešnosť v % 

 

 

Priemerná  úspešnosť v % 

IV.MPS + MA 58,54 57,32 ------ 

II.ST+STR+EN 47,48 58,75 52,50 

Celkový výsledok školy 53,01 58,03 52,50 

 

Predmet 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali   MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemer predmetu 

 

Slovenský jazyk a literatúra 39 28 3 2,96 

Anglický jazyk  37 27 4 3,00 

Nemecký jazyk 2 1 0 2,00 

Teoretická časť OZ 39 28 0 2,46 

Celkový výsledok školy 39 28 6 2,78 

 

Predmet 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

Anglický jazyk 

 

Nemecký jazyk 

 

Teoretická časť  

odbornej zložky 

 

Trieda 

 

Priemer  

predmetu 

 

Priemer  

predmetu 

 

 

Priemer 

  predmetu 

 

 

Priemer 

  predmetu 

 

IV.MPS + MA 3,05 2,85 ----- 2,35 

II.STR+PRS 2,75 3,43 2,00 2,63 

Celkový výsledok školy 2,96 3,00 2,00 2,43 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácia záverečných skúšok 2016-17 

 

    
september 

2016 
                

trieda   

p
o

če
t 

ži
ak

o
v 
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a 
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 š

k.
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r 
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m

b
ri

 

z 
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n
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m
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é 
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n
á 
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em
er

n
á 
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e 
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e
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p
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m
i 

d
o

b
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p
ro
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el
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III.I+S 17 I 1 0 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 0 0 

      S 1 0 1 3,00 1 2,00 1 2,00 0 0 1 

III.A 16 A 5 0 5 3,00 5 2,40 5 3,40 0 1 4 

III.E  14 E - - - - - - - - - - - 

  SPOLU 47   7 - 7 2,71 7 2,14 7 2,86 1 1 5 
 

  
   

február 
2017 

                  

trieda   

p
o

če
t 

ži
ak

o
v 

n
a 

ko
n

ci
 š

k.
 r

o
ka

 

O
d

b
o

r 
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n
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i Z

S 
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 f
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i 

z 
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n
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p
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m
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o
b
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p
ro
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el

i 
III.I+S 17 I - - - - - - - - - - - 

      S - - - - - - - - - - - 

III.A   16 A - - - - - - - - - - - 

III.E  14 E - - - - - - - - - - - 

  SPOLU 47   - - - - - - - - - - - 
 

  
   

jún 2017                   

trieda   

p
o

če
t 

ži
ak

o
v 

n
a 
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n
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k.
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o
ka
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III.E+I+S 21 E 6 0 6 2,67 6 2,00 6 2,67 1 1 4 

      I 8 0 8 2,13 8 1,50 8 2,00 3 1 4 

 
  

 
S 7 0 7 1,43 7 1,29 7 1,57 4 3 0 

III.A  16 A 16 0 16 2,56 16 1,88 16 2,25 3 3 10 

  SPOLU 37   37 0 37 2,56 37 1,70 37 2,14 11 8 18 
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Zoznam učebných a študijných odborov a ich zameraní vyučovaných v školskom roku 

2016-17 

   
     Učebné odbory 

2683 H 11     elektromechanik – silnoprúdová technika - E 

2487 H 01    autoopravár – mechanik - A 

3661 H         stolár - S 

3678 H        inštalatér - I 

 
Študijné odbory 

2682 K      mechanik počítačových sieti - MPS 

6405 K    pracovník marketingu - MA 

3776 K 01  mechanik lietadiel – mechanika - ML 

 
Nadstavbové študijné odbory 

2414 L 01   strojárstvo - výroba montáž a opravy prístrojov a zariadení - STR 

2675 L 02   elektrotechnika- výroba a prevádzka strojov a zariadení - EN 

3659 L        stavebníctvo - ST 

6403 L   podnikanie v remeslách a službách - PRS  

 

 

 

6. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 
Zúčastnili sme sa – navštívili - zorganizovali: 

 

AKCIE ŠKOLY 2016/2017 
 

1. Zahájenie školského roka 

 

Na Exnárke sme  odštartovali nový školský rok 2016/2017 v nepriaznivom počasí dňa 5. 

septembra 2016. Žiaci vyšších ročníkov sa zvítali s triednymi učiteľmi hneď ráno o ôsmej, no 

a na prvákov, našich nových študentov, sme si vyhradili deviatu hodinu. S prvákmi prišli aj 

rodičia, ktorých bolo v triedach osobne privítať aj vedenie školy spolu so zriaďovateľom.  
 

2. Európsky športový deň 

 

V dňoch 12.- 16. 9 . 2016 sa konal Európsky športový týždeň, ktorého sme sa zúčastnili aj my. 

Všetci žiaci našej školy, dokonca aj niektorí pedagógovia v počte cca 250 absolvovali štafetový beh 

okolo školy, čím podporili myšlienku zapojiť sa v čo najväčšom počte do športovej aktivity. Športu 

zdar! 

 

3. Divadelné predstavenie Moliére 

 

Vo štvrtok 27.10.2016 sme navštívili v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava predstavenie Zdravý 

nemocný. Moliére sa v poslednej svojej hre nevysmieva len chorobnej túžbe po zdraví, liečebným 
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metódam a skorumpovaným lekárom, ale aj prehnanému strachu zo smrti a zároveň v opozícií voči nej 

uvažuje o hľadaní pravdy, autenticity života a radosti z neho.  

 

4. JUVYR 

 

 25. ročník Juniorských dní remesiel – JUVYR. Uskutočnil v bratislavskej Inchebe v dňoch 10. – 11. 

11. 2016. Nechýbali na ňom ani vyslanci našej strednej školy. Výstavný stánok hneď oproti hlavnému 

pódiu s číslom 23 návštevníkom ponúkol pestrú, živú, odbornú a hlavne zábavnou formou 

uskutočnenú prezentáciu našej školy. Tento rok bol v počte záujemcov najsilnejší. Len samotnú súťaž 

„Manuálna zručnosť remeselníka“ absolvovalo 114 žiakov základných škôl, ktorí na JUVYR prišli.  

5. Doktor Macbeth 

 

V piatok 4.11.2016 sme navštívili v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava predstavenie Doktor 

Macbeth. Je november 1989. Prvý týždeň Nežnej revolúcie. Nikto zatiaľ netuší, ako to všetko 

dopadne. Doktor Macbeth je hra o moci. 

 

6. Spolupráca so ZŠ 

 

Aj tento školský rok sme pokračovali v spolupráci so základnými školami, ktorou chceme ich 

žiakom priblížiť remeselné odbory. Žiaci druhého stupňa  sa v našich dielňach mohli zoznámiť s 

množstvom náradia a osobne si vyskúšať veľa úkonov, ktoré musí odborník – remeselník 

ovládať. Tento rok sme žiakom bližšie predstavili odbory stolár a inštalatér. 

 

7. Nadácia Volkswagen 

 

V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, z grantového programu projekty zamestnancov, sa 

nám podarilo vybaviť učebnými pomôckami učebňu pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár – 

mechanik. Získali sme modely motorov – dvojtaktného, štvortaktného a dieselového  štvortaktného 

a tiež modely čerpadiel – zubového a piestového a model vnútornej čeľusťovej brzdy – všetko v sume 

1000 €. Tieto modely sú názornými učebnými pomôckami, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu 

vyučovaniu autoopravárov.  

 

8. Spolupráca so spoločnosťou MUREXIN 

 

Partner našej školy, spoločnosť MUREXIN, ktorá nám významnou mierou pomáha pri zatepľovaní 

budov, zabezpečila navyše prostredníctvom svojich odborných zamestnancov praktickú ukážku, pri 

jednom z našich projektov. Zúčastnili sa jej naši majstri spolu so žiakmi prvých ročníkov.  

 

9. Ďeň otvorených dverí 

 

Pravidelné dni otvorených dverí patria k riadnemu stredoškolskému životu. Inak tomu nebolo ani 

tento školský rok 2016/2017. Prvé  DOD bolo na Exnárke 23. novembra 2016 od 8.00 h do 15.00 

h.  Tento rok sme  pre žiakov ZŠ pripravili trendy technológie, ktoré naša škola zapája do bežného 

vyučovania najmä v odbore mechanik počítačových sietí a mechanik lietadiel. Na novembrovom DOD 

si mohli žiaci ZŠ vyskúšať letecký trenažér, ovládanie humanoida ale aj lietanie s dronom.  
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Samozrejmosťou bola  krátka prezentácia o škole a štúdiu spojená s exkurziou po dielňach. Na záver, 

ako je na Exnárke zvykom, prebehlo zlosovanie cien.  

 

10. I Bobor 

 

V dňoch 7.11. a 8.11. 2016 sa zúčastnilo 68 žiakov našej strednej školy  informatickej súťaže iBobor. 

Potrápili si hlavy, overili svoje vedomosti a mnohí aj s dobrými výsledkami. 

 Najlepší riešitelia  z našej školy 

Kategória Junior:  

Tomáš Varga, 2. ML+MA                             52,02 bodov, 88 percentil Diplom úspešného 

riešiteľa! 

Nicolas Mészáros, 2. ML+MA                     49,35 bodov, 84 percentil 

Martin Bilka, 2. ML+MA                               45,36 bodov, 79 percentil 

11. Cosmos Discovery  

Dňa 15.11 2016 naša trieda lll.MPS+ML+MA navštívila výstavu Cosmos v Inchebe. Výstava 

bola zameraná na „vesmírny život“. Na výstave sme začali prezentáciou, alebo, lepšie 

povedané, krátkym filmom o tom, ako to všetko začalo. Kto prvý sa dostal do vesmíru až po 

to, kto ako prvý okúsil mesačný povrch. Počas celej výstavy sme mohli nájsť veĺa krásnych 

kúskov, ako prvé skafandre, kúsky odlomených častí raketoplánov a dokonca prvé cigarety vo 

vesmíre.  

12. REMS a John Guest na našej škole  

V utorok 15. novembra 2016 sa na našej strednej škole uskutočnili dve odborné prezentácie s 

praktickými ukážkami pre našich žiakov odboru inštalatér. Ing. Blišák, 

zástupca anglickej spoločnosti John Guest, ktorá je celosvetovo najväčším výrobcom 

nástrčných spojok, ventilov a trubiek s jedinečným patentom “Push-Fit” našim žiakom 

prakticky predviedol nové trendy v tomto segmente a žiaci sa mohli aj prakticky presvedčiť o 

jednoduchosti, rýchlosti a hospodárnosti tohto systému spájania. 

Druhou odbornou prezentáciou bola ukážka zástupcu spoločnosti REMS, ktorá je špičkou 

medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa profesionálnym náradím na opracovávanie rúr.  

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem  

19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa konal 10.-11. novembra 2016 

v priestoroch bratislavskej Incheby. Súťažili sme s fiktívnou firmou „Hodinový manžel, 

s.r.o.“, ktorej predmetom podnikania sú drobné opravy v domácnosti. Žiaci III. MA  odboru 

pracovník marketingu vytvorili prezentačný stánok, vizitky, letáky, katalóg a propagačné 

materiály. Uzatvárali kontrakty s inými firmami, rozvíjali schopnosť pracovať v tíme, 

komunikovať, riešiť problémy, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť. Cvičná firma 

podporila ich kreativitu, pomohla získať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a stala 
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sa mostom medzi teóriou a praxou. Celkové umiestnenie na 14. mieste /z50/ s počtom 36 

bodov je pre nich povzbudením a zbavilo ich „strachu“ z podnikania.  

14. Bibliotéka  

Dňa 11.11.2016 sme už tradične navštívili Bibliotéku, jednu z najväčších knižných 

udalostí roka na Slovensku. Festival plný prednášok, prezentácií, predajných akcií, ale aj 

stretnutí s obľúbenými autormi.  

15. Pozor, dobrý pes!  

Nie len názov divadelného predstavenia, ale aj jeho protagonisti  v reálnom scenári a skvelým 

výkonom upútali našu pozornosť v inak bežnom, decembrovom školskom pondelku.  Chvíľka 

čakania vo vestibule a potom už do sedačiek hľadiska divadla Ludus. 70 minút smiechu, 

zamyslenia, ale aj prekvapivých slovných zvratov na každého iste zapôsobilo hlavne v čase 

očakávania Vianoc a taktiež veľmi podobných situácií odohraných v predstavení.  

16. Spoznávanie remesiel  

Žiaci Základnej školy sv. Vincenta de Paul pri dnešnej návšteve dielní na našej strednej 

odbornej škole začali pracovať na prvých výrobkoch. Dievčatám sa najviac zapáčil odbor 

stolár a tak pracovali spoločne na vtáčej búdke, ktorú po dokončení zavesia pred svoju školu a 

poslúži práve v tomto období pre vtáčikov. Chlapci sa pustili do polyfúzneho zvárania v 

inštalatérskej učebni a dali si za ciel zhotoviť z PPR rúr stojanček na mobil. Tešíme sa že aj 

takýmto hravým spôsobom pokračuje náš projekt Polytechnika, ktorý naša stredná škola 

začala minulý školský rok. A pevne veríme, že vrátiť remeslo do rúk mladým ľudom nie je 

nemožné. 

17. Cenné druhé miesto v stolnom tenise  

Žiaci našej školy sa ako družstvo SSOŠ Exnárova, pod vedením Mgr. Cibičeka  zúčastnili 

07. 12. 2016 obvodného kola BA II + III turnaja v stolnom tenise. Turnaj sa uskutočnil v 

stolnotenisovej hale na Kadnárovej ulici v Bratislave. V náročnom zápolení so žiakmi iných 

škôl sa naši žiaci prebojovali až do finále, kde podľahli súperovi a získali tak pre našu SOŠ 

skvelé druhé miesto. Gratulujeme k úspechu a dúfame, že budúci rok siahneme na 

prvenstvo! 

18. Stretnutie výchovných poradcov na našej SOŠ  

Dňa 2. decembra 2016 sa uskutočnilo na našej strednej odbornej škole historicky prvé 

stretnutie výchovných poradcov základných škôl. 

Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť zúčastnených s reálnym prostredím našej 

školy formou exkurzie. Exkurzia bola realizovaná v dvoch základných častiach. 
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Na začiatku prvej časti výchovných poradcov privítal generálny riaditeľ školy Ing. Pavol 

Hanuska, riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej, sociálny pedagóg a výchovný poradca Mgr. Eva 

Trnkusová a hlavný majster pre Odborný výcvik Mgr. Jozef Lukianov. Po krátkom 

teoretickom predstavení školy výchovní poradcovia postupne navštívili priestory 

Odborného výcviku – všetky dielne. Počas prehliadky prebiehali zaujímavé konzultácie aj 

s prítomnými majstrami odborného výcviku a čo je veľmi dôležité aj so samotnými žiakmi. 

Bolo milé sledovať kontaktné stretnutie výchovnej poradkyne so svojimi bývalými žiakmi 

v stolárskej dielni. 

Po návšteve dielní pokračovala exkurzia druhou časťou – podrobnejšou prezentáciu 

našej školy  

Zaujímavého stretnutia sa zúčastnilo 17 výchovných poradcov zo základných škôl, ktoré 

zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Malacky a Pezinok. Veríme, 

že aj táto naša skúsenosť bude kompasom pre riaditeľov základných škôl pri uvoľňovaní 

výchovných poradcov na stretnutia výchovných poradcov s cieľom exkurzia na strednej 

škole.  

19. Nové číslo školského časopisu EXNÁRKA  

Ďalšie číslo nášho školského časopisu Exnárka je v obehu len dva dni a už máme výhercu – 

správneho lúštiteľa našej tajničky. Je ním žiak I. MPS Dominik Čikel, srdečne gratulujeme.  

20. Zážitkové vzdelávanie  

Naši žiaci učebného odboru – automechanik a nadstavbového štúdia strojárstvo sa zúčastnili 

odbornej prednášky s praktickými ukážkami diagnostiky automobilov na FEI STU Bratislava. 

Týmto by sme sa chceli poďakovať ústretovému prístupu vedenia FEI a hlavne p. Ing. 

Koszorúsovi majiteľovi firmy Global- Trade za veľmi hodnotnú prednášku s praktickými 

meraniami so špičkovými diagnostickými prístrojmi pre automobily. 

21.  Deň otvorených dverí – vyhodnotenie  

V polovici februára je na našej strednej odbornej škole zvykom usporiadať druhý deň 

otvorených dverí v školskom roku. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. V stredu, 

15.2.2017 sa uskutočnil v poradí druhý deň otvorených dverí, na ktorý prišlo 85 deviatakov v 

sprievode takmer dvadsiatich rodičov. Takáto účasť nás veľmi teší o to viac, že takmer 90 % 

návštevníkov DOD uviedlo v dotazníku: „áno, som rozhodnutý/-tá študovať na Vašej strednej 

škole“. Rovnako nás teší, že si naša stredná škola udržiava záujem žiakov o štúdium od 

Malaciek cez Bratislavu, Pezinok až po Sládkovičovo.  

22. Boli sme pozrieť ÚAMT FEI STU  

Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave nás pozval na svoj deň 

otvorených dverí a tak sa v utorok 07.02.2017 študenti našej strednej školy odboru mechanik 
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počítačových sietí vybrali pozrieť čo je to „automobilová mechatronika“ v podaní vedcov a 

profesionálov najznámejšej technickej univerzity na Slovensku. A keďže  sa práve na 

Fakultu elektrotechniky a informatiky hlási veľa z našich absolventov odboru mechanik 

počítačových sietí, nebolo  nad čím dlho uvažovať. Študenti III. MPS v sprievode majstrov 

odbornej výchovy zažili naozaj pútavý a veľmi zaujímavý deň na fakulte, kde si 

mohli vyskúšať elektro kolobežku, segway, pozrieť rôzne druhy elektro vozidiel, „odhaliť 

tajomstvo“ magnetickej levitácie, nazrieť do problematiky počítačového modelovania, či 

vypočuť si prednášku prítomných odborníkov. Nový odbor automobilová mechatronika 

všetkých zaujal a naši tretiaci tak majú možnosť premýšľať o svojom neskoršom smerovaní 

na vysokej škole, či v pracovnej budúcnosti. 

23. Beseda na aktuálne témy  

Dňa 23.1. 2017 sa na našej škole konala  beseda s odborníkom z centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej 36. Besedy sa zúčastnili žiaci 

prvého ročníka a boli poučení o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Rozprávali sa 

o tom, že aj nevinná poznámka, posmešok na adresu človeka, ktorý je inej národnosti, pleti, či 

vierovyznania môže byť kvalifikovaný ako trestný čin. Hlavným poučením pre našich žiakov 

bolo to, že aj nerozvážny mladícky čin môže skončiť pred súdom a mať pre nich vážne 

následky aj do budúcna. Aj organizovaním takýchto besied chceme predchádzať intolerancii, 

šikanovaniu, prejavom rasizmu, fašizmu a xenofóbie, témam nanajvýš aktuálnym. 

24. 3D vodováha LADER  

V dielni našich inštalatérov sme v stredu privítali slovenského vynálezcu a technika 

Ladislava Erdélyiho, s jeho špeciálnym vynálezom 3D vodováhou LADER. Táto 

vodováha slúži na presnú a rýchlu inštaláciu podomietkových vodovodných vývodov a 

podomietkových telies batérií. Pán Erdélyi pútavou prednáškou prezentoval v praktických 

ukážkach našim žiakom ako sa 3D vodováha správne používa a objasnil tak jej nesporné 

výhody. Aj týmto spôsobom ďakujeme pánovi Erdélyimu za odbornú prezentáciu a návštevu 

našej školy. Je nutné poznamenať, že je to už v poradí šiesta návšteva u našich inštalatérov, z 

radov profesionálov – odborníkov v inštalatérskej profesii za obdobie pol roka, za čo vďačíme 

nášmu šikovnému majstrovi Miroslavovi Vargovi a tiež vedeniu školy. Teší nás, že si firmy 

našli k nám cestu a hlavne, že ich odborné praktické prezentácie prinesú ešte väčšiu 

odbornosť a zručnosť našim žiakom – budúcim samostatným odborníkom. 

25. Facelook  

Multimediálny koncert FACELOOK v rámci Česko-slovenského koncertného turné, 

ktorý sa konal  18. januára 2017 v DK Ružinov, bol syntézou hudby, herectva, výtvarného 

umenia, filmovej animácie a počítačovej grafiky. Študentom našej SSOŠ priblížil témy ako 

sú: láska, priateľstvo, rodina, čestnosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, ale aj 

negatívne stránky ako lož, rasizmus, cyberbullying a pod. Autori mali snahu motivovať 

študentov k ich vlastnému úsudku a k správnemu posudzovaniu reality. Študentov oslovilo 

a nadchlo audiovizuálne spracovanie scény, videoprojekcia, laseranimácia, svetelný design 
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a v neposlednom rade hudobné prevedenie koncertu profesionálnymi hráčmi. Spevák 

a gitarista Roman Révai, multiinštrumentalista a autor projektu Bobo Kantor posunuli 

hudobný a audiovizuálny zážitok z koncertov o veľký krok dopredu. 

26. Alca plast, s.r.o. – produktové školenie  

Prvý deň v škole po prázdninách sme na odbornom výcviku odštartovali produktovým 

školením v podaní p. Ivo Fischera zo spoločnosti Alca plast, s. r. o. Břeclav. Veľmi pútavá 

prednáška o produktoch a ich využití v modernej praxi žiakov učebného odboru inštalatér 

zaujala o čom svedčil aj záverečný spontánny potlesk.  Čo nás však teší najviac je fakt, že 

nasledujúca návšteva bude spojená s certifikačným školením a skúškami pre našich žiakov. 

Tešíme sa že o našu školu ako aj odbory je záujem aj zo strany spoločností, ktoré si takýmto 

spôsobom hľadajú, školia a odborne vzdelávajú svojich potencionálnych partnerov 

či spolupracovníkov. 

27. Odborná exkurzia vedy a techniky  

Výborná exkurzia , kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského 

„Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom 

experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry 

a vzdelávania. Idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných 

skúseností a zážitkov. Žiaci mali príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým 

daná vec funguje, každý z nich si odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Je to 

koncept, ktorý v sebe spája  školu, múzeum i zábavný park. Výborné!!! 

28. Zaujímavá návšteva  

V spolupráci s tunajším Okresným riaditeľstvom Policajného zboru sa dňa 22.3. 2017 

žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky s plk. Mgr. Jánom Pažickým. Pán plk. Mgr. 

Ján Pažický v prednáške poukázal na to, čo je trestným činom, čo je priestupkom, ako sa 

nestať obeťou trestného činu, čo robiť, ak sa mladistvý stane svedkom, alebo obeťou 

trestného činu. Rozobral najčastejšie trestné činy,  kde deti a mládež vystupujú ako 

poškodení alebo ako páchatelia trestných činov. Žiaci boli oboznámení aj so zákonom 

o Policajnom zbore ( kto  a za  akých podmienok sa môže stať príslušníkom Policajného 

zboru). 

29. Olympiáda v anglickom jazyku 2017  

Dňa 29.3.2017 sa uskutočnila na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

„OLYMPIADE 2017“. Prebiehala   v čase od 10:20 – 13:15 hod. v triede č. 137. Olympiáda 

bola určená pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v prekladoch si 

zmerali nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov. 

http://www.alcaplast.cz/
http://sous-ruzinov.sk/ucebne-odbory/
http://sous-ruzinov.sk/ucebne-odbory/


- 22 - 

 

Rozdelení boli do 2 kategórií (1., 2. ročník a 1. nadstavbový ročník – I. kategória, 3., 4 a 2. 

nadstavbový ročník – II. kategória.) Súťaž    trvala  90 min. Traja najlepší v oboch 

kategóriách boli odmenení vecnými cenami. Tak a máme tu víťazov ! 

Zúčastnilo sa jej 44 najlepších študentov v anglickom jazyku. Takáto vysoká účasť bola 

prvýkrát v histórii tohto podujatia. 

Po dôkladnom preštudovaní prekladov sme vyhlásili nasledovných víťazov: 

30. Klokan 2017  

Kadet O12 a Junior O34 sú tajné kódy, ktorým rozumejú len tí najlepší v štúdiu zákonitostí 

štruktúry, zmeny a priestoru, alebo ak chcete diagramov a čísiel. Ak by náhodou znela táto 

veta ako hádanka, riešením je  názov vedného odboru „matematika“. Teda tí najlepší 

matematikári z „Exnárky“, zasadli ako tradícia velí a j tento rok pred testy obľúbenej 

celosvetovej súťaže Matematický klokan.  

31. Netradičná ponuka  

V rámci rozšírenia možností uplatnenia sa našich absolventov sa dňa 1.3.2017 na našej 

škole uskutočnila beseda s príslušníkmi  Zboru väzenskej a justičnej stráže. Naši študenti 

dostali veľa informácií o podmienkach prijatia. Tiež sa dozvedeli,  čo musia predložiť 

v priebehu prijímacieho konania. Príslušníci žiakov informovali,  aké previerky musí 

záujemca absolvovať. Najviac otázok študentov smerovalo na obsah previerky fyzickej 

zdatnosti. Na záver besedy sa študenti dozvedeli výhody služobného pomeru.  

32. Profesia days 2017  

Dnes sme sa spolu s našimi „štvrtákmi – čoskoro maturantmi“ boli pozrieť v Incheba 

Expo Bratislava na ďalšom ročníku Profesia days. Podujatie organizuje spoločnosť 

Profesia, prevádzkovateľ najväčšieho slovenského jobportálu Profesia.sk. Aj tento rok sa zišlo 

na podujatí množstvo firiem a spoločností, ktoré majú záujem o nových spolupracovníkov. 

Bolo naozaj z čoho vyberať a množstvo zúčastnených, veľkých a známych spoločností je 

dôkazom toho, že dopyt po zamestnancoch je silný. Naši štvrtáci si naživo vyskúšali 

komunikáciu v rôznych stánkoch vystavovateľov a mali možnosť zistiť ako by mohol vyzerať 

pohovor v dnešných moderných, medzinárodných spoločnostiach a tiež čo zaujímavé im 

okrem pracovnej náplne vedia ponúknuť. Veľtrh bol obohatený živými rozhovormi na 

hlavnom pódiu, mnohými vzdelávacími aktivitami a samozrejme rôznymi zónami po celom 

komplexe, z ktorých sme na záver nevynechali ani našu obľúbenú IT. 

33. Lyžiarsky výcvikový zájazd 2017  

Tretí  februárový týždeň sa 29 žiakov a 3 učitelia  našej školy zúčastnili lyžiarskeho 

výcviku.  
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Odchádzalo sa v nedeľu, vlakom z hlavnej stanice. Ubytovaní sme boli v Liptovskej Osade 

a autobusom sme dochádzali za snehom na Donovaly.  Každé ráno, veselí a  nedočkaví . 

Lyžiarsky výcvik sa konal hneď od raňajok do druhej. Lyžovať sa naučili všetci . Aj tí, čo si 

prvý deň ani nevedeli zapnúť lyže a skontrolovať viazanie, na tretí deň mali zlyžované celé 

Záhradište. Pomalú pomu, rýchlu pomu, sedačku aj kotvový vlek. Po všetkých tratiach. Tí , 

ktorí už predtým lyžovali, sa zdokonaľovali.  Posledné dva dni lepší lyžiari zvládli aj 

náročnejší terén na zjazdovke Nová hoľa. Celé lyžovanie bez jediného úrazu. J Počasie nám 

prialo,  každý deň bol slnečný.  

Po obede a krátkom odpočinku sa konali športové súťaže,  tí v lepšej kondícii aj posilňovali 

v posilňovni. Unaveným svalom sme dopriali každý večer relax  v aquaparku . Plávanie , 

sauna, bazén s bublinkami a tryskami, biliard, bowling, stolný futbal.   

Počas kurzu sa uskutočnil turnaj v bowlingu a plavecké preteky.  

No a samozrejme sa každý deň bodovali izby a najporiadnejší dostali na záverečný večer tortu 

. 

Užili sme si pekný týždeň v krásnom prostredí  plný športu, otužovania a zábavy.  

34. Úspešní absolventi  

Gaudeamus igitur… piatok 26. mája 2017 znela v priestoroch našej školy študentská 

hymna . Úspešní absolventi si práve v tento deň prišli  prevziať  maturitné vysvedčenia . 

Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo  za prítomnosti generálneho riaditeľa Ing. Pavla 

Hanusku , riaditeľa školy Mgr. Milana Gibeja , triednych učiteliek a majstrov OV.  Všetci im 

na prahu dospelosti zaželali veľa zdravia a elánu pri zdolávaní ďalších životných skúšok. 

Budeme im držať palce a veľmi radi ich na pôde školy kedykoľvek uvítame. 

35. Päť nezabudnuteľných dní v Londýne  

24 hodín v autobuse. Náročná cesta, spánok na sedačke, každé 4 hodiny krátka prestávka. 

Potom trajekt v Callais a odtiaľ konečne výhľad na biele skaly anglického pobrežia v prístave 

Dover. Prvé miesto v Anglicku, odkiaľ pokračujeme do Londýna.  Noc strávená v autobuse 

plynule prechádza do spoznávania mesta. Prehliadku začíname v štvrti Greenwich, nazvanú 

podľa nultého poludníka, ktorý rozdeľuje zemeguľu na západnú a východnú pologuľu. 

Sprievodkyňa nám vysvetľuje a vysvetľuje a vysvetľuje…Obrovský zelený park j len jednou 

z gigantických oddychových zelených zón Londýna. O chvíľu naskakujeme do lodičiek 

a absolvujeme vyhliadkovú plavbu po Temži. Z lodičiek obdivuje krásu moderného mesta 

snúbiacu sa s históriou. Po ochutnávke tradičného „fish and chips“ vchádzame do Tower of 

London, fotíme sa s „beefeaters“, spoznávame symboly a legendy Veľkej Británie…Neskôr 

sa kocháme nádherným výhľadom na Londýn z výšky 135 m z London Eye. To je len jedna 

z atrakcií, ktoré postupne absolvujeme. Míňame budovy Parlamentu so známou vežou Big 

Ben, čo sa po správnosti volá Elisabeth Tower , potom Trafalgare Square, kde organizujeme 

spoločnú fotku pod sochou admirála Nelsona a dávame rozchod na námestí zábavy. To všetko 

na krok od China town plného červených lampiónov a filmovej atmosféry 30.rokov. Späť 

k autobusu a spoločne na „meetpoint“ a rozdelenie do rodín. Žiaci zažívajú prvotný kultúrny 
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šok, no na druhý deň sa vítame s úsmevmi na tvárach.  Černošské rodiny sú starostlivé 

a komunikatívne. Žiaci majú po prvýkrát majú možnosť rozprávať anglicky naživo. Je to 

určite veľká výhoda. Druhý deň začíname skoro ráno. Presúvame sa metrom a ideme do 

múzea voskových figurín, po obede nás čakajú štúdiá Herryho Pottera. To sú zážitky! Fyzicky 

sa dotýkame zázračných artefaktov použitých vo filme a vstupujeme do sveta čarovných 

kúziel, zaklínadiel a zázrakov. Pre umocnenie zážitkov si v autobuse pustíme Kameň 

mudrcov, prvý a najlepší diel Harryho Pottera. Tretí deň sa lúčime s Londýnom, aby sme si 

vychutnali atmosféru kráľovského života návštevou ich sídla do Windsor. Vlajka nad 

Windsorom je vztýčená, čo je symbolom, že kráľovná Elisabeth II. sa nachádza niekde 

v útrobách paláca. Deň zakončujeme spoločnou fotkou pred prominentnou strednou školou 

v malebnom študentskom mestečku Eton. Ešte krátky rozchod na nákup suvenírov a Londýn 

zanechávame za sebou. Sme plní dojmov, nových zážitkov a skúseností. Mnohí zo žiakov 

nám dali otázku „Kde to bude budúci rok?“ S úsmevom odpovedáme „Škótsko“ a určite sa už 

teraz tešíme. Tento školský študijno-poznávací výlet, ktorý trval 5 dní v čase od 24.4.-

28.4.2017 pripravili pre žiakov našej školy učitelia anglického jazyka Mgr. Ján Horecký 

a Mgr. Andrea Nagyová a zúčastnilo sa ho 25 žiakov.  

36. SSOŠ & IKEA Industry Slovakia s.r.o.  

To, že absolventi našej SSOŠ získavajú svoje prvé pracovné miesta ihneď po ukončení 

štúdia tak v odboroch učebných ako aj študijných je jasným signálom, že odborné vzdelanie 

je vážené a  žiadúce. Tento fakt je veľmi potešujúci nielen pre školu a pedagógov, majstrov, 

či vedenie školy, ale hlavne pre študentov a ich rodičov. Potešujúci je aj fakt, že živnostníci, 

malé, stredné, ale aj veľké spoločnosti zistili, že absolvent nabitý teoretickými vedomosťami 

bez praxe je platným hráčom tímu až po nejakej dobe a teda je nutné vynaložiť prostriedky 

a čas, kým sa ním stane. Jednou z takýchto spoločností je aj IKEA Industry Slovakia s.r.o. 

Od prvého kontaktu, cez jednotlivé peripetie odborného výcviku, rôznorodosť žiakov až po 

prvý návrh pracovnej zmluvy pre nášho žiaka ubehol len polrok. Veľmi moderný, príjemný a 

hlavne profesionálny prístup celého tímu IKEA Industry, najmä riaditeľa Ing. Milana Suryho 

a HR manažérky Mgr. Ivany Behúnovej, sú predzvesťou dlhodobej spolupráce dokonca vo 

viacerých odboroch, ktoré na našej SSOŠ ponúkame.  Pevne veríme, že tento trend bude 

pokračovať a Slovensko bude mať prepojenie medzi školou a reálnymi spoločnosťami na 

najvyššej úrovni, čo zabezpečí kontinuálnosť prechodu zo školy do zamestnania. 

37. Kariéra a emócie  

Koncom marca a začiatkom apríla navštívili mladí podnikatelia našu školu aby odovzdali 

naším žiakom skúsenosti s prácou s emóciami, typológiami ľudí  a prípravou na personálny 

pohovor. Pán Marián Lipovský s pánom Rendošom sa zaoberajú informáciami z  finančného 

trhu, ktoré posúvajú ich skoro 25 tisícom spokojných  klientov, s ktorými úzko spolupracujú a 

za 12 rokov vybudovali sieť o takmer 200 ľuďoch, ktorí pracujú v tejto brandži a poskytujú 

ich klientom informácie z finančného trhu na rôznych pozíciách, od klientskeho pracovníka 

po malý, stredný a top manažment. Majú skúsenosti s headhuntingom a recruitingom, 

v rámci ktorých absolvovali pohovory s tisíckami ľudí. 
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Druhá časť ich práce spočíva vo výučbe osobnostného rozvoja, prostredníctvom ktorej aj 

naším študentom odovzdali  kúsok ich pohľadov na podnikanie v praxi, na vytváranie 

 spoločenskej zodpovednosti, na hodnoty a osobnosť mladých študentov a motivovali ich k 

tomu, aby zobrali zodpovednosť do vlastných rúk a sami rozhodli o svojej budúcnosti. 

38. ISIC preukazy   

V tomto školskom roku ponúkla naša škola žiakom možnosť zakúpiť si  preukaz ISIC. 

39. Športový deň na Exnárke 

Zábava, šport, hudba a mesiac jún je skvelý mix, ktorý tradične patrí k školskému roku na 

našej škole a ktorému my hovoríme športový deň. Nie je to len deň plný súťažných 

športových disciplín, hudby a zábavy, ale zároveň aj akési neformálne rozlúčenie sa so žiakmi 

tretích ročníkov učebných odborov, ktorých budúci týždeň čakajú záverečné skúšky. Tento 

rok sme k florbalu, nohejbalu, orientačnému behu, šachu či stolnému tenisu pridali aj streľbu 

zo vzduchových zbraní. Deň sa vydaril, nálada bola skvelá a víťazom jednotlivých disciplín 

boli odovzdané sladké odmeny. Všetci sa tešíme na ten budúcoročný, lebo je predzvesťou 

blížiacich sa letných prázdnin. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili príprav 

a tiež všetkým športuchtivým účastníkom. Osobné poďakovanie patrí našej vychádzajúcej 

fotografickej hviezde Filipovi Kubisovi za množstvo „cool“ momentiek! 

40.Tradičný výlet do Viedne 

 4.5.2017 sme už tradične navštívili Viedeň, kde máme stále čo pozerať. Teraz sme boli aj v 

múzeu kočov, ktorými sa vozili cisári. Aj my by sme sa radi odviezli… Tento rok bol 

zájazd vzrušujúcejší a zaujímavejší pre našich chlapcov, lebo sme ho absolvovali spolu s 

dievčatami z SOŠ Svätoplukova, s ktorými sme uzavreli družbu.  

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 

Názov 

súťaže 

Umiestnenie 

SOČ      

Silná ruka      

 

  

Beh 2. miesto     

Matematický klokan   66-76 miesto 

 
  

Stolný tenis  2.miesto     

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Vzdelávacie poukazy od september 2011 trvá 254 žiakov -prijaté 

https://www.facebook.com/photo.Kubis/
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poukazy 

Infovek apríl 2005 trvá  

Kultúrne poukazy december 2011 trvá 321 žiakov, 

38 pedagógov 

Erazmus + september 2014 september 2017 spoluautorstvo 

učebnice 

anglického jazyka 

pre elektro odbory - 

Mgr. Ján Horecký   

 
 

7. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

 
V školskom roku 2015/16 nebola na škole štátnou školskou inšpekciou vykonávaná 

žiadna inšpekčná činnosť.   

 

8. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY 

ŠKOLY 
 

Aj v školskom roku 2016-17 sme venovali primeranú pozornosť zlepšovanie 

materiálno technického vybavenia školy a počas celého roka sme dopĺňali vybavenie školy 

novými učebnými pomôckami a materiálnotechnickým vybavením v súlade so normatívami 

pre jednotlivé odbory. V  priebehu školského roka boli svojpomocne vymaľované triedy  tak, 

aby sme neustále zlepšovali prostredie, v ktorom prebieha výchovno-vyučovací proces. 

Priestorové a materiálno - technické vybavenie školy je na úseku teoretického vyučovania 

veľmi dobré. V uplynulom školskom roku prebiehalo teoretické vyučovanie v 20 triedach, 

z toho 7 bolo odborných, 3 triedy sa využívajú najmä pri delení tried na skupiny. Ďalších 5 

tried vybavených IKT s pripojením na internet sa využívalo na vyučovanie 

všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov vrátane informatiky.  Žiaci mali k dispozícii 

v pedagogickom procese 76 osobných počítačov s pripojením na internet. Na vyučovaní sa 

využívalo 8 interaktívnych tabúľ a 18 dataprojektorov, 1 skener. Pedagogický zamestnanci 

a administratívny zamestnanci používali 16 osobných počítačov,  31 notebookov a 1 skener. 

Na škole je k dispozícii 26 tlačiarni, z toho 3 multifunkčné. Takmer všetky triedy sú vybavené 

keramickými tabuľami a učebnými pomôckami, ktoré sa využívajú na vyučovanie 

jednotlivých  predmetov podľa  učebných a študijných odborov. V priestoroch celej školy je 

možné WIFI pripojenie na internet. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sme 

využívali 1 vlastnú  a 1 prenajatú telocvičňu. Okrem toho majú žiaci k dispozícii aj vonkajšie 

ihrisko. 

Aj na úseku praktického vyučovania neustále zlepšujeme a inovujeme prostredie, 

v ktorom prebieha vyučovací proces. V minulom školskom roku sme dokončovali 

a doplňovali hlavne dielňu, určenú na cvičné práce pre učebný odbor autoopravár - mechanik. 

Aj do dielne pre inštalatérov, elektromechanikov a stolárov pribudli nové a modernejšie 

učebné pomôcky.  Aj dielne pre iné učebné a študijné odbory sme neustále doplňovali 

učebnými pomôckami tak, aby ich vybavenie zodpovedalo normatívom pre jednotlivé odbory. 

Praktické vyučovanie prebiehalo v týchto priestoroch: 
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Pre odbor: 

Študijný (učebný) odbor Špecifikácia 

inštalatér 1 dielňa 

stolár  1 dielňa 

mechanik počítačových sieti  4 dielne 

operátor stavebnej výroby 1 dielňa 

autoopravár- mechanik 1 dielňa 

elektromechanik 1 dielňa 

pracovník marketingu obchodný dom TESCO 

mechanik lietadiel letisko M.R.Štefanika 

  

 

Po zaučení v dielenských priestoroch školy pokračuje väčšina našich žiakov 

v odbornej príprave u našich zmluvných partnerov, ktorých technické vybavenie zodpovedá 

najnovším technológiám. Sú to predovšetkým firmy ako Telecom,  Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, TESCO, letisko M.R.Štefánika a mnohé bratislavské aj mimobratislavské 

autoservisy, firmy SIEL, ELSTEAM, ELVIP, LIFTSTAV, ale aj mnohé drevárske firmy 

a spoločnosť IKEA pre odbor stolár, kde vykonávali odborný výcvik žiaci učebných odborov 

ako sú autoopravári, inštalatéri, elektromechanici, stolári, ale aj žiaci študijných odborov 

mechanik počítačových sieti, pracovník marketingu, mechanik liedadiel.  

Všetci žiaci študijného odboru mechanik lietadiel vykonávali odborný výcvik na 

letiskách v blízkom okolí Bratislavy (letisko M.R.Štefanika a letisko Boleráz) a všetci žiaci 

odboru pracovník marketingu v spoločnosti Tesco v Bratislave na Kamennom námestí.  

Na odbornom výcviku vo firmách bolo v školskom roku 2016-17 celkovo okolo 

218 žiakov. 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
     Príloha č.3 
 

 

9.  CIEĽ, KTORÝ SI  ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE 

ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ROK A VYHODNOTENIE 

JEHO PLNENIA 
 

 Aj v  školskom roku 2016-17 sme  dávali dôraz na rozvoj odborného vzdelávania 

a jeho prepojenie s praxou. Ďalej sme rozvíjali spoluprácu s firmami a spoločnosťami, 

s ktorými sa osvedčila spolupráca v minulých školských rokoch, ale uzavreli sme zmluvy aj 

s mnohými novými spoločnosťami. Ich počet bol  v minulom školskom roku spolu 103. 

Napriek tomu nedokážeme uspokojiť požiadavky viacerých firiem tým, aby sme im dodali 

žiakov z niektorých učebných odborov. 

 V oblasti teoretického vyučovania  ešte stále výsledky našich žiakov nedosahujú 

uspokojivé výsledky predovšetkým v externej časti maturitných skúšok. Ešte stále je veľa 

žiakov, ktorí dlhodobo prípravu na maturitné skúšky podceňujú, vykazujú vysokú absenciu 

a všetko sa to prejaví v ich výsledkoch na maturitnej skúške. Avšak tieto výsledky sú 

spôsobené aj neprimeranou preferenciou iných študijných odborov v bratislavskom regióne, 

čo má za následok nedostatočnú konkurenciu pri výbere žiakov do študijných odborov. 

V tejto oblasti nás preto čaká ešte veľa práce. 
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 Oblasti materiálno-technickej venujeme neustále veľkú pozornosť. Pravidelne podľa  

finančných možnosti dopĺňame inventár,  učebné pomôcky, stroje a nástroje. V tomto 

školskom roku sa nám podarilo získať finančnú podporu na nákup učebných pomôcok 

z nadácie Volkswagen. 

 Okrem výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl patrí k činnosti našej školy aj 

ďalšie vzdelávanie absolventov iných študijných a učebných odborov v súlade so zákonom 

568/2009. Táto naša činnosť sa neustále rozširuje, pretože v tejto oblasti dochádza 

k neustálemu nárastu záujmu o rekvalifikácie na remeselné profesie. Aj to svedčí o tom, že 

dobrých remeselníkov je v regióne stále málo. 

Naďalej rozvíjame spoluprácu s rôznymi cechmi. Účasťou na odborných prednáškach 

alebo seminároch, ktoré tieto cechy organizujú, majú možnosť  naši kolegovia dozvedieť sa 

od zástupcov renomovaných firiem o nových technológiach, nových technologických 

postupoch, inováciach prístrojového a strojného vybavenia a načerpať mnoho nových 

podnetov do svojej pedagogickej činnosti.  

Škola si v koncepcii rozvoja stanovila ako jednu z priorít poskytovanie kariérneho 

poradenstva, ako pridanej hodnoty školy svojim žiakom, čo sa stretlo s mimoriadne 

priaznivou odozvou zo strany žiakov aj ich rodičov. Kariérna poradkyňa po veľmi dobrých 

skúsenostiach z priebehu projektu a využívania tejto ponuky na škole poskytuje kariérne 

poradenstvo našim študentom aj naďalej. 

V  oblasti personálnej neustále prispôsobujeme zloženie pedagogického zboru tomu, 

aby zodpovedal skladbe vyučovaných odborov a predmetov a bol  plne kvalifikovaný.  

 

10.  OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 

VÝSLEDKY, OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ 
 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 ochota, ústretovosť 

 individuálny prístup k žiakom 

 profilácia na odbory žiadané trhom 

práce 

 dobrá spolupráca pri zabezpečovaní 

OV s firmami a živnostníkmi 

 spolupráca s Cechmi 

 spolupráca so Živnostenským zväzom 

 dobré technické vybavenie školy 

 sociálny program pre žiakov 

a zamestnancov školy 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 

 veková štruktúra pedagogických 

zamestnancov 

 absencia niektorých učebníc pre 

všeobecnovzdelávacie a odborné 

predmety 

 priemerné výchovne – vzdelávacie 

výsledky a vysoká absencia žiakov 
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11.  VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 

povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich 

úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Škola pri príprave žiakov na povolanie dosahuje veľmi dobré výsledky. Tým, že 

spolupracujeme s mnohými zamestnávateľskými organizáciami, cechmi, so Slovenskou 

živnostenskou komorou a živnostníkmi, flexibilne prispôsobujeme obsahovú náplň 

vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov a trhu práce. V požiadavkách od zamestnávateľov 

stále viac rezonuje požiadavka na absolventov hlavne remeselných profesií. Tomu 

prispôsobujeme aj plány našich výkonov. Aj z týchto dôvodov viacerí naši zmluvní partneri 

ponúkajú pracovné miesta našim žiakom, ktorí vykonávali praktické vyučovanie u nich. Od 

úradov práce nemáme informácie o evidencii našich žiakov ako uchádzačov o zamestnanie, 

skôr je dopyt po niektorých profesiách, v ktorých žiakov pripravujeme alebo by sme mohli 

pripravovať, ak by o ne bol záujem zo strany žiakov ZŠ. V tomto smere je však potrebná aj 

zmena v štruktúre prideľovania počtu tried pre jednotlivé učebné a študijné odbory. Niektorí 

absolventi maturitného štúdia pokračujú v štúdiu aj na vysokých školách. 

 

 

 

12.  ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 
 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Sídlo školy je v tichom prostredí obklopené parkovou zeleňou a okolitými budovami. 

Je asi  70 metrov  vzdialená od frekventovanej štvorprúdovej Ružinovskej ulice, ktorou 

premávajú aj električky, preto je pre cestovanie veľmi dobre prístupná. 

Všetky triedy sú priestranné, vzdušné, svetlé a slnečné, pravidelne maľované 

s podlahami pokrytými PVC. Viacero učební je vybavených novým nábytkom, ktorý neustále  

priebežne renovujeme vo vlastných dielňach v rámci OV a dopĺňame novým vybavením. 

Systém upratovania a čistenia priestorov na teoretickom a praktickom vyučovaní je 

podrobne rozpracovaný v prevádzkovom poriadku. 

Pre žiakov našej  školy je k dispozícii bufet a možnosť  stravovať sa  v jedálni 

v objekte gymnázia, pričom na obed mali možnosť voľby z niekoľkých  jedál.  

 

Voľno časové aktivity školy 

 

V školskom roku 2016/17 škola vydala 338 vzdelávacích poukazov, ktoré mohli žiaci 

využiť na svoje voľnočasové aktivity. Z nich naša škola prijala 254 poukazov na činnosť 19 

krúžkov. Boli to tieto krúžky: 

 

1 Angličtina zábavnou formou 

2 Krúžok priateľov umenia, lit. a filmu 

3 Angličtina pre maturantov 

4 Športový krúžok (bedm. + st. tenis) 

5 Športový - posilňovanie 

6 Športovo - turistický 

7 Architektúra  
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8 Kariérne poradenstvo 

9 Poznaj pamiatky Bratislavy 

10 Angličtina pre začiatočníkov 

11 PC nás baví 

12 Elektrotechnický krúžok 

13 Umelecko - výtvarný  

14 Fyzika v živej prírode 

15 Šachový krúžok 

16 PC - krúžok 

17 Tvorivá dielňa 

18 Svet motorov 

19 Rezbárske práce 

 

 

13.  VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A ŽIAKMI, RODIČMI A ĎALŠÍMI 

FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ SA NA 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V ŠKOLE PODIEĽAJÚ 
 

Spolupráca s rodičovským združením 

Na našej škole vyvíja svoju činnosť rodičovské združenie, ktoré veľmi úzko 

spolupracuje s vedením školy aj celým pedagogickým zborom  prostredníctvom triednych 

aktívov a konzultačných rodičovských združení, podľa vopred stanoveného harmonogramu. 

Tento harmonogram umožňuje dlhodobo rodičom naplánovať do svojich aktivít aj  svoju 

účasť na triednych aktívoch a konzultáciách.  Napriek tomu by sme uvítali vyššiu účasť 

rodičov na týchto stretnutiach.  

Rada rodičov, ako výkonný orgán Rodičovského združenia sa pravidelne stretáva pred 

triednymi aktívmi aj so zástupcami vedenia školy. Jej členmi sú  delegovaní zástupcovia 

každej triedy.  

Aj v minulom školskom roku  zabezpečovala škola svoj chod s finančnou, 

materiálnou, ale aj organizačnou podporou Rodičovského združenia.  Rodičia finančne 

prispievali na organizáciu rôznych akcií, ktoré organizovali pedagogickí zamestnanci pre 

žiakov. Pre efektívnejšiu komunikáciu s rodičmi znovu fungovala na škole elektronická 

žiacka  knižka s podporou nášho dodávateľa e-škola.  

Ako škola hodnotíme spoluprácu s Rodičovským združením ako štandardnú.  

 

Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada, ktorej prácu aj v školskom roku 2016/2017 koordinovala Ing. 

Tatiana Vychovalá, sa snažila uskutočňovať aktivity na spestrenie života našej školy. Na 

podporu aktívnej účasti žiakov na dianí v škole mali členovia ŽŠR možnosť podieľať sa aj na 

riešení aktuálnych problémov školy, ale túto možnosť využívali minimálne. 

Žiaci ŽSR pomáhali pri organizovaní Dňa otvorených dverí. 

Aj tento rok sme pokračovali v pozitívnej propagácii školy, aby o úspechoch školy 

a jej študentoch bola informovaná široká verejnosť.  
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Spolupráca školy a verejnosti   

 V školskom roku 2016/17 sme školu prezentovali na verejnosti viacerými spôsobmi. 

Zorganizovali sme predovšetkým dva krát  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov 

základných škôl a ich rodičov, kde sme okrem priestorov našej školy prezentovali aj ukážky 

z práce jednotlivých odborov, ktoré na škole vyučujeme. Zúčastnili sa ho rodičia, žiaci ZŠ, 

ako aj niektorí učitelia ZŠ.  

O činnosti našej školy sa mohla verejnosť a žiaci ZŠ a SŠ veľa dozvedieť aj počas 

našej účasti na propagačno-výstavnej akcii JUVYR 2016.  

Našu škola spolupracuje s verejnosťou aj účasťou vo  verejných zbierkach. V minulom 

školskom roku sa naši žiaci zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom a Biela pastelka. 

V uplynulom školskom roku sme sa na verejnosti prezentovali aj tým, že sme ponúkli 

spoluprácu s našou školou aj okolitým základným školám. Žiaci z týchto škôl si mohli 

v priestoroch našej školy vyskúšať manuálne zručnosti z učebných odborov, ktoré vyučujeme 

na našej škole.  

 Aj spolupráca našej školy s viac ako 100 firmami pri zabezpečovaní odborného 

výcviku žiakov bola veľmi dobrou propagáciou našej školy a práce našich žiakov. 

  

ZÁVER: 

 

Vypracoval: Mgr. Milan Gibej – riaditeľ školy 

 

Na vypracovaní správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa podieľali: 

Mgr. Katarína Čavojová 

Ing. Daniela Hívešová PhD. 

Mgr. Eva Trnkusová 

Ing. Želmíra Kováčiková 

Ing. Marián Krebs 

Ing. Peter Novotný 

Mgr. Ivana Mračková 

Mgr. Jana Hlinková 

Ing. Lenka Dohányosová 

Mgr. Dora Majtánová 

Ing. Mária Kostolná 

Mgr. Mariana Federičová  

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Plán práce školy na školský rok 2016 / 2017 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých   predmetových komisií. 

5. Informácie o činnosti Rady školy v SSOŠ 

6. Ďalšie podklady  

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 11. októbra 2017 
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Vyjadrenie rady školy: 

 

Rada školy odporúča - neodporúča zriaďovateľovi UNI TRADE INSTITUTE,  s.r.o. 

s c h v á l i ť. 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava za školský rok 2016/2017 prerokovala Rada školy 

dňa 25. októbra 2017.  

 

 

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

                                  Mgr. Ján Horecký 

 predseda Rady školy pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava  

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

UNI TRADE INSTITUTE, s.r.o. 

s c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava za školský rok 2016/2017 

 

 

Bratislava 08.11.2017 

 

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

                              za zriaďovateľa Ing. Pavol Hanuska, konateľ 


