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A. Základné identifikačné údaje o škole 

 
Identifikačné údaje školy  
 

Názov školy: Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 

Adresa: Staničná 4, 911 05  Trenčín 

Tel.: 032/650 59 11, fax: 032/ 650 59 33 

E-mail: martina.knappova@sosstn.sk 

www stránka: www.sosstn.sk, www.sstn.edupage.org 

Zriadovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A,  

     911 01  Trenčín 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Ing. Martina Knappová – riaditeľka školy 

Mgr. Eva Vetišková – štatutárny zástupca a zástupkyňa pre všeobecno-                

vzdelávacie predmety 

Ing. Slávka Hudcovicová – zástupkyňa pre odborné predmety a praktické 

vyučovanie 

 

Rada školy 

 
 Iniciatívnym a poradným orgánom TSK je Rada školy, ktorá vyjadruje 

a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

 

Rada školy pracovala v nasledovnom zložení: 

 

Predseda 

 

Ing. Miroslav Baška – zvolený dňa 3.10.2017 

 

Členovia Rady školy  

 

Ing. Juraj maláň – delegát  TSK – delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Ing. Miloš Mičega – delegát TSK – delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Bc. Tomáš Vaňo – delegát TSK– delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Ing. Martin Hošták – RÚZ -  delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Róbert Zbín – pedagogický pracovník – zvolený dňa 3.10.2017 

Mgr. Dagmar Kollárová – nepedagogický pracovník – zvolená 3.10.2017 

Mgr. Mária Šúryová – zástupca rodičov - zvolená 28.9.2017 

Ing. Alena Kostelná  – zástupca rodičov - zvolený 28.9.2017 

mailto:martina.knappova@sosstn.sk
http://www.sosstn.sk/
http://www.sstn.edupage.org/


Ing. Miroslav Masár  – zástupca rodičov - zvolený 28.9.2017 

Erika Kostyánová – zástupca študentov – predsedníčka ŽŠR 

 

 

 

Poradné orgány školy 

 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK spoločensko-

vedných predmetov 
Mgr. Adriana Folťová SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV 

PK cudzích jazykov Mgr.Senka Maceková ANJ, NEJ 

PK matematiky 

a prírodovedných 

predmetov 

RNDr. Janka Ďurencová MAT, FYZ, DEG, CHE, INF 

PK odborných 

predmetov STV a TIS 

Ing. Eva Podhorská 

Rechtoríková 

ADR, ADK, ARC, EKO, 

GED, GZS, IST, KOC, PST, 

PRA, PXA, RSB, SNQ, 

SME, STK, STL, STS, SVI, 

UCT, VYB, VYT, VTO, 

ZAS 

PK odborných 

predmetov GKK 
Ing. Martina Blizmanová 

AGI, API, AZP, EKO, FOT, 

GEV, GED, GEG, GIS, 

KAR, KRY, MAP, POG, 

PZW, PRA 

PK odborných 

predmetov pre UO 

a NŠ 

Ing. Marta Rástočná 
ODK, PRB, TEC, KOC, 

PSV, PXA 

PK telesnej 

a športovej výchovy 
Mgr. Igor Krajčo TSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Údaje o počte žiakov školy 
počet žiakov:  312 

počet tried:   14 

 

podrobnejšie k 15.9.2017: 

 

trieda číslo odboru 
názov štud./učeb. 

odboru 

počet 

žiakov/počet 

dievčat 
z toho ŠVVP 

I.A 3650 M staviteľstvo 29/14 - 

I.B 3650 M  staviteľstvo 26/7 - 

I.DG 3692 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
10/2 2 

I.DS 3650 M staviteľstvo 10/6 - 

I.DT 3917 M 06 TIS v stavebníctve 6/3 1 

II.A 3650 M staviteľstvo 27/11 - 

II.DS 3650 M staviteľstvo 13/6 1 

II.DG 3692 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
12/4 - 

III.A 3650 M staviteľstvo 21/7 - 

III.B 3650 M staviteľstvo 21/6 1 

III.DG 3692 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
8/7 1 

III.DS 3650 M staviteľstvo 10/3 1 

III.DT 3917 M 06 TIS v stavebníctve 9/3 - 

IV.A 3650 M staviteľstvo 28/5 1 

IV.DS 3650 M staviteľstvo 15/2 1 

IV.DG 3962 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
12/3 - 

I.AB 3678 H inštalatér 6/0 1 

I.AB 3661 H murár 2/0 1 

I.AB 3355 H stolár 4/0 - 

II.AB 3678 H inštalatér 12/0 - 

II.AB 3355 H stolár 9/0 - 

II.DB 3686 F stavebná výroba 4/0 - 

III.AB 3678 H inštalatér 9/0 - 

III.AB 3661 H murár 9/0 - 

 

 

 

 

 



 

C. Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích 

skúškach 
Počet prijatých prihlášok :  

 

ODBOR 1.termín 2.termín plán 

3650 M  STA 60 47 60 

3692 M  GKK 7 11 15 

3917 M 06 TIS 1 11 15 

4-ročný študijný odbor spolu 68 69 90 

3661 H murár 1 3 10 

3355 H stolár 5 4 10 

3678 H inštalatér 4 0 10 

3-ročný učebný odbor spolu 10 7 30 

 

 

 

 

D. Údaje o počte prijatých žiakoch do prvého ročníka 

 
Počet prijatých, zapísaných žiakov a počet voľných miest po 1. kole prijímacieho konania 

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Stav prijatých a 

zapísaných 

žiakov po 1. kole 

Počet voľných 

miest 

 pre 2.kolo 

Študijné odbory: 

3650 M staviteľstvo 63 0 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 7 8 

3917 M 06 
technické a informatické služby 

v stavebníctve 
5 10 

Učebné odbory: 

3355 H stolár 6 4 

3661 H murár 1 9 

3678 H inštalatér 4 6 

 

 

 

 



 

 

Počet prijatých, zapísaných žiakov a počet voľných miest po 2. kole prijímacieho konania 

k 15. 9. 2018 

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Stav prijatých a 

zapísaných 

žiakov po 2. kole 

Počet voľných 

miest 

Študijné odbory: 

3650 M staviteľstvo 70 0 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 6 9 

3917 M 06 
technické a informatické služby 

v stavebníctve 
7 8 

Učebné odbory: 

3355 H stolár 6 4 

3661 H murár 0 10 

3678 H inštalatér 6 4 

 

 

Výsledky plánovaných vstupných testov z  profilových predmetov  
 

         SJL      ANJ    MAT 
 I.A - 1,96         I.A - 2,79  I.A - 3,67 

 I.B - 2,12               I.B - 2,70          I.B - 3,92 

        I.D - 2,15              I.D - 2,74               I.D - 4,15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 

Prehľad študijných výsledkov a dochádzky v 2. polroku 

šk. roka 2017/2018 
Študijné odbory:  

 

Trieda 

Počet 

žiako

v 

Prospeli Nepros- 

peli 

spolu 

Nekla- 

sifik. 

Zameš- 

kané 

hodiny 

na žiaka 

Osprave- 

dlnené 

na žiaka 

Neospra- 

vedlnené 

na žiaka 

Správanie Priem. 

pros- 

pech spolu V PVD P 2 3 4 

I.A 29 29 5 14 10 0 0 63,41 63,41 0,0 0 0 0 1,80 

I.B 26 26 2 8 16 0 0 65,58 65,39 0,19 0 0 0 2,00 

I.DG 10 10 1 2 7 0 0 48,70 48,70 0 0 0 0 2,03 

I.DS 10 10 0 5 5 0 0 56,00 56,00 0 0 0 0 1,94 

I.DT 9 9 1 5 3 0 0 60,89 60,89 0 0 0 0 1,94 

II.A 27 22 6 9 7 3 2 63,92 63,92 0 0 0 0 1,79 

II.DG 11 11 4 4 3 0 0 56,00 56,00 0 0 0 0 1,67 

II.DS 13 13 5 3 5 0 0 84,62 84,62 0 0 0 0 1,67 

III.A 21 21 5 9 7 0 0 50,29 50,29 0 0 0 0 1,79 

III.B 21 20 5 9 6 1 0 58,05 57,29 0,76 0 0 1 1,84 

III.DG 8 7 4 2 1 1 0 43,13 42,75 0,38 0 0 0 1,77 

III.DS 10 9 2 2 5 0 1 79,22 79,00 0,22 0 1 0 2,21 

III.DT 9 9 4 2 3 0 0 175,33 175,22 0,11 0 0 0 1,79 

IV.A 27 27 3 5 19 0 0 158,92 155,18 3,74 2 1 0 2,28 

IV.DG 12 12 4 5 3 0 0 79,42 79,25 0,17 0 0 0 1,80 

IV.DS 14 14 0 3 11 0 0 135,84 135,77 0,07 0 0 0 2,40 

Spolu 257 249 51 87 111 5 3 79,95 79,60 0,35 2 2 1 1,92 

 

Učebné odbory:  

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Prospeli 
Nepros- 

peli 

spolu 

Nekla- 

sifik. 

Zameš- 

kané 

hodiny 

na žiaka 

Osprave- 

dlnené 

na žiaka 

Neospra

- 

vedlnen

é 

na žiaka 

Správanie Priem

. 

pros- 

pech 
spolu V PVD P 2 3 4 

3-ročný učebný odbor 

I.AB 13 13 1 4 8 0 0 185,53 183,07 2,45 2 1 0 2,20 

II.AB 15 15 0 4 11 0 0 178,06 173,40 4,66 2 0 1 2,46 

III.AB 18 18 0 2 16 0 0 248,44 204,37 44,07 1 3 6 2,47 

2-ročný učebný odbor 

II.DB 3 3 0 0 3 0 0 271,66 225,00 46,66 1 0 2 2,11 

Spolu 49 49 1 10 38 0 0 220,92 196,46 23,84 6 4 9 2,31 

 

 

 
 

 

 



Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018 

 
Dosiahnuté výsledky v povinných predmetoch maturitnej skúšky v priemeroch 

a percentách v školskom roku 2017/2018 

 

 
Prihlásení EČ PFIČ Ústna skúška 

Predmet úroveň počet priemer počet priemer počet 1 2 3 4 5 priemer počet 

SJL  54 51,33% 54 71,17% 54 13 19 18 03 0 2,20 53 

ANJ B1 51 60,54% 51 69,28% 51 11 6 22 12 0 2,68 51 

ANJ B2 2 71,25% 2 85% 2 2 0 0 0 0 1,00 2 

NEJ B1 0            

TČOZ  53     16 17 15 5 0 2,16 53 

PČOZ  53     15 13 14 11 0 2,39 53 

MAT  4 34,17% 4          

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra 

ANJ – anglický jazyk 

NEJ – nemecký jazyk 

TČOZ – teoretická časť odbornej zložky 

PČOZ – praktická časť odbornej zložky 

MAT – matematika 

 

Výsledky externej časti MS za posledné 3 roky 

 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

úspešnosť percentil úspešnosť percentil úspešnosť percentil 

úroveň B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 

SJL --- 45,20% --- 34,04% --- 50,82% --- 36,75% --- 51,33% --- 40,63% 

ANJ --- 58,79% --- 52,58% 58,02% 51,57% 46,04% 43,21% 71,25% 60,54% 58,14% 59,14% 

NEJ --- 30,62% --- 28,71% --- --- --- --- --- --- --- --- 

Dobrovoľný predmet 

MAT --- 34,52 --- 21,46% --- 30,56% --- 22,31% --- 34,17% --- 18,07% 

 

 

Záverečné skúšky v školskom roku 2017/2018 
 

Učebný 

odbor 

Písomná časť Praktická časť Ústna časť 

úspešní neúspešní 
Priemer 

známok 
úspešní neúspešní 

Priemer 

známok 
úspešní neúspešní 

Priemer 

známok 

stavebná 

výroba 
3 0 2,0 3 0 2,6 3 0 1,6 

inštalatér 9 0 2,3 9 0 1,7 9 0 2,5 

murár 9 0 2,2 9 0 2,0 9 0 2,6 
stolár -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

CELKOM 21 0 2,16 21 0 2,10 21 0 2,23 

 



F. Študijné a učebné odbory 

 
 Štúdium na škole prebiehalo podľa schválených Školských vzdelávacích 

programov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom v 1. až 4.ročníku. 

 

Študijné odbory: Staničná ulica 

 

 ŠkVP odbor  3650 6, 3650 M staviteľstvo v 1.a 2. ročníku žiaci 

študujú študijný odbor so zameraním na „staviteľstvo“ a na  „ 

architektúru a interiérový dizajn“. Žiaci so zameraním na  

staviteľstvo si v 3. a 4. ročníku vyberú konkrétne voliteľné 

predmety podľa záujmu a potrieb s ohľadom na získanie 

potrebných vedomostí potrebných pre výkon povolania v oblasti 

 pozemného staviteľstva 

 dopravného staviteľstva 

 rekonštrukcií a adaptácií budov 

 stavebného manažmentu 

 záhradnej a krajinnej tvorby 

 ŠkVP odbor 3917 6 06 technické a informatické služby 

v stavebníctve 

 ŠkVP odbor 3692 6, 3692 M geodézia, kartografia a kataster 

 

Študijné a učebné odbory: Brnianska ulica 

 

 ŠkVP študijný odbor 3659 L stavebníctvo 

 ŠkVP študijný odbor  3347  L drevárska a nábytkárska výroba 

 ŠkVP učebný odbor 3678 H murár 

 ŠkVP učebný odbor 3678 H inštalatér 

 ŠkVP učebný odbor 3355 H stolár 

 ŠkVP učebný odbor 3686 K stavebná výroba 

 

 

G. Údaje o počte zamestnancov 

 
SOŠ stavebná E. Belluša mala v školskom roku 2017/2018 spolu 46 

zamestnancov,  z toho: 

 

 31 učiteľov 

 4 majstrov odborného výcviku 

 11 technicko-hospodárskych pracovníkov 

 



H. Údaje o ďalšom vzdelávaní 
 
 
 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v  školskom roku 2018/2019 

P. č. Titul Meno Priezvisko 
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1 Mgr. Ivana Fehérová  Aktualizačné  DP MPC TN Problematika šikanovania v školskom prostredí  
10 tr. 

 
Predpoklad: 6%. 

 

 2019  

2 Ing. Michaela Klačková  Aktualizačné DP MPC TN 1. atestácia  

10 tr.má 6% 
 

Predpoklad: 11tr. 
 

  2019  

3 Mgr. Senka Maceková  Aktualizačné DP MPC TN 2. atestácia  

11. tr.má 12% 
 

Predpoklad: 
12.tr. 

 

 2019  

4 Ing. Adriána Makarová  Špecializačné DP MPC TN 
Výchovný poradca ako dôležitý článok 

celoživotného poradenstva 
 

10 tr.má 6% 
 

Predpoklad: 
2X6% 

 

  2019  

5 Mgr. Alexandra Priecelová  Aktualizačné DP MPC TN 

Outdoorové aktivity vo výchove mimo 
vyučovania 

Minihádzaná v učive telesnej a športovej 
výchovy 

 
10 tr. 

 
Predpoklad: 6%. 

  2019  

6 Mgr. Ivana Turčeková  Aktualizačné DP MPC TN 
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj 

myslenia a kreativity žiakov v škole 
 

10 tr. 
 

Predpoklad: 6%. 

 

 2019  

Poznámka: *Predpokladaný rozpočet uvádzať len pri vzdelávaní, pri ktorom sa uplatňuje náhrada funkčného platu v súlade so zákonom o pedagogických 

zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 



I. Aktivity a prezentácia školy 

 
   Aktivity a súťaže: 

 

 

V školskom roku 2017-2018 sme sa opäť zúčastnili rôznych vedomostných 

súťaží. Školské kolo súťaže SOČ prebehlo dňa 15.02.2018 pod vedením Ing. 

Evy Martiškovej. Tento rok sa zapojili najmä študenti odboru geodézia 

a kartografia. Žiaci súťažili v 3 súťažných odboroch s týmto umiestnením: 

 

odbor 5 Životné prostredia, geografia, geológia 

1. miesto  Huňová Natália, Blicklingová Karolína: Rozvoj mesta Trenčín 

 

odbor 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

1. miesto  Pavlovič Mário: Kameňolom Vajarská 

2. miesto  Knap Martin, Janírek Martin: Mapa školy 

 

odbor 13 História, filozofia, právne vedy 

1. miesto  Zálešáková Simona, Schvandtner Stanislav: Kaplnka na 

Trenčianskom hrade 

 

V odbornej komisii boli z našej PK OP GKK: Ing. Lebó Viliam.  

 

Žiaci, ktorí sa umiestnili v školskom kole SOČ na 1. – 2. mieste postúpili do 

obvodného kola, ktoré sa konalo 23. 3. 2018, organizátorom bola SPŠ Nové 

Mesto nad Váhom. Žiaci v súťažnom odbore 10 a 13 automaticky postúpili do 

krajského kola, ktoré sa konalo 6. 4. 2018. V regionálnej prehliadke SOČ sa 

žiačky, ktoré súťažili v súťažnom odbore číslo 5 Životné prostredie, geografia, 

geológia neumiestnili. 

 

Krajské kolo SOČ sa konalo 6. 4. 2018 v Starej Turej, v OHK bola z našej školy 

Ing. Blizmanová M.. Súťažné projekty sa umiestnili nasledovne: 

 

odbor 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

1. miesto  Pavlovič Mário: Kameňolom Vajarská 

2. miesto  Knap Martin, Janírek Martin: Mapa školy 

 

odbor 13 História, filozofia, právne vedy 

3. miesto  Zálešáková Simona, Schvandtner Stanislav: Kaplnka na 

trenčianskom hrade 

 

V súťažnom odbore č. 10 žiaci postúpili do 40. ročníka celoštátnej prehliadky 

SOČ, ktoré sa konalo 25. – 27. 4. 2018 v Žiline. Aj keď sa naši žiaci 

neumiestnili na popredných miestach, úspechom bolo postúpenie do tohto kola 



a reprezentácia nielen samých seba ale aj školy. Ďakujem konzultantom (Ing. 

Lebó, V., Ing. Pavlovič, K., Ing. Blizmanová, M.), ktorí prispeli k vyššie 

uvedenému úspechu našich žiakov.  

 Ďalej by som spomenula účasť našich žiakov v študentskej súťaži, pod vedením 

Ing. Andrei Karnekovej - Rodinný dom - Velux, školské kolo sa uskutočnilo dňa 

16.05.2018 a zúčastnilo sa 8 žiakov z 2. a 3. ročníkov. Všetci žiaci pokračovali 

ďalej na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo 20.06.2018 v Bratislave.. 

Zúčastňovanie sa na súťažiach poriadaných konkrétnymi stavebnými firmami sú 

veľkým prínosom pre našich žiakov, pretože majú možnosť odbornej 

konzultácie a môžu čerpať inšpirácie z prác iných rovesníkov v budúcom štúdiu. 

 

IG 5 27. – 29. 4. 2018 sa Ing. Blizmanová, M. s Ing. Slávkou Hudcovicovou a 

žiakmi z II. DG, III. DG a IV. DG zúčastnili 13. ročníka medzinárodnej súťaže 

pre študentov stredných škôl s geodetickým zameraním - Medzinárodný 

geodetický päťboj (International Geodetic Pentathlon — IG5), ktorú usporiadala 

SPŠ stavebná v Žiline. Našu školu reprezentovali 2 družstvá žiakov. Samotná 

súťaž sa skladala z orientačného behu a päťboja – 5 praktických úloh (určenie 

výmery pozemku, určenie nivelačného prevýšenia, centrácia a horizontácia 

prístroja nad daným bodom, história a súčasnosť v geodézii – priraďovanie 

obrázkov, trigonometrické určenie výšky). Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci 

navigovali pomocou ručného navigačného zariadenia GPS, zoznamu súradníc 

stanovísk v systéme WGS-84. Trasa dlhá viac než 13,5 km viedla členitým 

terénom. Cieľ trasy bol v Brodne. Z celkového počtu 31 družstiev zo 17 škôl z 3 

krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko) obsadilo družstvo A (Gabriela Vojtková, 

Martin Knap, Martin Janírek) 12. miesto v A kategórii (kategória rýchlosť) a 11. 

miesto v B kategórii (kategória presnosť), družstvo B (Mário Pavlovič, Martin 

Kováč, Erika Kostyánová) 26. miesto v kategórii A a 27. miesto v kategórii B. 

V mini súťaži „Súťaž mozgov“, ktorá sa konala v piatok 27. 4. 2018 sme získali 

1. (družstvo A) a 3. (družstvo B) miesto.  

 

Rétorická súťaž Master of rethorics: súťaž sa realizovala 22.11.2017 na SOŠ 

obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín a bol to 4. ročník krajskej súťaže, 

usporiadanej KCVČ. Účasť našej školy na súťaži zabezpečila Mgr. Maceková, 

ktorá pripravila dvoch žiakov: Barboru Ondraščinovú (1.A) pre kategóriu 

mladších žiakov a Daniela Mikláša (3.DS) pre kategóriu starších žiakov. Išlo 

o ich prvú rétorickú súťaž a obaja žiaci sa umiestnili v strede rebríčka. 

Plánujeme pokračovať v tejto súťaži aj o rok.   

 

 

V máji 2018 sa družstvo v zložení: Bulejko Samuel - II. AB tr., Svrbík Jakub – 

III..B, Janírek Martin – III..D zúčastnilo  celoslovenskej úťaže  BOZP 

v Tatranskej Lomnici  pod vedením p. Zbína, kde  získali 1. miesto.  Žiak Svrbík 

Jakub sa umiestnil na 2. mieste v súťaži jednotlivcov. 

 



V septembri sa opakovane na našej škole uskutočnila preventívne–

bezpečnostná akcia zameraná na požívanie omamných a psychotropných látok. 

Služobný pes a pracovníci krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne navštívili 

študentov prvých ročníkov. Výsledok utajenej návštevy už niekoľko rokov je 

veľmi dobrý. Nevyskytol sa ani náznak držania omamných a psychotropných 

látok.  

V prvých ročníkoch sme pomocou dotazníka zisťovali výskyt šikanovania 

na škole, zároveň na triednických hodinách bol venovaný priestor tejto 

problematike. Prevencia i eliminácia šikanovania je potrebná hlavne v prvom 

ročníku, kedy sa vytvárajú vzťahy v novom školskom prostredí. Nezaznamenali 

sme výraznejšie znaky šikanovania z vyzbieraných dotazníkov. Šikanovanie na 

našej škole je pod drobnohľadom všetkých vyučujúcich a čo i len najmenšie 

náznaky sú riešené na úrovni triedneho, výchovného poradcu, prípadne 

s vedením školy. Darí sa nám tak predchádzať negatívnym javom.  

So žiakmi prvých a druhých ročníkov sa v rámci predmetov Občianska 

náuka a Dejepis diskutovalo na tému holokaust. Na triednických hodinách sa 

preberali aj témy ako vzrastajúci pravicový extrémizmus, migranti, utečenci, 

spolunažívanie rôznych skupín ľudí. Študenti sa v diskusiách aktívne zapájali. 

Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili odbornej exkurzie v Múzeu holokaustu 

v Seredi. Žiaci tretích ročníkov zase navštívili Múzeum židovskej kultúry 

v Bratislave. 

V decembri sme sa celá škola zúčastnili predstavenia „Svet médií“. 

Zaujímavým a pútavým spôsobom prezentovaná filmová produkcia od jej 

začiatku až po pôsobenie reklamy na naše rozhodovanie.  

V marci sa žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov zúčastnili divadelného 

predstavenia „My sme tu doma“ . Predstavenie bolo veľmi zaujímavé 

a zanechalo v našich študentoch emotívnu reakciu. Téma extrémizmu, ktorá 

dominovala v tomto predstavení zaujala mnoho študentov, diskutovali 

o jednotlivých postavách aj na rôznych hodinách. 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku: 

 

Víťaz školského kola Juraj Valko sa zúčastnil obvodného kola, ktoré sa konalo 

17.1.2018 na súkromnom bilingválnom gymnáziu Futurum v Trenčíne, kde sa 

umiestnil na 1. mieste a pokračoval do okresného kola, kde sa, žiaľ neumiestnil 

 

Nové projekty: 

 

Vyučujúce Mgr. Maceková a Ing. Ďurišová sa zapojili do projetu EnglishGo, 

ktorý poskytuje zapojeným učiteľom moderné digitálne vzdelávacie materiály 

na výučbu angličtiny. Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek 

učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom. Vyučujúca Mgr. Maceková zaškolila všetky 

vyučujúce ANJ na prácu s platformou English Go. 



 

Medzinárodný projekt a ocenenie našej školy: 

 

Dňa 26.06.2018 sa v Bratislave, v Záujmovom centre vedy „Aurelium“ konalo 

slávnostné odovzdávanie cien za najlepšie medzinárodné projekty v šk. roku 

2017/2018. Náš projekt „TED-inspired speech competition: The Mock-Talks“ 

pod vedením Mgr. Senky Macekovej dostal diplom za 2. miesto vo vekovej 

kategórií 13-19 rokov v súťaži o najlepší projekt eTwinning na Slovensku. 

Odovzdávania sa zúčastnilo 11 žiakov, pani riaditeľka Ing. Martina Knappová a 

predsedkyňa PKCJ. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webe, ktorý 

vytvorila predsedkyňa PK: https://senkamacekova9.wixsite.com/website 

Pripravujeme spoluprácu s českou SOŠ stavebnou v Trebiči, v rámci ich 

projektu Erazmus+, pricestuje k nám koncom októbra 2018 mini tím pedagógov  

na hospitácie „Job shadowing“ .   

Zároveň sme dostali ponuku spolupráce s partnerom z Nemecka, ohľadom 

mobility učňov v šk. roku 2018/2019 

 

Prezentácia školy: 

 

 Počas celého školského roka prebiehali prezentácie školy, jednak formou 

otvorených dverí, kde sa mohli žiaci základných škôl prísť informovať o štúdiu 

na našej škole. Taktiež formou prezentácii na základných školách, „Európsky 

deň rodičov a škôl“, Stredoškolák 2017, prostredníctvom spolupráce pani 

riaditeľky Ing. Martiny Kappovej a výchovných poradcov základných škôl. 

Prezentácii školy sa venujú učitelia odborných predmetov, z predmetových 

komisií oboch odborov staviteľstvo a geodézia a kartografia. Ing. Vilam Lebo, 

Ing. Adriána Makarová a Ing. Eva Podhorská Rechtoríková v spolupráci 

s niektorými žiakmi školy. 

9. 11. 2017 sa Ing. Lebó V. a žiak Martin Janírek z III. DG zúčastnili na 

prezentácii našej školy v Bánovciach nad Bebravou a dňa 18. 01. 2018 sa Ing. 

Lebó. V. zúčastnil prezentácie školy na rodičovskom združení ZŠ Hodžova 37, 

Trenčín. 

 

Propagáciu školy vykonal Ing. Lebó V., a to v termínoch: 29. 1. 2018 ZŠ Horné 

Sŕnie, 1. 2. 2018 CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, 8. 2. 2018 ZŠ Bánovce na 

Bebravou, 15. 2. 2018 ZŠ Trenčianska Teplá. 

 

Exkurzie: 

 

Odborné exkurzie boli realizované v súlade s plánom exkurzií, aj keď nie všetky 

sa uskutočnili. Dňa 19.10.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie – 

Hostětín, Luhačovice, dňa 13.12.2017 odborná exkurzia pre žiakov prvých 

ročníkov – Rozostavané stavby Trenčín, žiaci 3. ročníkov absolvovali dňa 

14.02.2018 odbornú exkurziu v Bratislave na stavbe Národný futbalový štadión 

Bratislava, 08.03.2018 prehliadka interiéru školy na Staničnej pre žiakov II.A 

https://senkamacekova9.wixsite.com/website


triedy, dňa 06.04.2018 odborná exkurzia v kompetenčnom centre Velux- Brno – 

žiaci 2. a 3. ročníkov, ktorí sa zapojili do súťaže Velux „ Rodinný dom“. Počas 

školského roka žiaci absolvovali aj odborné prednášky. Dňa 08.03.2018 sa 

uskutočnila prezentácia stavebného systému Ytong pre 3. ročník, ktorú 

zabezpečila Ing. Andrea Karneková a 19.04.2018 sa uskutočnila prednáška: 

„Územné plánovanie a rozvoj mesta“ s Ing. arch. Adriánou Mlynčekovou PhD, 

ktorú pre 4. ročníky zabezpečila Ing. Adriána Makarová. 1. ročníky absolvovali 

v čase od 04.06. do 08.06. 2018 niekoľko odborných exkurzií, a to: Betonárka 

Stafis v Trenčíne, stavba Sky park Residenc Bratislava, ČOV- Trenčín, 

Považská cementáreň a.s. v Ilave. 

Učebné odbory: Ing. Rástočná zorganizovala pre žiakov I.AB triedy exkurziu – 

novostavby Trenčína, historické centrum mesta – architektúra. Ing. 

Klobušníková, Bc.Michalec  so žiakmi  učebného odboru stolár  navštívili  

 drevospracujúci závod Ligna s.r.o.  v Hornom Srní. 
 

  Všetky ostatné aktivity, činnosti a práca v predmetových komisiách a ich 

vyhodnotenie činnosti, ako aj účasť na jednotlivých prezentačných aktivitách sú 

súhrnne obsiahnuté v správach jednotlivých predmetových komisií. 

 

 

Správy o činnosti predmetových komisií a koordinátorov                
 

 

Správa o činnosti PK SVP za škol. rok 2017/2018 

 

 
Práca PK SVP sa riadila Plánom práce PK SVP a vychádzala zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a ŠKVP. Predmetová komisia sa počas šk. roka stretla 

4x. 

 

 

1. Zhodnotenie plnenia hlavných úloh: 

SJL: 

 

Prehlbovali sme poznatky o štýloch, slohových postupoch i útvaroch : 

- aby žiaci poznali jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú zvukovú rovinu 

jazyka a ich základné jednotky 

- aby si žiaci uvedomovali používanie spisovnej slovenčiny a vyhýbali sa 

chybám vo vyjadrovaní 



- aby vo vlastných prejavoch využívali široký repertoár slovnej zásoby 

- vedeli vytvoriť  text, v ktorom uplatnia logické, časové a príčinno-následné 

súvislosti textu  

- a požiadavky slovosledu v slovenčine  

- vedeli vysvetliť použité štýlotvorné činitele pri tvorbe jazykových prejavov a 

správne ich aplikovať vo vlastných jazykových prejavoch  

- vedeli  rozlíšiť a charakterizovať umelecký a vecný text po obsahovej i 

formálnej stránke. 

- aby vedeli využívať v komunikačných situáciách zásady spoločenskej 

rétoriky  

- učili sme žiakov vo všetkých svojich prejavoch využívať logicko – 

myšlienkové činnosti   

- aby žiak vedel pri ústnej prezentácii jazykového prejavu aktívne využívať 

vhodné mimojazykové prostriedky, ktorými umocňuje celkové vyznenie 

svojho prejavu.  

- učili sme žiakov používať odbornú citáciu a používať bibliografickú normu 

- aby žiak vedel poznatky a činnosti (zručnosti) nadobudnuté pri vyučovaní 

slovenského jazyka aplikovať v ostatných učebných predmetoch a naopak 

(napr. internacionálnu jazykovú terminológiu v cudzích jazykoch, 

cudzojazyčné resumé v projekte SOČ atď.) 

- dbali sme o rozvíjanie intelektovej, mravnej a citovej stránky osobnosti žiaka 

- viedli sme k samostatnému štúdiu z odborných kníh a časopisov 

- zlepšovali sme úroveň ortografie ( úloha stála) 

- inovovali sme maturitné zadania pre ústnu formu maturitnej skúšky 

 

 

DEJ: 

 

- Učili sme žiakov, aby poznali regionálnu históriu v kontexte dejín 

- vedeli si uvedomiť svoju vlasteneckú hodnotu v krajine 

- vedeli dejiny zobraziť formou grafických projektov 



- vedeli pracovať s časovým diagramom (časovou priamkou)  

- vedeli rozpoznať rôzne druhy historických prameňov a dokázať zaradiť ich 

do systému  

- vedeli vysvetliť, čím sa zaoberá archeológia 

- vedeli charakterizovať podmienky pre vznik prvých štátov 

- vedeli argumentovať odkaz antiky pre súčasnosť  

- vedeli vymedziť znaky mnohonárodnostného uhorského štátu 

- vedeli  identifikovať proces modernizácie Rakúsko – Uhorskej monarchie 

v 2. polovici 19.st.  

- vedeli opísať proces vzniku samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky v 

roku 1993  

- vedeli  špecifikovať globálne problémy súčasného sveta  

- vedeli si uvedomiť vzťah medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou 

 

OBN: 

 

- Učili sme žiakov vysvetliť s použitím odbornej literatúry, čím sa  zaoberá 

psychológia 

- aby vedeli vysvetliť pojem psychiky 

- aby vedeli  vysvetliť príčiny individuálnych rozdielov medzi ľuďmi  

- aby vedeli  vysvetliť úlohu a predmet sociológie v živote človeka 

- aby vedeli  na konkrétnych príkladoch vymedziť rôzne formy komunikácie  

- aby vedeli  rozlíšiť pojmy ľudské práva a občianske práva, pracovať s 

Ústavou SR a v nej rozlišovať členenie ľudských práv  

- aby vedeli  objasniť potrebu ochrany spotrebiteľa  

- aby vedeli  opísať štátne symboly SR  

- aby vedeli,  aké je národnostné zloženie SR 

- aby vedeli  vysvetliť predmet filozofie v jednotlivých obdobiach dejín 

filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, renesančná filozofia, 

novoveká filozofia, filozofia 19. storočia, filozofia 20. storočia)  



- aby vedeli  posúdiť, ktoré filozofie mali najväčší vplyv na rozvoj 

filozofického myslenia na Slovensku  

- aby si vedeli uvedomiť základné ľudské hodnoty vo svojom živote 

- aby vedeli význam i postup pri voľbách 

- aby vedeli zaujať postoj k aktuálnym politickým i spoločenským situáciám v 

štáte 

 

       ETV: 

 

Cieľom etickej výchovy bolo vychovať osobnosť, ktorá:  

-  má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe 

aj  

       prosociálnosť,  

-  má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,  

-  jej správanie je určované osobným presvedčením a etickými normami, 

vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej 

miery nezávislá od tlaku spoločnosti,  

-  má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je 

schopná  

       správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,  

- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,  

- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad 

medzi  

      emóciami a chcením  

-  prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na 

prijateľný  

       kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,  

-  je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.  

Dosahovanie týchto cieľov rátalo s aktivizáciou a rozvojom funkcií 

osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK  



 

       SJL: 

- Vyučujúci: Mgr. Eva Vetišková, Mgr. Ivana Fehérová, Mgr. Adriana 

Foľtová  

- V septembri sme vo všetkých ročníkoch napísali vstupné písomné 

práce a diktáty. V rámci analýzy pravopisných chýb diktátov sme 

opätovne konštatovali zostupnú úroveň znalosti pravopisných noriem 

u žiakov. Uvedený nedostatok sa snažíme odstraňovať pravidelnými 

pravopisnými päťminútovkami v úvodných fázach organizačných 

jednotiek 

-  Žiakom III. roč. sme zadali témy na SOČ, ktoré boli zamerané na 

povinné čítanie v rámci hodín literatúry. Prácami SOČ sa žiaci jednak 

oboznámili s dielami povinnej literatúry, s autorom a tiež sa oboznámili 

s kompozíciou prác SOČ. Práce SOČ žiaci odovzdávali a priebežne  

v decembri 2017.  

- v novembri / 22.11. 2017 / našu školu reprezentovala Petra Mikušková- 

žiačka z I.A na súťaži Mladý rétor  

- v novembri sme napísali diktáty v I. – IV. roč., písomné práce v I. – III. 

roč., slohové práce v II. roč. 

- V decembri  

-  Žiaci IV. roč. sa predstavili svojimi prejavmi a príhovormi na rôzne 

témy v rámci praktickej rétoriky, kde predstavili svoje rečnícke 

zručnosti (verbálne i neverbálne). 

- Žiaci sa prejavili i po umeleckej stránke v predvianočnom období vo 

forme spievania kolied v škole 

- V januári  sme napísali  polročné písomné práce v I.- IV. roč. 

- Vo februári 2018 

- Mgr. E. Vetišková pripravila zadania na prijímacie skúšky do 1.ročn. 

- V marci   

- sa uskutočnila EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL.  



- do konca marca sme upravili maturitné zadania 

- V apríli žiaci III. roč. prezentovali svoje odborné referáty na literárne 

témy, ktoré im boli zadané začiatkom školského roka. Prácu žiaci 

odovzdali v decembri min. roka  

- žiaci IV. roč. predniesli svoje rečnícke prejavy na rôzne témy v rámci 

projektu Praktická rétorika. 

- V máji sa vyučujúca Mgr. Foľtová zúčastnila na MS na Umeleckej 

škole v TN. 

- V júni sa konala ÚFIČ zo slovenského jazyka a literatúry, zmaturovali 

všetci žiaci 

- napísali sme záverečné písomné práce  (I. – III. roč.), spravili sme 

štatistické prehľady a rozbory prác. 

DEJ:  

   Vyučujúci: Mgr. Ivana Fehérová 

-vyučovacie jednotky boli tvorené projektami, ktoré boli zadané na DÚ žiakom 

-vyučujúca uplatňovala problémové a kooperatívne vyučovanie 

 

OBN: 

- Vyučujúci:  Mgr.Ivana Fehérová, Mgr.Adriana Foľtová, Mgr. Beáta 

Vajgelová 

- Na hodinách OBN mali žiaci možnosť formou krátkych správ informovať 

spolužiakov o aktuálnom dianí u nás i vo svete. K niektorým z nich 

vyučujúce urobili so žiakmi krátku diskusiu. K prebraným témam podľa 

plánu si žiaci vo dvojici pripravovali jednoduché referáty, ktoré prezentovali 

pred triedou a mali vždy vyjadriť k preberanej problematike aj svoj názor, 

čím sa dosiahla aktívnejšia účasť žiakov na hodine. Pre uľahčenie záznamu 

prebraného učiva dostávali žiaci poznámky z hodiny v elektronickej podobe 

cestou príprav na stránke školy. 

- Jakub Svrbík / III. B / sa vo februári zúčastnil OĽP 



-  L. Miková –III.DT, M. Kováč - II.D, J.Svrbík -III.B- reprezentovali v apríli 

2018 našu školu na súťaži Mladý Európan  

 

ETV: 

- žiaci predpísané učivo na hodinách prebrali.  

2. na hodinách ETV vyučujúce najviac využívali metódu riadeného 

rozhovoru a diskusie. Pre niektoré témy, ktorých cieľom bolo 

sebapoznanie, vyučujúce volili kreatívne dokončovanie príbehov 

a kresbu.  

3. Školenia a semináre: 

Jednotliví členovia PK sa venovali štúdiu odbornej literatúry a zúčastňovali 

sa na odborných seminároch / DEJ, OBN/-Emigranti, extrémizmus 

v spoločnosti i holokaust.  

 

V tomto šk. roku sme sa kvôli sťaženým podmienkam vo vyučovaní nezúčastnili 

na žiadnom kult. podujatí / kino, divadlo, exkurzie / a nemali sme prizvaných 

hostí na diskusiu so žiakmi. Verím, že v nasledujúcom roku plánované podujatia 

absolvujeme. 

 

Krúžková činnosť: 

- V rámci PK SVP nepracoval žiadny krúžok. 

 

Všetkým členom PK  ďakujem  za celoročnú prácu,  prajem príjemnú 

dovolenku. 

  

 

 

 

Trenčín 26.6.2018                                      Spracovala: Mgr. Adriana Foľtová 

                                                                                vedúca PK SVP 



 

Správa o činnosti PK CUJ v školskom roku 2017/18 
 

Vedúca PK CUJ: Ing. Martina Ďurišová / od decembra 2017 Mgr. Senka 

Maceková 

Členovia:   Ing. Bibiana Nedvědová 

                   Ing. Janka Šimková 

                   Ing. Jarka Klobušníková 

                   Mgr. Alica Blizmanová , B.S.B.A 

 Mgr. Ivana Turčeková 

  

 PK CUJ  v prvom polroku šk. roka 2017/ 2018 pracovala podľa vopred 

stanoveného plánu, ktorý bol vypracovaný na základe plánu činnosti školy, 

vzdelávacích štandardov z cudzích jazykov a podľa nového Školského 

vzdelávacieho programu, ktorý platí od 1.9.2015. 

 PK CUJ sa schádzala na pravidelných stretnutiach a okrem toho aj 

sporadicky, podľa aktuálnej potreby  a  v prípadoch riešenia aktuálnych 

problémov. V krátkom čase sa nám vymenili dve vyučujúce ANJ za ďalšie 

dve vyučujúce a pôvodné učiteľky  ANJ museli zvládnuť náročné 

preklenovacie obdobie.     

 PK CUJ sa orientovala na zvýšenie úrovne profilu absolventa našej školy v 

zmysle nových cieľových požiadaviek  na vedomosti maturantov z cudzích 

jazykov na úrovni B1 a podľa nového Školského vzdelávacieho programu. Je 

nutné poznamenať, že stále máme skrátené vyučovanie, čo musíme 

zohľadniť pri príprave na vyučovanie a pri realizácií vyučovacej jednotky. 

Kladie to väčšie nároky na učiteľa a tiež znamená viac práce na doma pre 

žiaka. Učitelia museli upraviť existujúce prípravy na vyučovanie a zamerať 

sa na maximálne efektívne využitie 25 min. vyučovacej hodiny  a 

zmysluplnú domácu prácu žiakov, ich pravidelné vyhodnocovanie 

a vytvorenie tzv. portfólií aktivít (napr. písomné kompozície, projekty atď...). 

 Vyučujúci CUJ  anglického a nemeckého jazyka  sa snažili  venovať 

pozornosť inovačným metódam  a formám výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú 

samostatnosť a tvorivý prístup k práci. Vyučujúce ANJ používali platformu 

English Go odporúčanú Ministerstvom školstva SR. 

 Vyučujúce CUJ sa v tomto školskom roku 2017/2018 sústreďujú  na tréning 

a rozvoj jazykových kompetencií na vyučovaní s ohľadom na rôzne štýly 

učenia sa žiaka. Zároveň  sa snažíme eliminovať memorovanie. Pre časové 

obmedzenie sa musíme primárne sústrediť na najdôležitejšie body učiva. 



 Aj v tomto školskom roku sa niektoré vyučujúce  snažili zavádzať digitálnu 

podobu jazykového portfólia žiakov a sústreďovať ich písomné kompozície 

na jednom digitálnom úložisku, či formou zdieľaného priečinka  na Google 

disku alebo využívaním medzinárodnej vzdelávacej platformy, napr. 

Edmodo.  

 V rámci zvýšenia odborných kompetencií sa vyučujúci anglického a 

nemeckého jazyka snažili zúčastňovať na  školeniach  zameraných na zmeny 

uskutočňované vo vyučovaní  cudzích jazykov v školskom roku 2017 / 2018 

a vzdelávacích školeniach o medzinárodných aktivitách v oblasti 

vzdelávacích  partnerstiev. Žiaľ, nie každé školenie bolo schválené, práve 

z dôvodu mimoriadnych podmienok vyučovania. Vyučujúce sa naďalej 

snažia zvyšovať  svoju kvalifikáciu prostredníctvom inovačného, 

aktualizačného a atestačného vzdelávania. Vyučujúce CUJ sa snažili  

podchytiť  talentovaných žiakov a zapojiť ich do rôznych súťaží, najmä do 

jazykových olympiád a súťaže „Master of rethorics“. Tento rok máme víťaza 

olympiády v ANJ, v kategórii 2D, Juraja Valka, ktorý postúpil do krajského 

kola.    

 Pri svojej práci vyučujúci CUJ využívali  moderné digitálne technológie 

(zatiaľ viac formou domácich úloh) cez internet, tablety, e-learning, edupage, 

English Go, zborovňu a iné vzdelávacie portály. 

 

Trenčín   30.01.2018                            spracovala: Mgr. Senka Maceková 

                                                                                        vedúca PK CUJ 

 

Harmonogram práce PK CU  za 1. polrok  šk. roka 2017/2018 a jej splnenie 

mesiac: úloha: termín:  zodpovedá: 

08-12 Schválenie tematických plánov a plánu PK august  2017 Ďurišová, 

 Vypracovanie  tematických  plánov august  2017 Ďurišová, Nedvědová, Klobušníková 

 Stretnutie PK CUJ august 2017 
december  2017 

všetci členovia PK 

 Príprava vstupných previerok september 2017 všetci vyuč.1.roč 

 Objednanie cudzojazyčných časopisov september 2017 Nedvědová 

 Jazykové  krúžky september 2017  Nedvědová, Maceková, Ďurišová 

 Objednávanie učebníc ANJ, NEJ september 2017 Ďurišová, Nedvědová, Maceková 

 Vyhodnotenie vstupných previerok október 2017 všetci vyuč.1.roč 

 Exkurzia – Britská rada - Bratislava november 2017 Ďurišová- nezrealizované 

 Stretnutie predmetovej komisie december 2017 Ďurišová – realizované v  novembri  

 Získavanie medzinárodných kontaktov a 
príprava projektu Erasmus + 

september 2017 
– marec 2018  

Ďurišová, Maceková – priebežne, 
máme partnera z ČR a z Nemecka 

 Príprava doplnkových učeb. materiálov priebežne všetci vyučujúci - priebežne 



 
 
 

Aktivity zrealizované nad rámec  plánu práce PK CUJ 

 

Mesiac: Úloha: Termín: Zrealizovala: 

12/2017. Jazyková súťaž Master of rethorics december  Maceková 

12/2017. Vypracovanie dokumentu Adaptačné 
vzdelávanie a zaškolenie novej učiteľky  

december  Maceková 

12/2017 Zaškolenie kolegýň pre prácu 
s digitálnym obsahom na  platforme  

English Go 

december Maceková 

01/2018 Korekcia, opravenie mat. zadaní pre 
B2/B1 

január Maceková 

01/2018 Štúdium materiálov  pre medzinárodné 
projekty, komunikácia s partnerom 

/partnermi/ a SAAICom 

december 
/január 

Maceková 

   

Návrhy na zlepšenie práce v PK, poznámky a postrehy 

Bibiana Nedvědová: 

Navrhujem, aby sa pre budúce školské roky mohol vyučovať nemecký jazyk ako 

druhý cudzí jazyk pre odbor TIS, ako to bolo v minulosti, tiež pre záujemcov 

možnosť výučby nemeckého jazyka ako voliteľného jazyka, napr. pre odbor 

architektúra, pretože máme susediacu krajinu s nami Rakúsko, ďalej sú tu 

krajiny Nemecko a Švajčiarsko, kde môžu naši študenti v budúcnosti pracovať. 

Som presvedčená o tom, že týmto by sa zároveň aj zvýšila atraktivita štúdia na 

našej škole a tiež by sa rozšírili aj možnosti po absolvovaní štúdia na našej škole

  

 Divadelné predstavenie v ANJ december 2017 Maceková – bolo posunuté na 2. 
polrok 

12.-01. Príprava a realizácia olympiády v ANJ a NEJ december 2017 Maceková - realizované za  ANJ  

 Exkurzia do predvianočnej Viedne december 2017 Nedvědová - neschválené 

 Príprava ústnych mat. zadaní priebežne vyučujúci  4. ročníkov 

 Stretnutie PK CUJ január  2018  všetci členovia PK 

  Vyhodnotenie práce PK CUJ za 1. polrok január 2018 vedúca  PK CUJ 

 Sledovanie a štúdium nových trendov vo 
výučbe cudzích jazykov 

priebežne všetci vyučujúci 
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1. Barbora Ondraščínová 2.00 8.00 7.50 9.00 13.00 13.00 52.50 1.A

2. Besim Sela 4.00 8.00 8.00 7.00 11.00 0.00 38.00 1.A

3. Agáta Záchenská 5.00 7.00 0.00 7.00 14.00 15.00 48.00 1.A

4. Lívia Koníčková 5.00 14.00 4.00 9.00 11.00 0.00 43.00 2.A

5. Simona Szitásová

6. Juraj Valko 4.00 11.00 10.00 10.00 13.00 13.00 61.00 3.B

7. Daniel Mikláš 5.00 8.00 2.00 8.00 10.00 12.00 45.00 3.DS

8. Tomáš Jasnický

9. Jakúb Jánošík 4.00 9.00 8.00 9.00 14.00 14.00 58.00 4.A

10 Maroš Kostyán 4.00 7.00 8.00 7.00 13.00 11.00 50.00 4.A

11 Marek Sloboda

12 Simona Zálešáková

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Úspešnými riešiteľmi sú žiaci,  

ktori získali min. 52.5 b.

Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku
28. ročník, školský rok 2017/2018, kategória 2D 

21.11.2017, SOŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín

Čiastkové body
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Olympiádu organizoval: Mgr. Maceková Senka

 



PK CUJ pracovala v školskom roku 2017/18 podľa plánu, ktorý vychádzal 

z plánu činnosti školy a tento bol schválený na stretnutí PK CUJ dňa 25.8.2017. 

PK CUJ pracovala v tomto školskom roku v nasledovnom zložení: 

Vedúca PK CUJ:    Ing. Martina Ďurišová(ANJ) do decembra 2017 

                               Mgr. Senka Maceková (ANJ) od decembra 2017 

ČlenoviaPK CUJ:  Ing. BibianaNedvědová (NEJ) 

 Ing. Janka Šimková (NEJ) 

                               Mgr. Hana Turáková (ANJ) do decembra 2017 

 Mgr. Alica Blizmanová , B.S.B.A(ANJ) od decembra 2017 

 Mgr. Ivana Turčeková (ANJ) od decembra 2017 

 Ing. Jarmila Klobušníková (ANJ) 

  

Všetci členovia PK CUJ sme sa pravidelne stretávali a na jednotlivých 

stretnutiach sme kládli dôraz na nasledovné oblasti: 

 

1. Príprava tematických plánov vypracovaných na základe 

pokynov ŠkVP 

2. Zabezpečenie učebníc a časopisov 

3. Vstupné previerky I. ročníkov  

4. Príprava rétorickej súťaže v ANJ 

5. Príprava olympiád v  anglickom jazyku 

6. Krúžková činnosť 

7. Adaptačné školenie 

8. Príprava a prepracovanie maturitných zadaní, maturitné 

výsledky absolventov 

9. Realizácia projektu EnglishGo 

10. Medzinárodná spolupráca cez projekty e-Twinning 

11. Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

 

 

Anglický jazyk 

1.Tematické plány: 

Ing. Martina Ďurišová upravila ŠkVP z anglického jazyka pre všetky odbory, 

ktoré boli následne  v spolupráci s Ing. Illovou a Ing. Blizmanovou M. 

zapracované do školského vzdelávacieho programu. 

2. Učebnice: 

V školskom roku 2017/18 používali žiaci jednotlivých ročníkov nasledovné 

učebnice: 

1. ročník: Solutions- pre-intermediate-2nd edition- učebnica/ pracovný zošit 

2. ročník:Solutions- pre-intermediate-2nd edition- učebnica/ pracovný zošit 

3. ročník- Solutions- intermediate- 2nd edition- učebnica/ pracovný zošit  

4. ročník- žiaci 4.ročníka využívali materiály, ktoré pripravili vyučujúce podľa 

platného ŠkVP 



Používané učebnice zabezpečila na konci augusta pre žiakov vyučujúca Ing. 

Martina Ďurišová.  

3. Vstupné previerky: 

Vyučujúce prvých ročníkov I.A a I.B - Mgr. Maceková, 1.D - Ing. Ďurišová, 1. 

A a 1. B Mgr. Turanová,  napísali so žiakmi v septembri 2017 vstupnú 

previerku. Výsledky vstupnej previerky v jednotlivých triedach sú nasledovné: 

1.A- priemerná známka 3,50 

1.B- priemerná známka 4,00 

1.D- priemerná známka 4,65 

 

4.Rétorická súťaž Master of rethorics: 

Súťaž sa realizovala 22.11.2017 na SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 

Trenčín a bol to 4. ročník krajskej súťaže, usporiadanej KCVČ. Účasť našej 

školy na súťaži zabezpečila Mgr. Maceková, ktorá pripravila dvoch žiakov: 

Barboru Ondraščinovú (1.A) pre kategóriu mladších žiakov a Daniela Mikláša 

(3.DS) pre kategóriu starších žiakov. Išlo o ich prvú rétorickú súťaž a obaja žiaci 

sa umiestnili v strede rebríčka. Plánujeme pokračovať v tejto súťaži aj o rok.   

 

5.Olympiáda v anglickom jazyku: 

Dňa 21. 11. 2017 sa pod vedením Mgr. Macekovej uskutočnilo školské kolo 

Olympiády v jazyku anglickom, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov 1. až 4. ročníka. 

Výsledky školského kola: 

1. miesto- Juraj Valko, III.B 

2. miesto- Jakub Jánošík, IV.A 

3. miesto- Barbora Ondraščinová, I.A     

Víťaz Juraj Valko sa zúčastnil obvodného kola, ktoré sa konalo 17.1.2018 na 

súkromnom bilingválnom gymnáziu Futurum v Trenčíne, kde sa umiestnil na 1. 

mieste a pokračoval do okresného kola, kde sa, žiaľ neumiestnil.  

 

6. Krúžky: 

Všetci vyučujúci CJ viedli  záujmové krúžky v šk. roku 2017/2018. 

 

7. Adaptačné školenie: 

Nová vyučujúca ANJ,  Mgr. Turčeková úspešne ukončila adaptačné školenie 

pod odborným vedením Mgr. Macekovej. 

 

8. Maturitné skúšky: 

Vyučujúca Mgr. Maceková bola menovaná za predsedníčku PMK anglického 

jazyka na maturitných skúškach na SUŠ v Trenčíne. Vyučujúce aktualizovali a 

pripravili maturitné zadania k ústnej maturitnej skúške na úrovni B1 a B2. 

 

Výsledky MS PFEČ PFIČ UFIČ 

ANJ-IV.A(B1) 59,37 67,29 2,84 

ANJ-IV.A(B2) 71,25 85 1,00 

ANJ-IV.DG 72,92 72,91 1,75 



(B1) 

ANJ-IV.DS 

(B1) 

49,33 67,66 3,21 

 

Priemer školy z maturity v ANJ (B1) EČ 59,6  je vyšší než národný priemer 

– 53,9. 

Priemer školy z maturity v ANJ (B2) EČ 71,3  je vyšší než národný priemer 

– 63,4. 

 

9. Nové projekty: 

Vyučujúce Mgr. Maceková a Ing. Ďurišová sa zapojili do projetu EnglishGo, 

ktorý poskytuje zapojeným učiteľom moderné digitálne vzdelávacie materiály 

na výučbu angličtiny. Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek 

učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom. Vyučujúca Mgr. Maceková zaškolila všetky 

vyučujúce ANJ na prácu s platformou EnglishGo. 

 

10. Medzinárodný projekt a ocenenie našej školy: 

Dňa 26.06.2018 sa v Bratislave, v Záujmovom centre vedy „Aurelium“ konalo 

slávnostné odovzdávanie cien za najlepšie medzinárodné projekty v šk. roku 

2017/2018. Náš projekt „TED-inspired speech competition: The Mock-Talks“ 

pod vedením Mgr. Senky Macekovej dostal diplom za 2. miesto vo vekovej 

kategórií 13-19 rokov v súťaži o najlepší projekt eTwinning na Slovensku. 

Odovzdávania sa zúčastnilo 11 žiakov, pani riaditeľka Ing. Martina Knappová a 

predsedkyňa PKCJ. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webe, ktorý 

vytvorila predsedkyňa PK: https://senkamacekova9.wixsite.com/website 

Pripravujeme spoluprácu s českou SOŠ stavebnou v Trebiči, v rámci ich 

projektu Erazmus+, pricestuje k nám koncom októbra 2018 mini tím pedagógov  

na hospitácie „Job shadowing“ .   

Zároveň sme dostali ponuku spolupráce s partnerom z Nemecka, ohľadom 

mobility učňov v šk. roku 2018/2019. 

  

11.Vzdelávanie  pedagógov: 

 ◄ Predsedkyňa PK CJ sa zúčastnila aktualizačného vzdelávania s názvom 

„Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ (e-Twinning). 

Školenia sa realizovali tri krát v poobednajších hodinách (14-19 h.) na ZŠ 

Medňanska v Ilave. Školenie bolo ukončené obhajobou záverečnej prezentácie 

medzinárodného projektu, ktorý predsedkyňa Maceková realizovala s triedami 

I.A, III.A a III.DS. Na odporúčanie lektorky školenia, Mgr. Maceková 

vypracovala prihlášku projektu na certifikáciu. Národná  agentúra pre 

medzinárodné  projekty e-Twinning a Erazmus+ nám udelila Certifikát kvality 

za tento projekt. Na ďalšie odporúčanie, Mgr. Maceková vypracovala prihlášku 

na Národnú cenu a získala pre školu diplom za  2. miesto vo vekovej kategórií 

13-19 rokov v súťaži o najlepší projekt eTwinning na Slovensku v školskom 

roku 2017/2018. Predsedkyňa vyrobila web stránku o projekte na našom edu-

https://senkamacekova9.wixsite.com/website


page. NSS oslovila Mgr. Macekovú o prezentáciu tohto projektu na 

medzinárodnom seminári v Bratislave, ktorý sa bude konať v októbri 2018.    

◄ Predsedkyňu PK CJ poslala NSS na školenie „ Celebrating Cultural Diversity 

and Digital Literacy Through eTwinning“ – medzinárodný seminár na Malte 

v dňoch 19-21 Apríla 2018, kde získala nové skúsenosti a nadviazala nové 

partnerstvá pre budúce eTwinning projekty.    

◄ Dňa 05.06.2018 sa vyučujúce ANJ Ing. Klobušníková a Mgr. Maceková 

zúčastnili školenia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Školenie 

organizovalo vydavateľstvo Oxford Publishing a bolo zamerané na aktivizáciu 

žiakov formou krátkych úloh zameraných na tréning rôznych zručnosti v ANJ. 

◄ Vyučujúce sa vzhľadom na obmedzené  možnosti vzdelávania v pracovnom 

čase,  takmer výlučne vzdelávali vo svojom voľnom čase formou webinárov 

zameraných na profesionálny rozvoj. Vyučujúce anglického a nemeckého 

jazyka priebežne sledovali novú odbornú literatúru a dopĺňali knižničný fond 

Internetové zdroje a on-line materiály využívali na samoštúdium a na doplnenie 

informácií žiakom, na prípravu na vyučovanie. Využívali on-line cvičenia na 

nácvik gramatiky a slovnej zásoby. Rovnako sme pripravili množstvo testov 

k jednotlivým lekciám a študijných materiálov k maturitným skúškam. 

 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

1.Tematické plány: 

Vyučujúca nemeckého jazyka  aktualizovala tematické plány na školský rok 

2017/18. 

2. Učebnice: 

V priebehu školského roka Ing. Nevědová objednala pre žiakov nové učebnice 

Studio D2. 

3. Časopisy: 

Vyučujúca Ing. Nevědová objednala cudzojazyčné časopisy /Hurra, Friendship, 

Bridge/, ktoré pedagógovia využívali na prípravu na vyučovanie, ale aj na 

prípravu maturitných zadaní. 

4.Krúžky: 

Ing. Bibiana Nedvědová viedla v tomto roku krúžok nemeckého jazyka. 

V rámci zvyšovania kvality vzdelávania, vyučujúce NEJ žiadajú, aby sa viac 

apelovalo na študentov uchádzajúcich sa o štúdium na našej škole v budúcom 

šk. roku, aby si zvolili nemecký jazyk.  

 

 

 



V závere by som rada poďakovala všetkým členom PK CUJ za ich aktívnu 

činnosť a spoluprácu v sťažených podmienkach vyučovania v šk. roku 

2017/2018. 

 

 

 

V Trenčíne 28.6.2018 Mgr. Senka Maceková 

 Vedúca PK CUJ 

 

  

 

Správa o činnosti PK prírodovedných predmetov v školskom roku  

2017/2018 

 

 
Činnosť predmetovej komisie prírodovedných predmetov sa riadila schváleným 

plánom práce na školský rok 2017/ 2018.  

 

V predmetovej komisii pracovali: 

 

RNDr. Janka Ďurencová 

Ing.  Bibiana Nedvědová 

Ing.  Marta  Rástočná 

Ing. Jarmila Klobušníková 

Ing. Beata Vajgelová 

Mgr. Branislav Breznický 

Ing.  Janka Chodúrová 

Mgr. Ivana Turčeková 

Ing. Janka Šimková 

 

Úlohou prírodovedných predmetov a matematiky je poskytnúť žiakom na 

primeranej úrovni možnosť osvojenia si základných pojmov a vzťahov, správnej 

terminológie a symboliky a získať schopnosť tvorivo rozvíjať a využívať 

informácie nielen pri štúdiu, ale aj v praktickom živote. 

V tomto školskom roku sme učili v upravených študijných podmienkach 

z dôvodu rekonštrukcie našej školy na Staničnej 4.  Vyučovanie prebiehalo 

v staršej budove na Brnianskej ulici. Učilo sa na 2 smeny v skrátenej vyučovacej 

jednotke 25 minút. Bolo to náročné pre študentov i pre vyučujúcich. Vyučovacie 

metódy sme museli prispôsobiť daným podmienkam. Žiaci museli viac pracovať 

doma, sústrediť sa. Celková atmosféra bola však dobrá  na hodinách sa prebralo 

predpísané učivo.  

 

 

 



Matematika 

 

/Zodpovedná- RNDr. Janka Ďurencová , Mgr. Branislav Breznický, Ing Bibiana 

Nedvědová / 

 Na začiatku školského roka sme uskutočnili v prvých ročníkoch vstupnú 

previerku z matematiky..                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vstupné previerky v jednotlivých triedach študijných odborov dopadli takto:     

1.A  priemer  3,67,   1.B trieda s priemerom 3,70 , 1.D priemer 4,08.  

V porovnaní s minulým rokom,  priemer bol 3,81. Previerku s rovnakými 

úlohami zadávame prvákom už niekoľko rokov po sebe a môžeme konštatovať, 

že vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl v tomto 

školskom roku bola o niečo vyššia ako posledné roky. 

Vstupné previerky  v učebných odboroch  boli vykonané s týmto priemerom: 

1.DB -5,00  1.roč.-2,91  2. ročník -3,73.                                                                                                                                                                                                                                                              

Čísla jasne hovoria o úrovni základných vedomostí  s ktorými máme pracovať 

počas strednej školy. Do prvého ročníka sa dostávajú žiaci na veľmi rozdielnej 

vedomostnej úrovni. 

V školskom roku 2017/2018 bol otvorený matematický krúžok, ktorý viedla 

RNDr. Janka Ďurencová ako pomoc žiakom pri zvládnutí učiva za sťažených 

vyučovacích podmienkach.  

Boli skontrolované plány prírodovedných predmetov podľa inovovaných ŠVP. 

Upravovali sa plány pre duálne vzdelávanie. Vyučujúcim bolo vysvetlené ako 

a kde majú hľadať prípadné zmeny v svojom predmete a následne upraviť plán.                                                           

Maturita z matematiky. 

V školskom roku 2017 / 2018 bolo prihlásených na externú časť maturitnej 

skúšky z matematiky       6 žiakov.  Fyzicky na maturitu prišli 4 žiaci, z toho 2 

boli úspešní. 

 Musíme žiaľ konštatovať, že o dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky nie 

je záujem. 

 

 

Fyzika    

       

/Zodpovedný- Mgr. Branislav Breznický/ 

Vyučovanie v školskom roku 2017/2018 do veľkej miery ovplyvnila 

rekonštrukcia budovy na Staničnej.  Celková atmosféra na hodinách bola 

výborná- žiaci boli sústredení akoby nemali čas „vyrušovať“ . Učivo bolo 

prebrané. Na hodinách fyziky v treťom ročníku žiaci pracovali na projektoch- 

jednoduchých fyzikálnych experimentoch, ktoré prezentovali pred spolužiakmi.     

                                                      

                                              

 

 

 

 



Chémia     

 

/ Zodpovedná  Mgr. Ivana Turčeková /31 

Vyučovanie  sa realizovalo  v 3 triedach prvých ročníkov. Všetci žiaci 

z predmetu prospeli s výbornými až priemernými výsledkami. Počas vyučovania 

boli vytvorené podmienky na aktívnu a samostatnú prácu žiakov. Používali sa 

vyučovacie metódy ako práca s odborným textom, forma prezentácií, projektové 

vyučovanie využívaním simulovaných chemických dejov. Cieľom vyučovania 

chémie bolo spoznať vlastnosti a použitie látok s ktorými sa žiaci stretávajú 

v bežnom živote.. Na klasifikáciu žiakov boli použité písomné testy, slovné 

odpovede, kvízy a projekty. 

 

Informatika  

 

/Zodpovedná  Ing.  J. Chodúrová, Ing. J. Šimková, Ing. B. Vajgelová, Ing. J. 

Klobušníková, Ing. M. Rástočná / 

Vyučovanie informatiky prebieha  podľa požiadaviek odborných predmetov pre 

používanie konštrukčných programov.  

V učebných odboroch žiaci často nemajú doma k dispozícii počítače alebo 

voľné dáta na internet, takže bolo obtiažnejšie zadávať prácu na doma . Žiaci 

majú dostatočné zručnosti na základe ktorých môžu stavať vedomosti. Plán bol 

splnený aj za sťažených učebných podmienok. 

Jednotliví členovia predmetovej komisie sledovali nové trendy vo vyučovaní 

prírodovedných predmetov. Získané poznatky sa snažili v čo najväčšej miere 

uplatňovať pri vyučovaní.  

Na záver hodnotenia by som chcela poďakovať členom predmetovej komisie za 

zodpovednú  prácu v náročnom  školskom roku, kde vyučujúci museli za 

sťažených podmienok  zvládnuť vyučovací proces , za ochotu a spoľahlivosť pri 

riešení jednotlivých úloh. 

 

V Trenčíne 24.06.2018           RNDr. Janka Ďurencová  

                                                                     vedúca PK PP 

 
 

Správa a činnosti PK TaŠV v šk.roku 2017/2018 

 
 

V školskom roku 2017/2018 predmetová komisia telesnej a športovej výchovy v 

zložení Mgr. Igor Krajčo a PaedDr. Lenka Beňová a od apríla 2018  

Mgr. Alexandra Priecelová organizačne pripravila akcie predpísané plánom 

školy- pravidelné účelové cvičenia  pre 1. a 2. ročník a  KOŽaZ pre žiakov  

3. ročníka. Počas týchto účelových cvičení žiaci navštívili v Trenčíne hasičský 

zbor, kde boli oboznámení s chodom požiarnej stanice. Taktiež boli študenti 

v priestoroch našej školy oboznámení s podaním prvej pomoci. 



 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pre žiakov 1.ročníka sa podľa plánu školy 

konal  v Tatranskej Lomnici. Tento rok sme sa opäť zúčastnili aj letného kurzu 

v prírode pre žiakov 2.ročníka vo Vysokých Tatrách v Starej Lesnej, kde sme 

navštívili ( Popradské pleso, Skalnaté pleso a Štrbské pleso).  

 

V školskom roku sa žiaci mali možnosť  prihlásiť cez vzdelávacie poukazy na 

krúžky: 

 

-   golf / pod vedením Mgr. Igor Krajčo/ 

- karate / pod vedením PaedDr. Lenka Beňová/ 

 

Ďalej musíme vyzdvihnúť úspech nášho žiaka  Adriana Ambroža  

z 3 triedy , ktorý sa zúčastnil atletickej súťaže v behu na 3000m, kde 

zvíťazil v okresnom a krajskom kole a postúpil na majstrovstvá 

Slovenska, kde sa umiestnil na 6. mieste. 

 

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola nezúčastnila okresných 

športových súťaží, z dôvodu rekonštrukcie školy.  

 

Cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu vždy bolo 

a bude umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať 

a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti v rôznej športovej činnosti, 

zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, či 

podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti. 

Podľa našich posledných skúseností je potrebné aj naďalej zabezpečovať 

diferencovaný prístup k rôzne fyzicky zdatným a pohybovo nadaným žiakom 

nielen v rámci povinnej telesnej a športovej výchovy, ale aj záujmovej 

krúžkovej činnosti.  

Koncepciou ďalšieho rozvoja pohybovej aktivity,  je potrebné zdokonaľovať 

a prispôsobovať reálnym podmienkam školy.  

 

 

 V Trenčíne 22.6.2017                                                 Mgr. Igor Krajčo 

                                                                                    vedúci  PK TaŠV 

 
 

Správa o činnosti PK odborných predmetov staviteľstva a TIS za 

školský rok  2017/2018 

 
Činnosť predmetovej komisie odborných predmetov sa riadila v tomto školskom 

roku platným štatútom a plánom činnosti. Predmetová komisia odborných 

predmetov staviteľstva a TIS pracovala v tomto zložení (18členov): 



Ing. Miroslav Baška, Mgr. Adriána Foľtová, Ing. Slávka Hudcovicová, Ing. Jana 

Chodúrová, Ing. Zuzana Illová, Ing. Andrea Karneková, Ing. Michaela 

Klačková, Ing. Martina Knappová, Ing. Adriána Makarová,  Ing. Eva 

Martišková, Ing. Bibiána Nedvědová, Ing. Alena Orgoníková, Ing. Eva 

Podhorská Rechtoríková, Ing. Beáta Vajgelová, Ing. Miriam Žilinčanová, Ing. 

Jarmila Klobušniková, Ing. Marta Rástočná, Ing. Janka Šimková. 

Predmetová komisia pracovala počas celého školského roka veľmi zodpovedne, 

prístup jednotlivých členov bol plnohodnotný a prospešný. Schôdze sa 

realizovali podľa plánu ale aj podľa aktuálnej potreby . Celkovo bolo 6 schôdzí, 

na ktorých sa prejednávali a následne schvaľovali rôzne dokumenty, napr. 

ŠkVP, obhajoba vlastného projektu ako náhrada za PČOZ, maturitné témy 

ústnej a aj praktickej časti, odborné exkurzie, vyhodnocovanie súťažných prác 

žiakov. Nakoľko sme boli ako predmetová komisia, tento školský rok 

umiestnení v jednej miestnosti, počas rekonštrukcie školy, mohli sme 

intenzívnejšie medzi sebou spolupracovať. Z toho dôvodu bol počet schôdzí 

o niečo menší ako v minulom školskom roku. Pripravovali sme nové zameranie 

v odbore staviteľstvo, a to záhradná a krajinná architektúra. Členovia 

predmetovej komisie pripravili novú koncepciu pre toto zameranie a v budúcom 

školskom roku 2018-19 bude zakomponovaná do ŠkVP odbor staviteľstvo.  

Aj v tomto školskom roku prebiehalo vzdelávanie učiteľov absolvovaním 

školení, vzdelávacích kurzov, odborných seminárov a firemných prezentácií, 

ako aj formou samoštúdia. Školenie predsedov školských a predmetových 

maturitných komisií, seminár „Stavba a rekonštrukcia“, prezentačné dni 2018, 

školenie Cenkros 4 . Odborné predmety podliehajú neustálim zmenám, ktoré sú 

ovplyvnené vývojom nových stavebných materiálov, zmenou a vylepšovaním 

technologických postupov, preto je nám veľkým prínosom, že sme sa aj tento 

školský rok mohli zúčastniť prednášok o nových technológiách a materiáloch 

konkrétnych firiem. 

Aj napriek skráteným vyučovacím hodinám sa vedomosti žiakov preverovali 

nielen ústnou formou, ale aj testami a samostatnými grafickými prácami. 

Klauzúrne práce prebehli v normálnom časovom rozpätí, 1. ročník 3 x 45min., 

3. a 4. ročník 4 x 45min. a žiaci 2. ročníka mali prispôsobené zadanie na 

spracovanie v kratšom časovom úseku. Žiaci absolvovali klauzúrne práce 

v rámci predmetu KOC. Klauzúrne práce sú výbornou spätnou väzbou pre 

zistenie nadobudnutých vedomostí z odborných predmetov a slúžia aj ako 

predpríprava k praktickej maturitnej skúške.  

V tomto školskom roku sme pracovali v sťažených podmienkach, pretože počas 

celého školského roku prebiehala rekonštrukcia budovy školy a my sme boli 

presunutí do provizórnych priestorov. Snažili sme sa, aby napriek tomu 

odbornosť a kvalita vyučovania nepoklesla. Zapojili sme všetky dostupné 

učebne, aby prebiehalo riadne vyučovanie na predmetoch výpočtová technika 

a výpočtová technika v odbore, kde je potrebné zabezpečiť prácu žiakov na 

počítačoch s riadnymi programami ako sú Word, Excel, PowerPoint, Autocad, 

Allplan, Cenkross. Tešíme sa na návrat do zrekonštruovanej budovy, kde 



budeme môcť využívať odborné učebne, aby sme zabezpečili plnohodnotný 

chod vyučovacieho procesu. 

Počas celého školského roka prebiehali prezentácie školy, jednak formou 

otvorených dverí, kde sa mohli žiaci základných škôl prísť informovať o štúdiu 

na našej škole. Taktiež formou prezentácii na základných školách, „Európsky 

deň rodičov a škôl“, Stredoškolák 2017, prostredníctvom spolupráce pani 

riaditeľky Ing. Martiny Kappovej a výchovných poradcov základných škôl. 

Prezentácii školy sa venujú učitelia odborných predmetov, z predmetových 

komisií oboch odborov staviteľstvo a geodézia a kartografia. Ing. Vilam Lebo, 

Ing. Adriána Makarová a Ing. Eva Podhorská Rechtoríková v spolupráci 

s niektorými žiakmi školy, oboznámili žiakov základných škôl o štúdiu na škole. 

V školskom roku 2017-2018 sme sa opäť zúčastnili rôznych vedomostných 

súťaží. Školské kolo súťaže SOČ prebehlo dňa 15.02.2018 pod vedením Ing. 

Evy Martiškovej. Tento rok sa zapojili najmä študenti odboru geodézia 

a kartografia. Ďalej by som spomenula účasť našich žiakov v študentskej súťaži, 

pod vedením Ing. Andrei Karnekovej - Rodinný dom-Velux, školské kolo sa 

uskutočnilo dňa 16.05.2018 a zúčastnilo sa 8 žiakov z 2. a 3. ročníkov. Všetci 

žiaci pokračovali ďalej na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo 20.06.2018 

v Bratislave. Tohto roku sme sa zúčastnili 44. Ročníka súťaže žiakov stredných 

odborných škôl v oblasti BOZP, kde žiaci taktiež úspešne reprezentovali školu. 

Zúčastňovanie sa na súťažiach poriadaných konkrétnymi stavebnými firmami sú 

veľkým prínosom pre našich žiakov, pretože majú možnosť odbornej 

konzultácie a môžu čerpať inšpirácie z prác iných rovesníkov v budúcom štúdiu. 

Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018 prebehli bez problémov, boli 

výborne pripravené, v rámci PK mali vyučujúci stanovené úlohy, ako 

vypracovanie jednotlivých maturitných tém a zadaní. Aj v tomto školskom roku 

bola žiakom umožnená forma obhajoby vlastného projektu ako náhrada za 

PČOZ. Túto možnosť po splnení podmienok využilo 12 žiakov (IV.A- 8 žiakov, 

IV.DS- 4 žiaci). Obhajoba prebehla úspešne a taktiež praktická a ústna časť 

maturitnej skúšky z odborných predmetov. 

Súvislá odborná prax sa uskutočňovala v čase od 28. 05. do 08. 06. 2018. Všetci 

žiaci odbornú prax absolvovali bez problémov. Žiaci po absolvovaní praxe 

spracovali správu, ktorú odovzdali svojim vyučujúcim a tí ich následne 

ohodnotili na predmete pozemné staviteľstvo. 

Odborné exkurzie boli realizované v súlade s plánom exkurzií, aj keď nie všetky 

sa uskutočnili. Dňa 19.10.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie – 

Hostětín, Luhačovice, dňa 13.12.2017 odborná exkurzia pre žiakov prvých 

ročníkov – Rozostavané stavby Trenčín, žiaci 3. ročníkov absolvovali dňa 

14.02.2018 odbornú exkurziu v Bratislave na stavbe Národný futbalový štadión 

Bratislava, 08.03.2018 prehliadka interiéru školy na Staničnej pre žiakov II.A 

triedy, dňa 06.04.2018 odborná exkurzia v kompetenčnom centre Velux- Brno – 

žiaci 2. a 3. ročníkov, ktorí sa zapojili do súťaže Velux „ Rodinný dom“. Počas 

školského roka žiaci absolvovali aj odborné prednášky. Dňa 08.03.2018 sa 

uskutočnila prezentácia stavebného systému Ytong pre 3. ročník, ktorú 

zabezpečila Ing. Andrea Karneková a 19.04.2018sa uskutočnila prednáška: 



„Územné plánovanie a rozvoj mesta“ s Ing. arch. Adriánou Mlynčekovou PhD, 

ktorú pre 4. ročníky zabezpečila Ing. Adriána Makarová. 1. ročníky absolvovali 

v čase od 04.06. do 08.06. 2018 niekoľko odborných exkurzií, a to: Betonárka 

Stafis v Trenčíne, stavba Sky park Residenc Bratislava, ČOV- Trenčín, 

Považská cementáreň a.s. v Ilave. 

V priebehu celého školského roka pracovali členovia PK-OP usilovne 

a svedomito si plnili svoje povinnosti, za čo sa chcem na záver poďakovať 

a popriať všetkým mnoho síl na plnenie ďalších pracovných povinností a hlavne 

pevné zdravie. 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 22.06.2018                    Ing. Eva Podhorská Rechtoríková 

                   vedúca PK OP STA a TIS 

 

Správa o činnosti PK odborných predmetov pre študijný odbor geodézia, 

kartografia a kataster za školský rok 2017/2018 

 

Členovia PK OP GKK 

 

Ing. Blizmanová Martina (vedúca PK OP GKK), Ing. Hudcovicová Slávka, Ing. 

Chodúrová Jana, Ing. Karneková Andrea, Ing. Lebó Viliam, Ing. Makarová 

Adriána, Ing. Ondrejková Erika, Ing, Orgoníková Alena.  

 

V školskom roku 2017/2018 sa zasadnutie PK OP GKK konalo v dňoch 14. 

11. 2017, 25. 01. 2018, 23. 03. 2018 a 15. 06. 2018. Okrem plánovaných 

zasadnutí sa problémy riešili operatívne a priebežne podľa potreby a každý člen 

si pridelené úlohy a svoje povinnosti plní v požadovanej forme a včas. 

 

Činnosť PK OP GKK 

 

Vzdelávanie, príprava a výučba 

 Najnovšie poznatky členovia PK OP GKK získavajú štúdiom dostupnej 

odbornej literatúry a hľadaním ďalších materiálov na odborných stránkach 

na internete. 

 Ing. Blizmanová M. a Ing. Lebó V. pripravili a upravili tematické okruhy 

a témy pre vykonanie praktických a ústnych maturitných skúšok 4. 

ročníka z odborných predmetov. 

 V septembri 2017 boli všetci žiaci poučení o problematike bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a starostlivosti o geodetické prístroje a 

pomôcky, ich preberanie a odovzdávanie, boli poučení o pracovnom 

poriadku pre učebne na Brnianskej ulici a o podmienkach vypracovania a 

odovzdávania zadania pre odborné predmety prax, automatizácia 

zobrazovacích prác a počítačová grafika. 



 Ing. Blizmanová M. vedie záujmový krúžok „Aplikovaná geodézia“, Ing. 

Lebó V. vedie krúžok „Využitie GIS + FOTO“. Účasť na krúžku v prvom 

polroku bola kolísavá, a to v závislosti na období a blížiacich sa 

preskúšaní. Na krúžky chodia hlavne žiaci vyšších ročníkov a obzvlášť 

veľká účasť je žiakov štvrtého ročníka. 

 K 30. 9. 2017 bolo 5 žiakov IV. DG prihlásených na vykonanie PČ OZ 

MS formou b) obhajoba vlastného projektu, špecifikáciu témy v rozsahu 

zadania predmetu prax 4. ročníka spolu s harmonogramom práce 

odovzdalo do 30. októbra 2017 spolu 5 žiakov svojmu konzultantovi a 5 

žiaci odovzdali projekt k termínu kontroly, ktorá bola 15. januára 2018. 

Boli to títo žiaci: 

1. Pavlovič Mário: Kameňolom Vajarská 

konzultant: Ing. Karol Pavlovič, Ing. Viliam Lebó 

2. Huňová Natália: Rozvoj Trenčína z pohľadu geodeta   

konzultant: Ing. Viliam Lebó, Ing. Martina Blizmanová 

3. Blicklingová Karolína: Rozvoj Trenčína z pohľadu geodeta   

konzultant: Ing. Viliam Lebó, Ing. Martina Blizmanová 

4. Zálešáková Simona: Polohopisná a výškopisná mapa hradu 

konzultant: Ing. Viliam Lebó 

5. Schvandtner Stanislav: Polohopisná a výškopisná mapa hradu 

konzultant: Ing. Viliam Lebó 

 Podľa komunikácie s členmi PK môžem konštatovať, že vyučovanie 

v odborných predmetoch prebieha v súlade s tématickým plánom, zadania 

z odborného predmetu prax, počítačová grafika a automatizácia 

zobrazovacích prác sú odovzdávané načas, v predpísanej forme a úprave, 

hodnotenie žiakov je priebežné a zodpovedá ich vedomostiam 

a zručnostiam. 

 30. 1. 2018 Ing. Karneková A. absolvovala školenie predsedov školských 

a predmetových maturitných komisií.  

 23. – 24. 4. 2018 sa Ing. Lebó V. zúčastnil PČ OZ MS na SPŠ stavebnej 

v Žiline ako predseda PMK. 

 27. 4. 2018 Ing. Erika Ondrejková ukončila adaptačné vzdelávanie 

otvorenou hodinou pred komisiou. Uvádzajúcim učiteľom bol Ing. Viliam 

Lebó. Vzdelávanie nadobudlo právoplatnosť 15. 5. 2018.  

 28. – 29. 5. 2018 sa Ing. Lebó V. zúčastnil TČ OZ MS na SPŠ stavebnej 

v Žiline ako predseda PMK. 

 

 

Exkurzie 

 Dňa 5. 10. 2017 sa žiaci I. - IV. DG zúčastnili exkurzie vo hvezdárni 

v Partizánskom, kde mali prednášku o globálnych navigačných 

satelitných systémoch, slnečnej sústave, o vývoji Zemi a vesmírnych 

telesách v jej blízkosti. Pozorovanie oblohy pre nepriaznivé počasie 



nebolo možné. Za pedagogický zbor bol Ing. Lebó V., Ing. Blizmanová 

M.. 

 11. 10. 2017 sme sa zúčastnili so žiakmi II. – IV. DG exkurzii „Po bodoch 

ŠNS“, ktorú sme absolvovali v rámci Trenčína na trase : Trenčín 

Zámostie – Bratislavská ulica – Istebník  - mesto Trenčín – nám. sv. Anny 

- mesto Trenčín – Hasičská ulica – ulica M. R. Štefánika - mesto Trenčín. 

Exkurzia pozostávala z prezentácie a vysvetlenia princípov budovania 

štátnej nivelačnej siete a prehliadky po bodoch ŠNS s podrobným 

výkladom. Za pedagogický dozor: Ing. Blizmanová M. a Ing. Lebó, V.. 

 21. 3. 2018 sme sa so všetkými žiakmi ŠO GKK zúčastnili výstavy 

„Prstom po mape“ v Literárnom múzeu v Martine. 

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosť  

 

V školskom kole SOČ, ktoré sa konalo 15. 2. 2018, 7 žiakov ŠO GKK 

prezentovalo svoje projekty. Žiaci súťažili v 3 súťažných odboroch s týmto 

umiestnením: 

 

odbor 5 Životné prostredia, geografia, geológia 

1. miesto  Huňová Natália, Blicklingová Karolína: Rozvoj mesta Trenčín 

 

odbor 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

1. miesto  Pavlovič Mário: Kameňolom Vajarská 

2. miesto  Knap Martin, Janírek Martin: Mapa školy 

 

odbor 13 História, filozofia, právne vedy 

1. miesto  Zálešáková Simona, Schvandtner Stanislav: Kaplnka na 

Trenčianskom hrade 

 

V odbornej komisii boli z našej PK OP GKK: Ing. Lebó Viliam.  

 

Žiaci, ktorí sa umiestnili v školskom kole SOČ na 1. – 2. mieste postúpili do 

obvodného kola, ktoré sa konalo 23. 3. 2018, organizátorom bola SPŠ Nové 

Mesto nad Váhom. Žiaci v súťažnom odbore 10 a 13 automaticky postúpili do 

krajského kola, ktoré sa konalo 6. 4. 2018. V regionálnej prehliadke SOČ sa 

žiačky, ktoré súťažili v súťažnom odbore číslo 5 Životné prostredie, geografia, 

geológia neumiestnili. 

 

Krajské kolo SOČ sa konalo 6. 4. 2018 v Starej Turej, v OHK bola z našej školy 

Ing. Blizmanová M.. Súťažné projekty sa umiestnili nasledovne: 



 

odbor 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

1. miesto  Pavlovič Mário: Kameňolom Vajarská 

2. miesto  Knap Martin, Janírek Martin: Mapa školy 

 

odbor 13 História, filozofia, právne vedy 

3. miesto  Zálešáková Simona, Schvandtner Stanislav: Kaplnka na 

trenčianskom hrade 

 

V súťažnom odbore č. 10 žiaci postúpili do 40. ročníka celoštátnej prehliadky 

SOČ, ktoré sa konalo 25. – 27. 4. 2018 v Žiline. Aj keď sa naši žiaci 

neumiestnili na popredných miestach, úspechom bolo postúpenie do tohto kola 

a reprezentácia nielen samých seba ale aj školy. Ďakujem konzultantom (Ing. 

Lebó, V., Ing. Pavlovič, K., Ing. Blizmanová, M.), ktorí prispeli k vyššie 

uvedenému úspechu našich žiakov.  

 

IG 5  

27. – 29. 4. 2018 sa Ing. Blizmanová, M. s Ing. Slávkou Hudcovicovou a 

žiakmi z II. DG, III. DG a IV. DG zúčastnili 13. ročníka medzinárodnej súťaže 

pre študentov stredných škôl s geodetickým zameraním - Medzinárodný 

geodetický päťboj (International Geodetic Pentathlon — IG5), ktorú usporiadala 

SPŠ stavebná v Žiline. Našu školu reprezentovali 2 družstvá žiakov. Samotná 

súťaž sa skladala z orientačného behu a päťboja – 5 praktických úloh (určenie 

výmery pozemku, určenie nivelačného prevýšenia, centrácia a horizontácia 

prístroja nad daným bodom, história a súčasnosť v geodézii – priraďovanie 

obrázkov, trigonometrické určenie výšky). Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci 

navigovali pomocou ručného navigačného zariadenia GPS, zoznamu súradníc 

stanovísk v systéme WGS-84. Trasa dlhá viac než 13,5 km viedla členitým 

terénom. Cieľ trasy bol v Brodne. Z celkového počtu 31 družstiev zo 17 škôl z 3 

krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko) obsadilo družstvo A (Gabriela Vojtková, 

Martin Knap, Martin Janírek) 12. miesto v A kategórii (kategória rýchlosť) a 11. 

miesto v B kategórii (kategória presnosť), družstvo B (Mário Pavlovič, Martin 

Kováč, Erika Kostyánová) 26. miesto v kategórii A a 27. miesto v kategórii B. 

V mini súťaži „Súťaž mozgov“, ktorá sa konala v piatok 27. 4. 2018 sme získali 

1. (družstvo A) a 3. (družstvo B) miesto. Veľké ďakujem patrí študentom, že si 

našli čas a mali chuť si zmerať sily s ostatnými geodetmi na medzinárodnej 

súťaži, reprezentovať nielen našu školu, ale i mesto Trenčín. 

 

Odborná prax ŠO GKK 

Odborná učebná prax žiakov 1. ročníka bola v dňoch 28. 5. 2018 až 8. 6. 2018 

v dočasných priestoroch školy (Brnianska č. 4, Trenčín). Koordinátorom 

odbornej praxe bol Ing. Viliam Lebó. Úlohy, ktoré boli stanovené v programe 

odbornej učebnej praxi, boli splnené. 



Odborná učebná prax žiakov 2. ročníka bola v dňoch 21. 5. 2018 až 25. 5. 

2018 v provízorných priestoroch školy (Brnianska č. 4, Trenčín). Súvislá 

odborná prax bola v dňoch 28 5. 2018 až 8. 6.  2018 vo firmách. Koordinátorom 

odbornej učebnej praxe a súvislej odbornej praxe bol Ing. Viliam Lebó. Úlohy, 

ktoré boli stanovené v programe odbornej učebnej praxi, boli splnené. 

Súvislá odborná prax žiakov 3. ročníka bola v dňoch 28. 5. 2018 až 8. 6.  

2018 vo firmách. Koordinátorom súvislej odbornej praxe bol Ing. Viliam Lebó. 

Žiaci vykonávali prax v nasledujúcich firmách:  

 

 GEO 3 TN s.r.o, Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín 

 Súkromná geodézia, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín 

 MapGeo s r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín 

 Stavivá Trenčín, p. Paulínyová Anna, Kasárenská 361, 911 05 Trenčín 

 Geopa s r.o., 913 22 Trenčianske Mitice 

 Beveling s r.o. Pruské, č. 466, 01852 Pruské 

 Geodetická kancelária - Ing. Richard Bunčiak, Športová 675/1, 91601 

Stará Turá 

 GSK geodetická spoločnosť, SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou 

 OU Bánovce n B., Katastrálny odbor, Trenčianska cesta 1237/46, 

Bánovce n Beb. 

 Súkromný geodet Ing.Martin Antala, Jesenského 69, 95701 Bánovce n 

Beb. 

 OU Prievidza, Katastrálny odbor, M.Mišíka 28, 97101 Prievidza 

 Geomark, G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza 

 Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza 

 Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS, Palkovičova 5, 915 01 Nová Mesto 

nad Váhom 

 Jantoš, Š., Geo. kancelária, Štefánikova 817, 020 01 Púchov 

 Geodézia Prvý s r.o., nám 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica 

 Planika s r.o.,Vysokoškolákov 8556/33B, 01001 Žilina 

 

PČ OZ MS 2018, TČ OZ MS 2018 

25. 4. 2018 sa konala PČ OZ MS. Pre žiakov bolo pripravených 8 tém. K PČ 

OZ MS pristúpilo 12 žiakov, z toho 7 žiakov vykonávalo formu a) praktická 

realizácia a prevedenie komplexnej úlohy, 2 žiaci mali formu d) obhajoba 

úspešných súťažných prác, 3 žiaci vykonali PČ OZ MS formou b) obhajoba 

vlastného projektu. Všetci žiaci úspešne vykonali PČ OZ MS. 

5. 6. 2018 k TČ OZ MS pristúpilo 12 žiakov (všetci žiaci majú ukončený 4. 

ročník). Predsedom maturitnej komisie bol Ing. Jozef Dudoň zo SPŠS v Žiline, 

ktorý zhodnotil pripravenosť maturitnej skúšky ako aj celkovú atmosféru počas 

maturít veľmi pozitívne. Všetci žiaci úspešne vykonali TČ OZ MS. 

 

 



Prezentácia školy 

 

V dňoch 26. – 27. 10. 2017 sa Ing. Lebó. V. spolu so žiakmi z III.DG zúčastnil 

prezentácie školy na akcii „Stredoškolák“ v Trenčíne, 9. 11. 2017 sa Ing. Lebó 

V. a žiak Martin Janírek z III. DG zúčastnili na prezentácii našej školy 

v Bánovciach nad Bebravou a dňa 18. 01. 2018 sa Ing. Lebó. V. zúčastnil 

prezentácie školy na rodičovskom združení ZŠ Hodžova 37, Trenčín. 

 

Propagáciu školy vykonal Ing. Lebó V., a to v termínoch: 29. 1. 2018 ZŠ Horné 

Sŕnie, 1. 2. 2018 CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, 8. 2. 2018 ZŠ Bánovce na 

Bebravou, 15. 2. 2018 ZŠ Trenčianska Teplá. 

 

Dňa 6. 3. a 8. 2. 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na našej škole, 

prezentáciu školy zastrešoval Ing. Lebó Viliam, Ing. Adriana Makarová. 

 

Poďakovanie za prezentáciu školy patrí okrem Ing. Lebóovi V. aj žiakom, 

ktorí sa týchto akcií zúčastnili.  

 

Záverom chcem poďakovať všetkým členom PK za ich prínosnú prácu 

a prajem všetkým veľa zdravia, šťastia, optimizmu a úspechov v práci.   

      

V Trenčíne dňa 15. 6. 2018                 vedúca PK OP GKK 

                    Ing. Martina Blizmanová 
 

             

 

Správa o činnosti PK odborných predmetov učebných odborov   

za školský rok  2017-2018 
           

 

PROFESIE: Inštalatér,  murár,  stolár,  stavebná výroba  

 

UČITELIA : Ing. RÁSTOČNÁ – vedúca PK 

                      Ing. KLOBUŠNÍKOVÁ, Ing. ŠIMKOVÁ,   Ing. VAJGELOVÁ  

 

MAJSTRI :  Bc. MICHALEC ,  p. ZBÍN,  p. TROKAN,  p. BREZNICKÝ 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI : 

 

- tematické plány sa pripomienkovali, doplnili a skoordinovali podľa 

požiadaviek odborného výcviku a schválili – 30. 8. 2017 

- učitelia odborných predmetov aktívne spolupracovali s majstrami OV, 

- počas školského roka sa aktívne rozvíjali medzipredmetové vzťahy, 



- vedúca predmetovej komisie spolupracovala s kolegami, ktorí vyučovali 

prvý krát odborné predmety – zabezpečovala im literatúru, konzultovala 

vyučovanie jednotlivých tematických celkov, poskytovala odborné rady 

pre jednotlivé témy  

- triedne učiteľky navštevovali žiakov na OV, kontrolovali absenciu 

a ihneď ju riešili, 

- výchovné problémy sme ihneď riešili v spolupráci s výchovným 

poradcom 

- na hodinách odborných predmetov sa učitelia venovali výchove k ochrane 

životného prostredia a narábaniu s odpadmi, 

- zvlášť sa venovala pozornosť neprospievajúcim žiakom, zisťovali sa 

príčiny ich neprospechu, 

- organizovali sa odborné exkurzie v blízkom okolí školy a v historickom 

centre mesta  

- na vyučovacom procese sa venovala pozornosť bezpečnosti práce 

a dodržiavaniu bezpečnostných predpisov, 

- žiakom prvých ročníkov sa poskytla všestranná pomoc pri adaptácii na 

učebné odbory, 

- február 2018 príprava zadaní na záverečné skúšky a skrátená verzia 

zadaní pre SOP – učebné odbory – Ing.Rástočná 

- 20. 3. 2018 PK odsúhlasila zadania pre záverečné skúšky 

- Práca predsedu maturitnej skúšobnej komisie: SOŠ Považská Bystrica, 

Ing.Rástočná 
  

Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacieho procesu : 

 

- Učitelia odborných predmetov pravidelne konzultovali počas celého 

školského roka s triednymi učiteľmi neprospievajúcich žiakov, písali 

upozornenia na ich prospech rodičom a riešili problémy pohovormi. 

 

Exkurzie, súťaže: 

 

Február 2018 – Ing  Rástočná –1.AB trieda 

 - novostavby  Trenčín 

 - historické centrum mesta – architektúra 

 

Apríl 2018 – Ing. Klobušníková, Bc. Michalec  

- exkurzia v drevospracujúcom závode Ligna s.r.o. Horné Sŕnie 

 

Apríl 2018 – Ing Rástočná -  exkurzia: výstavba  bytových domov Trenčín 

Zlatovská,  

 

Máj 2018 – Súťaž BOZP v Tatranskej Lomnici – p.Zbín – družstvo v zložení: 

Bulejko Samuel - II. AB tr.,Svrbík Jakub – 3.B, Janík Martin – 3.D získali 1. 

miesto v celoslovenskej súťaži 



Žiak Svrbík Jakub  sa umiestnil na 2. mieste v súťaži jednotlivcov 

 

Máj 2018 – Ing. Vajgelová – exkurzia zatepľovanie fasády a rekonštrukcia 

budovy Trenčín 

 

Jún 2018 – Ing. Vajgelová – žiaci I.AB – stolár, murár – exkurzia: stavby 

Trenčína, predajňa stavebných materiálov 

             

 

 

Vypracovala: Ing. Marta Rástočná 

  Trenčín  28. 6. 2018 
 

                                                    

Správa o činnosti koordinátora prevencie v školskom roku 

2017/2018 

 
Činnosť koordinátora prevencie kriminality aj v školskom roku 

2017/2018 plynulo nadviazala na činnosť predchádzajúceho školského roka. 

Spolupráca bola so všetkými pracovníkmi školy a konštatujem, že sme 

nezaznamenali výraznejšie problémy. 

V septembri sa opakovane na našej škole uskutočnila preventívne–

bezpečnostná akcia zameraná na požívanie omamných a psychotropných látok. 

Služobný pes a pracovníci krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne navštívili 

študentov prvých ročníkov. Výsledok utajenej návštevy už niekoľko rokov je 

veľmi dobrý. Nevyskytol sa ani náznak držania omamných a psychotropných 

látok.  

V prvých ročníkoch sme pomocou dotazníka zisťovali výskyt šikanovania 

na škole, zároveň na triednických hodinách bol venovaný priestor tejto 

problematike. Prevencia i eliminácia šikanovania je potrebná hlavne v prvom 

ročníku, kedy sa vytvárajú vzťahy v novom školskom prostredí. Nezaznamenali 

sme výraznejšie znaky šikanovania z vyzbieraných dotazníkov. Šikanovanie na 

našej škole je pod drobnohľadom všetkých vyučujúcich a čo i len najmenšie 

náznaky sú riešené na úrovni triedneho, výchovného poradcu, prípadne 

s vedením školy. Darí sa nám tak predchádzať negatívnym javom.  

So žiakmi prvých a druhých ročníkov sa v rámci predmetov Občianska 

náuka a Dejepis diskutovalo na tému holokaust. Na triednických hodinách sa 

preberali aj témy ako vzrastajúci pravicový extrémizmus, migranti, utečenci, 

spolunažívanie rôznych skupín ľudí. Študenti sa v diskusiách aktívne zapájali. 

Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili odbornej exkurzie v Múzeu holokaustu 

v Seredi. Žiaci tretích ročníkov zase navštívili Múzeum židovskej kultúry 

v Bratislave. 



V decembri sme sa celá škola zúčastnili predstavenia „Svet médií“. 

Zaujímavým a pútavým spôsobom prezentovaná filmová produkcia od jej 

začiatku až po pôsobenie reklamy na naše rozhodovanie.  

V marci sa žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov zúčastnili divadelného 

predstavenia „My sme tu doma“ . Predstavenie bolo veľmi zaujímavé 

a zanechalo v našich študentoch emotívnu reakciu. Téma extrémizmu, ktorá 

dominovala v tomto predstavení zaujala mnoho študentov, diskutovali 

o jednotlivých postavách aj na rôznych hodinách. 

Aj keď problémy s fajčením majú na škole klesajúcu tendenciu triedni 

učitelia venovali svoje triednické hodiny aj tejto problematike a prevencii 

fajčenia.  

Zúčastnila som sa viacerých školení, ktoré pripravilo Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. Spolupráca 

s CPPPaP je na veľmi dobrej úrovni. V príprave sú aktivity pre študentov 

a učiteľov na budúci školský rok.  

Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí pomáhajú v oblasti 

prevencie a spoločne sa podieľajú na zlepšovaní prostredia okolo nás. 

 

Trenčín, 22.06.2018                     Ing. Adriána Makarová 

                                                                                 koordinátorka prevencie 
 
 
 
 

 

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu za školský rok 2017/2018 
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny 

charakter, pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v 

sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty 

o dospievaní, sexualite, rodine, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom 

živote. 

 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu je utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov 

a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa  vyučuje podľa potreby 

a vhodnosti na viacerých predmetoch. Nie je to teda samostatný vyučovací 

predmet. Taktiež sa realizujú besedy s odborníkmi, podľa možností školy. 



 

Nakoľko sme vyučovanie mali v skrátenom a dvojzmennom režime, 

viaceré prednášky ohľadom výchovy k manželstvu a rodičovstvu ktoré boli 

navrhované CPPPaP Trenčín a Úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne sme 

museli obmedziť a preplánovať ich na budúci školský rok. Ale napriek tejto 

situácii boli žiaci adekvátne oboznamovaní cez vyučujúcich s touto 

problematikou v rámci hodín etickej výchovy, občianskej výchovy 

a v neposlednom rade cez triednych učiteľov v rámci triednických hodín.  

  

 

 

 

Trenčín, 22.06.2018                            Ing. Adriána Makarová 

                                                                     koordinátorka prevencie 
 

 
 
 

Správa o činnosti výchovného poradcu v šk.r. 2017/ 2018 
 

Začlenení žiaci: 
 

V školskom roku 2017/2018 sme na našej škole pracovali s 11 

začlenenými žiakmi. V prvom ročníku boli piati študenti z toho dvaja učni, v 

druhom ročníku bol jeden študent, v treťom ročníku traja študenti a dvaja 

študenti boli vo štvrtom ročníku. Priebežne bola aktualizovaná dokumentácia 

a všetci vyučujúci boli oboznámení s potrebami študentov. Študenti zvládali 

štúdium na potrebnej úrovni. Aktuálne problémy sme riešili v spolupráci 

s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a rodičmi. V budúcom školskom roku budú 

o úpravu MS žiadať traja študenti. Na základe odporučenia CPPPaP budú 

študentom poskytnuté rôzne úľavy. 

 

 

Tradícia školy: 

 

Príprava adventnej a vianočnej nálady v priestoroch školy patrí k peknej 

tradícii, začíname zdobením stromčeka vo vestibule. Študenti pripravili 

Mikulášsku nádielku vo vestibule aj v triedach, kultúrny program. Táto aktivita 

napomáha vytvárať kultúrnejšie prostredie a pestovať dobré vzťahy k tradíciám. 

Študentská rada pod vedením Mgr. Ivany Turčekovej zabezpečila 

dôstojný chod        4. Stavbárskeho plesu, ktorý má už tradíciu a stretávajú sa 

tam nielen ľudia z oblasti stavebníctva, ale aj bývalí žiaci našej školy.  

 

 



Kariérne poradenstvo: 

 

Celoročne prebieha osveta ohľadom vysokoškolského štúdia.  Žiakom 

sme poskytovali informácie o možnostiach štúdia osobne, v tlačenej forme, 

taktiež cestou nástenky, prospektov VŠ, webových stránok  alebo CD nosičov. 

Sprostredkovali sme im informácie o 21. ročníku veľtrhu ACADEMIA – 

VAPAC  10.-12.10.2017 v Bratislave,         5. ročník GAUDEAMUS 27.-

28.09.2017 v Nitre, ktoré navštívili viacerí žiaci štvrtého ročníka. Dni 

otvorených dverí na fakultách v Bratislave, Nitre, Žiline, Brne, Prahe navštívili  

žiaci  individuálne  podľa vlastného výberu. Študijné programy propagujeme aj 

cez nástenku a priama je i distribúcia materiálov do tried. Študenti počas 

školského roku opakovane využili možnosť zúčastniť sa skúšobného testu 

spoločnosti Scio. 

 Dňa 23.  mája 2018 sa konala v priestoroch našej školy prednáška z Úrade 

práce , sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne pre žiakov 4. ročníka. Žiakov 

informovali o regionálnom trhu práce, o možnostiach uplatnenia sa po skončení 

štúdia na SŠ a o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie.  

 

Osobný rast: 

 

Ako výchovná poradkyňa, pracujúca druhým rokom na škole, som sa 

zúčastnila na viacerých poradách, ktoré organizovalo CPPPaP a iné inštitúcie.  

12.10.2017 účasť na pracovnom stretnutí výchovných poradcov stredných 

škôl okresu Trenčín – Život s kontroverznými otázkami a Predchádzanie 

násilnému extrémizmu prednášané PaedDr. Alexandrou Jakubcovou. 

19.10.2017 účasť na odbornom seminári Prevencia drogových závislostí 

s Miroslavom Schlesingerom. 

01.02.2018 účasť na pracovnom stretnutí výchovných poradcov stredných 

škôl okresu Trenčín – Preventívne poradenstvo pre končiace ročníky SŠ, 

informácie o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce prednášané Mgr. Soňou 

Pristašovou, ÚPSVaR Trenčín. 

26.04.2018 účasť na pracovnom stretnutí výchovných poradcov okresu 

Trenčín – autodiagnostika v práci učiteľa/výchovného poradcu, 

pripravované zmeny v metodickom usmernení MŠVVaŠ SR k prevencii 

a eliminácii šikanovania prednášané PaedDr. Alexandrou Jakubcovou.  

14.06.2018 účasť na pracovnom stretnutí výchovných poradcov okresu 

Trenčín – predstavenie Národného projektu Ochrana detí pred násilím 

(činnosť koordinátora, možnosti spolupráce)  prednášané PhDr. Janou 

Dadovou, ÚPSVaR Trenčín. 

Od apríla 2018 účasť na aktualizačnom vzdelávaní vo vzdelávacom 

programe – Problematika šikanovania v školskom prostredí prednášané 

PaedDr. Dagmar Koštrnovou. 

Priebežne sledujem zmeny legislatívy integrovaných žiakov, informácie 

o študijných programoch VŠ, poznatky psychológie a iné a dopĺňam si svoje 

vzdelanie.  



Oblasť výchovného pôsobenia: 

 

V spolupráci s triednymi učiteľmi sme riešili niekoľko výchovných 

problémov arogantného správania voči vyučujúcemu, zanedbávanie alebo 

ignorovanie povinností, absencia, hrubé vyjadrovanie. V niektorých prípadoch si 

výchovného poradcu pozvali triedni učitelia k  pohovoru s rodičmi.  

 

Aktuálne problémy: 

1. Záujem o vedomosti a vedomostná úroveň generácie má každým 

rokom klesajúcu tendenciu. V školských programoch znižujeme 

náročnosť. Snažíme sa pamäťové učenie obmedziť iba na vedomosti, 

pri ktorých je to nutné. Naši učitelia sú aj napriek tejto tendencii 

aktívni a snažia sa žiakov zaujať modernými formami vyučovania. 

2. Viacerí naši žiaci dávajú prednosť zárobku pred školou. Často sú to 

nie len občasné brigády cez víkend, ale pravidelná práca počas celého 

týždňa, čo sa negatívne odráža na študijných výsledkoch študentov. 

3. Jedným z hlavných problémoch našich žiakov je závislosť na mobile. 

Niekedy kvôli tomu zanedbávajú aktívnu účasť na hodine. V snahe 

riešiť situáciu sme okrem úpravy v školskom poriadku, kde sa 

prikazuje žiakom vypínať počas vyučovania mobily a mať ich 

v taškách, snažili so žiakmi veľa rozprávať o závislosti na mobiloch.  

4. Trápi nás tiež zvýšená vulgárnosť. Žiaľ, v médiách i v spoločenskom 

styku sa stávajú bežnou rutinou a výchovný vplyv školy sa vníma ako 

moralizovanie. 

5. Mladí ľudia však prežívajú aj iné problémy: chýbajúci otec alebo 

matka, rôzne rodinné problémy, iné priority, než sú vzťahy. Príliš 

liberálna výchova, neprimeraná voľnosť bez pravidiel, konzumný 

a pohodlný štýl života, orientácia iba na to, čo je mne užitočné, čo je 

príjemné a nestojí veľa námahy, nekritické preberanie povrchných 

vzorov a spôsobov. Nie vždy je výsledok snaženia adekvátny 

vynaloženej snahe a úsiliu. Niekedy nie je v našich možnostiach 

pomôcť, ale vieme poskytnúť kontakt na vhodné inštitúcie.  

 

 

 

Záverom: 

 

Dnešná spoločnosť očakáva od školy neraz nielen prípravu mladej 

generácie na povolanie, ale aj suplovanie rodinnej výchovy, najmä tam, kde 

zlyháva. Bohužiaľ, nie je v našej moci nahradiť rodinu ani napraviť všetky 

chyby rodinnej výchovy. Na dnešného učiteľa sú kladené požiadavky nielen na 

znalosť odborných predmetov, ale aj požiadavky na celoživotné vzdelávanie v 

oblasti psychológie, sociológie a vzájomnej komunikácie. Preto by som rada 

vyzdvihla náročnú a zároveň i veľmi záslužnú prácu mojich kolegov, osobitne 



triednych učiteľov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní 

i na riešení výchovných i osobných problémov na našej škole. 

 

 

 

 

V Trenčíne, 22.06.2018                                              Ing. Adriána Makarová 

                                       výchovná poradkyňa 
 

 

 

 

J. Údaje o projektoch 
 

Dňa 24.05. 2017 sme predkladali žiadosť o financovanie rozvojového projektu 

grafických systémov v odbornom vzdelávaní na rok 2017. Cieľom tohto 

projektu bolo:   

 podporiť rozvoj tvorivého technického myslenia žiakov, 

 nadobudnúť u žiakov praktické zručnosti pomocou grafických systémov 

nevyhnutných pre prácu vo firmách  

 zaviesť IKT a moderné vyučovacie metódy do výučby technických 

odborných predmetov,  

 zvýšenie odborných kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov 

školy, 

 vytvoriť vzorové úlohy, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka, 

 zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov,  

 zvýšiť možnosti uplatnenia žiakov v praxi,  

 spropagovať technické odbory pri náboroch na ZŠ.  
  

 

Skvalitnenie výstupov vzdelávania smerom k rozvoju odborných kompetencií 

žiakov v rámci grafických systémov pripraví absolventa pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a bude ihneď uplatniteľný na 

trhu práce. Nakoľko sme už druhý krát neuspeli, budeme sa aj naďalej pokúšať 

o získanie týchto  finančných prostriedkov opakovane. 

 

 

Dňa 15.6.2017 v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja sme podali žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok k projektu“ Vybudovanie COVP pre 

stavebníctvo – moderná výuka pre prax“, ktorý bude riešiť ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Kód výzvy IROP – PO2-

SC223-2016-14. Projekt bol schválený a čakáme na začatie stavebných prác, 

vrátane doplnenia všetkého moderného vybavenia pre výuku.  



 

Dňa 26.06.2018 sme boli  úspešní aj na úrovni európskych projektov. Naša 

škola  získala diplom za 2. miesto v súťaži o najlepší projekt eTwinning na 

Slovensku v školskom roku 2017/2018. Naši žiaci sa pod vedením Senky 

Macekovej zúčastnili Národnej súťaže eTwinning 2018, v ktorej  sme obsadili 

v kategórií 13 – 19 rokov striebornú pozíciu. Za svoj projekt s názvom TED-

inspired speech  competition: The Mock-Talks si v Zážitkovom centre vedy 

v Bratislave koncom júna 2018 spoločne s riaditeľkou školy Martinou 

Knappovou prevzalo ocenenie 11 najúspešnejších žiakov. 

 

 

 

K. Výsledky inšpekčnej činnosti 

 
V školskom roku 2017/2018 činnosť štátnych kontrolných orgánov bola aktívna.  

 V zmysle Poverenia č. 60/2017 – ÚHK TSK Ev.č. spisu 

TSK/2017/09996-1 , zo dňa 11.12.2017  vykonali poverení zamestnanci 

Útvaru hlavného kontrolóra kontrolu, ktorej predmetom bolo skontrolovať 

plnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov, zistených finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. V správe o výsledku 

kontroly zameranej na plnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku v organizácii  

vyplýva , že všetky zistené nedostatky boli v stanovenom období 

odstránené a opatrenia splnené.  

 

 

 V zmysle Poverenia č. 3096/2017 zo dňa 09.03.2018  na výkon školskej 

inšpekcie bola dňa 13.03.2018 vykonaná tematická  inšpekcia  na Strednej 

odbornej škole stavebnej E. Belluša. Predmetom školskej inšpekcie bola 

realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

v strednej odbornej škole. Závery - predseda školskej maturitnej komisie 

/ŠMK/ a predsedníčka predmetovej maturitnej komisie /PMK/ SJL boli 

vymenovaní Odborom školstva Okresného úradu /OŠ OÚ/ Trenčín 

v termíne podľa platného právneho predpisu / 20.02.2018/ 

z pedagogických zamestnancov inej školy. EČ a PFIČ MS zo SJL boli 

v kontrolovanom subjekte pripravené a realizované v súlade s platnými 

pokynmi NÚCEM MATURITA 2018.   

 

 

 

 



L. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 
SOŠ stavebná E.B. Trenčín sídli v dvoch budovách od seba vzdialených 

vzdušnou čiarou cca 800 metrov. Riaditeľstvo je umiestnené v budove na 

Staničnej ulici č.4. Nadstavbové štúdium, učebné odbory a dielne praktického 

vyučovania sa nachádzajú v budove na Brnianskej ulici č.4. 

 

Budova na Staničnej ulici č.4 

 

V budove školy sa nachádza 16 kmeňových učební a 16 odborných učební. 

K škole patrí telocvičňa a krytý 25m bazén. Odborné učebne sú vybavené 

didaktickou technikou. V školskom roku 2015/2016  Trenčiansky samosprávny 

kraj zadal firme Keramoprojekt dopracovať detailne realizačný projekt 

kompletnej rekonštrukcie budovy, ktorý dňa 11.3.2016 nadobudol právoplatné 

stavebné povolenie.  Dňa 15.3.2016 bol  projekt  rekonštrukcie SOŠ stavebná E. 

Belluša, Staničná č.4, Trenčín predložený na MŽP do výzvy o NFP s kódom 

OPKZP – PO4 – SC 431 – 2015 – 6 zameranej na zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov, ktorý bol schválený 19.12.2016. Dňa 28.6.2017 

sme mali realizačnej firme odovzdať stavbu k začatiu stavebných prác. Škola sa 

nakoniec odovzdala k realizácii dňa 4.10.2017 a stavebné práce prebiehali  do 

30.6.2018.  

 

Vylepšenie priestorov školy 

 

Rozvoj školy zatiaľ napreduje  aj vďaka finančnej pomoci rodičov a sponzorov, 

ktorí s nami podpísali dňa 13.10.2014 Memorandum o spolupráci.  

 

Budova na Brnianskej ulici č.4 

 

V budove sa nachádza 10 učební teoretického vyučovania z toho 2 učebne sa 

využívali na vyučovanie informatiky. 

Na vyučovanie odborného výcviku používane tieto priestory: 

-     stolárska dielňa ručného opracovania 

-     stolárska dielňa strojového vybavenia 

-     dielňa ručného obrábania kovov 

-     dielňa strojového obrábania kovov 

-     dielňa tepelného spracovania – kováčňa 

-     zváračská škola na zváranie el. oblúkom a v ochrannej atmosfére 

-     zváračská škola na zváranie technickými plynmi 

Od 1.9.2018 sa žiaci presťahujú do spoločných priestorov na ul. Staničná č.4 

avšak súčasné priestory dielní budeme využívať na odborný výcvik pre našich 

žiakov minimálne do konca kalendárneho roku 2018. 

Z dôvodu poklesu počtu žiakov  vrátane  demografického vývoja na Slovensku, 

nám kapacitne stačí jedna budova na ul. Staničná č.4.  Predovšetkým sa musíme 



zamerať na plnohodnotné vybavenie priestorov dielní, ktoré budú slúžiť pre 

všetkých žiakov našich učebných odborov na vykonávanie odborného výcviku  

ako aj COVP pre stavebníctvo. 

 

 

Vylepšenie priestorov školy 

        

Dňa 18.9. 2015 nám bolo doručené Rozhodnutie č. 01/2015/COVP/RÚZ 

o udelení oprávnenia strednej odbornej školy používať popri svojom názve aj 

označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo. V 

školskom roku 2015/2016 bola spracovaná projektová dokumentácia  na 

kompletnú rekonštrukciu budovy školy vrátane modernizácie budovy ako aj 

materiálno-technického vybavenia COVP.  Projekt bol pripravený do výzvy OP 

– IROP, kde bola vypracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné 

stavebné povolenie na kompletnú rekonštrukciu budovy ( zníženie energetickej 

náročnosti budovy ) a zriadenie COVP pre stavebníctvo. Pozastavením projektu 

a tiež z dôvodu výrazného poklesu počtu žiakov učebných odborov sme sa 

zamerali na spojenie žiakov študijných a učebných odborov do spoločných 

priestorov budovy školy na Staničnej č.4 .  

Obidve budovy s  našimi priestormi boli v havarijnom stave, preto po 

prehodnotení situácie zvažujeme vyhlásiť budovu na Brnianskej ulici za 

prebytočnú. 

 

Svojpomocne v rámci odborného výcviku sa v objekte na Brnianskej ulici 

urobili tieto práce: 

-      oprava omietok a malieb v učebniach teoretického vyučovania 

-      maľovanie priestorov školy – chodby 

-      dopĺňanie materiálno – technického vybavenia dielní odborného    

                       výcviku    

    

V budúcnosti je potrebné brať ohľad na nové trendy vývoja technológií 

v stavebníctve a k tomu zabezpečovať obnovu technického vybavenia dielní 

a náradia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. Finančné a hmotné zabezpečenie  
 

SOŠ  stavebná Emila Belluša Trenčín je príspevková organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príjmy školy 

boli v roku 2017 tvorené: 

- dotáciou zo ŠR (zdroj financovania 111 - normatívne , nenormatívne),   

- vlastnými tržbami (zdroj financovania 46 – vlastné zdroje), 

- darovanými príjmami (zdroj financovania 71 – dary a granty).  

Príjmy podľa jednotlivých zdrojov financovania boli takéto: 

 

A.  Dotácie zo ŠR 

 

- normatívne výdavky na mzdy a prevádzku celkom vo výške         815 018,00  € 

- nenormatívne výdavky spolu z toho:                       20 116,00  € 

                   -  vzdelávacie poukazy                                         8 384,00  € 

                                               -  odchodné                           1 943,00  € 

                                               -  lyžiarsky kurz                          7 500,00  € 

                                               -  učebnice anglického jazyka         2 289,00  € 

 

 

 

B.   Prostriedky z rozpočtu TSK 

       Kapitálové výdavky  spolu:                                            0,00 € 

 

 

               

C.   Vlastné tržby                                             17 566,70 € 

 

- z predaja služieb – práca žiakov                        8 372,10 € 

- z predaja služieb – zváračská škola                 2 000,00 € 

- z predaja služieb – ostatné                                        600,00 € 

- z predaja služieb - za telocvičňu                            6 594,60 € 

 

D.  Prijaté dary 

 

od fyzických alebo právnických osôb                            700,00 € 

(presun do roku 2018) 

 
                           ZF 111 normatívne   ZF 111 nenormatívne   ZF 46 vlastné zdroje        ZF 71 dary 
Mzdy (610):      525 090,00 €                5 362,00 €                 3 021,00 € 

Odvody (620):    191 635,00 €              1 733,00 €                1 924,21 € 

Prevádzka (630):      76 282,00 €              11 078,00 €                       43 103,73 €              4 504,10 € 

Transfery (640) odstupné, náhrada príjmu:    

                             22 011,00 €             1 943,00 €                            200,00 € 

 

                 



Výdavky na energie (všetky zdroje financovania)  68 210, 07 € 

- elektrická energia         11 974,16 € 

- tepelná energia           8 213,66 € 

- plyn                    26 113,61 € 

- vodné, stočné                             18 662,32 € 

- poštovné a telekomunikačné služby              2 693,32 € 

- komunikačná infraštruktúra – internet                       553,00 € 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky – presun do roku 2017  

(na faktúry z roku 2017 – zúčtovanie do 31.3.2018)              

9 378,66 € 

Sociálny fond                               3 436,75 € 

Pohľadávky (odberatelia) k 31.12.2017        2 330,88 € 

Záväzky (dodávatelia) k 31.12.2017                              5 094,54 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. Ciele školy 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ostatné ciele: Vychádzajú z vytýčenia dlhodobých priorít rozvoja SOŠ 

stavebnej Emila Belluša v Trenčíne na roky 2015 – 2020: 

 

  A – Oblasť vzdelávania a výchovy 

  B – Oblasť podmienok školy 

  C – Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi 

 

A – Oblasť vzdelávania a výchovy 

 

1 neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a  zavádzať systém    

duálneho vzdelávania 

2 vylepšovať školské vzdelávacie programy 

3 zabezpečiť využívanie informačno-komunikačných technológií aj 

v predmetoch teoretického vyučovania 

4 na vyučovacích hodinách vytvárať pre žiakov priestor na hodnotenie 

svojich a spolužiakových výkonoch 

5 rozvíjať u žiakov schopnosť samostatne vyhľadávať a spracovávať 

informácie 

6 zavádzať do procesu nové výrobné technológie 

7 smerovanie žiakov k ekologickému staviteľstvu 

8 zavádzať do vyučovania princípy energetickej hospodárnosti budov 

9 viesť k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie 

10 premieňať tradičnú školu na modernú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu 

11 udržať dosiahnutý rating školy 

12 podporovať realizáciu projektov Comenius , ERAZMUS + 

 

B – Oblasť podmienok školy 

 

1 personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

2 zabezpečiť odborný rast pedagogických zamestnancov 

3 zabezpečiť pre školu špecialistov (pedagóga, psychológa) 

4 modernizovať materiálno-technické vybavenie učební 

5 znižovať energetické straty budov 

6 zvyšovať vlastné zdroje príjmu 

 

C – Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi 

 

1 spolupracovať so zriaďovateľom 

2 zabezpečovať odborný výcvik žiakov v spolupráci s firmami v regióne 



3 otvorené partnerstvo s rodičmi – rodičovskou radou, radou školy 

4 rozvíjať aktivity s inými školami doma i v zahraničí 

5 spolupráca so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie 

6 spolupráca s ostatnými inštitúciami v meste 

 

Ciele v uvedených oblastiach sú zapracované do konkrétnych úloh v Pláne práce 

školy pre školský rok. V ňom sú rozvrhnuté úlohy na jednotlivé mesiace. 

 

V tomto školskom roku sa nám podarilo plniť tieto ciele: 

 

A – 1,2,3,5, 6, 7, 9, 11, 12 

B – 1, 2, 5 

C – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

O. Výsledky a rozvoj školy 

 
 

 Výsledky a úroveň vzdelávania na SOŠ stavebnej Emila Belluša 

v študijných odboroch staviteľstvo, technické a informatické služby a geodézia, 

kartografia a kataster sú hodnotené medzinárodnou inštitúciou International 

Education Society Ltd. London v dvojročnom cykle. V máji 2014 bolo našej 

škole potvrdené udelenie ratingu na hodnote BB, t.j. kvalitná inštitúcia na 

veľmi dobrej profesionálnej úrovni do roku 2016. 

 

 

Škola má tieto silné stránky: 

 

 Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 Tradícia školy 

 Individuálna integrácia študentov so ŠVVP 

 Vyučovanie podľa kvalitných ŠkVP 

 Dobrá úroveň vo vyučovaní cudzích jazykov 

 Široká ponuka záujmových krúžkov 

 Obnovou budovy na ul. Staničná č.4  dôjde k celkovému zníženiu 

prevádzkových nákladov. Vzhľadom na nízky a stále klesajúci počet 

žiakov učebných odborov dôjde k presťahovaniu všetkých žiakov do 

zrekonštruovanej budovy na ul. Staničná č.4 a k vyhláseniu 

prebytočnosti budovy na ul. Brnianska č.4 v Trenčíne 

 

 

Škola má tieto slabé stránky: 

 



 Zmena názvu školy spojením škôl - k 1.9.2018 dôjde k návratu 

k pôvodnému názvu školy  Stredná priemyselná škola stavebná Emila 

Belluša v Trenčíne 

 Nedostatočná možnosť stabilizácie kvalitných učiteľov z dôvodu 

nízkeho finančného ohodnotenia 

 Nedostatok finančných prostriedkov na energie a údržbu 

prevádzkovania dvoch zastaraných budov z dôvodu klesajúceho 

počtu žiakov  

 Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a technické vybavenie 

školy 

 Slabšia dochádzka žiakov na vyučovanie v učebných odboroch 

 

 

Príležitosti školy: 

 

 Podmienky pre návrat k pôvodnému názvu „SPŠ stavebná E.Belluša“ 

z dôvodu nižšieho záujmu  žiakov o štúdium učebných odborov 

 Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 Výborné podmienky pre športové účely 

 Výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných 

technológií 

 Široká ponuka vzdelávacích programov 

 Dobré podmienky pre zavedenie nových odborov so zameraním na 

Architektúra a dizajn 

 Spolupráca školy s rodičmi 

 Zapájanie sa do projektov ESF 

 

Riziká školy: 

 

 Nepriaznivý demografický vývoj 

 Nezáujem rodičov a žiakov o atraktívne a potrebné učebné odbory 

 Neúmerné zvyšovanie administrácie 

 

Rozvoj školy zabezpečujeme neustálym budovaním odborných učební, 

inováciou učebných osnov a zavádzanie nových študijných a učebných odborov. 

 

 

P. Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania 

 
Škola pripravuje kvalitné stredné odborné kádre pre oblasť stavebníctva 

v trenčianskom regióne. Má rozvinutú spoluprácu s potencionálnymi 

zamestnávateľmi v okrese TN, NM, MY, IL, PU, BN a so zahraničnými 

partnermi.  



Materiálno-technické zabezpečenie v oblasti odborného výcviku je na 

dobrej úrovni, škola využíva moderné metódy vzdelávania. Poskytuje 

vzdelávanie aj integrovaným žiakom.  

V regióne dochádza k čiastočnému útlmu stavebníctva , prichádza menej 

nových firiem a zahraniční investori, ktorí síce majú záujem o našich 

absolventov pre riadiace pozície technikov vo výrobe a tiež remeselníkov ako sú 

murár, tesár, strechár, klampiar, maliar, inštalatér, stolár, montér suchých stavieb 

upozorňujú na nedostatok  praxe vo vyučovacom procese. 

 

 

 

 

 

Q. Spolupráca školy s inými inštitúciami 

 
Škola úspešne spolupracovala s Detašovaným pracoviskom Metodicko-

pedagogického centra v TN v oblasti funkčných školení, účasti na odborných 

seminároch a školeniach k maturitám. V spolupráci so Štátnym inštitútom 

odborného vzdelávania v Bratislave sa podieľa na tvorbe a inovácii 

vzdelávacích programov, práca v Ústrednej PK SJL pri Štátnom pedagogickom 

ústave Bratislava. 

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Trenčín prebiehala vo forme konzultačnej činnosti pre žiakov 

a pedagógov. V prieskumnej činnosti sa uskutočnila depistáž v jednej triede na 

zistenie a vyhľadanie problémov v agresívnom správaní žiakov a prejavoch 

šikanovania. 

Spolupracovali sme i so strednými školami v Trenčíne. Naďalej pretrváva 

spolupráca s GĽŠ TN, ŠG TN, SUŠ, SZŠ SOSOS TN pri organizovaní 

spoločných aktivít stredných škôl v regióne.   V oblasti rozširovania technických 

vedomostí a zručnosti nám poskytla novú spoluprácu aj Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka, ktorá nás pravidelne informuje o svojich organizovaných 

prednáškach a prípadných projektoch, do ktorých  sa žiaci stredných škôl spolu 

so študentmi univerzity môžu zapájať spoločne. 

Úzko spolupracujeme so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, 

ktorej sme členom. Pravidelne za zúčastňujeme prednášok, ktoré pobočka 

v Trenčíne organizuje, rovnako ako spolupracujeme aj pri organizovaní výstavy 

stredných škôl  v TN “Stredoškolák“, kde máme spoločné aktivity pri 

prezentácií duálneho systému vzdelávania.  

Pekná spolupráca je medzi predmetovými komisiami odborných 

predmetov stredných škôl stavebných zo Žiliny, Nitry, Lučenca, Prievidze, 

Považskej Bystrice a Trnavy. Veľmi dobrá spolupráca je s katedrou geodézie 

Stavebnej fakulty STU  Bratislava a Správou katastra Trenčín. Výborná 

spolupráca  je pri zabezpečovaní odborných exkurzií na 5.kartoreprodukčnej 

základni v Nemšovej a na TOPÚ Banská Bystrica. 



 

Našou pravidelnou účasťou na stredoškolských športových hrách a tiež 

poskytnutím telocvične sme podporili aktivity Mesta Trenčín. Škola sa zapojila 

do súťaží organizovaných Krajským centrom voľného času v Trenčíne., 

rovnako ako naša škola sa podujala organizovať súťaže zručnosti v spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom a KCVC Trenčín. 

 

V rámci spolupráce školy s verejnosťou a potencionálnymi žiakmi škola 

každoročne v mesiaci októbri oslovuje základné školy regiónu so základnými 

informáciami o štúdiu na škole, študijných a učebných odboroch, kontaktoch na 

školu a termínoch dní otvorených dverí. 

 

 

Vypracovali: 

Ing. Martina Knappová, riaditeľka školy 

Mgr. Eva Vetišková, štatutárna zástupkyňa a zástupkyňa pre 

všeobecnovzdelávacie predmety 

Ing. Slávka Hudcovicová, zástupkyňa pre odborné predmety 

Mgr. Dagmar Kollárová, vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

Predsedovia predmetových komisií 

Výchovný poradcovia 

Koordinátor prevencie proti závislostiam 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

R. Východiská a podklady 
 

 

Správa je vypracovaná  v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.Z. zo 16.12.2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

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

Z.z. 

3. Koncepcia školy na roky 2014 – 2019 

4. Plán práce školy na školský rok 2017/2018 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ stavebnej Emila Belluša 

v Trenčíne 

7. Ďalšie podklady 

 

 

 



S. Prílohy 

 
Príloha č.1 – Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 


