
 



  

 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2015/2016 

  

 

Spojená škola 

Kremnička 10 

974 05 Banská Bystrica 

 
§ 2 ods. 1 a) 
ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE   

 

Názov školy:      Spojená škola 

 

Adresa školy:      Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 

 

Telefónne a faxové číslo školy:    048/410 22 75 

        048/416 36 35 

       048/410 22 75 - fax   

 

Internetové a elektronické adresy školy:  www.stavebnabb.eu 

                sekretariat@stavebnabb.eu 

 

Údaje o zriaďovateľovi školy:    Banskobystrický samosprávny kraj 

       Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica  

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 PaedDr. Milan PONICKÝ, riaditeľ školy 

 Ing. Janka ZÁZRIVCOVÁ, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie SOŠs 

 Ing. Alena SCHMIDTOVÁ, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie SPŠs 

 Mgr. Jozef POMPURA, hlavný majster odbornej výchovy 

 Ing. Jozef KOPRDA, vedúci úseku technicko-ekonomických činností 

 Mgr. Mária PÁSZTOROVÁ, vedúca vychovávateľka školského internátu 

 

Rada školy – zloženie: 

 Mgr. Gabriela JANOŠTÍNOVÁ, zástupca pedagogických zamestnancov školy,  

                                                                  predsedníčka rady školy 

 Mgr. Marianna KEMKOVÁ, zástupca delegovaný zriaďovateľom 

 Ing. Anna ORFÁNUSOVÁ, zástupca delegovaný zriaďovateľom 

 Ing. Karol KONÁRIK, zástupca delegovaný zriaďovateľom 

 Ing. Peter VÝBOCH, zástupca delegovaný zriaďovateľom,  

 Eva MEDVEĎOVÁ, zástupca rodičov žiakov 

 Ján KOSTÚR, zástupca rodičov žiakov 

 Ľuboš ADAMOV, zástupca rodičov žiakov 

 Bc. Blanka HRAŠKOVÁ, zástupca pedagogických zamestnancov školy  

 Ivana MÁLUSOVÁ, zástupca ostatných zamestnancov školy 

 Matúš DOBRÍK, zástupca žiakov 

 

 



  

 

Poradné orgány riaditeľa školy: 

 pedagogická rada 

 porada vedenia 

 predmetové komisie 

 športová rada 

 inventarizačná komisia 

 vyraďovacia komisia 

 škodová komisia 

 technická komisia 

 metodické združenie školského internátu (ŠI) 

 

§ 2 ods. 1 b)  
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY, POČTOCH ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH 

ROČNÍKOCH, TRIEDACH, ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROCH, POČTE 

UBYTOVANÝCH ŽIAKOV V ŠI A POČTE ŽIAKOV V ŠPORTOVÝCH TRIEDACH 

A ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI: 
 

k 15.09.2015: 

Študijný - učebný  odbor 

Kód + názov 

Počet žiakov SŠ 

ročník Spolu 

I. II. III. IV. 

3656 K   operátor stavebnej výroby 21 21 9 24 75 

3446 K   grafik tlačových médií 12 12 15 22 61 

3693 K   technik energetických zariadení budov 16 27 25 23 91 

3673 H   kachliar 9 11 12 - 32 

3355 H   stolár 5 13 4 - 22 

3661 H   murár 6 - - - 6 

3675 H    maliar (elokovaná trieda) 4 - - - 4 

3650 M   staviteľstvo 30 29 29 19 107 

 

SPOLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

103 

 

 

113 

 

94 

 

88 

 

 

398 

 

 

 

 



  

 

 

Študijné odbory: 

I. ročník: 

Počet tried:     3   

Počet žiakov: 79 

 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

I.A operátor stavebnej výroby  21 21 

I.B technik energetických zariadení budov 

grafik tlačových médií 

16 

12 
28 

I.G staviteľstvo 30 30 

SPOLU   79 

 

II. ročník: 

Počet tried:      4  

Počet žiakov: 89 

 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

II.A operátor stavebnej výroby 21 21 

II.B technik energetických zariadení budov 27 27 

II.C grafik tlačových médií 12 12 

II.G staviteľstvo 29 29 

SPOLU   89 

 

III. ročník: 

Počet tried: 3 

Počet žiakov: 78 

 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

III.A operátor stavebnej výroby  

grafik tlačových médií 

9 

15 
24 

III.B technik energetických zariadení budov 25 25 

III.G staviteľstvo 29 29 

SPOLU   78 

 

IV. ročník: 

Počet tried:  4 

Počet žiakov: 88 

 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

IV.A operátor stavebnej výroby        24 24 

IV.B technik energetických zariadení budov 23 23 

IV.C grafik tlačových médií 22 22 

IV.G staviteľstvo 19 19 

SPOLU   88 

 

 



  

 

Učebné odbory: 

I. ročník: 

Počet tried:  2 

Počet žiakov:  24 

 

Trieda Odbory Počet žiakov – 

spolu 

I.C kachliar 

stolár 

murár 

9 

5 

6 

20 

I.D maliar (elokované pracovisko) 4 4 

SPOLU   24 

 

II. ročník: 

Počet tried:  1 

Počet žiakov: 24 

 

Trieda Odbory Počet žiakov – 

spolu  

II.D kachliar 

stolár 

11 

13 
24 

SPOLU   24 

 

III. ročník: 

Počet tried:  1 

Počet žiakov:  16 

 

Trieda Odbory Počet žiakov – 

spolu 

III.C kachliar 

stolár 

12 

4 
16 

SPOLU   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

k 31.08.2016: 

Študijný - učebný  odbor 

Kód + názov 

Počet žiakov SŠ 

ročník Spolu 

I. II. III. IV. 

3656 K   operátor stavebnej výroby 19 21 8 1 49 

3446 K   grafik tlačových médií 15 13 13 1 42 

3693 K   technik energetických zariadení budov 16 26 24 - 66 

3673 H   kachliar 7 11 - - 18 

3355 H   stolár 5 12 - - 17 

3661 H   murár 9 - - - 9 

3675 H    maliar (elokovaná trieda) 4 - - - 4 

3650 M   staviteľstvo 31 29 29 4 93 

 

SPOLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

106 

 

112 74 

 

6 

 

298 

 

Študijné odbory: 

I. ročník: 

Počet tried:     3   

Počet žiakov: 81 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

I.A operátor stavebnej výroby  19 19 

I.B technik energetických zariadení budov 

grafik tlačových médií 

16 

15 
31 

I.G staviteľstvo 31 31 

SPOLU   81 

 

II. ročník: 

Počet tried:      4  

Počet žiakov: 89 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

II.A operátor stavebnej výroby 21 21 

II.B technik energetických zariadení budov 26 26 

II.C grafik tlačových médií 13 13 

II.G staviteľstvo 29 29 

SPOLU   89 

 



  

 

III. ročník: 

Počet tried: 3 

Počet žiakov: 74 

 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

III.A operátor stavebnej výroby  

grafik tlačových médií 

8 

13 
21 

III.B technik energetických zariadení budov 24 24 

III.G staviteľstvo 29 29 

SPOLU   74 

 

IV. ročník: 

Počet tried:  3 

Počet žiakov: 6 

 

Trieda Odbory Počet žiakov - spolu 

IV.A operátor stavebnej výroby        1 1 

IV.C grafik tlačových médií 1 1 

IV.G staviteľstvo 4 4 

SPOLU   6 

 

Učebné odbory: 

I. ročník: 

Počet tried:  2 

Počet žiakov:  25 

 

Trieda Odbory Počet žiakov – 

spolu 

I.C kachliar 

stolár 

murár 

7 

5 

9 

21 

I.D maliar (elokované pracovisko) 4 4 

SPOLU   25 

 

II. ročník: 

Počet tried:  1 

Počet žiakov: 23 

 

Trieda Odbory Počet žiakov – 

spolu  

II.D kachliar 

stolár 

11 

12 
23 

SPOLU   23 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Počet žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami):  31 

 

Počet žiakov ubytovaných v ŠI:    193       

 

Počet žiakov v športových triedach:    71   (56 futbal, 15 atletika) 

  

 

§ 2 ods. 1 d)   

ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH A PRIJATÝCH ŽIAKOV DO I. ROČNÍKA 
 

Odbor Plán Prijatí Zapísaní Nezapísaní Zrušený 

zápis 

grafik tlačových médií 15 23 20 2 1 

operátor tlače 15 - - - - 

operátor stavebnej výroby  30 30 21 1 8 

technik energetických zariadení budov 30 26 20 5 1 

staviteľstvo 30 35 26 6 3 

kachliar 10 3 - 3 - 

murár 10 5 - 3 2 

maliar 10 1 - 1 - 

stolár 10 6 - 2 4 

strechár 10 - - - - 

kominár 10 - - - - 

stavebná výroba  30 18 10 8 - 

SPOLU 210 147 97 31 19 

 

■ plánovaný počet prijatých žiakov  210  

■ prijatí žiaci     147  

■ zapísaní žiaci     97    

■ nezapísaní žiaci      31      

■ zrušený zápis         19          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

e)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH  HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA    

     POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 
 

 

Stredná odborná škola stavebná 

 

Študijné odbory: 

Ročník Počet 

žiakov 

PV PVD P N Nekl. Podm. 

vylúčenie 

Vylúčenie Priemer 

triedy 

Vymeškané 

hodiny    

ospr. 

Vymeškané 

hodiny 

neospr. 

1. 50 6 11 31 2 0 1 0 2,33 3760 174 

2. 60 10 17 33 0 0 1 1 2,22 5495 405 

3. 45 8 4 33 0 0 3 1 2,43 5042 517 

4. 67 3 12 52 0 0 2 1 2,60 3928 589 

Spolu: 222 27 44 149 2 0 7 3 2,39 18225 1685 

 

Učebné odbory: 

Ročník Počet 

žiakov 

PV PVD P N Nekl. Podm. 

vylúčenie 

Vylúčenie Priemer 

triedy 

Vymeškané 

hodiny       

ospr. 

Vymeškané 

hodiny 

neospr. 

1. 25 4 1 19 1 0 0 0 2,20 2293 565 

2. 23 3 5 15 0 0 1 1 2,38 2467 123 

3. 14 2 2 9 0 1 1 0 2,35 1679 468 

Spolu: 62 9 8 43 1 1 2 1 2,31 6439 1156 

 

 

Stredná odborná škola spolu: 

SOŠ Počet 

žiakov 

PV PVD P N Nekl. Podm. 

vylúčenie 

Vylúčenie Priemer 

triedy 

Vymeškané 

hod. ospr. 

Vymeškané 

hodiny 

neospr. 

ŠO 222 27 44 149 2 0 7 3 2,39 18225 1685 

UO 62 9 8 43 1 1 2 1 2,31 6439 1156 

Spolu: 284 36 52 192 3 1 9 4 2,35 24664 2841 

 
 

Stredná priemyselná škola stavebná 

 

Ročník Počet 

žiakov 

PV PV

D 

P N Nek

l. 

Podm. 

vylúčenie 

Vylúčenie Priemer 

triedy 

Vymeškané 

hodiny 

ospr. 

Vymeškané 

hodiny 

neospr. 

1. 31 13 10 8 0 0 0 0 1,68 1678 10 

2. 29 5 13 9 2 0 0 0 2,00 2120 17 

3. 29 10 6 13 0 0 0 0 2,02 1868 134 

4. 18 5 2 6 5 0 0 0 2,43 782 217 

Spolu: 107 33 31 36 7 0 0 0 2,03 6448 378 

 

Maturitné skúšky 2015/16: 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 86 žiakov. 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL konalo 85 žiakov. 

Externú časť maturitnej skúšky z MAT konalo 6 žiakov. 



  

 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z CJ konalo 80 žiakov. 

Výsledky externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov 

v organizačnej zložke SOŠs: 

 

Predmet Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

[%] 

slovenský jazyk a literatúra 67 45,5 

anglický jazyk -  B1 52 64,0 

nemecký jazyk -  B1 10 36,2 

 

Externá časť maturitnej skúšky prebehla bez problémov v rámci platnej legislatívy. V 

porovnaní s predchádzajúcim šk. rokom bola úspešnosť lepšia vo všetkých predmetoch (SJL 

34,9%, ANJ 41,5%, NEJ 21,4%). 

 

Výsledky externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov 

a matematiky v organizačnej zložke SPŠs: 

 

Predmet Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

[%] 

slovenský jazyk a literatúra 18 45,1 

anglický jazyk - B1 14 41,8 

nemecký jazyk - B1 4 35,8 

matematika 6 28,3 

 

Externá časť maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov prebehla bez problémov. 

Na dobrovoľnú skúšku z matematiky sa prihlásilo 8 žiakov. EČ z MAT sa zúčastnili 6 žiaci.  

 

V porovnaní so školským rokom 2015/16 došlo na SPŠs v EČ MS v percentuálnych 

výsledkoch za predmet slovenský jazyk a literatúra k  zhoršeniu o 6,3%, v anglickom jazyku 

B1 k zhoršeniu o 8,9%, v nemeckom jazyk B1 k zlepšeniu  o 1,8% a v matematike k 

zhoršeniu o 7,5%.   

 

Výsledky externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích 

jazykov (SOŠs + SPŠs): 

 

Predmet Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

[%] 

slovenský jazyk a literatúra 85 45,3 

anglický jazyk – B1 66 52,9 

nemecký jazyk – B1 14 36,0 

matematika 6 28,3 

 

 

 

 

 



  

 

Výsledky praktickej časti odbornej zložky MS v organizačnej zložke SOŠs: 

 

 

Študijný odbor 

P
o
čet žia

k
o
v

 

P
o
čet žia

k
o
v

 

P
riem

e
r
 

P
riem

e
r
 

Forma 

 

praktická realizácia 

a predvedenie 

komplexnej úlohy 

 

obhajoba 

vlastného 

projektu 

obhajoba 

úspešných 

súťažných prác 

operátor stavebnej výroby 23 1,8 23 - - 

technik energetických zariadení budov 23 2,2 22 - 1 

grafik tlačových médií 21 2,0 21 - - 

 

Výsledky praktickej časti odbornej zložky MS v organizačnej zložke SPŠs:  

 

Študijný odbor 

 

Počet 

žiakov 

 

Priemer 

Forma- počet žiakov 

praktická 

realizácia 

a predvedenie 

komplexnej úlohy 

obhajoba 

vlastného 

projektu 

obhajoba 

úspešných 

súťažných 

prác 

staviteľstvo 13 1,7 4 4 5 

 

 

Výsledky ústnej časti MS v organizačnej zložke SOŠs: 

 

 

Študijný odbor 

 

Počet 

žiakov 

Predmety 

 

 

SJL 

 

 

AJ B1 

 

 

 

NJ B1 

 

 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 

operátor stavebnej výroby 24 2,8 2,9 3,7 2,3 

technik energetických zariadení budov 23 2,1 2,5 2,4 2,3 

grafik tlačových médií 21 2,6 2,8 3,0 2,6 

 

Výsledky ústnej časti MS v organizačnej zložke SPŠs: 

 

Študijný 

odbor 

SJL AJ 

B1 

NJ 

B1 

MAT Teoretická časť 

odbornej zložky 

Počet 

žiakov 

Priemer Počet 

žiakov  

Priemer Počet 

žiakov 
Priemer Počet 

žiakov  

Priemer Počet 

žiakov  

Priemer 

staviteľstvo 13 1,7 9 2,0 4 2,0 0 0,0 13 1,7 



  

 

 

§ 2 ods. 1 f) 
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, 

V KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, ZOZNAM 

UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 

 

Kód Názov študijného/učebného odboru – 

zameranie 

Učebné plány 

3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3457 K operátor tlače nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3446 K grafik tlačových médií ŠkVP – 1., 2., 3., 4. roč. 

3656 K operátor stavebnej výroby ŠkVP – 1., 2., 3., 4. roč. 

3693 K technik energetických zariadení budov ŠkVP – 1., 2., 3., 4. roč. 

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

8504 K 

01 

umelecko-remeselné spracúvanie dreva – 

stolárske práce 

nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

8504 K 

02 

umelecko-remeselné spracúvanie dreva –  

rezbárske práce 

nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

2435 H klampiar nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3355 H stolár ŠkVP – 1., 2., 3.roč. 

3661 H murár ŠkVP – 1. roč. 

3663 H tesár nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3678 H inštalatér nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3668 H montér suchých stavieb nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3673 H kachliar ŠkVP – 1., 2., 3. roč. 

3675 H maliar ŠkVP – 1. roč. 

3684 H strechár nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3688 H        kominár nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3650 M staviteľstvo ŠkVP – 1., 2., 3., 4. roč. 

3917 M  technické a informačné služby nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3659 L stavebníctvo nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 

3686 F stavebná výroba nevyučoval sa v školskom roku 

2015/2016 



  

 

§ 2 ods. 1 g) 
ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

       

 

Úsek 

Počet 
zamestnancov 

z toho 

kvalifikovaní nekvalifikovaní študujúci 

Teoretické vyučovanie 29 29 - - 

Praktické vyučovanie 12 12 - - 

Výchova mimo vyučovania 10 10 - - 

Pedagogickí zamestnanci 51 51 - - 

Nepedagogickí zamestnanci 21 21 - - 

Celkom 72 72 - - 

 

Na úseku teoretického vyučovania (organizačná zložka SOŠs a SPŠs) všetky predmety 

vyučovali 100 % kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. 

Na úseku praktického vyučovania je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 

Na úseku výchovy mimo vyučovania je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 

 

§ 2 ods. 1 h)  

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV  

ŠKOLY  

 

 

Druh vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

 

Začalo 

 

Pokračuje 

 

Ukončilo 

Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov      

organizovaná Metodicko-pedagogickým centrom 

(MPC) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Bakalárske štúdium - - - - 

Magisterské štúdium - - - - 

Doplnkové pedagogické štúdium - - - - 

Vzdelávanie organizované MPC  

(aktualizačné + funkčné inovačné) 

 

11 

 

11 

 

- 

 

11 

1. kvalifikačná skúška - - - - 

Špecializačné štúdium - - - - 

Aktualizačné vzdelávanie ŠIOV - - - - 

 

§ 2 ods. 1 i) 
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Pedagogickí zamestnanci uvedomujúci si významné miesto školy v rámci BBSK a celého 

Slovenska pri poskytovaní vzdelávacieho programu pre širokú verejnosť organizujú pre 

rozšírenie vzdelávacích aktivít účasť žiakov na vedomostných súťažiach, súťažiach zručnosti, 

športových podujatiach, dobročinných akciách a exkurziách. Aktivity v tomto smere sú 

vhodnou prezentáciou školy na verejnosti, podnecujúcim, motivačným faktorom pre žiakov 



  

 

pre ich ďalšie odborné vzdelávanie. Majú formatívny charakter a sú zamerané na viaceré 

zložky osobnosti žiaka.  

Konkrétne aktivity a prezentácia školy na verejnosti:  

A: Účasť žiakov a pedagogických zamestnancov na odborných exkurziách a výstavách: 

 Thermosolar - Žiar nad Hronom, 

 Výstava nábytku a bývania - Nitra, 

 CONECO- RACIOENERGIA – Bratislava – žiaci študijného odboru TEZB 

reprezentovali školu v rámci výstavného stánku Cechu vykurovania, tepelnej 

techniky a inštalácii (ďalej CVTTi), 

 Viessmann – Bratislava, 

 Tepláreň – Banská Bystrica, 

 Sklad prírodného kameňa – Rakytovce, 

 Architektúra mesta Banská Bystrica, 

 Arborétum Borová hora – Zvolen, 

 Pracovisko odborného výcviku u zamestnávateľa v areáli ZVT, 

 Wienerberger – Zlaté Moravce, 

 Betonárka ZAPA Banská Bystrica Majer, 

 Skúšobňa stavebných materiálov Stavtest Banská Bystrica, 

 KOBOK Piesok, 

 Inwald park Poľsko, 

 Envirofilm 2016, 

 Výstava fotografií „Motýle Slovenska“ – Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica, 

 Výstava Príbeh zberateľa – Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica, 

 Zbierka minerálov hornín a skamenelín zberateľa Samuela Bothára – 

Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica, 

 exkurzia Technické múzeum - Ostrava, 

 Veľtrh Gaudeamus - Nitra, 

 Technické múzeum  - Budapešť, 

 Letecké múzeum – Košice, 

 Výstava obrazov Iráčanky Reyhaneh Ghavipanjeh s názvom „Zákutia ženskej 

duše“ – galéria Zvolen, 

 200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen. 

B: Účasť žiakov na odborných súťažiach: 

 súťaž ENERSOL SK – organizovali sme školské a krajské kolo, organizovali sme 

účasť reprezentantov BBSK na celoslovenskom kole súťaže v Senici (v 

celoslovenskom kole obsadili žiaci školy Martin Balún – 2.miesto v hlavnej 

kategórii s prácou „Biomasa v praxi“, Matúš Dobrík sa umiestnil v hlavnej 

kategórii s prácou „Zelená škola“ na 6.mieste, 

 zapojili sme sa do 38.ročníka SOČ, učitelia odborných predmetov zorganizovali 

školské kolo. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov s 9 prácami v 4 súťažných 

odboroch. Úspešne sme v spolupráci s CVČ JUNIOR Banská Bystrica, BBSK 

a COVaP zorganizovali krajskú prehliadku SOČ v priestoroch školy (apríl 2016). 



  

 

Jej koordinátorom bola Ing.arch. Jarmila Kubišová. Na celoslovenskej prehliadke 

SOČ sa umiestnila práca T.Guzmu a M.Villára na 2.mieste a na 6.mieste práca 

P.Vjatrákovej, V.Fajčíkovej a K.Krajčiho,   

 súťaž žiakov stavebných škôl v problematike BOZP vyhlásená IOZ - organizovali 

sme školské kolo, traja žiaci reprezentovali školu na celoštátnom kole v Tatranskej 

Lomnici v máji 2016, kde ako družstvo obsadili 3 miesto z celkového počtu 15 

súťažných družstiev. Tretie miesto obsadilo družstvo v zložení M.Dobrík. Z. 

Tuhárska, L. Kazimier, koordinátori boli Mgr. Pompura a Ing. Pazúrik, 

 organizovali sme súťaž Matematický klokan – v kategórii Kadet 012 sme sa 

umiestnili na vynikajúcom 3.mieste zo 179 škôl, v kategórii Junior 034 na 

63.mieste zo 167 škôl, koordinátorka bola Mgr. Ďuricová, 

 v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len SKSI) sme 

organizovali 17.ročník súťaže o najlepší ročníkový projekt, 

 zúčastnili sme sa na súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov – Donovaly, 

 organizovali sme súťaž o najlepšiu fotografiu na tému „Môj najlepší zážitok 

z prázdnin“, 

 zúčastnili sme sa na súťaži o najlepšiu fotografiu „Zelený objektív“ – organizátor 

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, žiačka M.Ďurišová sa nominovala na 5 

dňové stretnutie mladých fotografov pod názvom Lesná škola mladých fotografov 

v okolí Trenčína, 

 v spolupráci s klubom Amavet sme organizovali technickú súťaž žiakov stredných 

škôl a Výstavu technickej tvorivosti mládeže, 

 organizovali sme literárnu súťaž na tému Ľudovít Štúr, 

 organizovali sme školské kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“,  

 organizovali sme školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku – 

najlepší žiaci postúpili do krajského kola,  

 organizovali sme školské kolo Olympiády ľudských práv, 

 jedna žiačka sa zúčastnila na literárnej a interpretačnej súťaži Kováčova Bystrica, 

 20 žiakov sa zúčastnilo na korešpondenčnej súťaži „Slovenčinárik“, 

 žiaci školy reprezentovali školu na krajskej súťaži „Mladý Európan“, 

 zapojili sme sa do vedomostnej súťaže Expert geniality show, 

 žiacka školská rada v spolupráci so žiackou školskou radou SPŠ J. Murgaša 

zorganizovala 0-tý ročník priateľského hokejového zápasu „Kremnička vs. 

Murgaška“, koordinátorka bola PhDr. Heldová, 

 zapojili sme sa do súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže „Zelený svet“ 

s témou „Parky a záhrady – moje najlepšie miesto na oddych“,  ktorá bola 

súčasťou Envirofilmu 2016. 

C: Dobročinné akcie: 

 žiaci školy sa zapojili do celoslovenskej zbierky „Hodina deťom“, koordinátorka 

bola PhDr. Heldová, 

 žiaci školy prispeli do verejnej zbierky „Biela pastelka“, koordinátorka bola PhDr. 

Heldová 



  

 

 žiaci školy pomohli zorganizovať verejnú zbierku „Úsmev ako dar“, koordinátorka 

bola PhDr. Heldová, 

 žiaci školy sa zúčastnili na úprave okolia rieky Hron v spolupráci so Správou 

povodia Hrona pri príležitosti Dňa vody, koordinátorka bola Mgr. Šimonovičová, 

 žiaci sadili stromčeky v školskom areáli, ktoré dostali na Envirofilme od nadácie 

Green Foundation, koordinátorka bola Mgr. Šimonovičová, 

D: Účasť na odborných prednáškach a seminároch: 

 účasť žiakov na odbornom seminári v rámci Cechových dní 2016 – Cech 

strechárov Banská Bystrica, 

 účasť učiteľov odborných predmetov na prezentáciách stavebných firiem v rámci 

SKSI (tepelné izolácie budov, bezprievlakové železobetónové stropné dosky), 

 účasť na prednáške firmy Velux - Banská Bystrica, 

 účasť na prednáške firmy Rheinzink, 

 organizovanie prednášky Ing, Čičmanca s CVTTi na tému „Kogeneračná 

jednotka“, 

  účasť žiaka školy na súťaži zručnosti organizovanej firmou Velux - Bratislava, 

 v spolupráci s Cechom kachliarov a COVaP sme organizovali odborný seminár na 

témy „Automatická regulácia horenia“  a „Krása kachlíc“, 

 v spolupráci s CVTTi sme organizovali odbornú konferenciu Energoinfo 2015 na 

tému „Alternatívne zdroje energie“, 

 zorganizovali sme odborné školenie s praktickými ukážkami: „Úprava stien 

novými technológiami/obklad Klinker“, 

 formou čítania textu s porozumením na vyučovacích hodinách si žiaci pripomenuli 

Medzinárodný deň školských knižníc. 

 

§ 2 ods. 1 j) 
ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

V šk. roku 2015/2016 bola škola zapojená do viacerých projektov. V decembri 2015 

bol ukončený projekt EÚ s názvom „ Kvalitná odborná príprava – isté zamestnanie“. V rámci 

tohto projektu bolo vytvorených množstvo prezentácií, pracovných listov, kontrolných testov 

a učebných textov, ktoré boli využívané vo výchovno-vzdelávacom procese v priebehu 

školského roka. Vďaka tomuto projektu sme zmodernizovali niekoľko učební a dielní OV, 

vybavili učebne novými IKT, novými programami a dielne novými zariadeniami a prístrojmi. 

Učitelia absolvovali množstvo odborných školení a školenie o komunikácii.  

Škola reagovala aj na výzvu projektu ERASMUS+, kde sme chceli nadviazať 

spoluprácu so školou v zahraničí (Kolín - ČR) a zrealizovať výmenné stáže našich študentov. 

S týmto projektom sme žiaľ neuspeli. 

Zapojili sme sa do nového projektu EDES, kde v spolupráci s EkoFondom pracujeme 

na tvorbe učebníc predmetu Technológia pre I.-IV. ročník študijného odboru TEZB. Tento 

projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty REFUGE a projekt pre tvorbu  študijného 

odboru technik energetických zariadení budov (Ing. Zázrivcová, Ing. Schmidtová, Ing. 

Schlanková). 



  

 

Participovali sme na projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

organizovanom ŠIOV. 

 

§ 2 ods. 1 k) 
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU    

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU (ŠŠI) 

Komplexná inšpekcia bola vykonaná v SOU a Učilišti ŠŠI školského inšpekčného centra 

(ŠIC) Banská Bystrica od 16.3. do 18.3.2005 a od 21.3. do 22.3.2005. 

 

Výsledky za SOU sú nasledovné: 

Teoretické vyučovanie: 

■ priebeh a výsledky vzdelávania a výchovy sú vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch    

v strednom pásme priemeru; 

■ priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania v odborných predmetoch sú v strednom 

pásme priemeru. 

Odborný výcvik: 

■ priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sú na hornej hranici priemernej  

úrovne. Celkové hodnotenie vyučovania je v strednom pásme priemeru. 

 

Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov na hornej hranici priemernej úrovne. 

Voľnočasové aktivity sú významným vplyvom na činnosť školy a sú v hornej hranici      

dobrej úrovne. 

Výchovno-vzdelávací proces celkom je v strednom pásme dobrej úrovne. 

Personálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces sú na hornej hranici priemernej 

úrovne. 

Priestorové podmienky sú na hornej hranici dobrej úrovne. 

Škola je dostatočne vybavená výpočtovou technikou . Materiálno-technické podmienky  

sú a hornej hranici priemernej úrovne. Psychohygienické podmienky sú v strednom pás- 

me dobrej úrovne.  Podmienky výchovy a vzdelávania celkom sú na hornej hranici prie- 

mernej úrovne. 

Riadenie školy 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania žiakov sú v strednom pásme dobrej úrovne. 

Plánovanie a realizácia koncepčných zámerov i cieľov je v strednom pásme dobrej úrovne. 

Odborné a pedagogické riadenie je na hornej hranici priemernej úrovne. 

Kontrolný systém školy je na spodnej hranici dobrej úrovne. 

Informačný systém školy je na spodnej hranici dobrej úrovne. 

Kvalita vedenia pedagogickej a pracovnej dokumentácie a orientácia v školskej legislatíve sú 

v strednom pásme priemernej úrovne. 

Riadenie školy celkom je na hornej hranici priemernej úrovne. 

 

Závery za SOU:  

Kvalita priebehu  a výsledkov výchovy a vzdelávania je priemerná, napriek dobrej úrovni 

výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je spôsobené používaním málo efektívnych metód 

a foriem vo vyučovaní, najmä odborných predmetov, ale aj nízkym záujmom o učenie sa zo 

strany žiakov. Rozvoj osobnosti žiakov, ktorý je na priemernej úrovni pozitívne  ovplyvňuje 

dobrá úroveň preventívnych, multidisciplinárnych a významných aktivít školy. Podmienky 

výchovy a vzdelávania sú v hornej hranici priemernej úrovne, vzhľadom na dobré priestorové 

a psychohygienické, ale priemerné personálne a materiálno-technické podmienky školy. 

Úroveň strategického a operatívneho plánovania, kontrolného a informačného systému je 



  

 

dobrá. Kvalita pedagogickej dokumentácie a odborné a pedagogické riadenie má priemernú 

úroveň a plnenie učebných plánov a osnov je na spodnej hranici priemernej úrovne. Riadenie 

školy dosahuje hornú hranicu priemernej úrovne. Celkové hodnotenie školy je 0,83, čo je 

v porovnaní so SR o 0,20 lepšie a v porovnaní s Banskobystrickým regiónom lepšie o 0,19. 

Školská inšpekcia hodnotila na dobrej úrovni: preventívne, multidisciplinárne a významné 

aktivity školy, priestorové a psychohygienické podmienky, plánovanie, informačný 

a kontrolný systém;  

na priemernej úrovni: celkovú úroveň vyučovania v hodnotených predmetoch, rozvoj 

osobnosti žiakov, koncepčnosť a hlavné ciele výchovy a vzdelávania, odborné a pedagogické 

riadenie. 

 

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá: 
■ veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna  

úroveň. 

■ dobrý – prevaha pozitív, formálne menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň. 

■ priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň. 

■ málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, podpriemerná úroveň. 

■ nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh  

výchovy a vzdelávania. 

 

Závery za Učilište: 

Kvalita priebehu  a výsledkov výchovy a vzdelávania je priemerná, napriek dobrej 

úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je spôsobené málo vyhovujúcou efektivitou 

učenia a úrovňou osvojenia vedomostí a zručností zo strany žiakov, v dôsledku ich nízkeho 

záujmu o vzdelávanie. Rozvoj osobnosti žiakov, ktorý je na priemernej úrovni pozitívne 

ovplyvňuje dobrá úroveň preventívnych, multidisciplinárnych a významných aktivít školy. 

Podmienky výchovy a vzdelávania sú v spodnej hranici priemernej úrovne, vzhľadom na 

dobré priestorové a psychohygienické, priemerné materiálno-technické, ale nevyhovujúce 

personálne a podmienky školy. Úroveň strategického a operatívneho plánovania, kontrolného 

a informačného systému je dobrá. Kvalita pedagogickej dokumentácie a odborné 

a pedagogické riadenie má priemernú úroveň a plnenie učebných plánov a osnov je na 

spodnej hranici priemernej úrovne. Riadenie školy dosahuje hornú hranicu priemernej úrovne.  

Celkové hodnotenie školy je 0,54, čo je v porovnaní so SR horšie o 0,09. 

Školská inšpekcia hodnotila na dobrej úrovni: preventívne, multidisciplinárne a významné 

aktivity školy, priestorové a psychohygienické podmienky, plánovanie, informačný 

a kontrolný systém; na priemernej úrovni: celkovú úroveň vyučovania v hodnotených 

predmetoch, koncepčnosť a hlavné ciele výchovy a vzdelávania, odborné a pedagogické 

riadenie; na málo vyhovujúcej úrovni: efektivitu učenia, úroveň osvojenia vedomostí a zruč- 

ností; na nevyhovujúcej úrovni: personálne podmienky. 

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá: 

Veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň. 

Dobrý – prevaha pozitív, formálne menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň. 

Priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň. 

Málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, podpriemerná úroveň. 

Nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh  výchovy 

a vzdelávania. 

Dňa 14.6.2006 vykonal v SOU a Učilišti následnú inšpekciu školský inšpektor ŠIC Banská 

Bystrica, ktorej predmetom bola kontrola stavu a úrovne odstránenia nedostatkov zistených 

komplexnou inšpekciou. 



  

 

V záveroch z následnej inšpekcie v SOU sa konštatuje, že akceptovaním odporúčaní sa 

odstránili nedostatky v oblasti riadenia a organizácie školy v oblasti riadenia a organizácie 

školy, vytvoril sa predpoklad pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšilo sa 

materiálne zabezpečenie školy. Splnením opatrení prijatých riaditeľom školy sa zlepšila 

činnosť najmä v oblasti uplatňovania učebných plánov a učebných osnov. Odstránili sa 

nedostatky v delení tried na skupiny, v organizácii vyučovania a vo vedení pedagogickej 

a pracovnej dokumentácie. Vzhľadom na personálne opatrenia sa zvýšila úroveň 

kvalifikovanosti praktického vyučovania a športovej prípravy 

Závery z následnej inšpekcie vykonanej v Učilišti sú nasledovné: 

Akceptovaním odporúčaní z komplexnej inšpekcie sa vytvoril predpoklad pre skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Splnením opatrení prijatých riaditeľom školy sa odstránili 

nedostatky vo vedení pedagogickej a pracovnej dokumentácie, zvýšila sa úroveň 

kvalifikovanosti praktického vyučovania. Kvalita a úroveň plnenia opatrení z komplexnej 

a následnej inšpekcie boli primerané a prispeli k zlepšeniu práce školy. V školskom roku 

2012/2013 sa komplexná inšpekcia v SOŠs z úrovne ŠŠI neuskutočnila.  

 

§ 2 ods. 1 l) 
ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

ŠKOLY 
Areál Spojenej školy (ďalej SŠ) je vytvorený z nasledovných funkčných celkov: 

Objekt č. 001 – pavilón teoretického vyučovania 

V objekte sa nachádza 26 učební, zborovňa, kabinety, pracovňa riaditeľa, sklad učebníc. 

V chodbe na prízemí sú umiestnené šatníkové skrine pre žiakov. Modernú učebňu pre 

študijný odbor 3693 K technik energetických zariadení budov využívame aj pre potreby 

vyučovacieho procesu v iných študijných a učebných odborov a na odborné vzdelávanie 

členov Cechu kachliarov, Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií a Komory 

kominárov Slovenska. Triedy sú vybavené IKT, zachovalými školskými lavicami, 

stoličkami a rysovacími doskami. Prostredníctvom projektu „Kvalitná odborná príprava – 

isté zamestnanie“ sa nám podarilo zariadiť fotoštúdio v miestnosti č. 003, ktoré využívajú 

najmä žiaci študijného odboru GTM, ale aj žiaci zo žiackej školskej rady, či žiaci, ktorí sa 

v priebehu šk. roka zapájali do rôznych fotografických súťaží. Fotoštúdio je vybavené 

rámovou konštrukciou pre pozadie, 3 pozadiami  pre scénu na fotografovanie, sadou 

reflektorov s rozptyľovačom, sadou filtrov, statívom na fotoaparát  a fotoaparátom zn. 

Canon. Z projektu EÚ a finančných prostriedkov školy sa nám podarilo zmodernizovať aj 

novú PC učebňu v miestnosti č. 109, ktorá slúži najmä žiakom študijného odboru GTM, 

ale aj žiakom iných odborov.  

Zakúpili sme 10 stolov pod PC, učiteľský stôl, policové skrinky. V rámci projektu sme 

získali do učebne 15 nových PC, farebnú tlačiareň, plošný skener a nainštalovali sme 

príslušné grafické programy: Photoshop, InDesing, CorelDRAW. K výučbe 

elektrotechnických predmetov v študijnom odbore 3693 K technik energetických 

zariadení budov pedagogickí zamestnanci účelne využívali elektrotechnické laboratórium 

vybavené, PC, dataprojektorom, elektrotechnickými stolmi a potrebnými meracími 

prístrojmi. V učebni č. 111 sme uskutočnili nátery stien, vymenili sme keramický obklad 

okolo umývadla a zabudovali sme laminátovú podlahu. 

Objekt č. 002 – pavilón praktického vyučovania 

V objekte sa nachádza 8 dielní praktického vyučovania. V priebehu školského roka sme 

zakúpili náradie pre jednotlivé študijné a učebné odbory za 15 000 €. Najviac pre študijný 

odbor 3693 K technik energetických zariadení (spájkovací agregát, lisovacie kliešte 

s vymeniteľnými čeľusťami, zmrazovačka potrubí, tlaková pumpa, polyfúzna zváračka, 



  

 

závitorez s nastaviteľnými hlavicami). Pre učebný odbor 3673 H kachliar sme zakúpili 

stolovú pílu, uhlovú brúsku, okružnú pílu). 

Objekt č. 003 – telocvičňa 

V priebehu školského roka sme vykonali maliarske práce na úprave stien a vykonali sme 

rekonštrukciu dreveného obloženia radiátorov a hydrantu. Rehabilitačné zariadenie sme 

z dôvodu veľkej ekonomickej náročnosti neprevádzkovali. 

Objekt č. 004 – pavilón školského internátu 

Jedná sa o budovu s kapacitou 300 ubytovaných. K 15.09.2015 bolo v školskom internáte 

ubytovaných 193 žiakov školy, ktorí boli rozmiestnení v 7 výchovných skupinách. 

Ubytovanie bolo zabezpečené bunkovým systémom po 3 žiakoch. Každá výchovná 

skupina mala vlastnú študovňu, spoločenskú miestnosť a kuchynku. V školskom internáte 

bola jedna internetová klubovňa s piatimi PC a WIFI vykrytím. Pre žiakov slúžila jedna 

posilňovňa. V poslednom období bolo do školského internátu zakúpených 75 ks nových 

váľand, 60 súprav posteľnej bielizne, 30 ks paplónov a vankúšov, 2 ks plazmové TV 

prijímače do spoločenských miestností, vysávač, doplnilo sa vybavenie kuchyniek 

(rýchlovarné konvice, varič). V mesiaci jún 2016 boli vymaľované izby a spoločné 

priestory výchovnej skupiny „F“ na 4/A poschodí.  

Objekt č. 005 – objekt stravovania a mimoškolskej výchovy 

V objekte sa nachádza školská kuchyňa, jedáleň, bufet, viacúčelová sála s kapacitou 180 

miest, malá zasadačka pre 30 osôb. Stravu sme dovážali a vydávali prostredníctvom firmy 

DONLY-PENZION-FAJNNE s.r.o. vo výdajnej školskej jedálni. Budova je v dobrom 

stave. Obvodový plášť je zateplený. V tomto pavilóne sa nachádza 1 učebňa pre cudzie 

jazyky, rysovňa a 2 kancelárie učiteľov. Jedna kancelária je v prenájme.  

 

§ 2 ods. 1 m) 
ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO -  

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY    
pozri príloha č. 2 

 

§ 2 ods. 1 n) 
CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA 

ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA  

1. Uplatňovať vo VVP metódy, formy a prostriedky získané realizáciou projektu 

„Kvalitná odborná príprava-isté zamestnanie“ 

Vyučujúci odborných predmetov účinne využívali na vyučovacích hodinách 

vypracované učebné texty, testy, interaktívne cvičenia, prezentácie, pracovné listy, 

prostredníctvom ktorých uplatňovali rôzne metódy a formy pedagogickej práce. Žiaci 

primerane využívali výpočtovú techniku zabezpečenú z prostriedkov projektu EÚ pri 

vypracovávaní ročníkových prác. Tiež aplikovali interaktívne cvičenia z CD nosičov, 

využívali elektronické teodolity pri meracích a vytyčovacích úlohách. V rámci 

odborného výcviku účinne využívali elektrickú mechanizáciu a náradie na 

vykonávanie praktických cvičení v dielňach, ale aj pri vykonávaní odborného výcviku 

skupinovou formou na pracoviskách zamestnávateľov. Uplatnenie vo vyučovacom 

procese v študijnom odbore 3446 K grafik tlačových médií našiel aj fotoateliér 

v priestoroch školy, kde sa žiaci učili základom fotografovania. K výučbe 

elektrotechnických predmetov v študijnom odbore 3696 K technik energetických 

zariadení budov pedagógovia školy účinne využívali elektrotechnické laboratórium 

vybavené IKT, elektrotechnickými stolmi, rozvodmi elektrickej energie a meracími 

prístrojmi. Didaktické prostriedky na úseku praktického vyučovania zakúpené 

z projektu v objeme 15 000 € majstri odbornej výchovy účelne využívali pri 



  

 

vykonávaní cvičných prác v rámci odborného výcviku. Najviac v študijnom odbore 

3693 K technik energetických zariadení budov (spájkovací agregát, lisovacie kliešte 

s vymeniteľnými čeľusťami, zmrazovačka potrubí, tlaková pumpa, polyfúzna 

zváračka, závitorez s nastaviteľnými hlavicami). V učebnom odbore 3673 H kachliar 

(stolová píla, uhlová brúska, okružná píla). 

 

2. Pokračovať v prehlbovaní efektívnosti kontrolno-hospitačnej činnosti 

Bola súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v SŠ. Uskutočňovala sa formou 

kontrolno-hospitačnej činnosti z úrovne vedúcich zamestnancov SŠ, vedúcich 

predmetových komisií a formou vzájomných hospitácii v rámci predmetových 

komisií. Jej úlohou bolo navodiť u pedagogických zamestnancov potrebu vzájomného 

hodnotenia, hodnotenia konkrétnych pedagogických situácii a sebahodnotenia. 

Hospitačnú činnosť sme vykonávali z úrovne riadiacich vedúcich zamestnancov 

plánovane. Do kontrolno-hospitačnej činnosti sme zaraďovali aj operatívne hospitácie 

v prípade riešenia konkrétnych pedagogických situácií. Plán kontrolno-hospitačnej 

činnosti vedúci zamestnanci naplnili na 80-90%. Súčasťou kontrolno-hospitačnej 

činnosti je analýza zistených skutočností spoločne hospitujúci-hospitovaný 

pedagogický zamestnanec s určením úloh na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

   Počet vykonaných hospitácii a kontrol 

Riadiaci pracovník Realizovaný počet 

hospitácii a kontrol 

Riaditeľ školy 9/13 

ZR pre TV SOŠs 11/14 

ZR pre TV SPŠs 9/12 

Hlavný majster OV 2/8  

(dlhodobá PN) 

Vedúca vychovávateľka ŠI 16/7 

 

Vzájomná hospitačná činnosť sa uskutočňovala v rámci jednotlivých úsekov 

pedagogickej práce, a tiež medzi úsekmi. Mala konzultačný odporúčací charakter. 

Nebola vykonávaná v požadovanej miere. 

3. Organizovať aktivity v rámci COVaP 

V rámci školského roka 2015/16 sme v COVaP zorganizovali: 

Exkurzie a účasť na výstavách:  

 účasť žiakov študijného odboru TEZB na súťaži vodárenských pracovníkov  na 

Donovaloch, kde mali možnosť vidieť možnosti diagnostikovania a opráv 

porúch rozvodov vody 

 návšteva na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania  

Gaudeamus v Nitre 

 v spolupráci s klubom Amavet sme zorganizovali návštevu Technického 

múzea v Ostrave a v Budapešti 

 v spolupráci s klubom Amavet sme zorganizovali návštevu výstavy miniatúr 

najznámejších budov sveta - Inwald park v Poľsku 

 návšteva výstavy stavebníctva Coneco Racioenergia v Bratislave 

 exkurzia v teplárni Radvaň v Banskej Bystrici 



  

 

 exkurzia vo firme Wienerberger v Zlatých Moravciach 

 exkurzia v betonárke Majer v Banskej Bystrici 

 exkurzia v skúšobni stavebných materiálov Stavtest v Banskej Bystrici 

 exkurzia do firmy Kobok Piesok 

 exkurzia vo firme Thermosolar v Žiari nad Hronom 

 exkurzia vo firme Viessman v Bratislave 

Súťaže: 

 v spolupráci s klubom Amavet sme zorganizovali Krajský festival vedy a 

techniky, 

 v spolupráci s CVČ Junior sme organizovali krajské kolo SOČ, 

 podieľali sme sa na organizovaní krajského kola Enersol SK  a na účasti 

družstva BBSK na celoslovenskom kole v Senici 

Odborné semináre: 

 v spolupráci  s Cechom kachliarov sme organizovali odborné semináre na tému 

„Automatická regulácia horenia“ a „Krása kachlíc“. 

 v spolupráci CVTTi sme organizovali odbornú konferenciu  Energoinfo 2015- 

na tému „Alternatívne zdroje vykurovania“ (tepelné čerpadlá, kogeneračné 

jednotky, veterná energia),   

 zorganizovali sme odborné školenie s praktickými ukážkami na tému „Úprava 

stien novými technológiami/obklad Klinker“  

 spoluorganizovali sme odbornú prednášku s Ing. Samuelom Čičmancom 

a CVTTi na tému „Kogeneračná jednotka“, 

Nepodarilo sa zorganizovať: 

 skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v odbore „murár“ a „inštalatér“ za 

účelom získania úplnej kvalifikácie z dôvodu nedostatočného počtu 

záujemcov, ktorí spĺňajú požadované podmienky (5 rokov praxe v odbore). 

4. Prehĺbiť vzťah školy s výrobnou sférou 

So stavebnými a polygrafickými firmami úzko spolupracujeme pri organizovaní 

skupinovej, resp. individuálnej formy OV. V školskom roku bolo na individuálnej 

forme OV na pracoviskách zamestnávateľov umiestnených zo SOŠs 121 žiakov. 

Z toho 52 žiakov v ŠO 3446 K grafik tlačových médií, 22 žiakov študijného odboru 

3693 K technik energetických zariadení budov, 20 žiakov v študijnom odbore 3656 

K operátor stavebnej výroby, 7 žiakov učebného odboru 3673 H kachliar, 3 žiaci 

učebného odboru 3355 H stolár skupinovou formou v stolárskej firme v Badíne. 

Príležitostne sme odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa vykonávali 

skupinovou formou pod vedením majstrov odbornej výchovy na pracoviskách 

v chatovej osade v Laskomerskej doline (3673 H kachliar), Gymnázium vo Zvolene 

(žiaci ŠO 3656 K operátor stavebnej výroby, učebný odbor 3673 H kachliar), archív 

Komenského 10 (študijný odbor 3656 K operátor stavebnej výroby, učebný odbor 

3661 H murár, učebný odbor 3673 H kachliar), Turistické informačné centrum Čierny 

Balog (učebný odbor 3673 H kachliar), rekonštrukcia recepcie Harmaneckých 

papierní (žiaci ŠO 3656 K operátor stavebnej výroby). Nájsť vhodné pracoviská pre 

uskutočňovanie odborného výcviku je najmä v stavebníctve veľmi náročné z dôvodu, 

že stavebná produkcia je obmedzená, veľké investície sú orientované na Bratislavu 

a okolie, resp. na výstavbu dopravnej infraštruktúry, čo obmedzuje možnosť 



  

 

vykonávania odborného výcviku v stavebných firmách. Veľmi dobrú spoluprácu mala 

škola so stavovskými organizáciami – Slovenskou komorou stavebných inžinierov, 

Cechom kachliarov, Komorou kominárov Slovenska, Cechom vykurovania tepelnej 

techniky a inštalácii. Spolupracovali sme s viacerými stavebnými firmami pri 

organizovaní odborných seminárov v podmienkach školy (stavebné technológie 

a materiály). Slovenská komora stavebných inžinierov poskytovala pre pedagogických 

zamestnancov školy širokú ponuku odborných prednášok a seminárov, na ktorých sa 

často zúčastňovali. Spolupracovala so školou pri vyhodnocovaní najlepšieho 

ročníkového projektu. Žiaci SPŠs (II. a III. ročník, spolu 58 žiakov) sa zúčastnili na 

odbornej stavebnej praxi v stavebných firmách v širokom okolí školy. Zorganizovali 

sme množstvo odborných exkurzií (uvádzame v časti Prezentácia školy na verejnosti). 

Člen Slovenskej komory stavebných inžinierov Ing. Tokár sa ako delegovaný člen 

zúčastnil na praktickej a ústnej časti maturitných skúšok v študijnom odbore 3650 M 

staviteľstvo. 

5. Uskutočňovať intenzívny nábor žiakov v ZŠ 

Zamestnanci SŠ vykonávali intenzívny plánovaný nábor v CPPPaP, základných 

školách a na Burzách povolaní na území Banskobystrického a Žilinského 

samosprávneho kraja v mesiacoch október 2015 – marec 2016. Koordinátorkou 

náboru bola Mgr. Mária Pásztorová. Dvakrát do mesiaca bola problematika náboru 

témou na zasadaní vedenia SŠ. Pre žiakov ZŠ, učiteľov a pre rodičov žiakov z okolia 

Banskej Bystrice, Zvolena a Brezna sme dňa 24.novembra 2015 zorganizovali Deň 

otvorených verí a dňa 15.decembra 2015 poradu výchovných poradcov. V mesiaci 

december sme zverejnili inzerát v regionálnych novinách MY-SME s ponukou štúdia 

v SŠ. V januári 2015 sme v rámci náboru zorganizovali pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ z 

Banskej Bystrici a okolia minifutbalový turnaj o „Pohár riaditeľa SŠ“. Pre potreby 

náboru sme nakúpili náborový a propagačný materiál. Cieľ náboru bol čiastočne 

splnený. Medziročne poklesol stav žiakov školy z 398 na 388 žiakov, t.j. o 10 žiakov. 

6. Dôslednejšie prezentovať školu na verejnosti 

Konkrétne aktivity a prezentácia školy na verejnosti:  

A: Účasť žiakov a pedagogických zamestnancov na odborných exkurziách  

      a výstavách: 

 Thermosolar - Žiar nad Hronom, 

 Výstava nábytku a bývania - Nitra, 

 CONECO - RACIOENERGIA – Bratislava – žiaci študijného odboru 

TEZB reprezentovali školu v rámci výstavného stánku Cechu vykurovania, 

tepelnej techniky a inštalácii (ďalej CVTTi), 

 Viessmann – Bratislava, 

 Tepláreň – Banská Bystrica, 

 Sklad prírodného kameňa – Rakytovce, 

 Architektúra mesta Banská Bystrica, 

 Arborétum Borová hora – Zvolen, 

 Pracovisko odborného výcviku u zamestnávateľa v areáli ZVT, 

 Wienerberger – Zlaté Moravce, 

 Betonárka ZAPA Banská Bystrica Majer, 

 Skúšobňa stavebných materiálov Stavtest Banská Bystrica, 

 KOBOK Piesok, 

 Inwald park Poľsko, 



  

 

 Envirofilm 2016, 

 Výstava fotografií „Motýle Slovenska“ – Tihányiovský kaštieľ Banská 

Bystrica, 

 Výstava Príbeh zberateľa – Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica, 

 Zbierka minerálov, hornín a skamenelín zberateľa Samuela Bothára – 

Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica, 

 exkurzia Technické múzeum - Ostrava, 

 Veľtrh Gaudeamus - Nitra, 

 Technické múzeum  - Budapešť, 

 Letecké múzeum – Košice, 

 Výstava obrazov Iráčanky Reyhaneh Ghavipanjeh s názvom „Zákutia 

ženskej duše“ – galéria Zvolen, 

 200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Lesnícke a drevárske múzeum 

Zvolen. 

B: Účasť žiakov na odborných súťažiach: 

 súťaž ENERSOL SK – organizovali sme školské a krajské kolo, 

organizovali sme účasť reprezentantov BBSK na celoslovenskom kole 

súťaže v Senici (v celoslovenskom kole obsadili žiaci školy Martin Balún –  

                         2.miesto v hlavnej kategórii s prácou „Biomasa v praxi“, Matúš Dobrík sa  

                              umiestnil  v hlavnej kategórii s prácou „Zelená škola“ na 6.mieste, 

 zapojili sme sa do 38.ročníka SOČ, učitelia odborných predmetov 

zorganizovali školské kolo. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov s 9 prácami 

v 4 súťažných odboroch. Úspešne sme v spolupráci s CVČ JUNIOR 

Banská Bystrica, BBSK a COVaP zorganizovali krajskú prehliadku SOČ 

v priestoroch školy (apríl 2016). Jej koordinátorom bola Ing.arch. Jarmila 

Kubišová. Na celoslovenskej prehliadke SOČ sa umiestnila práca T.Guzmu 

a M.Villára na 2.mieste a na 6.mieste práca P.Vjatrákovej, V.Fajčíkovej 

a K.Krajčiho,   

 súťaž žiakov stavebných škôl v problematike BOZP vyhlásená IOZ - 

organizovali sme školské kolo, traja žiaci reprezentovali školu na 

celoštátnom kole v Tatranskej Lomnici v máji 2016, kde ako družstvo 

obsadili 3. miesto z celkového počtu 15 súťažných družstiev. Tretie miesto 

obsadilo družstvo v zložení M.Dobrík. Z. Tuhárska, L. Kazimier. 

Koordinátori Mgr. Pompura, Ing. Pazúrik, 

 organizovali sme súťaž Matematický klokan – v kategórii Kadet 012 sme 

sa umiestnili na vynikajúcom 3.mieste zo 179 škôl, v kategórii Junior 034 

na 63.mieste zo 167 škôl, koordinátorkou Mgr. Ďuricová 

 v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len 

SKSI) sme organizovali 17.ročník súťaže o najlepší ročníkový projekt, 

 zúčastnili sme sa na súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov – 

Donovaly, 

 organizovali sme súťaž o najlepšiu fotografiu na tému „Môj najlepší 

zážitok z prázdnin“, 



  

 

 zúčastnili sme sa na súťaži o najlepšiu fotografiu „Zelený objektív“ – 

organizátor Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, žiačka M.Ďurišová sa 

nominovala na 5 dňové stretnutie mladých fotografov pod názvom Lesná 

škola mladých fotografov v okolí Trenčína, 

 v spolupráci s klubom Amavet sme organizovali technickú súťaž žiakov 

stredných škôl a Výstavu technickej tvorivosti mládeže, 

 organizovali sme literárnu súťaž na tému Ľudovít Štúr, 

 organizovali sme školské kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“,  

 organizovali sme školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 

– najlepší žiaci postúpili do krajského kola,  

 organizovali sme školské kolo Olympiády ľudských práv, 

 jedna žiačka sa zúčastnila na literárnej a interpretačnej súťaži Kováčova 

Bystrica, 

 20 žiakov sa zúčastnilo na korešpondenčnej súťaži „Slovenčinárik“, 

 žiaci školy reprezentovali školu na krajskej súťaži „Mladý Európan“, 

 zapojili sme sa do vedomostnej súťaže Expert geniality show, 

 žiacka školská rada v spolupráci so žiackou školskou radou SPŠ J. Murgaša 

zorganizovala 0-tý ročník priateľského hokejového zápasu „Kremnička vs. 

Murgaška“, koordinátorka PhDr. Heldová, 

 zapojili sme sa do súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže „Zelený svet“ 

s témou „Parky a záhrady – moje najlepšie miesto na oddych“,  ktorá bola 

súčasťou Envirofilmu 2016. 

C: Dobročinné akcie: 

 žiaci školy sa zapojili do celoslovenskej zbierky „Hodina deťom“, 

koordinátorka PhDr. Heldová, 

 žiaci školy prispeli do verejnej zbierky „Biela pastelka“, koordinátorka 

PhDr. Heldová, 

 žiaci školy pomohli zorganizovať verejnú zbierku „Úsmev ako dar“, 

koordinátorka PhDr. Heldová, 

 žiaci školy sa zúčastnili na úprave okolia rieky Hron v spolupráci so 

Správou povodia Hrona pri príležitosti Dňa vody, koordinátorka bola Mgr. 

Šimonovičová, 

 žiaci sadili stromčeky v školskom areáli, ktoré dostali na Envirofilme od 

nadácie Green Foundation, koordinátroka Mgr. Šimonovičová. 

D: Účasť na odborných prednáškach a seminároch: 

 účasť žiakov na odbornom seminári v rámci Cechových dní 2016 – Cech 

strechárov Banská Bystrica, 

 účasť učiteľov odborných predmetov na prezentáciách stavebných firiem 

v rámci SKSI (tepelné izolácie budov, bezprievlakové železobetónové 

stropné dosky), 

 účasť na prednáške firmy Velux - Banská Bystrica, 

 účasť na prednáške firmy Rheinzink, 



  

 

 organizovanie prednášky Ing, Čičmanca s CVTTi na tému „Kogeneračná 

jednotka“,   

 účasť žiaka školy na súťaži zručnosti organizovanej firmou Velux - 

Bratislava, 

 v spolupráci s Cechom kachliarov sme organizovali odborný seminár na 

témy „Automatická regulácia horenia“  a „Krása kachlíc“, 

 v spolupráci s CVTTi sme organizovali odbornú konferenciu Energoinfo 

2015 na tému „Alternatívne zdroje energie“, 

 zorganizovali sme odborné školenie s praktickými ukážkami: „Úprava stien 

novými technológiami/obklad Klinker“, 

 formou čítania textu s porozumením na vyučovacích hodinách si žiaci 

pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. 

7. Zodpovedne sa venovať prevencii pred patologickými javmi 

V rámci prevencie pred patologickými javmi sme organizovali: 

 v I.G triede v mesiaci október 2015 besedu s Mgr. Benkovou z CPPPaP na 

tému – „Interpersonálne vzťahy v triednom kolektíve“, 

 v triedach I.G a II.G odborný seminár na tému „Sexuálne prenosné choroby 

HIV/AIDS“ – lektorky Mgr. Benková a Mgr. Jadroňová z CPPPaP. 

Zapojili sme sa do súťaže „Červené stužky“ v rámci Svetového dňa boja 

proti AIDS, 

 v októbri 2015 profilové testy s Mgr. Kalinom z CPPPaP, 

 v mesiaci jún 2016 v triedach II.G a III.G odborný seminár „Šikanovanie“ 

s Mgr. art. Kivaderovou z Informačného centra mladých, 

 aktivity zamerané na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov – 

beseda „O škodlivosti legálnych a nelegálnych drog“ – október 2015 – 3 

triedy, január 2016 – 2 triedy, 

 preventívne aktivity v rámci spolupráce s Regionálnym ústavom verejného 

zdravotníctva – besedu o škodlivosti fajčenia sme spojili s premietaním 

filmu „Kým stúpa dym...“, prezentáciou, meraním oxidu uhoľnatého 

v dychu a spirometriou – november 2015 – 2 triedy (1.ročník), apríl 2016 – 

3 triedy (2.ročník), 

 kultúrne podujatia s cieľom poukázať na efektívnejšie trávenie voľného 

času – „Vianočný koncert“ OZ Cultura Humana – december 2015, 

výchovný koncert agentúry Prima nota „Zábrany bez zábran“ a divadelné 

predstavenie divadla Maska „Tábor padlých anjelov“ – marec 2016, 

výchovný koncert umeleckej agentúry V.Čekovského: „Dobre, lepšie, 

najlepšie“ – máj 2016. 

8. Organizovať aktivity zamerané na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti 

V rámci výučby materinského a cudzích jazykov si pedagógovia a žiaci pripomenuli 

„Medzinárodný deň školských knižníc“, ktorý pedagógovia účinne využívali ako 

motiváciu pre zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Žiaci na vyučovacích 

hodinách čítali rôzne ukážky literárnych a odborných textov a vyučujúci od nich 

žiadali voľnú reprodukciu ich obsahu. Témy „práca s textom“ a „čítanie 

s porozumením“ vyučujúci zaraďovali do časovo-tematických plánov jednotlivých 

predmetov. Účinne využívali prácu s pracovnými listami a testami, kde boli žiaci 

nútení nad pracovnými úlohami rozmýšľať a štylizovať myšlienky do logicky 

usporiadaného textu. Organizovali sme školské kolá literárnych súťaží, kde žiaci 

nielen reprodukovali texty, ale aj vytvárali literárne práce. Žiaci pravidelne 



  

 

absolvovali exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice, kde mali možnosť poznať 

knižničný poriadok a rôzne systémy získavania informácií. Najmä ubytovaní žiaci 

v školskom internáte navštevovali školskú knižnicu a zapožičiavali si knižné tituly pre 

potreby štúdia i pre účelné využitie voľného času. 

 

 

9. Zvýšiť dôraz na kvalitu VVP vo všeobecno-vzdelávacích najmä maturitných 

predmetov, zvýšiť dôraz  na kvalitu VVP v odborných predmetoch 

 

      Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v jednotlivých organizačných zložkách boli    

      nasledovné: 

 

Stredná odborná škola: 

 

SOŠ 

Počet 

žiakov 
PV PVD P N Nekl. 

Podm. 

vylúčenie 
Vylúčenie 

Priemer 

triedy 

Vymeškané 

hod. ospr. 

Vymeškané 

hodiny 

neospr. 

ŠO 222 27 44 149 2 0 7 3 2,39 18225 1685 

UO 62 9 8 43 1 1 2 1 2,31 6439 1156 

Spolu: 284 36 52 192 3 1 9 4 2,35 24664 2841 

 

V školskom roku 2015/2016 sa v študijných odboroch študijný priemer tried zlepšil 

z 2,72 na 2,39, t.j. o 0,33. Dochádzka žiakov na vyučovanie v študijných odboroch sa 

zlepšila o 16,72%. V učebných odboroch sa priemer triedy zhoršil z 2,09 na 2,31, t.j. 

o 0,22. Dochádzka v učebných odboroch sa zlepšila o 25,2%. 

 

Stredná priemyselná škola: 

 

SPŠ 

 

Počet 

žiakov 

PV PVD P N 
Ne

kl. 

Podm. 

vylúčenie 
Vylúčenie 

Priemer 

triedy 

Vymeškané 

hod. ospr. 

Vymeškané 

hodiny 

neospr. 

Spolu: 107 33 31 36 7 0 0 0 2,03 6448 378 

 

V školskom roku 2015/2016 SPŠ stavebná dosiahla celkový študijný priemer  2,03 čo 

je porovnateľná hodnota so školským rokom 2014/2015 kedy bol dosiahnutý celkový 

študijný priemer na úrovni 2,06. 

 

Vyhodnotenie študijných výsledkov po ročníkoch v SPŠs v porovnaní so školským 

rokom 2014/2015:  

 k zlepšeniu celkového študijného priemeru došlo v 1. ročníku z priemeru 1,76 

na 1,68 a v treťom ročníku z priemeru 2,41 na 2,02.  

 k zhoršeniu celkového študijného priemeru došlo v 2. ročníku z priemeru 1,98 

na 2,00 a vo štvrtom ročníku z priemeru 2,12 na 2,43.  

Vyhodnotenie dochádzky v SPŠs v porovnaní so školským rokom 2014/2015:  

V dochádzke došlo k zníženiu celkového počtu vymeškaných ospravedlnených hodín 

zo 7323 na 6448, čo je v prepočte na jedného žiaka zníženie zo 68,81 na 60,26. 

Tiež došlo k zníženiu celkového počtu vymeškaných neospravedlnených hodín zo 408 

na 378, čo je v prepočte na jedného žiaka zníženie z 3,78 na 3,53. 

10. Mimoriadnu pozornosť venovať žiakom s ŠVVP 

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme venovali zvýšenú 

pozornosť podľa odporúčaní zariadení pedagogické-psychologického poradenstva. 

Výchovné poradkyne školy v zmysle týchto odporúčaní vypracovali pre jednotlivých 



  

 

vyučujúcich pomocný manuál pre uplatňovanie pedagogických prístupov 

zodpovedajúcich potrebám žiakov s ŠVVP. Výchovné poradkyne v zmysle 

odporúčaní zabezpečili pre výchovno-vzdelávací proces potrebné kompenzačné 

pomôcky. Po polročnom zhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

výchovné poradkyne požiadali CPPPaP o diagnostiku a rediagnostiku nových žiakov, 

resp. pre žiakov požadujúcich úpravu maturitných skúšok. Výchovné poradkyne 

intenzívne spolupracovali v tejto problematike s odbornými zamestnancami CPPPaP 

Banská Bystrica, CPPPaP Zvolen, CPPPaP Lučenec, CŠPP Zvolen, CŠPP Kremnica 

a CŠPP Banská Bystrica. Zároveň intenzívne komunikovali so zákonnými zástupcami 

žiakov a pedagogickými zamestnancami školy. 

11. Podporovať rozvoj finančnej gramotnosti  

Rozvíjaniu finančnej gramotnosti sa pedagogickí zamestnanci venovali na všetkých 

predmetoch, ale najviac na predmete ekonomika. Plán vychádzal z Národného 

štandardu finančnej gramotnosti, z ktorého bolo všetkých 7 tém zakomponovaných do 

predmetu ekonomika. Najviac pozornosti venovali témam: „Človek vo sfére peňazí, 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie 

ľudských potrieb, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Sporenie a investovanie“. Na 

hodinách ekonomiky žiaci zostavovali finančný plán príjmov a výdavkov rodiny, 

peňažný denník rodiny na mesiac, riešili rôzne praktické úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. Rozvoju finančnej gramotnosti napomáhal predmet cvičná firma, ktorý 

bol zapracovaný do ŠkVP a uplatňovaný najmä pomocou zážitkového učenia. 

V školskom roku 2015/2016 uskutočnilo ŠIC Banská Bystrica testovanie žiakov SPŠs 

na zistenie úrovne finančnej gramotnosti. Dosiahli sme priemernú úspešnosť 46,88%. 

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oblasti finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí a najslabšie výsledky v oblasti zabezpečenia peňazí pre uspokojovanie 

životných potrieb – príjem a práca. V tejto problematike sme organizovali prednášku 

so zástupcami spoločnosti Allianz v oblasti sporenia a finančnej zodpovednosti. 

 

PLNENIE STRATEGICKÝCH ÚLOH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE: 
a) vytvoriť žiakom podmienky na dosiahnutie čo najlepších výchovno-vzdelávacích 

vzdelávacích výsledkov,  zodpovednou prípravou na vyučovanie a vytvoriť u nich  

vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

Vyhodnotenie: Pravidelná príprava na vyučovanie  bola realizovaná na izbách žiakov, 

prípadne v študovniach. Pre žiakov zo športových tried bol umožnený pružný čas prípravy na 

vyučovanie počas celého dňa, nakoľko majú v popoludňajších hodinách tréningy a potrebujú 

určitý čas na odpočinok po fyzickej záťaži. V režime dňa sme striedali duševnú prácu a 

aktívny relax. Zvýšenú pozornosť a individuálny prístup sme venovali žiakom prvého ročníka 

a slabo prospievajúcim žiakom formou doučovania.  

b) ponúkať žiakom zmysluplné využívanie voľného času dobrovoľnou účasťou na  

výchovno-vzdelávacej činnosti orientovanej  na rozvoj vedomostí, zručností. 

Vyhodnotenie: Počas školského roka sme žiakom ponúkali aktivity, ktoré kultivujú ich 

osobnosť a zahŕňajú širokú záujmovú škálu formou kultúrno-spoločenských podujatí a súťaží 

( KABU, Kapučínový vianočný večierok, BAŠTRNG,  PARTIČKA, MORENA – vítanie jari,  

Deň Európy, História OH, Zimná liga vo futsale, stolnotenisový turnaj, florbalový turnaj, 

Silná ruka stredoškolákov, JUNIÁLES), hier, rozhovorov, besied a prezentáciou výsledkov 

tvorivej činnosti žiakov ( jesenná, vianočná a veľkonočná výzdoba, výroba záložiek do 

knihy). 

c) zvyšovať záujem žiakov o organizovanú pravidelnú činnosť v ŠI širokou 

ponukou záujmových krúžkov. 



  

 

Vyhodnotenie:  Činnosť záujmových krúžkov bola organizovaná otvorenou formou, to 

znamená, že žiaci mali možnosť navštevovať ktorýkoľvek krúžok, nezávisle od toho, do 

ktorého krúžku sa prihlásili na začiatku školského roka a poskytli svoj vzdelávací preukaz. 

Najväčší záujem bol o krúžok Fitnes a florbalový krúžok. 

d) rozvíjať spoluprácu s ostatnými školskými internátmi. 

Vyhodnotenie: Zorganizovali sme 3.ročník florbalového turnaja medzi školskými internátmi 

v rámci BBSK -  apríl 2016  ( ŠI Internátna, B. Bystrica, ŠI pri SOŠ drevárskej vo Zvolene, ŠI 

pri SOŠ IT v B. Bystrici). Vychovávatelia z jednotlivých ŠI sa po ukončení turnaja  v rámci 

neformálneho stretnutia dohodli na ďalšej spolupráci a vymenili si vzájomné skúsenosti a 

poznatky. 

e) do výchovno-vzdelávacej činnosti zaraďovať programy  podporujúce zdravie, 

využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov 

problémového správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania,  

delikvencie, užívania návykových látok, prejavov extrémizmu a pod.  

Vyhodnotenie: Zapojili  sme sa opätovne do projektu „ Chceme žiť bez závislostí“, ktorý 

organizuje CVČ –JUNIOR v B. Bystrici a je  určený  pre žiakov prvého ročníka. Tento 

projekt pozostával z cyklu besied a následných rozhovorov zameraných na prevenciu 

sociálno-patologických javov, kulty a sekty a zvyšovanie právneho vedomia žiakov.  V 

januári sme vykonali prieskum zameraný na výskyt šikanovania v ŠI formou dotazníkov. 

Výsledky uvedeného prieskumu preukázali, že šikanovanie sa v našom ŠI vyskytuje v 

minimálnej miere, viac-menej formou vzájomnej verbálnej komunikácie medzi žiakmi prvého 

ročníka. Prípad fyzického útoku medzi žiakmi sa nevyskytol. Pravidelne sme spolupracovali s 

výchovnými poradkyňami oboch organizačných zložiek v rámci našej školy. 

f) realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného 

prostredia žiaka uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka v prospech 

jeho výchovy. 

Vyhodnotenie: Výchovu k manželstvu a rodičovstvu sme realizovali v spolupráci s 

koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu a študentkami PF UMB v Banskej 

Bystrici. Zorganizovali sme pre žiakov cyklus besied a prezentácií, pod názvom 

„Dospievanie, prvé lásky a sexualita“,  zameraný na zodpovedný vzťah k výberu partnera a k 

sexuálnemu životu. Určité podujatia boli organizované výlučne pre dievčatá, nakoľko sme 

brali ohľad na to, že dievčatá sa  hanbili otvorene komunikovať  v prítomnosti chlapcov. 

g) rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov aj prostredníctvom zaujímavých podujatí 

v školskej knižnici. 

Vyhodnotenie: Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme opätovne 

zorganizovali stretnutie našich žiakov s členmi klubu dôchodcov SENIOR v Kremničke. 

Stretnutie bolo charakteristické nielen novými  informáciami a zaujímavosťami o knihách, ale 

i zábavou a neformálnym spoločenským posedením a rozhovorom. V marci sme 

zorganizovali výstavu kníh spojenú s besedou pod názvom „Vráťme sa ku knihám“, zameranú 

na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením. V priebehu školského roka 

sme s ubytovanými žiakmi navštevovali školskú knižnicu, aby sa bližšie oboznámili s 

knižničným fondom a viedli ich k neformálnym návštevám knižnice počas celého popoludnia, 

aby si opäť našli cestu ku knihám nenútenou formou. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

§ 2 ods. 1 o) 
OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, 

V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

       

     SWOT analýza 

     Silné stránky školy: 

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 komplexnosť poskytovaných služieb, 

 úroveň vybavenia IKT programovým vybavením a učebnými pomôckami, 

 prepracovaný systém spolupráce jednotlivých úsekov pedagogickej práce, 

 veľmi dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami a výrobnou sférou, 

 moderné vybavenie školským nábytkom, 

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 ochota pedagogických zamestnancov sa vzdelávať, 

 veľmi dobré podmienky pre výučbu cudzích jazykov, 

 úspechy žiakov na rôznych vedomostných a športových podujatiach, 

 spolupráca so zahraničnými školami, 

 záujem pedagogických zamestnancov získavať finančné prostriedky 

z rozvojových projektov a projektov EÚ, 

 zrekonštruovaný zateplený areál, 

 športová príprava. 

Slabé stránky školy: 

 nízky záujem o študijné a učebné odbory stavebného zamerania, 

 nezáujem mnohých rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

 veľká vzdialenosť od centra mesta, 

 vysoký priemerný vek pedagogických zamestnancov. 

Príležitosti školy: 

 aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy, 

 uplatniteľnosť absolventov v mieste trvalého bydliska, 

 uplatniteľnosť na trhu práce v zahraničí, 

 kapacita školy, 

 celoživotné vzdelávanie, 

 jedinečnosť školy z pohľadu profesijnej orientácie, 

 mierne zlepšenie súčasných pomerov vo vývine objemu stavebných prác  

     na Slovensku. 

Ohrozenia školy: 

 klesajúca demografická krivka, 

 celospoločenské trendy – orientácia na gymnaziálne štúdium, 

 negatívne vplyvy na mladú generáciu (rôzne druhy závislostí), 

 nízke finančné ( spoločenské, morálne) ohodnotenie pedagogických  

      zamestnancov, 

 zvyšovanie cien ubytovania a stravy – menší záujem žiakov o štúdium z iných  

      regiónov. 

Úspešné výsledky sme dosiahli najmä: 

 žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky v krajskej prehliadke SOČ – 1. a 2. miesto, 



  

 

 úspešní boli aj na celoslovenskej prehliadke SOČ – 2. miesto (Tomáš Guzma 

a Martin Villár) a 6.miesto (Patrícia Vjatráková, Viktória Fajčíková, Kristián 

Krajči), 

 hodnotené úspechy dosiahli žiaci v krajskej prehliadke ENERSOL SK: 

- v hlavnej kategórii 1. a 2.miesto, 

- v tvorivej kategórii 1. a 2.miesto, 

- v propagačnej kategórii 1.miesto, 

 na celoslovenskej prehliadke ENERSOL SK V Senici obsadil v hlavnej 

kategórii 1 žiak 2.miesto (Martin Balun) a 1 žiak 6.miesto (Matúš Dobrík), 

 v medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan v kategórii Kadet 

012 žiaci obsadili 3.miesto na Slovensku spomedzi 179 škôl, v kategórii Junior 

034 63.miesto zo 167 škôl na Slovensku, 

 postup bežeckého družstva školy na majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu 

v Budapešti – umiestnenie na peknom 10.mieste v súťaži družstiev v silnej 

svetovej konkurencii. Žiak Ján Kostúr sa umiestnil na 10.mieste v súťaži 

jednotlivcov, 

 postup žiaka Lukáša Hrončeka na majstrovstvá Európy v atletiky v Tbilisi. 

Pretrvávajúce nedostatky: 

 pretrvávajúca vysoká ospravedlnená a neospravedlnená absencia žiakov na   

vyučovaní. 

Návrhy na odstránenie nedostatkov: 

 intenzívne výchovne pôsobiť na žiakov za účelom zníženia fajčenia. 

T: priebežne 

     Z: všetci pg. zamestnanci SŠ 

 rozšíriť ponuku celoživotného vzdelávania pre verejnosť. 

T: priebežne 

Z: všetci pg. zamestnanci SŠ 

 intenzívne a dôsledne riešiť neprítomnosť žiakov na vyučovaní so zákonnými 

zástupcami žiakov. 

     T: priebežne 

     Z: všetci pg. zamestnanci SŠ 

 

§ 2 ods. 1 p) 
VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ  

PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 
Uplatniteľnosť absolventov v prípade ich záujmu o zamestnanie v študovanom 

študijnom, resp. učebnom odbore je nasledovná:  
 3673 H kachliar – 91% 

 3355 H stolár – 90% 

 3656 K operátor stavebnej výroby  – 71% 

 3446 K grafik tlačových médií – 67% 

 3693 K technik energetických zariadení budov – 75% 

 3650 M staviteľstvo – 72% 

Na vysokoškolské štúdium sa hlásilo 20 žiakov, z ktorých boli všetci prijatí. 

 

 

 

 



  

 

§ 2 ods. 2 b) 
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 
 

  Záujmové krúžky: 

 

Názov   krúžku  

 

Vedúci  krúžku  

Počet 

prihlásených 

žiakov  

Florbalový krúžok Mgr. Anna Plavcová 18 

Fitnes 1 Bc. Eva Kánová 14 

Fitnes 2 Bc. Blanka Hrašková 16 

Multimediálny krúžok Ing. Oľga Majlingová  13 

Minifutbalový krúžok Lupták Ladislav 22 

S angličtinou do sveta Mgr. Katarína Talčíková 10 

Angličtina Mgr. Katarína Jančíková 20 

Badminton Mgr. Gabriela Janoštínová 20 

Globetroter Mgr. Emília Gregorčoková 20 

Internetový krúžok Ing. Róbert Sviatko  20 

Kreslíme v stavebníctve Ing. Beáta Knietlová  20 

Literárny krúžok Mgr. Silvia Barcajová  20 

Matematika Mgr. Margita Ďuricová  20 

Plavecký krúžok Mgr. Elemír Dóša  20 

Architektúra prevažne- vážne Ing.arch. Jarmila Kubišová  15 

Turistický krúžok Ing. Helena Pavelková  14 

Športový – plavecký krúžok Mgr. Eduard Andráš  21 

Futbalový krúžok Mgr. Milan Ponický  8 

Celkový počet:                   18                311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM INTERNÁTE: 

Počet žiakov v ŠI k 15. 09. 2015: 193   36 dievčat  157 chlapcov 

Počet žiakov v ŠI k 30. 06. 2016: 142 27 dievčat  115 chlapcov  

 

(28 žiakov ukončilo štúdium, 11 žiakov prestúpilo na inú školu, 12 žiakov na vlastnú žiadosť, 

prípadne na žiadosť zákonného zástupcu začalo dochádzať do školy z miesta trvalého 

bydliska)   

 

Počet výchovných skupín: 7 

Počet vychovávateľov: 8 

 

Hodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠI: 

 

Plánovanie, príprava a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

V školskom roku 2015/2016  v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré preferovali 

vzťah ku kultúre, k aktívnemu využívaniu voľného času, k tolerantnosti, k spolupráci, k 

aktívnemu občianstvu, k ľudských právam a základným slobodám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, zdravému životnému štýlu, tvorivosti, k rozvoju samostatnosti a 

zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, rozvoju osobnosti a kritickému 

riešeniu konfliktov, vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. K dôležitým cieľom patrilo hľadanie 

nových kvalitnejších procesov výchovy a vzdelávania (tvorivé dielne, netradičné techniky, 

zážitkové metódy, antistresové techniky a iné), zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov, k 

vedeniu žiakov k vytváraniu správnej rovnováhy medzi ich právami, povinnosťami a 

zodpovednosťou. Na začiatku školského roka boli všetci ubytovaní žiaci oboznámení so 

školským poriadkom ŠI, základnými pravidlami o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

poučení o používaní technických zariadení v školskom internáte a svojim podpisom potvrdili 

prevzatie izieb, čím sa zároveň zaviazali k starostlivosti o zverený majetok.  

Vychovávatelia pri svojej činnosti brali do úvahy skladbu žiakov vo výchovných 

skupinách, sociálne zloženie, ich mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby, pričom 

kládli dôraz na rešpektovanie individuálneho prístupu k žiakom. Cielene napomáhali rozvoju 

tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci význam pre výchovu k 

samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov na cieľavedomé, vhodné a tvorivé 

využívanie voľného času. Ciele smerom k vychovávateľom boli zamerané na rozvíjanie 

kvality hodnotenia a sebahodnotenia vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov, umožňovanie 

kultivovania zručnosti vychovávateľov pre efektívne riešenie školských konfliktov a 

efektívnu komunikáciu, na podnecovanie tvorivosti vychovávateľov, motivovanie všetkých 

vychovávateľov k permanentnému sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej 

spôsobilosti. 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom internáte sa uskutočňoval v súlade  s 

výchovným programom školského internátu, ktorý bol následne rozpracovaný do mesačných 

a týždenných plánov činnosti. Výchovný program cieľavedome a plánovite zabezpečoval 

kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodinou, školou, verejnosťou, 

neformálnymi skupinami a plnil úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobovali 

veku a štruktúre ubytovaných žiakov. Výchovný program ŠI bol zostavený podľa štátneho 

výchovného programu v zmysle skladby hlavnej výchovnej činnosti, ktorá pozostávala z 

prednášok, besied, rozhovorov a iných foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v 

nich boli zahrňované všetky oblasti výchovy. Plnenie výchovného programu v školskom 

internáte bolo prerokované aj na metodickom združení pri ŠI, ktoré počas školského roka 

pracovalo pod vedením Mgr. Antalovej. Cieľom nášho pôsobenia bolo kvalitnejšie využívanie 



  

 

voľného času žiakov, najmä podchytenie tých žiakov, ktorí využívali svoj voľný čas 

neefektívne, čo prispelo v nemalej miere aj k zlepšeniu disciplíny v školskom internáte.  

  

Riešenie výchovných problémov žiakov 

Počas uplynulého školského roka vychovávatelia zaznamenali nárast požívania 

alkoholických nápojov zo strany ubytovaných žiakov. V niektorých prípadoch spolupracovali 

s mestskou políciou, ktorej príslušníci vykonali dychovú skúšku na požitie alkoholických 

nápojov, lebo žiaci neboli ochotní priznať ich požitie. Vychovávatelia riešili najčastejšie 

oneskorené príchody žiakov z vychádzok, svojvoľné opustenie ŠI, príchod do ŠI pod vplyvom 

alkoholu,  nevhodné správanie sa žiakov voči vychovávateľom, úmyselné poškodzovanie 

zariadenia školského internátu a fajčenie v jeho priestoroch. Uvedené výchovné problémy 

riešili formou pohovoru so žiakom, o čom bol vykonaný zápis do denníka VS a osobného 

spisu žiaka. Závažnejšie a opakované priestupky žiakov riešili s ich zákonnými zástupcami. K 

riešeniu  výchovných problémov vychovávatelia pristupovali diferencovane a spôsob ich 

riešenia závisel od miery zavinenia,  prípadne od opakovaného porušenia školského poriadku.  

 V školskom roku 2015/2016 boli voči žiakom vyvodené nasledovné výchovné 

opatrenia: 

Pokarhanie vychovávateľom -  49 žiakov 

Pokarhanie riaditeľom školy -  28 žiakov  

Podmienečné vylúčenie z ŠI -    0 žiaci 

 

Žiaci, ktorí si vzorne plnili svoje povinnosti boli voči ostatným žiakom zvýhodňovaní 

častejšími, prípadne predĺženými vychádzkami a  odpustením ich účasti na menej obľúbených 

činnostiach. 

  

Spolupráca s učiteľmi, MOV, trénermi ŠT, výchovnými poradcami SŠ 

V priebehu školského roka vychovávatelia a tréneri športových tried spolupracovali s 

triednymi učiteľmi, majstrami OV a trénermi ŠT prostredníctvom  hospitácií - účasti na 

vyučovacej hodine s analýzou a následným záznamom z hospitácie. Ďalej formou osobných, 

neformálnych stretnutí, za účelom riešenia výchovných problémov žiakov bola účasť 

pedagogických zamestnancov ŠI na pedagogických štvorkách. Výchovné problémy, ktoré sa 

vyskytli v adaptačnom procese žiakov prvého ročníka, poruchy správania a učenia sa, 

prípadne ťažkosti žiakov v náročných životných situáciách, vychovávatelia konzultovali s 

výchovnými poradkyňami oboch organizačných zložiek. S trénermi ŠT  spolupracovali pri 

zabezpečovaní pravidelnej tréningovej činnosti, zabezpečovaní sústredení žiakov a  pri 

organizovaní športových podujatí. 

 

Práca metodického združenia školského internátu 

Metodické združenie pracovalo pod vedením Mgr. Eleny Antalovej, ktoré  zasadalo v 

uplynulom školskom roku štyrikrát. Na prvom, septembrovom zasadnutí MZ bol schválený 

plán jeho činnosti zamestnancami úseku, bol  prerokovaný inovovaný výchovný program ŠI a 

zároveň bola schválená ponuka záujmových krúžkov. 

Metodické združenie malo konkrétne merateľné ciele vychádzajúce z požiadaviek praxe. 

Témami jeho práce boli pedagogické javy najčastejšie sa vyskytujúce vo výchovno-

vzdelávacom procese, témy vyplývajúce zo štúdia odbornej literatúry a témy získané v 

hospitačnej činnosti. Zameriavalo sa na formovanie schopností vychovávateľov využívať 

odbornú literatúru a didaktickú techniku vo výchovnom procese, na zvyšovanie 

kvalifikačných spôsobilostí vychovávateľov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a na 

výmenu skúseností, plánovanie a dopĺňanie výchovného programu, tvorenie metodických 

materiálov a pomôcok a skvalitnenie pedagogických diagnostikovaní žiakov. 



  

 

V mesiaci október pedagogickí zamestnanci v ŠI zorganizovali pre ubytovaných žiakov 

návštevu divadelného predstavenia Carmen. Na základe veľkého záujmu a pozitívneho ohlasu 

žiakov zorganizovali opätovnú  návštevu divadelného predstavenia „Biele peklo, alebo mne 

sa to nemôže stať“.  

Na novembrovom zasadaní sa členovia MZ zaoberali znižovaním administratívnej záťaže 

v školstve, zvládaním stresu a záťaže v pedagogickej praxi. Prítomní sa dohodli, že sa 

prestane používať formát Denná kniha, lebo ide o duplicitné zapisovanie údajov a informácií 

z Denného záznamu. Marcové zasadanie bolo už tradične venované vyhodnoteniu 

adaptačného procesu žiakov prvého ročníka a dotazníka, v ktorom boli zahrnuté otázky  

zamerané na šikanovanie v ŠI a v škole. V máji pre žiakov prvého a druhého ročníka 

zorganizovali návštevu divadelného predstavenia „Nemé tváre“. Júnové zasadanie malo 

vyhodnocovací charakter. Členovia MZ sa venovali hodnoteniu činnosti Internátnej rady, 

ktorej činnosť bola počas školského roka slabá. Jej členovia a predseda IR Valentín Fojtík, 

boli pasívni a neprejavili snahu podieľať sa na jej činnosti.  

 

Spolupráca s rodičmi žiakov 

 Spolupráca s rodičmi žiakov bola i napriek novým formám (telefonický kontakt 

iniciovaný vychovávateľmi, komunikácia prostredníctvom internetu) nedostatočná. Ich účasť  

na rodičovských združeniach bola nízka a o svoje deti sa zaujímali väčšinou rodičia žiakov z 

prvého  ročníka. Rodičia sa kontaktovali s vychovávateľmi  iba v prípade, ak ich dieťaťu 

hrozilo prísnejšie výchovné opatrenie, prípadne podmienečné vylúčenie zo školského 

internátu. Trend posledných rokov je, že rodičia nepovažujú školský internát za školské 

zariadenie, ale len za inštitúciu, ktorá poskytuje službu pre ich dieťa – ubytovanie, 

stravovanie a dozor, ktorý má byť k dispozícii 24 hodín denne podľa ich potrieb. Rodičia 

ubytovaných žiakov mohli po celý školský rok navštíviť školský internát, nahliadnuť do 

vnútorného života ŠI a oboznámiť sa s rôznymi problémami súvisiacich s pobytom  v ŠI. Túto 

možnosť však rodičia využívali v minimálnej miere.   

 

 

 

Spolupráca s CVČ – JUNIOR BB, BBSK, pri organizovaní akcií   
V rámci spolupráce s CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici sa žiaci už druhý rok zapojili  

do projektu „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý je  určený výhradne pre žiakov prvého 

ročníka. Pozostával z cyklu besied zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov, 

kulty a sekty a zvyšovanie právneho vedomia žiakov a záverečného zábavno-súťažného 

podujatia.   

 

Dodržiavanie zásad BOZP v ŠI 

V oblasti výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vo výchove boli žiaci na 

začiatku školského roka poučení o správnych a bezpečných pracovných postupoch pri 

svojpomocnej práci. V ŠI pedagogickí zamestnanci uplatňovali zákon č. 377/2004 Z. z. o 

ochrane nefajčiarov a to zákazom fajčenia v celej budove  a v areáli školy. Vykonávali  

priebežnú kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov.  

 

Školská knižnica 

Je súčasťou školského internátu. Je k dispozícii nielen pre žiakov a pedagogických 

zamestnancov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy. Činnosť v školskej knižnici bola 

zameraná na oboznamovanie sa so slovenskou a zahraničnou literatúrou. Veľká pozornosť 

bola venovaná povinnému čítaniu a maturitným otázkam zo slovenského jazyka a literatúry. 

Najväčší záujem zo strany pedagogických zamestnancov bol o odbornú literatúru, u žiakov o 



  

 

povinnú literatúru a dievčenské romány. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc 

sme zorganizovali súťažno-zábavné podujatie orientované na zvyšovanie čitateľskej 

gramotnosti žiakov, na ktoré pravidelne pozývame seniorov z Kremničky. V marci, pri 

príležitosti Mesiaca knihy, knihovníčka Ing. Oľga Majlingová zorganizovala  predajnú 

výstavu kníh spojenú s  besedou „Vráťme sa ku knihám“. Školská knižnica disponuje 

interaktívnou tabuľou, internetom a počítačovou technikou, organizujeme v nej celoročne  

besedy a prednášky zamerané na zvyšovanie čitateľskej, ekonomickej a sociálnej gramotnosti, 

súťaže a kvízy.  

 

Konkrétne aktivity a prezentácia školského internátu na verejnosti 

 

Výchova k rodičovstvu a manželstvu 

Názov podujatia Počet žiakov Termín 

„ Prci, prci, prcičky“  - film + beseda 27 október 

Sexuálne a intímne vzťahy – beseda + film 24 október 

Lásky a ich dôsledky – prezentácia + beseda 31 november 

Dospievanie a sexualita - rozhovor 17 december 

Láska, sex a dôsledky - prezentácia + beseda 32 december 

Plánované rodičovstvo a antikoncepcia 26 december 

Aké by som chcel dievča - beseda 19 január 

Ako na dievčatá....  - beseda 20 január 

Prvé lásky – zodpovednosť vo vzťahu   beseda 20 marec 

 

Spoločenská a mravná výchova 

Názov podujatia Počet žiakov Termín 

Spoločné stretnutie na začiatku  školského roka, 

stretnutie so žiakmi 1. ročníkov  

53 september  

Spoločná prehliadka mesta so žiakmi 1.ročníkov 42 september  

Záložka do knihy spája slovenské školy 15 október 

„Medzinárodný deň školských knižníc“ 

spoločenské stretnutie so seniormi 

30 október 

„Kniha nás spája“ vedomostná súťaž  október 

„Slušnosť naša každodenná“ cyklus rozhovorov  celoročne  

Olympiáda ľudských práv 3 november  

„Chceme žiť bez závislostí“  28  celoročne 

Kapučínový vianočný večierok 30 december 

KABU – prijímanie žiakov 1.ročníkov do cechov 143 december 

Kyberšikana a ochrana na interenete 26 február 

Študentská kvapka krvi 21 február 

„Viem, čo čítam“ výstava kníh spojená s besedou 72 marec 



  

 

Prieskum spokojnosti s ponukou voľnočasových 

aktivít a výskytu šikanovania u žiakov v ŠI  

67 marec 

Vznik kníhtlače – prezentácia +  beseda 26 marec 

História olympijských hier – vedomostný kvíz 21 máj 

DEŇ EURÓPY – vedomostný kvíz + rozhovor 24 máj 

BAŠTRNG – náučná, zábavná informatická 

aktivita 

25 jún 

PARTIČKA s literatúrou, zábavný kvíz 24 jún 

 

Telesná výchova 

Názov podujatia Počet žiakov Termín 

„Povedzme drogám NIE!“ -  športové popoludnie 84 september 

Stolnotenisový turnaj O pohár IR 44 október 

„SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV“ 

pretláčanie rukou 

52 november 

Zimná liga vo futsale O pohár vedúcej 

vychovávateľky  

83 december - marec 

Účasť na turnajoch v elektronických šípkach 4 celoročne 

Florbalový turnaj v rámci ŠI 62 marec 

Florbalový turnaj v rámci stredoškolských 

internátov v Banskej Bystrici 

25 apríl 

„Zdravý životný štýl“ športové popoludnie – 

prevencia obezity 

72 máj 

Juniáles – netradičné zábavné športové 

popoludnie 

54 jún 

 

Estetická výchova 

Názov podujatia Počet žiakov Termín 

„CARMEN“ – návšteva divadelného 

predstavenia 

25 september 

Jesenné kreácie – jesenná výzdoba 24 október 

„Záložka do knihy spája slovenské školy“ výroba 

záložiek 

14 október 

„Biele peklo“ - návšteva divadelného 

predstavenia 

26 november 

KABU – kultúrny program a výzdoba kinosály 21 december 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu VS v ŠI 36 december 

„Nevesta hôľ“ - návšteva divadelného 

predstavenia 

30 február 

„Veľkonočné inšpirácie“ tvorivé dielne 26 marec 



  

 

„Orol tatranský“ – DJGT Zvolen 30 marec 

„Morena – vítanie jari“ – veľkonočné tradície a 

zvyky 

62 marec 

„Nemá tvár“ - návšteva divadelného predstavenia 23 máj 

Súťaž o najkrajšiu izbu  celoročne 

Vedenie a aktualizácia násteniek  priebežne 

 

Pracovná výchova  

Názov podujatia Počet žiakov Termín 

„Noc výskumníkov“ EC 30 september 

Výroba jesennej výzdoby z prírodných 

materiálov 

24 október 

Týždeň ochrany životného prostredia - brigády 64 november, marec 

Výroba vianočných ozdôb 24 december 

„Veľkonočné inšpirácie“ tvorivé dielne 26 marec 

„Za čistotu školských športových areálov“  

úprava ihrísk v areáli školy 

38 jún 

Brigády v areáli ŠI a školy  priebežne 

Pravidelne upratovanie izieb a úprava 

spoločných priestorov výchovnej skupiny  

 celoročne 

 

Ekologická výchova 

Názov podujatia Termín 

Jesenné a jarné brigády v areáli školy október, marec 

Pravidelná úprava okolia  ŠI a školy priebežne 

Separácia odpadu (papier, plasty) celoročne 

 

 

ŠPORTOVÉ TRIEDY 

 

Počet žiakov ŠT k 15. 09. 2015: 71 15 atlétov /5 dievčat   56 futbalistov 

Počet žiakov ŠT k 30. 06. 2016:     61 13 atlétov /5 dievčat    48 futbalistov 

 

Plánovanie športovej prípravy, organizácia a úroveň tréningového procesu 

 Športové triedy so zameraním na futbal a atletiku boli stabilnou súčasťou strednej 

školy. Cieľom systematického tréningového procesu v športových triedach, bolo budovať 

vzťah k športu všeobecne a k atletike a futbalu zvlášť, zvyšovať všestrannosť, rozvíjať 

pohybové schopnosti a zručnosti. Zároveň tak prispievať k rozvoju osobnosti športovcov. 

Športové triedy preto poskytovali dostatočný priestor na všeobecný rozvoj celej osobnosti. 

Športová príprava sa uskutočňovala v súlade s plánom práce a bola rozpracovaná do 

mesačných a následne týždenných plánov, ktorú v škole zabezpečovali tréneri Ladislav 

Lupták, Mgr. Eduard Andráš – futbal a Eduard Földvári - atletika . Tréningový plán v atletike 

bol vypracovaný pre jednotlivcov, vo futbale bol vypracovaný pre celý kolektív. 



  

 

Tréningový proces žiakov zaradených do športových tried prebiehal v utorky a stredy 

dvojfázovo, v ostatné dni v popoludňajších hodinách. Rozvrh  hodín v týchto triedach bol 

upravený tak, aby nebol narušený plynulý chod vyučovania a naplánovaných tréningových 

jednotiek. Tréningový proces bol vedený v zmysle metodických zásad, podľa jednotlivých 

období – prípravné obdobie letné, hlavné obdobie jesenné, prípravné obdobie zimné a hlavné 

obdobie jarné. Tréningové jednotky boli vykonávané podľa stanoveného zamerania s 

dôrazom  na rozvoj a zdokonaľovanie herných činností, rýchlostných a vytrvalostných 

schopností jednotlivca.  

 

Organizácia súťaží 

 Súťaže futbalových klubov boli organizované a riadené pod záštitou 

Stredoslovenského futbalového zväzu a súťaže atlétov Slovenského atletického zväzu.  Žiaci, 

ktorí sa venovali atletike, boli registrovaní v atletickom klube AK Svetlošák a futbalisti boli 

registrovaní vo futbalových kluboch ŠK Kremnička a  FK Rakytovce.  

 

Spolupráca so športovými klubmi  

Družstvá II. ligy SD a MD hrali pod hlavičkou FK Rakytovce. Futbalový klub zabezpečil 

počas prípravného a hlavného obdobia trávnaté ihrisko v Rakytovciach a ihrisko s umelým 

povrchom v Radvani, dopravu a občerstvenie na majstrovských futbalových zápasoch. 

Futbalový klub ŠK Kremnička zabezpečil počas celej sezóny podľa potreby pomocnú  

trávnatú plochu v Kremničke, umelú a trávnatú plochu na ihrisku v Radvani. Spolupráca s 

klubmi vychádzala podľa potrieb tréningového procesu a termínov majstrovských 

futbalových zápasov. Spolupracujúce kluby FK Rakytovce a ŠK Kremnička dokázali vytvoriť 

podmienky na činnosť podľa vlastných možností. 

Naša škola v rámci športovej prípravy žiakov a organizovania športových podujatí aj na 

medzinárodnej úrovni, spolupracovala s BBSK, FK JUPIE Banská Bystrica, FK Dukla 

Banská Bystrica, AK Svetlošák,  s mestom Banská Bystrica a s OZ KALOKAGATIA. 

 

Priestorové a materiálne podmienky pre športovú prípravu 

Priestorové podmienky pre šport – telocvičňa, posilňovňa, malé ihrisko s umelou trávou, 

trávnaté ihrisko v areáli školy. Tréningový proces sa uskutočňoval na trávnatých ihriskách 

futbalových klubov Rakytovce a Kremnička, na ihrisku s umelou trávou v Radvani a na 

bežeckej dráhe na štadióne SNP Štiavničky v Banskej Bystrici. 

Materiálne podmienky – tréneri využívali lopty, plné lopty, posilňovacie zostavy, 

švihadlá, kužele, prekážky, gymnastické náradie. Materiálne a priestorové podmienky nie sú 

na požadovanej úrovni, lebo sú  závislé od finančných možností školy. 

 

Sústredenie športovcov 

Futbal – uskutočnili sa dve sústredenia. Sústredenie v prípravnom zimnom období  SD od 

01. – 05. 02. 2016 , MD od 05. – 09. 02. 2016 v rekreačnom stredisku v Krupine - Tepličky a 

v prípravnom letnom období v čase letných prázdnin od 19. 07. – 31. 08. 2016, v priestoroch 

spojenej školy a na trávnatých ihriskách v Rakytovciach a v Radvani.  

 

Atletika – uskutočnili sa tri sústredenia. Jarné kondičné sústredenie v Španielsku od 11. 

03. – 26. 03. 2016 a domáce sústredenie v prípravnom období od 11. – 15.04. 2016 v 

priestoroch  Spojenej školy a štadióna na Štiavničkách, sústredenie na Štrbskom Plese od 29. 

06 – 09. 07.2016. 

 

 

 



  

 

Výsledky športových súťaží: 

 

Futbal  

Umiestnenie v súťažnom ročníku 2015/2016: 

 

II. liga SD  U-19 FK Rakytovce   11. miesto 

II. liga MD U-17 FK Rakytovce     8. miesto 

IV. liga ŠK Kremnička               12. miesto 

 

 

 

 

TABUĽKA II.LIGA SD U19 

1  MFK Ružomberok 24 22 1 1 116:16 67 31 

2  MFK Tatran Liptovský Mikuláš 24 15 1 8 76:31 46 10 

3  MŠK Námestovo 24 14 3 7 51:50 45 9 

4  MŠK FOMAT Martin 24 11 5 8 59:46 38 2 

5  MŠK Kysucké Nové Mesto 24 11 4 9 44:43 37 1 

6  FK LAFC Lučenec 24 10 3 11 58:56 33 -3 

7  MFK Lokomotíva Zvolen 24 10 2 12 45:57 32 -4 

8  JUPIE Podlavice Badín 24 8 3 13 47:58 27 -9 

9  FK Čadca 24 7 5 12 42:55 26 -10 

10  FK POHRONIE Žiar nad 

Hronom Dolná Ždaňa 

24 8 2 14 26:56 26 -10 

11  FK Rakytovce 24 7 4 13 34:64 25 -11 

12  ŠK Tvrdošín 24 7 2 15 31:67 23 -13 

13  TJ Jednota Bánová 24 6 5 13 40:70 23 -13 

14  FO Kinex Bytča (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0 

15  MŠK Rimavská Sobota 

(odstúpené) 

0 0 0 0 0:0 0 0 

16  MFK Nová Baňa (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

http://futbalnet.sk/klub/2658/tim/14308
http://futbalnet.sk/klub/2758/tim/12665
http://futbalnet.sk/klub/1362/tim/13467
http://futbalnet.sk/klub/2825/tim/13916
http://futbalnet.sk/klub/2489/tim/13237
http://futbalnet.sk/klub/1303/tim/14428
http://futbalnet.sk/klub/1370/tim/12240
http://futbalnet.sk/klub/1252/tim/13951
http://futbalnet.sk/klub/1012/tim/14370
http://futbalnet.sk/klub/3805/tim/12786
http://futbalnet.sk/klub/3805/tim/12786
http://futbalnet.sk/klub/1063/tim/14837
http://futbalnet.sk/klub/2123/tim/12468
http://futbalnet.sk/klub/1219/tim/13357
http://futbalnet.sk/klub/1263/tim/13517
http://futbalnet.sk/klub/965/tim/13982
http://futbalnet.sk/klub/965/tim/13982
http://futbalnet.sk/klub/2046/tim/12592


  

 

 

TABUĽKA II.LIGA MD U17 

1  MFK Ružomberok 24 23 1 0 139:6 70 34 

2  JUPIE Podlavice Badín 24 16 5 3 93:33 53 17 

3  MFK Tatran Liptovský 

Mikuláš 

24 15 2 7 50:24 47 11 

4  MŠK Námestovo 24 12 6 6 46:25 42 6 

5  FK Čadca 24 13 3 8 71:42 42 6 

6  MŠK FOMAT Martin 24 11 4 9 60:47 37 1 

7  MŠK Kysucké Nové Mesto 24 10 6 8 50:35 36 0 

8  FK Rakytovce 24 9 2 13 54:68 29 -7 

9  FK POHRONIE Žiar nad 

Hronom Dolná Ždaňa 

24 9 1 14 30:49 28 -8 

10  FK LAFC Lučenec 24 7 3 14 33:71 24 -12 

11  MFK Lokomotíva Zvolen 24 6 4 14 25:57 22 -14 

12  TJ Jednota Bánová 24 2 3 19 14:127 9 -27 

13  ŠK Tvrdošín 24 1 4 19 17:98 7 -29 

14  MŠK Rimavská Sobota 

(odstúpené) 

0 0 0 0 0:0 0 0 

15  FO Kinex Bytča (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0 

16  MFK Nová Baňa (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://futbalnet.sk/klub/2658/tim/14309
http://futbalnet.sk/klub/1252/tim/13952
http://futbalnet.sk/klub/2758/tim/12666
http://futbalnet.sk/klub/2758/tim/12666
http://futbalnet.sk/klub/1362/tim/13474
http://futbalnet.sk/klub/1012/tim/14372
http://futbalnet.sk/klub/2825/tim/13918
http://futbalnet.sk/klub/2489/tim/13242
http://futbalnet.sk/klub/1063/tim/14838
http://futbalnet.sk/klub/3805/tim/12788
http://futbalnet.sk/klub/3805/tim/12788
http://futbalnet.sk/klub/1303/tim/14430
http://futbalnet.sk/klub/1370/tim/12237
http://futbalnet.sk/klub/1219/tim/13358
http://futbalnet.sk/klub/2123/tim/12469
http://futbalnet.sk/klub/965/tim/13983
http://futbalnet.sk/klub/965/tim/13983
http://futbalnet.sk/klub/1263/tim/13518
http://futbalnet.sk/klub/2046/tim/12593


  

 

 

TABUĽKA IV.LIGA DORAST U19 SKUPINA C 

1  OFK Slovenská Ľupča 24 22 1 1 115:26 67 31 

2  ŠKF Kremnica 24 18 1 5 90:28 55 19 

3  TJ Sokol Medzibrod 24 16 1 7 62:30 49 13 

4  TJ Tatran VLM Pliešovce 24 15 1 8 52:42 46 10 

5  FK Sitno Banská Štiavnica 24 16 1 7 81:37 46 13 

6  TJ - Prestavlky 24 12 1 11 60:69 37 1 

7  ŠK Heľpa 24 11 2 11 52:53 35 -1 

8  MFK ŽARNOVICA 24 9 1 14 41:45 28 -8 

9  TJ Družstevník Očová 24 8 3 13 56:72 27 -9 

10  TJ Lovča 24 7 1 16 45:80 22 -14 

11  ŠK Prameň Kováčová 24 6 1 17 58:90 19 -17 

12  FK Šalková 24 6 0 18 43:91 18 -18 

13  TJ ŠK Kremnička 24 3 0 21 24:116 9 -27 

14  MFK Vígľaš – Pstruša 

(odstúpené) 

0 0 0 0 0:0 0 0 

15  FK 1928 

Jasenie (odstúpené) 

0 0 0 0 0:0 0 0 

16  ŠK Selce (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://futbalnet.sk/klub/88/tim/13471
http://futbalnet.sk/klub/2137/tim/13977
http://futbalnet.sk/klub/1898/tim/14290
http://futbalnet.sk/klub/2285/tim/12623
http://futbalnet.sk/klub/1701/tim/14565
http://futbalnet.sk/klub/635/tim/13370
http://futbalnet.sk/klub/316/tim/14651
http://futbalnet.sk/klub/1381/tim/12484
http://futbalnet.sk/klub/580/tim/13377
http://futbalnet.sk/klub/1115/tim/14246
http://futbalnet.sk/klub/1614/tim/14137
http://futbalnet.sk/klub/718/tim/14011
http://futbalnet.sk/klub/2054/tim/14273
http://futbalnet.sk/klub/2147/tim/13415
http://futbalnet.sk/klub/2147/tim/13415
http://futbalnet.sk/klub/395/tim/13741
http://futbalnet.sk/klub/395/tim/13741
http://futbalnet.sk/klub/2392/tim/13815


  

 

Atletika 
Plánovanie  športovej prípravy atlétov bolo cieľavedomé, zamerané na prípravu na ME  do 17 

rokov v Tbilisi a majstrovstvá sveta stredných škôl v cezpoľnom behu v Budapešti. 

V Budapešti žiak Lukáš Hronček splnil limit pre účasť na ME v Tbilisi. 

 

Žiaci získali na M SR   9 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily. 

 

01.09. 2015 4.kolo  M SsAZ  Dubnica nad Váhom  
800m  Hronček Lukáš    1.miesto 

 

11. 09. 2015 Balassagyarmat (Maďarsko) cestný beh  
Zdenek Švejda         1.miesto 

 

12. 09. 2015  Bratislava M SR starší žiaci 
1 500m prek. Hronček Lukáš    1.miesto 

 

15. 09. 2015 Finále Atletická liga Banská Bystrica  
Muži   

1 500m     Ján Kostúr   4.miesto 

 

27. 09. 2015 Břeclav - medz.stretnutie   ČR - Slovensko – Maďarsko – Slovinsko -   

                        Chorvátsko 
Hronček Lukáš   4.miesto 

 

17. 10. 2015   XIX.ročník Medzinárodný  cestný beh Banská Bystrica 

- organizovali sme v spolupráci s BBSK, mestom BB, OZ KALOKAGATIA a AK 

SVETLOŠÁK BB 

 

21. 10. 2015 Horehronské hry B. Bystrica 

1500m   Ján Kostúr  1.miesto 

   Patrik Drugda  2.miesto 

   Pavol Filanda  3.miesto 

 

St.žiaci  

800m   Lukáš Hronček 1.miesto    

60m   Jana Kyseľová 3.miesto 

 

22. 10. 2015    Cezpoľný beh B. Bystrica /OK/   1.miesto - /Kostúr, Filanda, Drugda/ 

 

24. 10. 2015 Beh oslobodenia Borský Mikuláš    2.miesto – Zdeněk Švejda  
 

27. 10. 2015    MK v cezpoľnom behu  Brezno 
1.miesto SŠ Kremnička  /Kostúr, Filanda, Drugda/ postup na M SR Bratislava 

 

12. 11. 2015  Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu SŠ Bratislava  

2.miesto – družstvá /Hronček, Švejda, Filanda, Kostúr/ 

 jednotlivci:     Ján Kostúr   2.miesto  

     Pavol Filanda  5.miesto 

     Lukáš Hronček 6.miesto 



  

 

19. 11. 2015 Kvalifikácia o postup na MS v cezpoľnom behu Bratislava  

1.miesto   družstva a postup na MS /Kostúr, Filanda, Hronček, Švejda, Kráľovič, Haško / 

 

Jednotlivci:     Ján Kostúr  1.miesto 

 

30. 01. 2016  Míting OH nádejí V4 Bratislava 

500m       Lukáš Hronček 1.miesto   

1500m        Zdeněk Švejda 6.miesto  

 

05. 02. 2016   Halové majstrovstvá SsZA  Bratislava 

500m       Lukáš  Hronček 1.miesto 

 

1500m      Ján Kostúr   1.miesto 

 

800m       Zdeněk Švejda  4.miesto 

 

16. 02. 2016 – Halový atletický míting Ostrava-Vítkovice 

800m      Lukáš Hronček   1.miesto  

najlepší halový výkon SR 

 

1500m               Lukáš Hronček 1.miesto  

 

3000m      Zdeněk Švejda  4.miesto 

 

60m       Lukáš Vráb    3.miesto 

 

04. 03. 2016  - M SR dorast  Bratislava 

800m     Lukáš Hronček  1.miesto 

                      Zdeněk Švejda     6.miesto 

21. – 26. 04. 2016 – Majstrovstvá sveta SŠ v cezpoľnom behu - Budapešť 

                                 /Ján Kostúr, Pavol Filanda, Zdeněk Švejda, Dávid Kráľovič, Roman  

                                  Fodor, Lukáš Hronček/  

Ján Kostúr  10.miesto 

Družstvo  10.miesto 

 

07. – 08. 05. 2016  MK družstiev Banská Bystrica 

400m      Lukáš Hronček 1.miesto 

100m        Michal Vráb  3.miesto 

1500m     Pavol Filanda  2.miesto  

  

08. 05. 2016  M SR v behu na 10 000m na dráhe Kysucké Nové Mesto  

Juniori     Pavol Filanda  2.miesto 

 

26. 05. 2016 Krajské kolo v atletike ZŠ a SŠ Banská Bystrica 

Výška      Adam Adamov  1.miesto   

3000m     Ján Kostúr  1.miesto 

               Pavol Filanda   3.miesto 

 



  

 

Guľa     Sára Adamčíková 3.miesto 

 

02. 06. 2016 M SR v a atletike SŠ Banská Bystrica 

3000m     Ján Kostúr  2.miesto 

     Pavol Filanda  4.miesto 

 

Výška     Adam Adamov 3.miesto 

               

19. 06. 2016 M SR Juniorov Nitra 

5000m     Ján Kostúr  1.miesto 

     Pavol Filanda  7.miesto 

23. – 24. 06. 2016 M SR mužov a žien 

1500m     Lukáš Hronček  7.miesto 

 

29. 06. – 09. 07. 2016  Sústredenie Štrbské Pleso 

 /Lukáš Hronček, Zdenek Švejda/ 

         

Počet žiakov v štátnej reprezentácii: 

 

4 žiaci   -  Ján Kostúr, Lukáš Hronček, Pavol Filanda a Zdeněk Švejda. 

 

Významné podujatia v školskom roku 2015/2016: 

 

17. 10. 2015  XIX. ročník Medzinárodného cestného behu SNP organizovaný SŠ 

17. 12. 2015  Vyhlásenie najlepšieho športovca školy za rok 2015 organizované SŠ 

26. 01. 2016  VII. ročník  minifutbalového turnaja žiakov ZŠ O pohár riaditeľa SŠ  

organizované SŠ 

25. 02. 2016 – Halový futbalový turnaj žiakov SŠ v Modrom Kameni -  účasť družstva SŠ 

17. – 19. 03. 2016 – Medzinárodný halový turnaj „O pohár riaditeľa SŠ“ v Badíne – 

organizovaný SŠ 

19. – 20. 08. 2016 – Medzinárodný futbalový turnaj v Hatvane – Maďarsko – účasť družstva 

SŠ 

 

Spolupráca s učiteľmi a majstrami OV, riešenie výchovných problémov žiakov ŠT 

 Tréneri sa pravidelne stretávali s učiteľmi a majstrami OV na pedagogických 

štvorkách alebo individuálne v rámci vzájomných hospitácií. Účelom týchto spoločných 

stretnutí bolo získavanie informácií o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, prípadne riešenie 

výchovných  problémov žiakov športových tried a uvoľňovanie žiakov na majstrovské 

futbalové zápasy a súťaže atlétov. Najčastejšie riešili   neprítomnosť žiakov na vyučovaní 

z dôvodu účasti na tréningovom procese, zápase alebo súťaži, ktorá bola v niektorých 

prípadoch  neodôvodnená. 

 

Spolupráca so športovým lekárom 

Pravidelne sme spolupracovali  so športovým lekárom MUDr. Andrejom Patkom 

z Centra športovej medicíny v Banskej Bystrici za účelom absolvovania pravidelných 

zdravotných prehliadok (marec,  apríl 2016), prípadne riešenia zdravotných problémov žiakov 

športový tried, ktoré sa vyskytli počas školského roka. MUDr. Patka vykonal aj zdravotnú 

prehliadku žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v našej škole. Žiaci zaradení do 

reprezentácie SR absolvovali dve vyšetrenia na SAZ. 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

7. K súhrnnému výkazu 

 
a) Presunuté  finančné  prostriedky z roku 2015 do roku 2016- sme  

nevykázali b) Vrátené  finančné  prostriedky do SR - sme nevykázali 

c) Iné zdroje - 108 873,-  € (kód zdroja 46): 

- prenájom nebytových priestorov (telocvičňa,  kinosála,  kancelárske priestory, 

zasadačka, 

- úhrada  služieb  spojených s nájmom nebytových priestorov, 

- ubytovanie (žiaci, cudzí) 

- produktívne práce žiakov. 
 
 
 

8. Tabuľková čast' správy 

V prílohe 
 
 
 

V Banskej  Bystrici,  dňa 24. marca  2016 
 

 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 


