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a) Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy : Stredná odborná škola Andyho Warhola
Adresa školy : Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Číslo telefónu : 057/7321348
Číslo faxu : 057/7321766
E-mail : sosaw@post.sk
Zriaďovateľ školy : Prešovský samosprávny kraj
Vedenie školy :
Ing. Eva Solejová, riaditeľka školy
Ing. Vladislav Fejo, zástupca pre TV
Ing. Michal Repčík, zástupca pre OV
Mgr. Karel Mazanec, zástupca pre TEÚ
Darina Galajdová, vedúca výchov.
Rada školy :
Bc. Stanislav Protivňak - predseda RŠ
Mgr. Slavomír Čerevka - pedagogickí zamestnanci
Darina Breciková - nepedagogickí zamestnanci
Martina Maliková - žiačka
Stanislav Dobda – zástupca rodičov
Silvia Bejdová – zástupca rodičov
Dagmar Šebaková – zástupca rodičov
Ing. Ivan Solej – poslanec VÚC
Ing. Milan Bzdil – poslanec VÚC
Mgr. Margita Ďorďová – zástupca zriaďovateľa
Alexander Černega – zástupca zriaďovateľa
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b) Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Ročník Odbor - učebný

Počet
žiakov

kód
2466202
6456202
31522
2466202
31610
33830
64562
315202
24780
31610

názov
Mechanik opravár
Kaderník
Krajčír
Mechanik opravár
Praktická žena
Spracúvanie dreva
Kaderník
Krajčír
Strojárska výroba
Praktická žena

II.E

2466202
33552

Mechanik opravár
Stolár

11
7

III.B

64562
2466202
2738204
33552

Kaderník
Mechanik opravár
Operátor sklárskej výroby
Stolár

9
9
8
7

I. B
I. C
I.D
II. C
II.D

III.C

Ročník Odbor - študijný

8
9
8
8
10
9
10
11
12
9

Počet
žiakov

I. A

kód
63176
26824

názov
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí

II. A

63176

Obchodná akadémia

19

II.B

26824
33414
63176
26824

Mechanik počítačových sietí
Operátor drev. a nábyt. výroby
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí

14
7
12
11

26824
64054
33414

Mechanik počítačových sietí
Pracovník marketingu
Operátor drev. a nábyt. výroby

10
15
15
11

III. A

IV.A
IV.C

Ročník Odbor – nadstavbové štúdium
I. NŠ

kód
2414401
64264
31254

názov
Strojárstvo
Vlasová kozmetika
Odevníctvo

12
15

Počet
žiakov
9
10
6

2

II.NŠA 2414401 Strojárstvo
33474
Drevárska a nábytkárska výroba

10
7

II. NŠB 64264
27334
31254

3
1
11

Vlasová kozmetika
Sklársky a keramický priemysel
Odevníctvo

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie
Študijné odbory – štvorročné denné štúdium
Odbor
kód

názov

6317 M
2682 K

Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí

Počet žiakov
Počet
prihlásených úspešných
prijatých voľných
miest
v prij. konaní
11
11
11
1
9
9
9
3

Učebné odbory – trojročné denné štúdium
Odbor
kód

Počet žiakov
názov

prihlásených

3355 H

Stolár

8
9
8

3152 H 02 Krajčírka
2466 H 02 Mechanik opravár

úspešných
v prij.
konaní
8
9
8

prijatých

Počet voľných
miest

8
8
8

2
2
2

prijatých

Počet voľných
miest

8
16

2
0

Učebné odbory – dvojročné denné štúdium
Odbor
kód

Počet žiakov
názov

6161 F
3383 F

Praktická žena
Spracúvanie dreva

prihlásených

9
16

úspešných
v prij.
konaní
8
16
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Nadstavbové štúdium– dvojročné denné štúdium
Odbor
kód

Počet žiakov
názov

2414 L 01 Strojárstvo

6426 L
3347 L
2737 L

Vlasová kozmetika
Drevárska a nábytkárska
výroba
Sklársky a keramický
priemysel

prihlásených

15
9
11
8

úspešných
v prij.
konaní
14
9
9
8

prijatých

Počet voľných
miest

14
9
9

0
3
3

8

2
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania
Výsledky hodnotenia a klasifikácie za SOŠ AW:
Prospechový priemer

Počet PsV

Počet PVD

40

109

2,23

Počet P

Počet N
193

3

Výsledky hodnotenia a klasifikácie za jednotlivé triedy SOŠ AW:

Trieda . I.A
Ø
Odbor študijný

SJL ANJ NEJ RUJ DEJ

63176 obchodná akadémia

2,31 1,4

Odbor študijný

SJL NEJ RUJ ANJ DEJ

26824 mechanik počítačových sietí

3,67 2,8

OBN BIO EKL MAT INF TEV HOG ADK POE TVZ

2,29 2,33 1,85 1,54 1,69 1,38 2,08 1,92 1,15 1,38 1,69 2

1,69

ETV NBV

A

HW SW
OV
OBN FYZ MAT INF TEV W
TEC ZAE Y ETV
W

2,76 3,45 2,33 2,4

2,53 2,87 2,93 1,07 2,47 2,4

2,27 2,67

1,53 A

A

1,76
Ø

NBV

A

3,85

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

8

2

2

1

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

2

1

12

0

5

Trieda . I.B
Ø

Odbor učebný

OB
SJL RUJ NEJ N
FYZ TEV TEO TCK EKO ZLR STT OVY ETV NBV

2466202 mechanik opravár

3,4

Odbor učebný

NB
SJL ANJ RUJ NEJ OBN CHE TEV TEC MTE EKO ODK ZDR OVY ETV V

64562 kaderník

2,67 1,8

4

3

2

3,2 3

2

1,5

1,2

2

2,43 2,57 2,43 2,57 2,71 1,57 A

1,2

1,29 2

2

1

2

A

1,43 A

2,40

A

Ø

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

1

1

5

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

1,70

3

2

2

0

Trieda: I. C
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL RUJ OBN CHE TEV STZ OVN KST MSL COT OVY ETV

Ø

PsV

PVD

P

N

3152202 krajčír

2,75 2,5

2,31

0

5

3

0

Ø

PsV

PVD

P

N

2,09

0

7

1

0

1,5

2,38 1

2,5

2,5

3,38 1,88 2,88 2,13 A

SJL RUJ ETV OBN FYZ TEV TEO TCK EKO ZLR STT OVY
2466202 mechanik opravár
2,75 2,38 A

1,5

2,13 1

2,38 2,75 2,13 2

2,88 1,13

6

Trieda: I. D
Počet žiakov
Ø

PsV

PVD

P

N

2,43

0

5

3

0

OV
SJL ETV MAT TEV RUC SZD VRK PCH Y

Ø

PsV

PVD

P

N

3

1,94

0

9

1

0

Ø

PsV

PVD

P

N

1,94

4

4

11

1

Odbor učebný

SJL ETV MAT TEV ZAD DRV OVY

33830 spracúvanie dreva

3,38 A

3,25

1,75 2,75 2,13 1,38

31610 praktická žena
A

2,8

1,2

2

2

1,1

2

1,4

Trieda: II.A
Počet žiakov

Odbor študijný

SJL ANJ NEJ

OB MA
RUJ ETV NBV DEJ N
TEV ADK POE TVZ UCT KMM
T

API

63176 obchodná akadémia

3,17 2,14 1,92

2,67 A

1,83 1,5

A

2

1,22 2,17 1,24 1,61 1,94 1,78 2,39

1,44

HOS
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Trieda: II.B

Odbor študijný

SJL ANJ NEJ

MA
HW
OB
INF TEV W
SWW ZAE ELE OVY
RUJ ETV NBV DEJ N
FYZ T

26824 mechanik počítačových sietí

3,57 3,25 2,83

3,4

SJL ANJ NEJ

3,57 3

Počet žiakov
Ø

PsV

PVD

P

N

2,66

0

2

12

0

OB
MA
RUJ ETV NBV DEJ N
FYZ T
INF TEV EKL STN ELT ODK MTE TEC OVY Ø

PsV

PVD

P

N

3,43 A

0

1

6

0

A

A

2,64 1,79 2,71 3,36 2,71 1,42 2,5

3,29

2,29 2,64 1,79

33414 operátor drev. a nábyt. výroby
3,4

A

2,86 2,71 2,57 3,29 2,86 1,57 2,71 2,57

2,29 3,14 2,71

2,71 1,43

2,73

Trieda: II. C
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL ANJ INF TEV SPV EKO ODK ZDR MTE

64562 kaderník

2,5

2,2

2,2

1,13 1,3

1,4

1

2,3

2,5

TEC

CVM MKT

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2

2,2

1,9

1,89

4

3

3

0

1,7

SJL ANJ INF TEV CHE EKO STZ KST OVN MSL

COT CVM

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2,67 2,5

2,56 2,33

1,78

2,02

3

2

4

0

3152202 krajčír
1,44 1

2,33

1,89

2

3

2

1,78
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Trieda: II. D
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

24780 strojárska výroba

3,45 2,73 3,45 1

SJL

OBN MAT TEV ZLR

STV

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2,82

2,82

2,27

2,65

0

5

6

0

ZVA OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,38 1,63

1,94

1

6

1

0

OBN MAT TEV RUC PCH

31610 praktická žena
2,88 1,75 2,88 1

2

2

Trieda: II. E
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

ANJ INF

TEV ODK EKO

TEO STT

STZ

CVM

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2466202 mechanik opravár

2,88 3,13 1,82 1,38 2

2,18

2

2,18

2,38

1,45

2,06

0

10

1

0

SJL

TEV

TEC

ODK EKO MTE

VYZ

CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,14 3,29 2,71 2,57 1,71

2,86

2,71 3

2,86

3,14

2,73

0

4

3

0

ANJ FYZ INF

2,18

33552 stolár
2,71

2

9

Trieda: III. A
Počet žiakov
ANJ NEJ RUJ OBN FYZ MAT TEV SWW HWW ELE PRO POG OVY

Odbor študijný

SJL

26824 mechanik počítačových sietí

3,55 3

SJL

63176 obchodná akadémia

3,17 2,9

2,36 2,36 2,91 1,09 2,55 2,91

ANJ NEJ RUJ OBN MAT TEV API

2,67 2,27 2

POE UCT

2,78 1,67 1,92 1,25 1,17 1,67 2,17

2,36 2,82 2,27 1,36
KM
HOS M

PRN PVY KAJ

2,17 1,42 1,33 1,42 1,75

Ø

PsV

PVD

P

N

2,50

0

3

8

0

KN
J

CF
A

PR
X

Ø

PsV

PVD

P

N

1

1,8
3

1,6
7

1,80

7

2

3

0

Trieda: III. B
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

ANJ

64262 kaderník

3,13

2,75

SJL

ANJ

3,88

4

2466202 mechanik opravár

NEJ

RUJ

TEV

ZDR

SVP

MTE EKO TEC

CVM USP

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,5

2

2,38

1,75

2,25

2,38

1,5

2,23

2

1

6

0

NEJ

RUJ

TEV

TEO

ODK STZ

EKO USP

CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,25

4

1

2,5

3,13

2,63

3,13

2,60

0

0

9

0

2

2,75

2,13

2,88

1,88

2,25
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Trieda: III. C
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

RUJ

TEV

EKO ODK CVM USP

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

33552 stolár

4

4

2

4

2,83

3,21

0

0

6

0

SJL

RUJ

TEV

EKO ODK CVM USP

MSK INF

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

4

4

2

4

3,5

2,63

3,16

0

0

8

0

2738204 operátor sklárskej výroby

2,67

2,5

3,5

2,67

3,5

2,5

3

Trieda: IV. A
Počet žiakov
Odbor študijný

SJL ANJ NEJ RUJ TEV EKO HWW SWW ELR PRO POG USP OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

26824 mechanik
počítačových sietí

3,8 2,67 4

2,81

1

0

9

0

SJL ANJ RUJ NEJ TEV TEC EKO MKT UCT TVZ OCH PPU PVY USP OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,2 2,09 2,57 3,17 1,14 1,27 2,53

2,08

2

4

9

0

64054 pracovník
marketingu

3

1,63 2,8

3,1

3,1

2,4

3,6

2,4

2,4

2,73 2,47 2,33 1,07 1,6

2,2

1,4

1,8 1,87
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Trieda: IV. C
Počet žiakov
Odbor študijný

SJL

ANJ NEJ RUJ TEV ODK VYZ TEC EKO KOC USP

TED MKT

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

33414 operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby

3,73

2,25 3,5

1,6

1,53

2,14

0

3

12

0

2,83 1

2,2

1,8

2

2

2,2

1,93

1,73

Trieda: I.NŠ
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

ANJ NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF

FYZ TEV

EPO

TNI

TIC

2414401 strojárstvo

3,44

2

2,78 1

2,33

3

2,44 2,44

SJL

ANJ NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF

CHE TEV

EKR

3,5

2,33 2,33 3

2,5

2,2

SJL

NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF CHE EKR OOV

3,30

3

3,25 3,5

1,67 2,67 3

2,44

TOO TPV VYK ASV

PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

1,56

2,51

0

2

6

1

ZDR UŽV VLK PPU UCT PRX

Ø

PsV

PVD

P

1,9

2,02

0

4

6

OMO OEV PPU PRX

Ø

PsV

PVD

P

2

2,23

0

0

3

2,44 2,78 2

N

64264 vlasová kozmetika

3125400 odevníctvo

2,5

1

1,5

2

2

2,5

2,67 2

2

2

1,29

2,33 2,67

1

2,33 2

2,4

2

1,6

1,9

1,2

0

N

0
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Trieda: II.NŠA
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

ANJ NEJ RUJ DEJ NAS FYZ MAT INF EPO

TEC

VYZ KOC PMR TED PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

33474 drevárska a nábytkárska výroba

3

4

2,14 2,43

2,29 2,29

2,57

2,43 2,57 1,86

2,28

0

2

5

0

SJL

ANJ RUJ DEJ NAS FYZ MAT INF

EPO TNI

TIC

TOO VYK TPV PRX

Ø

PsV

PVD

P

2,9

4

2

1,7

1,8

1,98

1

7

2

3

2,8

2

1

2,43 2

N

2414401 strojárstvo

2,56 2

1

2

2,2

1,7

2,7

2

1,7

1,3

0
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Trieda: II.NŠB
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

RUJ NAS DEJ CHE MAT INF EKO UCT VPR

DST

ZOS MKT PAO PRX

Ø

PsV

PVD

P

2733402 sklársky a keramický priemysel

2

2

2

2

1,8

0

1

0

SJL

NEJ RUJ NAS DEJ CHE MAT INF

EKR PPU

ZDR

VPK UŽV OSL PON PRX

Ø

PsV

PVD

P

2,67

3

1,67 1

1,33

2

1,64

1

2

0

SJL

NEJ RUJ NAS DEJ CHE MAT INF

EKR OOV

OEV

CTE ODV PRX

Ø

PsV

PVD

P

2,64

3

1,82 2,18

2,18

2,36 1

1,87

0

9

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

N
0

N

64264 vlasová kozmetika

31254 odevníctvo

2

2

1

1

2

2

2

2

2,33

1,82 2,09 1,73

1

1

1,36

1,33 1

0

N

0
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f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,
v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
Učebné odbory (denná forma štúdia, 2 roky)
24780
strojárska výroba
27520
výroba úžitkového skla
33830
spracúvanie dreva
31780
výroba konfekcie
31610
praktická žena
36860
stavebná výroba
45720
poľnohospodárska výroba
Učebné odbory (denná forma štúdia, 3 roky)
2466202
mechanik opravár – stroje a zariadenia
24642
strojný mechanik
2487201
autoopravár - mechanik
33552
stolár
24332
obrábač kovov
24312
operátor v kovoobrábaní a službách
3152202
krajčír (-ka) – dámske odevy
64562
kaderník (-čka)
2738204
operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
2738206
operátor sklárskej výroby – brúsenie skla
Študijné odbory (denná forma štúdia, 4 roky)
63176
obchodná akadémia
64424
obchodný pracovník (-čka)
33414
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3137401
operátor odevnej výroby - odevná výroba
26824
mechanik počítačových sietí
64054
pracovník marketingu
4210602
agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210608
agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210604
agropodnikanie - farmárstvo
4210611
agropodnikanie - agroturistika
42366
ekonomika pôdohospodárstva
82976
fotografický dizájn
8235604
výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie
82406
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
82696
tvorba nábytku a interiéru
76616
sociálno-výchovný pracovník
24474
mechanik hasičskej techniky
76466
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
39656
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nadstavbové štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
2414401
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov strojov a zariadení
2414402
strojárstvo – obrábanie materiálov
15

33474
27374
31254
64264

drevárska a nábytkárska výroba
sklársky a keramický priemysel
odevníctvo
vlasová kozmetika

Pomaturitné štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
82616
propagačná grafika
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Zoznam učebných a študijných odborov zabezpečovaných v šk.r. 2011/2012
Učebné odbory :
33552 – stolár – ISCED 3C
33 – spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
27382 – operátor sklárskej výroby - ISCED 3C
27 - technická chémia silikátov
2466209 – mechanik opravár – ISCED 3C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
64562 – kaderníčka – ISCED 3C
64 – ekonomika a organizácia služieb
3152202 krajčírka – dámske odevy – ISCED 3C
31 – textil a odevníctvo
24780 – strojárska výroba – ISCED 2C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
33830 – spracúvanie dreva – ISCED 2C
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
31780 – výroba konfekcie – ISCED 2C
31 – textil a odevníctvo
31610 – praktická žena – ISCED 2C
31 – textil a odevníctvo

Študijné odbory
63176 – obchodná akadémia – ISCED 3A
63 – ekonomika a organizácia, obchod a služby
33414 – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – ISCED 3A
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
64054 – pracovník marketingu – cestovný ruch – ISCED 3A
63 - ekonomika a organizácia , obchod a služieb
26824 – mechanik počítačových sieti – ISCED 3A
26 - elektrotechnika

Nadstavbové štúdium :
2414401 – strojárstvo, výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení – ISCED 3A
24 - strojárstvo
2737402 – sklársky a keramický priemysel – ISCED 3A
27 – technická chémia silikátov
33474 – drevárska a nábytkárska výroba – ISCED 3A
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
31254 – odevníctvo – ISCED 3A
31 – textil a odevníctvo
64264 – vlasová kozmetika – ISCED 3A
64 - ekonomika a organizácia služieb
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Počet zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikačnej porady bol 49 . Z toho :
- pedagogickí zamestnanci : 35
z toho : TV – 22
OV - 12
ŠI - 1
TV – kvalifikovaní : 21
nekvalifikovaní : 1
doplňujúci si vzdelanie : 1
OV - kvalifikovaní : 12
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
ŠI - kvalifikovaní : 1
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
- nepedagogickí zamestnanci : 14

Odbornosť vyučovania predmetov :
1. Ing.Fejo Vladislav - vyučoval odborne
2. Ing. Solejová Eva– vyučovala odborne
3. Mgr. Stirčáková Monika– vyučovala odborne
4. Ing. Fecaková Anna– vyučovala odborne
5. Mgr. Lutašová Nadežda – vyučovala odborne
6. Ing. Repčík Michal – vyučoval odborne
7. Ing. Mazanec Jaroslav – vyučoval odborne
8. Mgr. Gičová Miroslava – vyučovala odborne
9. Mgr. Savčaková Jarmila - vyučovala odborne
10. Ing. Pristašová Martina – vyučovala odborne
11. Ing. Gališin Slavomír – vyučoval odborne
12. Bc. Protivňak Stanislav – vyučoval odborne
13. Lukačová Jaroslava - vyučovala odborne
14. Ing. Turcmanovičova Henrieta – vyučovala odborne
15. Mgr. Pirová Iveta – vyučovala odborne
16. Mgr. Čerevka Slavomír – vyučoval odborne
17. Ing. Zozuľak Miroslav – vyučoval odborne
18. Mgr. Ján Borko - vyučoval odborne
19. Mgr. Vojník Miroslav –vyučoval odborne
20. Ing. Veľas Štefan – vyučoval odborne
22. Mgr. Mazanec Marián - vyučoval odborne
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24. Ing. Murín Alexander - vyučoval odborne
25. Bc. Holzerová Anna –vyučovala odborne
26. Ing. Murdzik Stanislav – vyučoval odborne
27. Ing. Libáková Anna – vyučovala odborne
28. Mgr. Bezecná Ivana - vyučovala odborne
29. Ing. Bezeková Valéria - vyučovala odborne
30. Mgr. Prejsa Michal - vyučoval odborne
31. Pristaš Tomáš - vyučoval odborne
32. Šteňko Andrej - vyučoval odborne
33. Galajda Michal - vyučoval odborne
34. Bc. Lukačík Pavel - vyučoval odborne
35. Bc. Baranová Daniela - vyučovala odborne
1. Mgr. Demko Ľubomír –vyučoval neodborne
SJL – odborne, RUJ – odborne, NEJ – odborne, ANJ – odborne, Matem. – odborne, FYZ –
odborne, CHE – odborne, OBN – odborne, NOS – odborne, ETV – odborne, DEJ – odborne,
EKOL – odborne, TEV – odborne, INF – odborne, BIO – neodborne, GEO – odborne, ÚSP –
odborne
-odborné predmety strojárske : odborne
-odborné predmety odevnícke : odborne
-odborné predmety drevárske : 50% odborne, 50% neodborne
-odborné predmety ekonomické : odborne
-odborné predmety elektrotechnické : odborne

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Adaptačné vzdelávanie :

Ing. Pristašová Martina
Mgr. Borko Ján
Lukačová Jaroslava

Aktualizačné :

Ing. Gališin Slavomír
Mgr. Gičová Miroslava

Inovačné:

Ing. Fejo Vladislav
Ing. Repčík Michal
Ing. Eva Solejová

Špecializačné:

Mgr. Savčaková Jarmila
Mgr. Stirčáková Monika
Ing. Mazanec Jaroslav

Funkčné:

Galajda Michal
Bc. Protivňak Stanislav
Mgr. Pirová Iveta

Kvalifikačné:

Šteňko Andrej
Pristaš Tomáš
Lukáčová Jaroslava
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Z celkového počtu 35 pedagogických zamestnancov sa jednotlivých druhov vzdelávania
zúčastňovalo 17 pedagogických zamestnancov, čo predstavuje 48 % .

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného
štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo
vyučovania, vo svojom voľnom čase. Svoju prácu môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci
konzultanta.
Súťaž „SOČ“ sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok, kde riešitelia sa prezentujú
riešením teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva,
ekonomiky, ekológie, poľnohospodárstva, odevnej výroby, histórie, kultúry, pedagogiky
a iných. Súťažné odbory sa každoročne aktualizujú a spresňujú podľa organizačného
usmernenia „SOČ“, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok Štátny inštitút
odborného vzdelávania a Ústredná komisia „SOČ“. Súťažných odborov býva v príslušnom
ročníku spravidla 17. Upresňujú sa a aktualizujú predovšetkým v školských objektoch.
Cieľom stredoškolskej odbornej činnosti je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných
a nádejných žiakov, rozvíjať ich teoretické a praktické schopnosti, viesť žiakov
k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.
Školská prehliadka SOČ v našej SOŠ sa uskutočnila dňa 31. januára 2012 v priestoroch
školy. Na tejto prehliadke sa 12 riešitelia prezentovali 8 prácami, kde odbornými radami im
vypomáhali 8 konzultanti z radov učiteľov a majstrov odborného výcviku.
Súťažné práce boli nasledovné:
Aplety grafov kvadratických funkcií
súť. odbor č. 02 – Matematika, fyzika
Riešiteľ: Vavrek Matúš
Konzultant: Mgr. Savčaková Jarmila
Kozmetika
súť. odbor č. 03 – Chémia, potravinárstvo
Riešiteľ: Drugová Katarína, Kostilníková Simona, Čeremetová Anna
Konzultant: Ing. Bezeková Valéria
Kyberšikana
súť. odbor č. 11 – Informatika
Riešiteľ: Pira Tomáš
Konzultant: Mgr. Prejsa Michal
Problematika výstavby pyramíd
súť. odbor č. 13 – História, politológia, filozofia, právne vedy
Riešiteľ: Micajová Michaela
Konzultant: Mgr. Mazanec Marián
Učíme sa finančnej gramotnosti
súť. odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Riešiteľ: Pristášová Nikola, Lesníková Miroslava, Mihaličová Lenka
Konzultant: Ing. Fecáková Anna
Zloženie a riadenie krokového motora
súť. odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Riešiteľ: Stebila Juraj
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Konzultant: Ing. Veľas Štefan
Zvyšovanie kvality služieb v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou
súť. odbor č. 15 – Ekonomika a riadenie
Riešiteľ: Zavacký Samuel
Konzultant: Ing. Pristašová Martina
Extravagantná tvorba
súť. odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Riešiteľ: Drugová Nikola
Konzultant: Bc. Baranová Daniela
Úroveň jednotlivých prác hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá určila
nasledovné poradie:
1.miesto - Učíme sa finančnej gramotnosti
2.miesto - Kyberšikana
3.miesto - Zvyšovanie kvality služieb v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou
Mimo vyššie uvedených prác do krajského kola SOČ postúpili práce Aplety grafov
kvadratických funkcií a Zloženie a riadenie krokového motora.
Dňa 29.marca 2012 sa v priestoroch SOŠ Stará Ľubovňa uskutočnila krajská
prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali žiaci Samuel
Zavacký, Matúš Vavrek, Tomáš Pira a Nikola Pristašová. Svoje vedomosti a zručnosti
prezentovali v štyroch súťažných odboroch: č.02 Matematika a fyzika, č.11 Informatika,
č.14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie , č.15 Ekonomika a riadenie.
Jednotlivé súťažné práce hodnotili odborné komisie. Samuel Zavacký v odbore
Ekonomika a riadenie zaujal prácou Zvyšovanie kvality služieb v maloobchodnej
predajni s ovocím a zeleninou. Výborným realizovaním a skvelou prezentáciou získal
spomedzi 18. súťažiacich I.miesto. Týmto víťazstvom si zabezpečil účasť na celoštátnom
kole. Ďalší naši súťažiaci sa umiestnili na štvrtých miestach.
V dňoch 24.- 27.apríla 2012 sa v Piešťanoch konala celoštátna prehliadka
stredoškolskej odbornej činnosti. Realizáciou tejto akcie bola poverená Hotelová
akadémia Ľ.Wintera. Samuel Zavacký aj tentoraz úspešne reprezentoval našu školu a vo
svojom súťažnom odbore za účasti 14.súťažiacich obsadil veľmi pekné štvrté miesto.
Žiacka školská rada prostredníctvom spolupráce s vedením školy a Pedagogickou radou
rozvíja komunikačné, prezentačné a tvorivé zručnosti študentov a zvyšuje ich záujem
o zapájanie sa do života školy.
Celoročne spolupracujeme so Stredoškolským parlamentom PSK. Zúčastňujeme sa školení,
ktoré
organizuje pre členov jednotlivých ŽŠR na území Samosprávneho kraja . Získané
skúsenosti využívame pre aktívne fungovanie žiackej školskej rady v našej škole.
ŽŠR v tomto školskom roku pripravila pre žiakov niekoľko akcii.
Prvou bola imatrikulácia prvákov. Zúčastnili sa všetky ročníky a pedagogický zbor.
Imatrikulácia bola spojená s úlohami, ktoré mali prváci splniť. Tiež sa na tejto akcii
vyhlasovali výsledky súťaže Miss a Mister ucho. Súčasťou podujatia bol aj florbalový turnaj
chlapcov a turnaj dievčat v elektronických šípkach. Na príprave tejto akcie spolupracovali
členovia ŽŠR a žiaci tretích ročníkov.
Vianočná akadémia spríjemnila žiakom predvianočný čas. Súčasťou tohto podujatia bolo
vyhlásenie výsledkov medzitriednej súťaže o najkrajší vianočný betlehem, vyhlásenie
výsledkov súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu na vianočnú tematiku a najlepší vianočný
vinš, vianočné koledy. Na príprave tejto akcie spolupracovali členovia ŽŠR.
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ŽŠR na deň zaľúbených - 14.2.2012 pripravila pre žiakov súťaž o najkrajšie valentínske
srdce. Do súťaže sa zapojili všetky triedy, ktoré si medzi sebou rozdelili vecné odmeny.
Pri príležitosti osláv Európskej únie sa v máji uskutočnilo rozhlasové vysielanie. Súčasťou
vysielania bolo vyhlásenie výsledkov súťaže “Európska únia v škole“. Súťaž pozostávala
z dvoch časti. Prvá časť spočívala vo výzdobe triedy v duchu pridelenej krajiny Európskej
únie. V druhej časti zástupcovia tried prezentovali práce o krajinách EÚ. Do súťaže sa
zapojili všetky triedy.
ŽŠR organizovala súťaž o najlepšie študijné výsledky. Žiaci, ktorí na koncoročnej
klasifikačnej porade dosiahli prospech s vyznamenaním, sa zúčastnili
predstavenia
v Cinemaxe v Prešove.

Telovýchovná a športová činnosť v SOŠ AW v šk. r. 2011/2012
Realizácia telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou.
Účasť družstiev a jednotlivcov školy na telovýchovných a športových podujatiach a súťažiach
s konkretizáciou dosiahnutých výsledkov.
29. 9. 2011 – Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu Medzilaborce – 2. miesto,
reprezentovali : Blicha – 4.C, Rusnák – 4.C, Lučko – 4.C, Kurucová – 4.A, Čerevková – 2.A,
Žumarová – 2.A, Hudák – 2.B, Prokopčáková – 1.NŠ, Kuruc – 3.A, Lopata – 2.B.
14.10.2011 – 1. kvalifikačný turnaj v elektronických šípkach Košice, reprezentovali :
Prokopčáková – 1. NŠ, Katarína Drugová – 1. NŠ, Simona Nováková – 1. NŠ, ktoré obsadili
7. miesto.
24.11.2011 – obvodné kolo žiakov stredných škôl vo Futsale, Stropkov – 5. miesto,
reprezentovali : Kuruc – 3.A, Ciganik – 2.A, Grib – 1.A, Bega – 1.A, Lopata – 2.B, Hudák –
2.B, Rusnák – 4.C, Blicha – 4.C, Vasilenko – 3.B, Giňa – 3.B
24.1.2012 – obvodné kolo žiačok stredných škôl v basketbale Stropkov – 3. miesto,
reprezentovali : Kurucová – 4.A, Čerevková – 2.A, Žumarová – 2.A, Varcholová – 2.A,
Halčinová – 1.A, Semancová – 3.A, Jalčová – 3.A, Bocková – 4.A, Prokopčáková – 1.NŠ.
26.1.2012 – obvodné kolo žiakov a žiačok stredných škôl v stolnom tenise Stropkov –
žiaci – 4. miesto, žiačky – 4. miesto: Lopata – 2.B, Kuruc – 3.A, Bálint – 3.A, Veličko –
3.A, Prokopčáková – 1. Nš, Kizáková K. – 2.C, Kizáková F. – 2.C.
9. 3. 2012 – obvodné kolo žiačok stredných škôl vo volejbale Stropkov – 2. miesto:
Kurucová – 4.A, Prokopčáková – 1.Nš, Čerevková – 2.A, Žumarová – 2.A, Varcholová – 2.A,
Pristášová – 1.A, Halčinová – 1.A, Mihaličová – 1.A, Bocková – 4.A.
20. 3.2012 – obvodné kolo žiakov stredných škôl vo volejbale Stropkov – 3. miesto:
Blicha – 4.C, Lučko – 4.C, Rusnák – 4.C, Hudák – 2.B, Daňo – 4.C, Kuruc – 3.A, Lopata –
2.B, Giňa – 3.B, Kačur – 4.C, Vasilenko – 3.B, Salak – 4.C, Bálint – 3.A.
13.4.2012 – majstrovstvá SR v elektronických šípkach Zvolen – 9. miesto: Prokopčáková
– 1.Nš, Drugová – 1.Nš, Palindrapová – 1.Nš.
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25.4.2012 – obvodné kolo žiakov stredných škôl vo futbale Stropkov – 3. miesto: Kuruc –
3.A, Ciganik – 2.A, Grib – 1.A, Bega – 1.A, Giňa – 3.B, Lopata – 2.B, Hudák – 2.B, Dobda
M. – 1.A, Lutáš – 1.A, Balog – 4.C, Kantuľák – 1.A.
27.4.2012 – medzinárodný volejbalový turnaj žiakov v Ruskom Keresture v Srbsku –
2. miesto: Čerevková – 2.A, Žumarová – 2.A, Kurucová – 4.A, Prokopčáková – 1.NŠ,
Blicha – 4.C, Lučko – 4.C, Rusnák – 4.C, Hudák – 2.B.
Pedagogickí zamestnanci sa zapojili do mestskej volejbalovej ligy, obsadili 4. miesto,
mestskej kolkárskej ligy, obsadili 4. miesto a mestského stolno-tenisového turnaja, kde
obsadili 1. miesto.

V oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov boli organizované podujatia:
Dňa 8. decembra 2011 sa uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Tejto
súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov z prvých a druhých ročníkov v kategórii EXPERT O12. Tejto
súťaže sa zúčastňujú žiaci z celého Slovenska v počte 4800.
Tento ročník súťaže EXPERT geniality show bol pre našu školu úspešný. 11.januára 2012
boli zverejnené výsledky súťaže, kde sme sa dozvedeli priaznivé výsledky. Traja žiaci sa stali
top expertmi v téme Anglický jazyk.
Top experti v téme Anglický jazyk sa stali :
Lindor Erik (II.A) – 6. miesto
Uhľar Matúš (I.A) – 7. miesto
Ďzupinová Lívia (II.A) - 8. miesto
Siedmi žiaci sa stali expertmi a to:
Guba Róland (II.A) – 13. miesto
Karolová Anna (I.B) – 16. miesto
Lesníkova Miroslava (I.A) – 23. miesto
Kuzma (II.B) – 28. miesto
Žumarová Michaela (II.A) – 29. miesto
Kizaková Klaudia (II.C) - 51.miesto
Dudič (II.B) – 81. miesto
Ostatní zúčastnení žiaci obdŕžali diplomy za účasť. Súťažiaci, ktorí neuspeli, si určite
povzdychli, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
V rámci profesijnej orientácie bolo pre končiace ročníky zorganizované stretnutie
s pedagógmi Technickej univerzity v Košiciach a Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí
informovali o podmienkach štúdia na spomínaných vysokých školách.
Osobitná pozornosť bola venovaná aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Bola pripravená beseda na tému „ Hygiena“ a „Ako sa správne učiť“.
V rámci spolupráce s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie
v Medzilaborciach sa zorganizovala séria prednášok s psychologičkou .V decembri 2011 a v
januári 2012 bola pripravená prednáška pre 1., 2. a 4. ročník na tému „Konflikty a riešenie
konfliktov“ a „Zvládnutie maturity bez stresu“. V máji pre študentov prvých ročníkov
bolo zrealizované stretnutie s psychologičkou „Problémové správanie“. Boli to modelové
situácie a rolové hry, pomocou ktorých sa študenti učili primerane reagovať v danej situácii,
učili sa komunikačnej technike, pomocou ktorej sa učia vyjadrovať svoje pocity, postoje
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a emócie vhodným spôsobom t. j. neútočne a dospelejším spôsobom. Tieto stretnutia
s psychologičkou mali veľmi dobrú odozvu medzi študentmi.
Pre končiace ročníky bolo
zorganizované stretnutie s pracovníkmi Úradu práce
v Medzilaborciach , na ktorom informovali študentov o možnostiach zamestnanosti v regióne
.
Posledný novembrový týždeň, ktorý je týždňom boja proti drogám, bolo pre študentov
tretích ročníkov zorganizované stretnutie s abstinujúcimi alkoholikmi . Študenti mali
možnosť vypočuť si životný príbeh týchto pánov. Bolo to preventívne opatrenie
predchádzania nežiaducich javov, kde študenti mali sami možnosť podeliť sa o vlastné
skúsenosti týchto pánov. Boli zhotovené aj nástenné noviny s názvom „Odmietam drogy“.
V rámci tohto týždňa sa uskutočnilo
bezplatné darcovstvo krvi na transfúznej stanici
v Humennom, ktorého sa zúčastnili žiaci zo 4. ročníka. Občianske združenie „Slovensko bez
drog“ zrealizovalo prednášku pod názvom „Pravda o drogách“. Zástupca občianskeho
združenia zároveň poskytol aj veľmi dobrú publikáciu o drogách pre žiakov aj učiteľov. Na
Deň ľudských práv v rámci výuky etickej výchovy vyučujúci pre prvé ročníky pripravil
prezentáciu a dotazník o ľudských právach. V spolupráci s CPPP a P pre študentov prvých
a druhých ročníkov boli zorganizované stretnutia s okresnou koordinátorkou protidrogovej
prevencie. Vo februári a v marci sa konali stretnutia so študentmi I. A triedy a I. B triedy. Pre
prvé ročníky stretnutie bolo pod názvom „Čo oči nevidia a uši nepočujú“ V apríli sa konalo
stretnutie so študentmi 2. ročníka pod názvom „Hľadám svoje miesto na Zemi“. Študenti
mali autogénny tréning zameraný na psychické a fyzické uvoľnenie – relaxáciu. Mali
možnosť vidieť ako fungujú pľúca fajčiara na fajčiacom prístroji (gumená fľaša na ktorú sa
pripevní cigareta). Tieto stretnutia boli zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti.
V rámci protidrogovej prevencie nielen koordinátor protidrogovej prevencie ale aj všetci
vyučujúci svojim prístupom a aktivitami napomáhajú predchádzaniu nežiaducim javom
v škole a prispievajú k zvýšeniu pocitu bezpečnosti v škole.
Naša škola sa hlási k princípu „ Sme škola kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych
podobách“. S podstatou, formami a dôsledkami šikanovania boli študenti našej školy
oboznámení prostredníctvom triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich a majstrov odborného
výcviku. V tomto školskom roku sa nezistili žiadne známky šikanovania na škole. Napriek
tomu v rámci prevencie boli zrealizované niektoré aktivity. Pre študentov prvých ročníkov to
bola aktivita s psychologičkou Mgr. Sochovou na tému „Šikanovanie“. Pre druhé ročníky to
bolo stretnutie s náčelníkom PZ v Medzilaborciach nadporučíkom Mgr. Marekom Derďakom
pod názvom „ Právna zodpovednosť a šikanovanie“. Študenti mali možnosť priamo sa
opýtať náčelníka PZ na konkrétne situácie.
V novembri 2011 sa konala prednáška na tému „ Antikoncepcia , čo by si mala o nej
vedieť“, ktorá bola určená pre žiačky dvojročných a trojročných učebných odborov.
Stredná odborná škola Andyho Warhola si pripomenula Svetový deň AIDS 5.
ročníkom kampane Červené stužky, ktorá vyvrcholila a to hneď niekoľkými akciami. Celá
kampaň sa začala 30.11.2011 dvoma besedami s Mgr. Lenkou Lesňakovou , pracovníčkou
RÚVZ so sídlom v Humennom. Prvá beseda bola na tému „Drogy...čo by ste o nich mali
vedieť“ pre žiakov druhého ročníka. Žiaci sa na nej dozvedeli veľmi zaujímavé informácie
i o tom ako drogy negatívne pôsobia na zdravie každého človeka bez rozdielu. Druhá beseda
bola na tému „AIDS“., bola určená pre žiakov štvrtého ročníka. Žiaci dostali vyčerpávajúce
odpovede na všetky svoje doteraz nezodpovedané otázky. Kampaň Červené stužky
pokračovala 1.12.2011 a to prednáškou na tému „ Antikoncepcia , čo by si mala o nej
vedieť“, ktorá bola určená pre žiačky prvých ročníkov. Po prednáške bol žiakom SOŠ AW
premietaný film „In your face“, kde mohli vidieť autentické zábery zo života ľudí, ktorí sú
postihnutí vírusom HIV. Počas celého dňa dobrovoľníčky rozdávali červené stužky symboly celej kampane.
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Dňa 8. decembera 2011 žiačky prvých ročníkov navštívili gynekologickú
ambulanciu , kde si vypočuli prednášku na tému “ Predčasný pohlavný život“, „Nežiaduce
tehotenstvo“ .Čím sme prispeli k rozšíreniu vedomostí dievčat
z oblasti ženských
zdravotných problémov a ženskej antikoncepcie.
V mene výchovno-vzdelávacieho programu „S Tebou o Tebe“ bol v mesiaci
február dievčatám I. ročníkov odovzdaný balíček ako pomôcka pri príprave na celoživotnú
úlohu ženy. V mesiaci apríl žiačky IV. ročníkov dostali časopis „Always tip top“, ktorého
súčasťou boli i vzorky hygienických pomôcok Always a Discreet.
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
sa v máji 2012 konali dve besedy. Prvá beseda pod názvom „Predčasný sexuálny život“
bola určená pre žiakov I. a II. ročníkov. Druhá beseda pod názvom „Ako sa chrániť pred
slnkom“ bola určená pre žiakov III. ročníkov a nadstavbového štúdia.
V tomto školskom roku sme sa zúčastnili 18. ročníka súťaže „Prečo som na svete
rád/rada“. Táto súťaž je celoslovenským protidrogovým výtvarným projektom
s medzinárodnou účasťou a taktiež kľúčovým projektom Ministerstva kultúry SR
k prevencii drogových závislostí. Do tejto súťaže sa zapojili sa žiačky I. A triedy : Jesica
Pječšaková, Simona Španová a Nikola Pristášová
Dňa 11.11.2011 sa SOŠ AW zúčastnila zbierky Hodina deťom. Študentov našej školy
sme na ňu upozornili prostredníctvom nástenných novín umiestnených vo vestibule školy.
Organizátorom bola nadácia Uličnica, ktorá poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje
projekty zamerané na skvalitňovanie ich života. Našimi dobrovoľníčkami boli Dominka
Varcholová, Michaeala Žumarová a Zuzana Komanová. Dievčatá začali zbierku počas
prestávok v areáli školy a v poobedňajších hodinách sa presunuli do ulíc mesta. Rozdávali sa
letáčiky, nálepky a symboly hodiny deťom odznaky Huga každému kto ochotne daroval
ľubovoľný peňažný príspevok.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Práve
z toho dôvodu sa aj SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach zúčastnila na v poradí 5.
ročníku tejto kampane, ktorá vyvrcholila 1. decembra 2011. Študentov téma AIDS a rôznych
závislostí na drogách veľmi zaujala, a tak ako aj minulý rok sa aktívne zapájali. O tejto
kampani mali možnosť sa dozvedieť aj z plagátu umiestneného na viditeľnom mieste v škole.
V máji 2012 nadácia UNICEF zahájila zbierku známu ako „Týždeň modrého
gombíka.“ UNICEF je poprednou organizáciou, ktorá v Zimbabwe zaisťuje prístup k
bezpečnej pitnej vode, dodáva prostriedky potrebné na jej čistenie a stará sa o propagáciu
hygieny a zlepšenie sanitácie. Vodno-sanitačné programy zaisťuje UNICEF popri očkovaní,
registrácii novorodencov, vzdelávaní a programoch prevencie detskej kriminality a prevencie
HIV/AIDS. Žiaci našej školy pristúpili k zbierke veľmi zodpovedne. Najprv v areály školy
rozvešali plagáty informujúce o konaní zbierky a podpore nadácie UNICEF. Vo štvrtok počas
prestávok aktívne oslovovali žiakov a zamestnancov školy. V poobedňajších hodinách
vyrazili dobrovoľníčky Mirka Lesníková, Simona Španová, Jesika Pješťaková a Mária
Kvašková do ulíc mesta. Za príspevky rozdávali modré gombíky, ktoré sú symbolom
UNICEF.

Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy :
September 2011:
- „Bezpečnosť na cestách“ – prednáška spojená s besedou, pri príležitosti Svetového dňa bez
áut /22.9/ s pracovníkom Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Humennom / štvrté ročníky/
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Október 2011:
- jesenná úprava areálu školy a areálu odborného výcviku, starostlivosť o zeleň v areáli školy
/prvé, druhé a tretie ročníky/
November 2011:
- prednáška a besedu na tému: „ Biorytmus a zimné prikrmovanie vtáctva“ – zrealizované
v spolupráci so Správou CHKO Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach /pre prvé
ročníky/
- následne celé zimné obdobie bolo prikrmované vtáctvo v našom areáli žiakmi školy
- zapojenie sa školy do 9. ročníka súťaže „ Pomôž škole a chráň prírodu“ s firmou MILKAGRO pre školský rok 2011/2012
December 2011:
- „ Stopy zveri – život lesnej zveri v zimných podmienkach“ - premietanie filmu o ich živote
spojené s prednáškou a besedou
- „Vianočné aranžovanie“ – zachovávanie tradícií, využívanie prírodného a odpadového
materiálu pri skrášľovaní interiéru tried ako aj celej školy
Január 2012:
- zapojenie sa do projektu „ Eko-mapa Slovenska“, v spolupráci s Centrom etickej
a environmentálnej výchovy Živica so sídlom v Bratislave
– premietnutie filmu „ Strážca divočiny“, ktorý priblížil ohrozenú krásu Tichej doliny
v Tatrách
Marec 2012:
- príprava výtvorov z obalov výrobkov Sabi pod vedením hlavného majstra Bc. Stanislava
Protivňaka a Mgr. Mariána Mazanca
- najaktívnejší žiaci v zbieraní obalov z výrobkov Sabi: Nikola Pristašová a Michaela
Micajová - I.A, Lýdia Licková, Lívia Džupinová a Roland Guba – II.A
- v spolupráci so Správou CHKO Východné Karpaty boli vyvesené tri búdky pre Sovu
dlhochvostú v lokalite Kamjana, ktorú vyrobili žiaci na odbornom výcviku, pod vedením
majstra odborného výcviku Mgr. Slavomíra Čerevku
Apríl 2012:
- návšteva najväčšej výstavy automobilov na Slovensku – 22. ročník výstavy Autosalon v
Bratislave. Súbežne s Autosalonom Bratislava žiaci si prezreli aj sprievodné výstavy
autoservisnej techniky Autoservis a luxusných vozidiel i tovaru Exclusive Salon
- jarná úprava areálu školy a areálu odborného výcviku, starostlivosť o zeleň v areáli školy
/prvé, druhé a tretie ročníky/
- výsadba ihličnatých stromčekov v areáli školy, ktorú realizovali následovní žiaci: Daniel
Firkaľ, Martin Micaj, Rjaby Peter – II.B, Senko Jakub, René Nikolov, Gabriel Suchý, David
Takáč, Tomáš Lukačik /III.A/
Máj 2012:
-vyhodnotenie 9. ročníka súťaže „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“ s firmou MILKAGRO Prešov, ktorej cieľom bolo podpora zdravého životného štýlu a ochrana životného
prostredia. Naša škola sa v súťaži umiestnila na druhom mieste výrobkom kravička
SABINKA
Priebežne boli realizované tieto aktivity:
1/ Voda ako základná zložka životného prostredia /vedenie žiakov k šetreniu vodou/
2/ Elektrická energia /vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou/
3/ Ochrana rastlín a živočíchov:
- starostlivosť o izbové kvety v učebniach a na chodbách,
- uvedomovanie si života ako najvyššej hodnoty, vedenie žiakov k humánnemu prístupu
k prírode (netrhať zbytočne kvety, nelámať konáre kríkov a stromov, nezabíjať drobné
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živočíchy),
4/ Prikrmovanie vtáčikov počas zimy

Organizovanie besied, prednášok a kultúrnych podujatí školskou knižnicou :
V septembri 2011 sme sa so školským časopisom po prvý krát zapojili do celoslovenskej
súťaže PRO SLAVIS 2011, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a Dom Matice
Slovenskej v Žiline. Súťaž je pre triedne a školské časopisy od materských po stredné školy
s cieľom podporovať a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.
V novembri 2011 sme v priestoroch školskej knižnice privítali členov Klubu ľudí
usilujúcich o striedmosť M-KLUS Medzilaborce, ktorí tento krát pre žiakov III. A triedy
viedli zaujímavú besedu o alkohole, alkoholizme a abstinencii. Našim žiakom sa zverili
o neľahkom životnom osude, ktorý ich priviedol do protialkoholickej liečebne. Žiakov najviac
zaujalo rozprávanie o živote v liečebni, o spôsobe ako sa klienti vyrovnávajú s abstinenčnými
príznakmi, ale hlavne obdivovali pevnú vôľu, ktorá týchto pánov sprevádza už viac ako 30
rokov v ich abstinencii. Besedu organizovala výchovná poradkyňa v rámci Týždňa boja proti
drogám v spolupráci so školskou knihovničkou v rámci projektu Živá knižnica.
Zástupcovia jednotlivých tried a členovia redakčnej rady školského časopisu navštívili v
decembri 2011 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kde sa
zúčastnili na podujatí nazvanom FofoFest Košice – Medzilaborce 2011. PhotoART Centrum
Košice uvádzalo multimediálne projekcie známych fotografov z rôznych kútov sveta.
„Umenie je najmä o tom - ukázať svet a človeka z iného uhla pohľadu a vyprovokovať nové
myslenie,“ hovoril Pavel Maria Smejkal, ktorý viedol prezentáciu. Ďalej účastníkom
pripomenul, že aj naše mesto je veľmi zaujímavé z pohľadu fotografa, a vyzval všetkých,
ktorí berú fotoaparát do rúk, aby si všímali veci okolo seba a zachytili vo svojich
fotografických snímkach nielen jedinečnosť rôznych situácií, ale aj jedinečnosť doby, ktorú
žijeme.
Vydali sme špeciálne septembrové číslo školského časopisu la BOREC s cieľom
informovať žiakov, rodičov a iných čitateľov s možnosťou štúdia na našej škole, ako aj s
aktivitami a významnými udalosťami zo života školy. Hlavným cieľom vydávania nášho
časopisu je aktivizovať žiakov a usmerňovať ich voľný čas správnym smerom.
V rámci skvalitňovania aktivít súvisiacich s činnosťou školského časopisu sa niekoľkí
vybraní žiaci zúčastnili školení a wokshopu v Košiciach – Mladí reportéri pre životné
prostredie a Ako čítať a písať (nielen) noviny. Naša terajšia šéfredaktorka školského
časopisu Mirka Lesniková sa zapojila do e-learningového kurzu o písaní na environmentálne
témy a svojimi článkami si vyslúžila novinársky preukaz. Veľká škoda, že aktivity
spojených s programom Mladí reportéri pre životné prostredie je veľmi vzdialená, pretože
kancelária programu sídli v Trenčíne
Súčasťou esteticko-výchovnej oblasti vzdelávania, v rámci objavovania krásy v bežnom
živote, a s cieľom posilnenia vzťahov k umeniu, ku kultúrnym hodnotám a zároveň k
formovaniu kultúrneho cítenia našich žiakov žiaci II. C a I. NŠ navštívili nové expozície
Múzea moderného umenia Andy Warhola.
V rámci vyše uvedenej oblasti školská knihovníčka vyhlásila fotografickú súťaž zo
školských exkurzií v školskom roku 2011/2012. Každý žiak, ktorý sa zúčastnil akejkoľvek
exkurzie v tomto školskom roku mal možnosť priniesť a zverejniť zaujímavý fotografický
snímok spolu s vtipným komentárom. Najaktívnejšou prispievateľkou fotografií bola Lívia
Džupinová z II. A triedy. Všetci žiaci a zamestnanci školy majú možnosť si pozrieť vybrané
fotografie na nástenke školy.
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18. júna 2012 sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie
školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj štvrtýkrát ocenil najúspešnejších
pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Plaketou Lux
Mentium – Svetlo poznania bol ocenený Roland Guba, žiak II. A triedy, za úspešnú
reprezentáciu školy a nášho regiónu v ľudovom speve a za aktívnu prácu v žiackej školskej
rade.
Spolupráca Školskej knižnice a PK Jazyk a komunikácia, Človek, hodnoty a spoločnosť
pri organizovaní spoločných aktivít.
1.
Vydali sme štyri čísla školského časopisu a 1 mimoriadne vydanie pod názvom la
BOREC v spolupráci s redakčnou radou časopisu. Želáme si, aby bol časopis zaujímavý,
poučný, aby z neho mali radosť nielen tvorcovia, ale hlavne čitatelia. Koordinátorkami
časopisu sú Mgr. Miroslava Gičová a Mgr. Monika Stirčáková. Každý redaktor si na začiatku
šk. roka vybral rubriku, napríklad šport, podujatia našej školy, historické zameranie nášho
mesta, ochrana prírody, interview atď. Redaktori alebo občasní prispievatelia píšu články aj
na témy, ktoré ich zaujímajú.
2.
Školským časopisom sme sa po štvrtýkrát prihlásili do celoslovenskej súťaže Štúrovo
pero. Náš časopis si zo Zvolena priniesol Diplom za účasť v kategórií stredoškolských
časopisov Ocenenie si prevzala šéfredaktorka Mirka Lesniková I. A a Dominika Varcholová
z II. A triedy.
Súťaž je určenej stredoškolákom a vysokoškolákom, zaujímajúcich sa o žurnalistiku. Tento
rok sa prihlásilo do súťaže 87 stredoškolských časopisov. Odborná porota zložená z Patrika
Hermana, Pavla Vítka a Lukáša Dika na besedách o písanej žurnalistike ocenila všetkých,
ktorí po minuloročnom Štúrovom pere znateľne zlepšili svoju úroveň, ku ktorým patrí i náš
časopis. Porota oceňuje hlavne talent pri tvorbe článkov, fotografií, ilustrácií a grafiky, ako aj
novinárskych časopiseckých celkov. A ako zdôrazňuje Štúrovo pero v prvom rade nie je
súťaž, ale výmena skúseností, nové informácie, inšpirácia a priateľstvo.

Ďalšie aktivity v rámci všeobecného a odborného vzdelávania :
20. decembra 2011 sme organizovali jubilejný V. ročník obľúbenej súťaže Slovenčina
hrou. Do súťaže sa prihlásilo 23 študentov . Žiakov rozdelených do 7 družstiev čakali rôzne
tvorivé úlohy. Svoj vtip a fantáziu prejavili najmä pri dramatizácii diel Bačova žena, Statky
– zmätky či Antigona, pričom si vyskúšali aj úlohu režiséra. Mnohí neváhali využiť aj
netypické rekvizity. Okrem vedomostných úloh žiaci mohli prejaviť svoje tvorivé schopnosti
aj pri prezentácii vtipnej vianočnej reklamy. Špeciálnou úlohou boli poverení chlapci z
každého družstva. Ich úlohou bol prednes ľúbostnej poézie. Porotu očarili najmä
„novozrodení“ recitátori Roland Guba, Roman Daňo a Dominik Koman.
Tí najlepší boli odmenení vianočnými darčekmi, ktoré im odovzdala riaditeľka školy.
1.miesto
Roland Guba (II. A)
Nikola Pristašová (I .A)
Klaudia Mihaličová (I. A)
2.miesto
Eva Dlugopolská (IV. A)
Michal Rusnák (IV.C)
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Dominika Špaková (IV.A)
3. miesto
Dominika Varcholová (II.A)
Tomáš Pira (I.A)
Katka Drugová (I. NŠ)
Simona Nováková (I.NŠ)
Rakúska nadácia ERSTE a občianske združenie Včelý dom ACES vytvorili sieť
stredoeurópskych škôl s cieľom podporovať výmenu informácií a dialóg mladých ľudí
a učiteľov v Strednej Európe prostredníctvom medzinárodného projektu. V rámci ich výzvy
sme vypracovali projekt s témou Odraz reality – Ako budujeme svet prostredníctvom
médií do ktorého sme prizvali i partnerskú školu zo Srbska. Náš projekt nazvaný Cestujeme
vo fantázií sa má po schválení realizovať v budúcom školskom roku.
V tomto školskom roku žiaci končiacich ročníkov absolvovali 25. apríla 2012
jednodňový výlet do Prešova a pozreli si predstavenie Quo Vadis v divadle Jonáša
Záborského.
Michaela Micajová, žiačka I. A triedy, sa v tomto školskom roku pod vedením Mgr. M.
Gičovej zapojila do viacerých literárnych súťaží. V kategórii poézia sa prihlásila do 32.
ročníka súťaže Literárne talenty 2012. Je to súťaž neprofesionálnych literárnych tvorcov vo
Vihorlatskej knižnici v Humennom.
Taktiež sa angažovala aj v 3. ročníku literárnej súťaže Medziriadky 2012 v kategórii
študenti stredných škôl. Súťaž vyhlasovalo občianske združenie Múzy.
Prvýkrát sa naša škola zapojila do literárnej časti súťaže Cesty za poznaním minulosti,
ktorú vyhlásilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a KŠÚ Slovenskej
republiky a Mestským úradom v Banskej Bystrici pod záštitou prof. JUDr. Milana Čiča,
DrSc., Dr.h.c., vedúceho Kancelárie prezidenta SR. Žiačka Michaela Micajová si vybrala
tému Za obeťou vojny vždy niekto smúti, plače.
Národné osvetové centrum Mesto Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská
knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Literárne informačné centrum v Bratislave sú
organizátormi celoslovenskej súťaže literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov
Literárny Zvolen 2012, do ktorej sa opäť zapojila Michaela Micajová v kategórii poézia.
Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 12. - 13. októbra 2012 v
Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.
V školskom roku 2011 – 2012 sa naša škola opätovne zapojila už do piateho ročníka
celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o
informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v
deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných
technológií pri učení sa. Súťaže sa zúčastnilo 36 382 súťažiacich zo 649 škôl Slovenska.
Dátum konania :
7. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Seniori / III.A/
9. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Seniori / I.A,I.B, II.A /
Miesto konania : učebňa Infoveku
Priebeh súťaže : Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do 13:00 sa žiaci prihlasovali
na súťažný portál iBobor svojim prideleným kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line
súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5
ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole. Do súťaže bolo prihlásených
celkovo 39 žiakov našej školy, ktorí študujú v študijnom odbore mechanik počítačových sieti.

29

V kategórii Juniori /žiaci 1. a 2. ročníka/ a v kategórii Seniori /žiaci 3. ročníka/. V kategórii
Juniori v rámci celého Slovenska úspešne súťažilo 4 309 študentov a v kategórii Seniori
úspešne súťažilo 3 319 študentov.
Najlepšie umiestnenie v kategórii Junior (2046-2071. miesto) získal žiak II.B Lukáš Dudič
s počtom bodov 38,7.
V kategórii Senior získal najlepšie miesto žiak III.A Gabriel Suchý (1168.-1223. Miesto)
s počtom bodov 34,7.
4 žiačky I.A triedy – Micajová Michaela, Pristašová Nikola, Mihaličová Lenka
a Lesniková Miroslava sa zapojili do 5. ročníka korešpondenčnej súťaže časopisu Mladý
vedec, ktorá je určená všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z
rôznych vedných oblastí, ktorým sa venuje na stránkach časopisu. V rámci Slovenskej
republiky sa súťaže zúčastnilo celkovo 55 žiakov stredných škôl, naše žiačky obsadili 29.-34.
miesto.
Už šiesty rok sa Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach zapojila do
medzinárodnej súťaže Matematický klokan, čím nastúpila na cestu tradície v riešení
zaujímavých matematických úloh. Hlavným cieľom súťaže je propagovať a popularizovať
logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, a to nielen medzi tými, ktorí o ňu prejavujú
zvýšený záujem. Najväčší záujem o danú súťaž je zo strany prvákov a druhákov. Tak to bolo
aj 19. marca 2012 keď si do lavíc zasadlo 18 súťažiacich v kategórii Kadet 012. Žiaci sa
popasovali s 24 úlohami z rôznych oblastí matematiky a od tohto dňa netrpezlivo čakali na
výsledky svojho snaženia. Najväčšiu radosť mala žiačka I.A zo študijného odboru obchodná
akadémia Simona Španová, ktorá sa dostala medzi 20% najúspešnejších riešiteľov
Slovenska vo svojej kategórii Kadet 012 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ. Zároveň získala titul
školský šampión, nakoľko vo svojej kategórii predbehla najviac svojich rovesníkov a zo
všetkých žiakov školy dosiahla najvyšší percentil. Simona Španová sa ako školská šampiónka
stala úspešnou riešiteľkou a získala vecnú cenu a dva diplomy: Diplom úspešného riešiteľa a
Diplom školského šampióna.
V rámci výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia bola v mesiaci apríl 2012
zorganizovaná výstava výtvarných prác žiakov I.A, I.D, II.B, II.D pod názvom „Životné
prostredie očami mladých“. Žiaci prostredníctvom kresieb vyjadrovali svoj vzťah
k životnému prostrediu v okolí svojho bydliska.
V dňoch 30.11. - 1.12.2011 sa uskutočnila odborná exkurzia na ´´Veľtrh cvičných
firiem´´v Bratislave.
Ing. Fecáková zorganizovala v mesiacoch november a december 2011 školskú súťaž pod
názvom Busines games. Poradie bolo nasledovné:
Trieda II.A:
1. Varcholová Dominika
2. Dziaková Jana
3. Cigánik Roman
Trieda III.A:

1. Semancová Katarína
2. Zavacký Samuel
3. Deaková Petronela

V marci 2012 zorganizovala Ing. Pristašová, v rámci predmetu administratíva a
korešpondencia, triednu súťaž. Súťaže sa zúčastnili žiaci I.A a II.A, študijný odbor obchodná
akadémia. Toto kolo malo preveriť schopnosti žiakov v rýchlosti písania na počítači a úprave
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napísaného textu. Pre tieto účely boli využité programy ATF a textový editor WORD,
V mesiacoch február- máj 2012 žiaci našej školy sa zapojili do realizácie projektu
,,Podpora školám“ od firmy KROS. Študenti odboru cestovný ruch získali 10 certifikátov
za výborné výsledky vo vyučovaní v programe ALFA-jednoduché účtovníctvo,
V mesiacoch marec – jún 2012 žiaci našej školy, tr.I.A,II.A,III.A boli realizátormi projektu
,,Moja família“. Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. pripravila vzdelávací projekt,
ktorý si kladie za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť.
Vo februári 2012 sa konalo I. kolo odborných zručností v odboroch 2682 4 mechanik
počítačových sietí /Diagnostika a oprava spínaného napájacieho zdroja v PC/,24662 mechanik
opravár / Prevodová skriňa / a 6456 2 kaderník.
V apríli 2012 sa uskutočnilo II. kolo súťaže odborných zručností v odboroch 2682 4
mechanik počítačových sietí / Vytvorenie PC siete /
Zo všetkých súťažiacich sa v celkovom hodnotení I. a II. kola súťaže odbornej zručnosti
umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých odboroch títo študenti:
- mechanik počítačových sietí
1. Lukačik Tomáš
2. Stebila Juraj
3. Nikolov Rene
- mechanik opravár
1. Bujdoš Marek
2. Desák Jakub
3. Gazdov Peter
- kaderník
1. Drugová Nikola
2. Sičáková Ivana
3. Vasilenko Patrik
V mesiaci december majsterky a žiaci odboru kaderník zorganizovali
predvianočnú súťaž v tvorbe účesov v štýle LADY GAGA, spojenú so
spoločenským posedením kaderníčok zo všetkých ročníkov.
Mladý remeselník v Prešove sa v tomto šk. roku konal v dňoch 8. a
9.12.2011. V rámci Mladého remeselníka sa žiaci Michal Chripak a Slavomír Jalč
spolu s majstrom OV Mgr. Čerevkom S. zúčastnili súťaže stolárov, ktorá preverila
ich odborné schopnosti pri výrobe skladacej stoličky.
Majstri OV v priebehu šk. roka so žiakmi svojich učebno-výchovných skupín
sa podieľali na plnení tak učebných a výchovných cieľov, ako aj na príprave rôznych
podujatí, skrášľovaní pracovného prostredia, exkurziách a pod.
Žiaci odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby počas šk. roka:
-pripravili materiál na súťaž v rámci SMEKRu
-vyrobili nábytok pre MsÚ
-vyrobili búdky pre sovy
-vyrobili nábytok na sekretariát
-výroba vchodových dverí na zákazku
-výroba prezentov na Deň učiteľov
-výroba súťažného výrobku na výstavu Mladý tvorca NITRA
-výroba dekoratívnej studne
-modernizácia a výroba nábytku pre kadernícky salón
-výroba zaťahovacích dvier v kaderníckom salóne
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Pri realizácii týchto úloh sa aktívne zapájali žiaci:
Žiaci II. B - Michal Chripák, Slavomír Jalč, Lukáš Mirman, Tomáš Licko, Duleba
Dávid, Daniel Firkaľ.
Žiaci IV. C – Dobda Tomáš, Dobda Stanislav, Šak Jakub, Dura Stanislav, Kačur
Maroš
Žiaci odboru Mechanik počítačových sietí sa aktívne podieľali na realizácii
týchto úloh:
-oprava a údržba elektrických strojov a zariadení na OV (el. vŕtačky, brúsky,
frézy, uhlovej brúsky)
-oprava a údržba kaderníckej elektrotechniky (kulmy, fény, sušičky)
-oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
-montáž a realizácia el. Rozvodov do učebne IKT pre 2. roč. učebné odbory
-montáž a realizácia a rozšírenie PC LAN siete v PC učebni PMCR
-montáž a realizácia a rozšírenie PC LAN siete
-správa počítačových sietí na OV (diagnostika opráv)
-inštalácia softvéru na nové PC
-realizácia počítačovej siete v novej učebni
-montáž káblových dátových trás
-úprava areálu odborného výcviku a školského internátu
-príprava praktickej časti maturitnej skúšky
Dobré výsledky pri realizácii týchto úloh dosiahli žiaci:
Žiaci II. B - Micaj Martin, Dudič Lukáš, Jedinák Viktor.
Žiaci III. A – Lukačik Tomáš, Suchý Gabriel, Stebila Juraj, Nikolov René, Senko
Jakub.
Žiaci IV. A – Vavrek Matúš, Sivý Marek, Polačko Pavol.

Žiaci odboru pracovník marketingu sa aktívne zapojili do realizácie týchto
úloh:
V rámci odbornej praxe sa žiaci zúčastnili a podieľali na:
-život a dielo A. Warhola v procese muzikológie a teórie umenia – sympózium
-20 rokov MMUAW v dokumentoch, fotografiách a artefaktoch – vernisáž
-festival súčasnej fotografie – prezentácia známych slovenských a českých
fotografov
-návšteva divadelného predstavenie QUO VADIS v Divadle J. Záborského
v Prešove
-účasť na besede s autorkou knihy Amnestia na zradu A. Rimovou
- súťaž – Valentínske srdce
-výučba s využitím IKT
Za aktívny prístup k plneniu študijných a iných aktivít v rámci výchovno –
vzdelávacieho procesu boli udelené pochvaly: Dlugopolská Eva, Štefánia Hupcejová
a žiak Miroslav Gojdič.
Žiaci učebného odboru Mechanik opravár sa podieľali na realizácii týchto
úloh:
-oprave a výmene zámkov dverí
-rozmiestnenie výstražných bezpečnostných tabuliek
-uvoľnenie prístupových a únikových ciest na OV
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Žiaci učebného odboru krajčírka sa zapájali do činností:
- úprava rukávnikov a podušiek na krajčírskej dielni
- prezentácia žiackych prác vo vestibule školy
- príprava výrobkov Mladý tvorca v Nitre
- balenie a dekorovanie prezentov na Deň učiteľov
- účasť na súťaži –Valentínske srdce
Medzi aktívnych žiakov patrila Alžbeta Peštová.
Žiaci všetkých ročníkov odboru Kaderník sa podieľali na príprave a
realizácii vianočnej súťaže - LADY GAGA, kde sa aktívne zúčastnili Kasanderová
Dáša, Monika Čerevková, Dominika Šantová, Klaudia Kizáková, Marianna
Legemzová, Nikola Drugová, Veronika Škovránová a Stanislava Ďuricová. V
súťažiach v rámci SMEKRu sa na 1. mieste umiestnili: Drugová, Legemzová. Svoje
schopnosti a zručnosti mohli žiačky uplatniť a preukázať na prestížnej
celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v súťaži Rolandov hrebeň, ktorá sa
prvýkrát uskutočnila v Košickej STEEL ARÉNE.
V rámcu skvalitnenia výučby a na získanie nových zručností a prehľadu vo
vývoji nových trendov v kaderníckych a kozmetických činnostiach sa žiaci
zúčastnili na exkurzii v kozmetických salónoch.

Aktivity v školskom internáte :
Akcie a podujatia v školskom internáte sa uskutočnili a boli pripravované na efektívne
využitie voľného času. Pripravovali sa zodpovedne, mali svoj cieľ a zámer, v spolupráci so
žiakmi. Uskutočnili sa tieto akcie:
Príprava školského internátu - SMEKR
Vychádzka do lesa - krása jesennej prírody - 5.10.2011
Beseda - Pravidlá spoločenského správania - 10.10.2011
Beseda - Vplyv drog na mladý organizmus - 17.10.2011
Beseda - 17. november - 14.11.2011
Príprava vianočných ozdôb - 22.11.2011
Mikulášske posedenie - 6.12.2011
Zhotovenie vianočných pohľadníc v spolupráci s majstrami odborného výcviku (Mgr. Pirová,
Ing. Turcmanovičová) - 13.12.2011
Predvianočné posedenie pri čaji - 19.12.2011
Čo sa patrí a čo nie - 17.1.2012
Valentín - zábavný večer (13.2.2012)
Stavanie snehuliaka, guľovačka (20.2.2012
Predstavovanie a oslovovanie - beseda (20.3.2012)
Posedenie s knihou (27.3.2012)
Vychádzka do lesa - Apríl mesiac lesov (18.4.2012
Vychádzka do lesa - spoznaj krásy prírody (9.5.2012)
Správanie v reštaurácii (22.5.2012)
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Záujmová činnosť
Zapojenosť žiakov - 78,26 %
Turistický – Ing. Gališin, počet žiakov 4
Loptové hry – Mgr. Vojník, počet žiakov 26
Rozhlasový – Mgr. Gičová, počet žiakov 6
Elektronické šípky – Mgr. Vojník, počet žiakov 12
Spevacko - hudobný – Ing. Zozuľak, počet žiakov 7
Internetový – Ing. Pristašová, počet žiakov 7
Environmentálny – Ing. Zozuľak, počet žiakov 7
Publicistický – Mgr. Gičová, počet žiakov 7
Krúžok šitia – Ing. Turcmanovičová , počet žiakov 9
Brána jazykov otvorená (ANJ) – Mgr. Bezecná – počet žiakov 2
Brána jazykov otvorená (NEJ) – Mgr. Lutašová – počet žiakov 2
Kulinársky – Bc.Pirová – počet žiakov 16
Astronomický – Ing. Mazanec, počet žiakov 16
Tvorba školského časopisu – Mgr. Stirčáková – počet žiakov 5
Mladý drevár – Mgr. Čerevka – počet žiakov 8
Spracúvanie dreva – Pristáš, počet žiakov 8
Hudobný krúžok II. – Galajda – počet žiakov 7
Kadernícky – Bc. Baranová – počet žiakov 6
Kadernícky - Lukáčová, počet žiakov 9
Výtvarný – Bc. Protivňak –počet žiakov 7
Krúžok IKT – Ing. Veľas – počet žiakov 3
Mladý požiarnik – Šteňko - počet žiakov 11
Stolnotenisový – Bc. Holzerová – počet žiakov 19
Športové hry – Bc. Lukačík – počet žiakov 12
Fitnes – Mgr. Vojník – počet žiakov 18
Elektrotechnická spôsobilosť – Ing. Murín – počet žiakov 17
Fotografický krúžok - Ing. Repčík, počet žiakov 5
Stolnotenisový krúžok II. - Mgr. Mazanec M., počet žiakov14

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola v školskom roku 2011-2012 sa úspešne zapojila do projektov, ktoré podporujú
budovanie informačnej spoločnosti.
1. SMEKR – Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu
Projekt bol realizovaný v septembri 2011
Účastníkmi projektu boli:
SOŠ AW Medzilaborce
Zespol Szkol drzewnych z Leska, Poľsko
Zespol Szkol zo Sanoka, Poľsko
Zospolen Szkol z Nowosielec, Poľsko
Štátna poľ.tech. škola z Višni, Ukrajina
Gymnázium Ruský Kerestur, Srbsko
V rámci projektu súťažili študenti z uvedených škôl v odborných zručnostiach,
umeleckých aktivitách a vo volejbale.
Projekt bol úspešne realizovaný a splnil očakávané požiadavky.
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2. Inovácia obsahu a metód vzdelávania v SOŠ AW Medzilaborce
- projekt je v procese schvaľovania
3. Revitalizácia školskej knižnice
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu školskej knižnice a v súčasnosti
prebieha jeho posledná fáza.
4. Comennius - environmentálna výchova v spolupráci s Poľskom
5. EDULAB - program podpory digitalizácie škôl
6. "ACES" - Ako vnímame a budujeme svet prostredníctvom médií - v spolupráci s
Gymnázium Ruský Kerestur, Srbsko
7. Moja família - projekt finančného vzdelávania

k) V sledovanom období nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia
Štátnou školskou inšpekciou.
l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
Výchovno-vzdelávací proces škola zabezpečovala na úseku teoretického a praktického
vyučovania. Na teoretickom vyučovaní bolo k dispozícii 22 učební, z toho 15 odborných.
Súčasťou školy je telocvičňa, hádzanárske ihrisko, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko,
fitness club. Palubovka telocvične bola komplexne zrekonštruovaná a spĺňa všetky hygienické
a bezpečnostné požiadavky potrebné pre zabezpečenie efektívneho a kvalitného zabezpečenia
vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít zameraných na rozvoj športovej vyspelosti
žiakov školy.
V priebehu šk. roka sa priebežne plnili požiadavky jednotlivých vyučujúcich na materiálne
zabezpečenie vyučovania. Škola má dostatok modernej výpočtovej techniky a je plne
pripojená na vysokorýchlostný Internet.
Učitelia majú dostatok odbornej literatúry a odborných časopisov. Všetky tieto skutočnosti
prispeli ku skvalitňovaniu vyučovacieho procesu. V uplynulom šk. roku
bola po
rekonštrukcii sprístupnená pre žiakov a pedagogických zamestnancov školská knižnica .
Odborný výcvik bol počas celého školského roka doplňovaný potrebným materiálnotechnickým vybavením proporcionálne pre všetky odbory, ktoré sme v uplynulom šk. roku
realizovali v rámci odborného výcviku.
Odborný výcvik sa realizuje v budove odborného výcviku na Mierovej ulici. Na prízemí
budovy sú umiestnené dielne obrábačská, drevárska a autoservis. Vstupné priestory sú využité
na šatne žiakov. Na prízemí sa nachádza aj sklad náradia a hotových výrobkov. Na prvom
poschodí boli umiestnené dielne pre ručné spracovanie kovov a dreva, krajčírska dielňa,
elektrotechnická dielňa.. Na druhom poschodí našli svoje priestory v odborných učebniach
obchodní pracovníci a pracovníci marketingu – cestovný ruch. a učebňa výpočtovej techniky,
pripojená na internet.
Odborný výcvik bol priebežne doplňovaný materiálne, a to hlavne v odbore stolár. Vďaka
vybaveniu sa zvýšila efektivita pracovného vyučovania žiakov v odboroch stolár a operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby.
Dobré materiálno-technické vybavenie umožňuje zvyšovať úroveň praktického
vyučovania a približovať sa podmienkam, ktoré sú vo firmách, potencionálnych
zamestnávateľov našich absolventov.
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
V zmysle metodického usmernenia 10/2006 R škola prikladá správu o hospodárení za rok
2011. (príloha č. 1)

n) Koncepčný zámer rozvoja školy
Koncepcia rozvoja školy musí vychádzať z uvedenej analýzy a nadväzovať na strategický
plán rozvoja školy. Spočíva v realizácii zámerov v týchto oblastiach :
Výchovno-vzdelávací proces
- na základe výrazných zmien v ekonomickom a podnikateľskom prostredí v našej krajine je
nevyhnutné neustále pracovať s obsahom študijných odborov, ktoré sa na škole vyučujú.
Ambíciou školy je vychovávať absolventov s čo najlepšou uplatniteľnosťou na trhu práce.
Všetky aktivity majú za cieľ novou, zaujímavou a tiež aktuálnou ponukou študijných
odborov, pritiahnuť čo najviac šikovných deviatakov a ponúknuť im odbory s perspektívnym
uplatnením. V súvislosti so spomínanou ambíciou školy vedenie SOŠ AW požiadalo
o zaradenie nových študijných odborov – mechanik hasičskej techniky, vychovávateľskoopatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci, ktoré MŠ SR zaradilo do siete odborov od 1.9.2012.
Mimoškolské aktivity
- SOŠ AW sa mimoškolskej činnosti venuje dostatočná pozornosť už niekoľko rokov. Vstúpil
do nej nový činiteľ – vzdelávacie poukazy. Istým, i keď zatiaľ minimálnym spôsobom kryje
náklady spojené s mimoškolskou činnosťou. I keď majú vzdelávacie poukazy určité
nedostatky, skôr administratívno-technického charakteru, možno ich ako systémový nástroj
hodnotiť pozitívne. Ich využitie bolo jednoduchšie tam, kde už mimoškolská činnosť v istom
rozsahu existovala a týmto nástrojom ju bolo možné podporiť. Pre zvýšenie účinnosti tohto
nástroja by bolo potrebné prehodnotiť celkový počet hodín mimoškolskej činnosti ročne
a tiež výšku finančného príspevku štátu, ktorá je na túto činnosť určená.
Personálna práca
- nevyhnutným predpokladom realizácie akejkoľvek koncepcie je jej podpora a aktívna účasť
všetkých zamestnancov školy. Personálnu prácu považujeme za jednu z najdôležitejších
súčastí riadiacej práce. Významným činiteľom úspešnej personálnej práce je vhodná
motivácia V súčasnej situácii slovenského školstva, keď stále klesá spoločenská prestíž
učiteľského povolania, nie je jednoduché hľadať motivačné faktory. Odborníkmi je
preukázané, že rôzni ľudia sú motivovaní rôznymi spôsobmi. Preto vo svojej personálnej
práci využívam viacero motivačných stimulov. Nato, aby aj v súčasnej nie veľmi priaznivej
situácii, bolo možné aktivizovať učiteľov a zapájať ich do rôznych aktivít je hlavne potrebné
vytvoriť v škole priaznivú atmosféru a informovať zamestnancov o všetkých aktivitách
a dosahovaných výsledkoch.
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Spolupráca s rodičmi
- spolupráca s rodičmi patrí medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky školy. Preto
sa v tejto oblasti venujeme intenzívne teraz a zameriame sa na ňu i v budúcnosti. Rodičia nie
vždy spolupracujú v takej miere, ako by bolo potrebné. Dôvody sú v mnohých prípadoch
objektívne, vyplývajúce z neľahkej situácie rodín, ktorých deti navštevujú našu školu.
Napriek tomu sa snažíme o spoluprácu aj inými formami ako len prostredníctvom triednych
aktívov. Dôležitým činiteľom pri tejto spolupráci je kvalitný triedny učiteľ. Preto už niekoľko
rokov kladieme zvýšený dôraz na výber triedneho učiteľa, ktorý má garantovať dobrú
spoluprácu školy a rodiča, snažíme sa určovať skúsených pedagógov, ak to personálne
podmienky dovoľujú. Keďže sa stále vylepšuje vybavenie školy výpočtovou technikou, sme
pripravení komunikovať s rodičmi pružne e-mailom podľa záujmu a možnosti.
Spolupráca s absolventmi
- do budúcnosti sa pokúsime zamerať svoju pozornosť na tých absolventov, ktorí ešte počas
štúdia u nás ( vo 4. ročníku) prejavia záujem o ďalší kontakt so školou. Títo absolventi potom
môžu zabezpečiť pre školu dôležité informácie o aktuálnej potrebnej inovácii, prípadne
doplnení študijných programov na našej škole. Úspešní absolventi sú tiež významným
faktorom motivácie pre súčasných žiakov.
Spolupráca s odberateľmi našich absolventov
- spoluprácu s odberateľmi možno rozdeliť na dve oblasti. Odberateľmi našich absolventov sú
vysoké školy a široký zamestnávateľský sektor. Skvalitnenie spolupráce je potrebné
zabezpečiť so zamestnávateľským sektorom, nakoľko dynamické zmeny na trhu práce
a zmenené požiadavky kladené na profil absolventa strednej školy nášho typu sú schopní
vyšpecifikovať práve oni.
- zamestnávateľský zväz môže byť významným faktorom pri určení optimálneho profilu
absolventa a učebného plánu, aby naši budúci absolventi dosahovali požadovanú kvalitu
a našli dobré uplatnenie na trhu práce. Budeme v najbližšom období hľadať možnosti takejto
spolupráce.
- od spolupráce s podnikmi a firmami si sľubujeme vzájomne prospešnú pomoc pri realizácii
konkrétnych projektov v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ako aj projektov
financovaných z rôznych mimorozpočtových zdrojov.
Spolupráca so zriaďovateľom
- od 1.júla 2002, kedy podľa Zákona o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky č.416/2001, sa zriaďovateľom našej školy stal
Prešovský samosprávny kraj. Za niekoľko rokov spolupráce možno konštatovať, že pre školu
je zriaďovateľ prínosom. Škola rekonštruovala strechu školského internátu, TV zariadenie,
vykonali sa opravy havarijného stavu sociálnych zariadení v škole a v školskom internáte.
Zrekonštruovala sa budova na Mierovej ulici – prevádzka OV, zrealizovala sa výmena okien
v budove školy, kde sa upravoval aj interiér a to vymaľovaním priestorov a výmenou
podlahových krytín, výstavba multifunkčného ihriska a výrazne sa zlepšilo vybavenie školy
didaktickou technikou.
- širšiu spoluprácu so zriaďovateľom by sme v budúcnosti chceli rozvinúť aj v oblasti tvorby,
stratégie ďalšieho rozvoja školy ako súčasť stratégie rozvoja regiónu. Revitalizáciou areálu
školy by mohla vzniknúť zaujímavá oblasť aktívneho oddychu s možnosťou športových
aktivít, ktoré by perspektívne v čase mimo vyučovacieho procesu mohlo slúžiť aj obyvateľom
okolia školy na aktívny oddych a športové aktivity. Úprava týchto priestorov a ich
zatraktívnenie by výrazne zvýšili aj imidž školy a pritiahlo ďalších potenciálnych študentov.
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- v súvislosti s prijatím zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa
v tomto školskom roku zmenil názov školy zo ZSŠ na Stredná odborná škola a od januára
2009 škola nesie čestný názov Stredná odborná škola Andyho Warhola.
Zvýšenie záujmu o štúdium v SOŠ AW
- novoprijatým zákonom sa významne zmenilo prostredie vzdelávania na Slovensku –
školské vzdelávacie programy určia zameranie a rozvoj školy a verím, že aj jej ďalší rozvoj
a napredovanie. Súčasne významne poklesla populačná krivka a záujem o ďalšiu vzdelávaciu
cestu silne ovplyvňuje aktuálny trh práce. Všetky tieto faktory významne ovplyvňujú
prijímacie konanie do 1. ročníka.
- úlohou dňa sa stáva skvalitniť školský marketing. Pôjde o čo najlepší prieskum trhu
(monitorovať súčasné a budúce potreby trhu), zvyšovať starostlivosť o zákazníka (žiaka,
rodiča, odberateľa, sledovať veľkosť trhu a konkurenciu, dôsledne realizovať funkciu školy
a inovovať ďalšie aktivity na zvyšovanie kvality, nepretržitú kontrolu a vylepšovanie imidžu
školy
- medzi významné faktory, ktoré môžu zvýšiť záujem o školu je aj public relation, čiže
vzťahy medzi školou a verejnosťou. Snažili sme sa a naďalej budeme vylepšovať propagáciu
školy na verejnosti. Musíme si uvedomiť, že s verejnosťou pracujú všetci zamestnanci školy.
Preto by mali byť informovaní o hlavných cieľoch školy, aby ju mohli prezentovať
a obhajovať jej záujmy
Musíme sa zamerať dôslednejšie na naše cieľové skupiny, zvoliť vhodné prostriedky a tiež
odhadnúť náklady na realizovateľnosť našich zámerov.
Nepedagogickí zamestnanci
- pre dobré fungovanie školy má veľký význam aj efektívna a kvalitná práca hospodárskotechnických zamestnancov. Vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie je potrebné
hľadať aj na tomto úseku stimuly, ako zabezpečiť, čo najlepšie fungovanie tohto úseku,
nakoľko jeho činnosť výrazne prispieva k plynulému chodu školy.
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o) SWOT analýza
Vychádzajúc zo strategických zámerov rozvoja SOŠ AW v Medzilaborciach a po
vyhodnotení odpovedí pedagogickými zamestnancami predkladáme túto SWOT analýzu.
Strenghs – silné stránky
- záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad
naplnenia prvých ročníkov)
- komplexnosť školy a jej poloha (škola,
stravovacie zariadenie, školský internát,
telocvičňa, športový areál, odborný výcvik)
- kvalita, skúsenosť a plná kvalifikácia
pedagogických zamestnancov
- dobré vybavenie štandardných a odborných
učební, kabinetov (mnohé učebne sú
využívané v čase mimo vyučovania)
- zabezpečenie OV v kmeňových
a zmluvných zariadeniach vrátane strediska
praktického vyučovania
- záujem podnikateľských subjektov
o absolventov učebného odboru
- ukončená vnútorná rekonštrukcia
a modernizácia interiéru školy
- širokospektrálny rozsah učebných
a študijných odborov
- primeraná vybavenosť školy výpočtovou
a didaktickou technikou
- medzinárodná spolupráca v rámci
eurokarpatského regiónu
- možnosť využitia cudzích jazykov
v pracovnom prostredí, v zahraničí
- reprezentácia školy na výstavách
organizovaných zriaďovateľom, MŠ SR, MH
SR
- dobré uplatnenie absolventov na trhu práce
- jediná odborná škola v regióne

Weaknesses – slabé stránky
-zlé sociálne zázemie žiakov
-nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu odborných učební s technikou
PC, diaprojektor a iná didaktická technika pre
odborné teoretické vyučovanie
- nedostatočná vybavenosť moderných
jazykových tried
- nedostatok odborných učebníc pre novo
zriaďované odbory štúdia
- slabá spolupráca zo strany rodičov
- zložité dopravné spojenie

Opportunities - možnosti
-bezproblémové uplatnenie absolventov školy
v prevádzkach v Medzilaborciach alebo mimo
mesta prípadne regiónu
- fungujúce partnerstvo s podobnými školami
doma a v zahraničí (UK, Poľsko)
- dobrá a funkčná spolupráca so
zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ
a ŠIOV ako predpokladu dobrých
koncepčných a poradenských služieb
- zosúladenie odbornosti žiakov
s požiadavkami trhu práce na základe analýz
podnikateľských subjektov

Threts- obavy
-demografický pokles populácie
-zhoršenie sociálneho zázemia žiakov
-málo pracovných príležitostí
-vysoké % nezamestnaných
-zvyšovanie výdavkov na prevádzku (dielní
OV) a energie
- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich
žiakov zo základných škôl
- slabá spolupráca s rodičmi
- nedostatok finančných prostriedkov na
prevádzku školy
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- otváranie nových študijných a učebných
odborov podľa požiadaviek praxe a trhu práce
- možnosti rekvalifikácie kurzov podľa
potrieb úradu práce
- možnosti nadstavbového štúdia pre
absolventov odborov
- možnosti pomaturitného kvalifikačného
štúdia
- aktivity na výstavách, trhoch a účasť
v medzinárodných projektoch
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a so
školskými inštitúciami ako predpoklad
dobrých koncepčných a poradenských služieb
- dobrá spolupráca a asociáciami – obchodu,
podnikateľov
- zosúladenie odbornosti a profilácie
absolventov s požiadavkami trhu práce a na
základe analýz podnikateľských subjektov
- možnosť získania fin. prostriedkov z grantov
Z uvedenej analýzy vyplýva, že koncepcia rozvoja školy je správna. Je potrebné ju ďalej
rozvíjať, no žiaľ neumožňujú nám to zlé podmienky ako aj umiestnenie SOŠ AW – v dvoch
lokalitách, čím je pomerne komplikovaná prepojenosť TV a OV. Veľkým nedostatkom je aj
doprava v našom regióne, čo nesúvisí iba so zvyšovaním cien cestovného, ale hlavne
s rušením dopravných liniek, a tým sa znižuje počet záujemcov o štúdium, pretože finančná
situácia v rodinách mnohokrát nedovoľuje umiestniť žiakov v ŠI.
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Podľa dostupných informácii z absolventov, ktorí ukončili štúdium v našej škole v šk.r.
2011/2012 nastúpilo na štúdium na vysoké školy 11 žiakov – absolventov . Rôznorodosť
študijných odborov, v ktorých sa žiaci pripravujú im umožňuje študovať na mnohých
vysokých školách. Na Prešovskej univerzite v rôznych odboroch začína študovať 10
absolventov a 1 absolvent na Žilinskej univerzite.
Uplatnenie žiakov na trhu práce v regióne Medzilaborce, ale aj mimo neho je priaznivá.
Podľa dostupných informácii z NÚP je evidovaných 17 nezamestnaných. Štruktúra
nezamestnaných je nasledovná: 1 sklársky a keramický priemysel, 2 odevníctvo, 4 pracovník
marketingu, 4 mechanik počítačových sietí a 6 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby .
Zo štatistických údajov vyplýva, že ťažkosti s uplatnením sa na trhu práce majú mechanici
počítačových sietí, pracovníci marketingu a operátori drevárskej a nábytkárskej výroby.
Študijný odbor
zameranie

Počet absolventov
spolu
št. na VŠ zamestn.
1
0
0

ev. na ÚP
1

10

0

10

0

11

0

9

2

3

0

3

0

15

4

7

4

10

1

5

4

15

6

3

7

7

0

7

0

Počet absolventov
spolu
št.v nad.št.

zamestn.

ev. na ÚP

9

9

0

0

9

9

0

0

2733402
sklársky a keramický priemysel
2414401
strojárstvo –výr., montáž a opr. prístr., str. a zar.
3125400
odevníctvo
6426400
vlasová kozmetika
6405400
pracovník marketingu
2682400
mechanik počítačových sietí
3341400
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347400
drevárska a nábytkárska výroba

Učebný odbor
zameranie
24662
mechanik opravár
64562
kaderník
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Správa o hospodárení Strednej odbornej školy Andyho Warhola
v Medzilaborciach za rok 2011
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Stredná odborná škola Andyho Warhola používa tento názov od 1.1.2009. Kapacita školy je
380 žiakov, využiteľnosť bola 95 % (delenie na jazykové skupiny a odborné skupiny).
Kapacita školy plne vyhovuje potrebám SOŠ AW.
V SOŠ v školskom roku 2009/2010 študovalo 337 žiakov v 9 študijných a 7 učebných
odboroch, v školskom roku 2010/2011 361 žiakov v 12 študijných a 9 učebných odboroch v
školskom roku 2011/2012 študuje 345 žiakov v 9 študijných a 8 učebných odboroch.
1. ROZPOČET :
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2011 – prenesené kompetencie zo
dňa 5.1. a 1.2.2011 PSK stanovil rozpočet SOŠ AW pre rok 2011 vo výške 666 941 €.
SOŠ AW ho rozpísala 610 mzdy , platy 399 500 €
620 poistné 140 600 €
630 tovary a služby 126 841 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 9/2011 upravil PSK rozpočet na rok 2011:
- 08.2.2011 vzdelávacie poukazy 2011 6 748 €
- 09.3.2011 stravovanie žiakov I.polrok 2011 5 832 €
- 13.6.2011 financovanie kreditných príplatkov 469 €
- 30.6.2011 oprava oplotenia, strechy, el.rozvodov ... 105.000 €
- 18.7.2011 odstupné 1 917 €
- 15.8.2011 odchodné 1 278 €
- 15.8.2011 odstupné 1 227 €
- 23.8.2011 maturity 2010/2011 2 846 €
- 23.8.2011 odchodné 818 €
- 3.11.2011 vzdelávacie poukazy 325 €
- 3.11.2011 stravovanie 2 771 €
-11.11.2011 jubilejné odmeny 730 €
-11.11.2011 bežné výdavky - 5 377 €
-22.11.2011 maturity 101 €
-12.12.2011 stravovanie žiakov 451 €
______________________________________________________
SPOLU: 125 136 €
Celkový rozpočet SOŠ AW bol 792 077 € .
2. PRÍJMY:
SOŠ AW boli v 1- 12/2011 poukázané bežné finančné prostriedky 661 564 € a v priebehu
1-12/2011 účelové prostriedky 130 513 € :
- stravovanie žiakov 9 054 €
- vzdelávacie poukazy (VP) 7 073 €
- odstupné 3 144 €
- maturity 2010/2011 2 947 €
- odchodné 2 096 €
- kreditové príplatky 469 €
- oprava oplotenia,elektr. rozvodov .... 105 000 €
- jubilejné odmeny 730 €
Celkom bolo poukázaných SOŠ AW za 1-12/2011 792 077 €.
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3. VÝDAVKY :
SOŠ AW má 49 zamestnancov – prepoč. počet 48,50, prep. počet ped,zam.,34,70 neped.zam.
13,80.SOŠ AW nemá nadstav zamestnancov.
610 - mzdy
Za obdobie 1-12/2011 mzdy SOŠ AW tvorili čiastku 413 139,87 €.
Z toho bolo čerpané 413 139,87 €
- tarifné platy 331 328,49 €
- osobné príplatky 17 240,56 €
- ostatné príplatky ( riadenie , triednictvo, nadčasy) 22 327,82 €
- odmeny 42 243,- €
z toho:
Deň učiteľov 240,- €
Web stránka školy 40,- €
Kval.vykonávanie prac.činnosti 931, -€
Mladý tvorca 310,- €
SOČ 138,- €
PFIČ 79,50 €
Vzorné plenie úloh šk.r.2010/2011 2 433,- €
Mim. vyk.préce mimo svojej zakl.povinnosti 6 260,- €
Kval. pl. úloh v oblasti hygieny,čistoty,estetizácie 2 430,- €
Kvalitné vykonávanieknižnej a archívnej agendy 500,- €
Kval.vykonávanie ekonomiky a prevádzky 2 460,- €
Reprezentácia prezentácia školy 1 540,-€
Kval.plnenie úloh v 1.polroku 2011 600,-€
Jubilejná odmena 730,50 €
Maturity 1 981,- €
Vzdelávacie poukazy 1 400,- €
Kvl.plnenie úloh pri príprave nového šk.rok 20,- €
Kval.plnenie úloh pri modernizácií priestor.školy 540,- €
Kval.plnenie úloh nad rámec prac.činnosti 650,- €
Kval.plnenie prac.činn. za repre.a prezen.školy 2 210,-€
Kval.pl.úloh oprava , údržba ,estet.živ.prostr. 1 230,-€
Vzorné plnenie úloh v I.poroku šk.r.2011/2012 13 490,-€
Kval.plnenie úloh v 2.polroku 2011 550,- €
Kval.pl. úloh v obl.mzdovej,účtovnej,všeob.agendy 1 480,- €
Priemerná mzda pedag.zamestnanca bola 937,70 €, nepedag.zam. 651,80 €, zamestnanca
školy 856,30 €.
620 – poistné
Za obdobie 1-12/2011 poistné SOŠ AW tvorilo čiastku 146 335,41 € .
Z toho bolo čerpané : 146 335,41 €
- Všeobecná zdravotná poisťovňa 24 174,49 €
- Dôvera 13 481,32 €
- Union 3 637,11 €
- Sociálna poisťovňa 105 042,49 €
630 - tovary a služby
Za obdobie 1-12/2011 bolo čerpaných na tovary a služby 225 776,53 € .
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631 - cestovné
Za obdobie 1-12/2011 bolo vyplatené cestovné v čiastke 1756,37 € . Z tejto čiastky boli
cestovné náhrady:
- školenia , porady 550,65 €
- súťaže 225,72 €
- exkurzia 148,10 €
- SOČ 11,40 €
- mladý tvorca 631,20 €
- maturity 148,59 €
- projekt 40,71 €
632 – energie a tel. služby
Za obdobie 1- 12/2011 bolo na energie a telekom. služby vyčerpaných z rozpočtu 46 049,91 €
. Hlavné energetické médium je plyn – vlastná plynová kotolňa a nákup sa realizoval
mesačnými úhradami na základe faktúr. Z celkovej čiastky bolo čerpané :
- plyn 29 351,74 € t.j. 69,68 % z energií
- elektrická energia 5 235,87 €
- voda a stočné 7 537,45 €
- telekomunikačné služby 1 187,55 €
- poštové služby 457,15 €
- VUC NET 1 576,30 €
- prístup k internetu 683,93 €
- webhosting 19,92 €
633 – materiál
Za obdobie 1-12/2011 bolo na materiál vyčerpaných z rozpočtu 30 022,98 € .
Z tejto položky tvorili :
- olej do kosačky 22,10 €
- palivá kosačka 219,37 €
- materiál pre kaderníčky 374,51 €
- softwér 425,45 €
- kancelárske potreby 1 531,36 €
- stavebný materiál 4 074,44 €
- čistiace a hyg. prostriedky 1 703,39 €
- knihy, časopisy, uč. pom. 2 802,79 €
- elektromateriál 240,88 €
- tlačivá 498,21 €
- želez. materiál 652,40 €
- vodoinštalačný mat. 1 020,49 €
- prac.odevy,obuv,prac.prostriedky 208,06 €
- vybavenie lekárničky 164,-€
- mat.-výpočtová technika 2 195,13 €
- telových. a šport.materiál 702,07 €
- mat.pre krajčírky 170,46 €
- prístroje,náradie 3 719,89 €
- školské lavice 1 122,36 €
- kancelárske kreslá 134,- €
- farby,laky 233,69 €
- ost.mat. 559,84 €
- propag.mat. 3,90 €
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- stolársky mat. 1 847,24 €
- mat.komunik.infrašturktúra 219,45 €
- mat.krúž.činnosť (VP) 5 177,50 €
634 – dopravné
SOŠ AW používa 2 osobné motor. vozidlá. Za obdobie 1- 12/2011 bolo čerpaných 4 073,83
€.
Z toho:
- pohonné hmoty a mazivá 2 122,06 €
- údržba, opravy,servis 428,14 €
- diaľničné známky 57,00 €
- povinné zmluv. a havarijné poist. 1 466,63 €
635 – opravy a údržba
Za obdobie 1-12/2011 bolo čerpaných 102 238,88 € . Túto čiastku tvorí:
- rekonštrukcia WC 300,00 €
- oprava kopír.stroja 156,00 €
- oprava tlačiarne 48,00 €
- murárske práce(telocvičňa) 981,60 €
- oprava oplotenia,strechy,el.rozvodov ... 100 753,28 €
636 - nájomné
Za obdobie 1-12/2011 boli čerpané finančné prostriedky 536,80 € , z toho za nájom
zásobníkov mydla 225,00 €, za prenájom výdajníka vody 311,80 €.
637 – služby
Za obdobie 1-12/2011 bolo čerpaných 41 097,76 €. Najväčšia položku tvorilo:
- stravovanie 16 947,85 € t.j. 41,24 %, z toho stravovanie zamestnancov 7 893,85 €
- dohody (vyučovanie cudzích jazykov, náboženstva,...) 5 301,70 €
z toho maturity šk..r.2010/2011 119,98 €
- vypracovanie žiadosti-projekt 900,- €
- prídel do sociálneho fondu 4 319,42 €
- servisné práce - ISPIN ,MAGMA 3 066,01 €
- revízie a kontroly 2 760,98 €
- inzercia (nábor žiakov) 495,84 €
- renovácia tonerov 641,82 €
- technik BOZP 360,00 €
- bankové poplatky 31,76 €
- výroba kľúčov 16,83 €
- servis kniž. systému 20,00 €
- virtuálna knižnica 165,60 €
- zhot.pamä.tabúľ 100,00 €
- vyvolanie fotiek 2,50 €
- miestny poplatok za KO 599,32 €
- poistné 310,04 €
- poplatok za školenie 64,00 €
- štartovné na volejbal 75,00 €
- účast.popl.na kader.súťaž 7,00 €
- zneškodňovanie odpadu 899,99 €
- súdny popl.,popl.za overenie listín 40,94 €
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- spracovanie projektu,dokument.,výkon autorsk.dozoru 390,- €
640 – bežné transfery
Za obdobie 1- 12/2011 bolo vyplatených 6825,19 € .
Túto čiastku tvorí:
- nemocenské 537,19 €
- odstupné 4 192,- €
- odchodné 2 096,- €
Účelové prostriedky :
SOŠ AW Medzilaborce mala účelové finančné prostriedky v sume 130 513,- €.(rozpočet BV)
Čerpané:
- vzdelávacie poukazy 7 073,- €:
- LCD Monitor 120 ,- €
- rádio s CD/2/ 105,80 €
- USB kľúče 163,26 €
- žehlička /2/ 59,98 €
- učebné pomôcky 354,91 €
- fotky 2,50 €
- VP stolár.materiál 44,04 €
- elektromateriál 22,70 €
- karta do fotoaparátu 19,99 €
- farebný papier 6,29 €
- mat.pre kaderníčky 11,42 €
- kompresor 57,90 €
- železiarenský materiál 36,10 €
- stavebný materiál 24,98 €
- hudobniny 174,78 €
- tovar pre kulinársky krúžok 251,57 €
- telových. a šport.mat. 612,78 €
- vŕtačka 199,40 €
- skrutkovač 229,- €
- píla /2 ks/ 193,00 €
- brúska 77,90 €
- pištoľ 105,60 €
- PC zostavy 1 995,- €
- kazety HP 263,88 €
- fotopapier 45,72 €
- puzdro na CD 1,50 €
- odmeny 1 400 ,- €
- odvody 493,- €
- stravovanie žiakov 9 054,- €
- kreditové príplatky 469,- €
- odstupné 3 144,- €
- odchodné 2 096,- €
- maturity 2 947 ,- €
- oprava oplotenia,strechy,el.rozvodov, ... 105 000,- €
v tom:
- rutinná a štandardná údržba budov 100 753,28 €
- dohoda o vykonaní práce (realizácia VO) 450,-€
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- odvody z DoVP 4,72 €
- vypracovanie projektovej dokumntácie 3 402,- €
- výkon autorského dozoru 390,- €
Pohľadávky : 1 084,78 €
po lehote splatnosti - exekúcia 1 084,78 €
Záväzky : 2 441,30 €
v lehote splatnosti 2 441,30 €
z toho :
- plyn 1 161,84 €, pramenitá voda (bonus)-14,11 €, telekomunikačné služby 126,76 €, revízia
výťahu 199 €, elekt.energia 946,62 €, "Finančný spravodaj 2012" 21,19€.
Záväzky v lehote splatnosti boli uhradené v LS 12/2011.
Stredná odborná škola AW Medzilaborce – školský internát
SOŠ AW – školský internát Medzilaborce má ubytovaciu kapacitu 95 lôžok, ktorá bola
teoreticky využitá na 23,52 %, prakticky na 40 % . Ubytovacie príjmy za cudzích nájomníkov
zaznamenali nárast..V horizonte nasledujúcich rokov je predpoklad ďalšieho navýšenia
príjmov za ubytovanie.
1. ROZPOČET:
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2011 – originálne kompetencie zo
dňa 5.1.2011 stanovil rozpočet SOŠ AW - školský internát vo výške 13 619 € .
SOŠ AW - školský internát ho rozpísala
610 mzdy , platy ... 9 100 €
620 poistné 3 200 €
630 tovary a služby 1 319 €
- 3.2.2011 upravil PSK - ponížil rozpočet ŠI o 1,- €
- 4.4.2011 - mimorozpočtové prostriedky 98,00 €
- 30.6.2011 - búranie,odstránenie spoj.chodby medzi ŠI a ŠJ 15 000,00 €
- 1.7.2011 - mimorozpočtové prostriedky 112,-€
- 2.12.2011 - mimorozpočtové prostriedky 28,-€
- 8.12.2011 - mimorozpočtové prostriedky 14,-€
Celkový rozpočet SOŠ AW - školský internát bol 28 870 € .
2. PRÍJMY:
SOŠ AW- ŠI boli za obdobie 1- 12/2011 poukazané finančné prostriedky 28 618,- €. Z toho
mimorozpočtové prostriedky tvorili čiastku 252,- € a účelové prostriedky(búranie spoj.chodby
medz ŠI a ŠJ) 15 000,- €.
3. VÝDAVKY :
3.1 Bežné výdavky
610 - mzdy ŠI
SOŠ AW- ŠI má 2 zamestnancov – prepočítaný počet 1,30 prepoč. počet ped. zam.
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1,00 , prepoč.neped.zamest.0,3.
Za obdobie 1- 12/2011 mzdy SOŠ AW-ŠI tvorili čiastku 9 080,63 € .
Z toho bolo čerpané: 9 080,63 €
- tarifné platy 7 917,79 €
- osobné príplatky 548,21 €
- ostatné príplatky (nadčasy) 94,63 €
- odmeny 520,- €
Priemerná mzda pedag.zamestnanca bola 734,60 € , nepedag.zam. 504,40 €, zamestnanca ŠI
803,70 €.
620 – poistné ŠI
Za obdobie 1-12/2011 poistné SOŠ AW - ŠI tvorilo čiastku 3 216,42 €.
Z toho bolo čerpané 3 216,42 € :
- Dôvera 866,57 €
- Sociálna poisťovňa 2 302,59 €
- VŠZP 47,26 €
630 – tovary a služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2011 bolo čerpaných na tovary a služby 16 572,04 €.
632 – energie a telekomunikačné služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2011 bolo na energie a telekom.služby bolo vyčerpaných 1013,41 € , z toho
voda 232,04 €, elek.energia - 189,47 €, plyn - 591,90 €.
633 - materiál ŠI
Za obdobie 1-12/2011 bolo čerpané 205,10 € - z toho kancelársky materiál 0,62 €, čistiace a
hyg.prostriedky 197,28 € a elektromateriál 7,20 €.
637 – služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2011 bolo čerpané 15 353,53 € . Prídel do SF 96,46 €, stravovanie 100,81 €,
pranie 16,48 €,buúranie spojovacej chodby medzi ŠJ a ŠI 15 000 €, revízia a kontroly 139,78
€.

Podnikateľská činnosť :
Na základe súhlasu PSK vykonáva SOŠ AW Medzilaborce od 1.10.2008 podnikateľskú
činnosť v oblasti rekvalifikačných kurzov, ubytovacích služieb v SOŠ AW - ŠI, predaj
výrobkov , kadernícke služby, služby autoservisu , prenájom priestorov .
Za obdobie 1- 12/2011 v podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté takéto ukazovatele :
Výnosy
Tržby z predaja služieb – ubytovanie 8 263,20 €
- kadernícke služby 273,63 €
- autoservis 160,- €
- stolárske práce 930,- €
- tržby z prenájmu 2 052,50 €
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Úroky 5,26 €
Spolu 11 684,59 €
Náklady
Spotreba materiálu 1 516,55 €
Spotreba energie 7 515,09 €
- el.energia 914,96 €
- plyn 5 609,57 €
- voda 990,56 €
Služby 1 916,81 €
- telefón 178,54 €
- stočné 662,99 €
- revízie a kontroly 668,47 €
- pranie 406,81 €
Osobné náklady
- mzdové náklady 417,- €
- zákonné soc.poistenie 160,84 €
- zákonné soc. náklady 3,96 €
Dane a poplatky 113,00 €
- ostat.dane a popl. 113,00 €
- bankové poplatky 25,93 €
Spolu 6 580,38 €

Výsledok hospodárenia 1-12/2011 :

Výnosy Náklady Splatná daň z príjmov Zisk
11 684,59 € 11 669,18 € 0,93 14,48 €
SOŠ AW Medzilaborce nemá záväzky z podnikateľskej činnosti po lehote splatnosti .
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