Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2012/2013

Ing. Solejová Eva
riaditeľka školy
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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 do 28.2.2013
Ing. Michal Repčík, zástupca pre OV a od 1.3.2013 poverený vedením úseku TV
Bc. Stanislav Protivňak, poverený vedením úseku OV od 1.3.2013
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
Tomáš Pira - žiak
Stanislav Dobda – zástupca rodičov
Silvia Bejdová – zástupca rodičov
Peter Novák – zástupca rodičov
Ing. Ivan Solej – poslanec VÚC
Ing. Milan Bzdil – poslanec VÚC
PhDr. Margita Poptrajanovski – 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
2464 H
3355 H
3152 H O2
3161 F
3383 F
24642
64562

názov
Strojný mechanik
Stolár
Krajčírka
Praktická žena
Spracúvanie dreva
Strojný mechanik
Kaderník

II.C

24642
3152202

Strojný mechanik
Krajčírka

8
8

II.D

33830
31610
64562
3152202
24642
33552

Spracúvanie dreva
Praktická žena
Kaderník
Krajčírka
Strojný mechanik
Stolár

8
10
10
10
11
7

I. B

I.D
II.B

III.C
III.E

Ročník Odbor - študijný

8
8
9
9
15
8
9

Počet
žiakov

kód
6317 M
2682 K

názov
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí

II. A

63176
26824

Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí

12
14

III. A

63176

Obchodná akadémia

19

III.B

26824
33414

14
7

IV.A

26824
63176

Mechanik počítačových sietí
Operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby
Mechanik počítačových sietí
Obchodná akadémia

I. A

Ročník Odbor – nadstavbové štúdium
kód
I. NŠA

2414 L 01

6426 L

názov
Strojárstvo
Vlasová kozmetika

12
7

11
12
Počet
žiakov
17
9

2

Drevárska a nábytkárska výroba
Sklársky a keramický priemysel

I.NŠB

3347 L
2737 L

II. NŠ

2414401 Strojárstvo
64264
Vlasová kozmetika
31254
Odevníctvo

11
8
9
10
6

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
13
13
13
0
7
7
7
3

Učebné odbory – trojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor
kód

názov

prihlásených

3355 H

Stolár

8
9
8

3152 H 02 Krajčírka
2464 H
Strojný mechanik

úspešných
v prij.
konaní
8
9
8

prijatých

Počet voľných
miest

8
9
8

2
1
2

prijatých

Počet voľných
miest

9
16

1
0

Učebné odbory – dvojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor
kód

názov

6161 F
3383 F

Praktická žena
Spracúvanie dreva

prihlásených

9
16

úspešných
v prij.
konaní
9
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
15
9
11
8

prijatých

Počet voľných
miest

15
9
11

0
1
0

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

29

90

2,28

Počet P

Počet N
194

5

Výsledky hodnotenia a klasifikácie za jednotlivé triedy SOŠ AW:

Trieda . I.A
OB
N
TVZ

Odbor študijný

SJL ANJ NEJ RUJ ETV NBV DEJ BIO EKL MAT INF TEV HOG ADK POE
a

6317 M obchodná akadémia

3,25 2,29 2,8 2,92

Odbor študijný

HW SW
OV
SJL NEJ RUJ ANJ DEJ OBN FYZ MAT INF TEV W
W TEC ZAE Y ETV
3,33

NBV

2682 K mechanik počítačových sietí

3,71 3,33 3

a

3,67

a

2,5

3,17 3,5

2,33 2

3,5

2,42 2,75 1,38 2

2,67 1

1,92 2,25

1,86 2,29 1,86 2,43

1,57 a

2

2,25

Ø

Počet žiakov
PsV

2,34 2
Ø

PVD

P

N

3

6

1

PVD

P

N

0

6

0

Počet žiakov
PsV

2,62 1

5

Trieda . I.B

Odbor učebný

OB
SJL RUJ ETV N
FYZ TEV TOP EKO TCK ZLR STT OVY

2464 H strojný mechanik

3,4

Odbor učebný

OB
SJL RUJ ETV N
TEV CHE STZ OVN KST MSL COT OVY

3152 H 02 krajčír

3,38 3,13 a

Odbor učebný

OB
SJL RUJ ETV N
TEV EKL ODK MTE EKO TEC VYZ OVY

3355 H stolár

3,75 3,75 a

3,4

a

2,2 2,8

2

1

2

1

1

3

2,4

2,4

3

2,8

2,6

1,8

2,67 2,56 2,56 2,22 1,78 1,67

2,75 2,63 2,63 2,75 3

2,75 2,13

Ø

Počet žiakov
PsV

2,53 0
Ø

P

N

2

3

0

PVD

P

N

5

3

0

PVD

P

N

3

5

0

Počet žiakov
PsV

23,08 1
Ø

PVD

Počet žiakov
PsV

2,50 0

Trieda: I. D
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL ETV MAT TEV ZAD DRV OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3383 F spracúvanie dreva

2,92 a

1,95

0

13

0

0

Ø

PsV

PVD

P

N

8

0

0

2,77

1

1,85 1,92 1,23

OV
SJL ETV MAT TEV RUC SZD VRK PCH Y
3161 F praktická žena
3

a

2,63

1,25 1,75 1,75 1,25 2

1,7
5

19,24 0
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Trieda: II.A
OB MA
ANJ NEJ RUJ ETV NBV DEJ N
T
TEV ADK POE TVZ UCT KMM

Odbor študijný

SJL

63176 obchodná akadémia

2,55 1,89 2

SJL

2,13 a

a

1,64 1,18 1,82 1

1,27 1,82 1,36 1,73 1

OB FY
SW HW
ANJ NEJ RUJ ETV NBV DEJ N
Z MAT INF TEV W
W

Počet žiakov
Ø

PsV

PVD

P

N

1,63

6

3

2

0

OVBY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,43

2,67

1

1

12

0

API

HOS

1,91 1,55

ZA
E ELE

26824 mechanik počítačových sietí
3,71 3,11 3,13 3,82 a

a

2,5

2,7
2,29 9 2,71 2,57 1

3,36 2,79 2,71 2,71

Trieda: II.B

Odbor učebný

SJL ANJ NEJ

EK OD CV
INF TEV TEC MTE O
K M SVP ZDR MKT OVY

64562 kaderník

3,17 3

2,33 1,2

2

1,5

1,5

1,75 1

2,67 2

SJL RUJ NEJ

EK
OD CV
INF TEV TOP STT O
STZ K M

3,67 4

3

1,88 1,5

OVY

1,88

Počet žiakov
Ø

PsV

PVD

P

N

1,81

4

0

4

0

Ø

PsV

PVD

P

N

2,67

1

0

7

0

24642 strojný mechanik
1
4

2,88 2,88 2,5 3,25 3

2,83 1,88
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Trieda: II. C
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL RUJ INF TEV STZ EKO TOP STT ODK CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

24642 strojný mechanik

2,75 2,25 2,25 1

2,17

0

6

2

0

2,63

2,13

2,5

2,63 2,25

2,38

SJL RUJ INF TEV CHE EKO STZ KST OVN MSL
3152202 krajčír
2,86 2,29 2,43 1

2,71

2,43

3

3,29 2,43

1,86

1,13

COT CVM

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,14 2,71

2

2,47

0

2

5

0

Trieda: II. D
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

33830 spracúvanie dreva

3,25 1,25 3,25 1,25 2,5

OBN MAT TEV ZAD DRV

2,5

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,38

2,2

0

6

2

0

SJL

OBN MAT TEV RUC PCH

ZVA OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3

1,11 3,11 1,11 1,78

1,89 1,78

1,99

0

8

1

0

31610 praktická žena
2,11

8

Trieda: III. A
Počet žiakov
KM
ANJ NEJ RUJ OBN KRJ MAT TEV POE UCT M

Odbor študijný

SJL

63176 obchodná akadémia

2,84 2,21 2,31 2,5

1,59 2

API

HOS PRN CFA PVY

1,82 1,25 2,21 2,21 1,11 1,16 2,21 1,84 1,58 1,32

KAJ

KNJ

Ø

PsV

PVD

P

N

2

2,38

1,87

4

6

9

0

Trieda: III. B
Počet žiakov
Odbor študijný

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

OBN FYZ

MAT TEV

HWW SWW ELE

PRO

POG

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

26824mechanik počítačových sietí

3,79 3,17

3,67

3,9

2,86

3,14

3,29

3,43

2,64

1,36

2,83

0

1

13

0

ANJ

NEJ

RUJ

OBN FYZ

MAT TEV

ODK MTE VYZ TEC

EKO PRN

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,8

3,57

2,71

3,14

2,14

2,43

1,43

2,65

0

1

6

0

SJL

33414 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3,71 3,5

2,79

3,14

1,31

1,57

2,93

2,43

2,14

2,43

2,57

2,14
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Trieda: III. C
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

ANJ

EKO SVP

ZDR

MTE TEC

CVM USP

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

64562 kaderník

3

2,5

3

2,5

3,5

3,5

3

2,85

0

0

2

0

EKO

KST

OVN COT

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,4

2

1,4

1,2

1,56

3

2

0

0

315202 krajčír

2

1,8

3,5

2

Trieda: III. E
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

ANJ

TEV

EKO USP

ODK TOP

STZ

CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

24642 strojný mechanik

2,71

3

1

2

2,4

1,7

2,2

2,43

2,01

3

0

7

0

SJL

ANJ

TEV

EKO USP

TEC

ODK MTE CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2,75

3

1

2,75

2,75

3

2,45

0

0

4

0

33552 stolár

2,71

2,25

2,5

2,5

1,7

2

10

Trieda: IV. A
Počet žiakov
Odbor študijný

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

Ø

PsV

PVD

P

N

26824 mechanik
počítačových sietí

3,82 3,5 3,33 3

2,52

0

2

9

0

Ø

PsV

PVD

P

N

1

8

3

0

1,09 2,55 2,27

2,09 3,36 3

KM
SJL ANJ RUJ NEJ TEV POE UCT M
63176 obchodná
akadémia

3,08 2,64 2,67 2

1,4

1,92 2,33

1,91 2

1,73

EKC
PVY KAJ KNJ ADK DAS MNZ MKT SEE

1,08 1,83 2,63 1

1,5

1,58 1,75 1,75 1,17

CVU

CFA

1,83

1,92

1,25

PRX

1,58 1,84

Trieda: I.NŠA
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

2414 L O1 strojárstvo

3,69 4

ANJ NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF

4

3,43 2

2,77 2,92 2,38

TIC

TOO TPV VYK ASV

FYZ TEV

EKO

TNI

2,69 1

2,54

3,15 1,92 2,38

2,31 2,38 1,77

PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

1,69

2,54

1

1

11

0

11

N

6426 L vlasová kozmetika

SJL

ANJ NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF

CHE TEV

EKO

ZDR UŽV VLK PPU UCT PRX

Ø

PsV

PVD

P

3,8

3

3

2

2,8

2,43

0

1

3

1

4

1,4

2,4

2,6

2,6

1,5

1

2,75

2,4

2

1,8

Trieda: I.NŠB
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

2737 L sklársky a keramický priemysel

3,88 3,75 1,88 2,75 3,25 3,25 3

SJL

3347 L drevárska a nábytkárska výroba

MKT VPR UCT DST PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

3,25

2,75

2,25 2,63 3

2,81

0

1

7

0

TEV EKO

TEC

VYZ KOC PMR TED VKO PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

1

3,45

3,45 3,09 3,18

3,23

0

0

8

3

RUJ NAS DEJ CHE MAT INF TEV EKO SKP

1,29

NEJ RUJ NAS DEJ FYZ MAT INF

3,91 4

4,1

2,64 3

3,18 3,36 3

3

3,27

2,25

3,64 2,82 2,55
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Trieda: II.NŠ
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

2414401 strojárstvo

3,33 3

ANJ NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF

3,25 3

2,44 3

3,11 3

TOO TPV VYK PRX

FYZ TEV

EPO

TNI

TIC

2,89 2

2,44

3

2,22 2,56

2,22 2,44 1,89

Ø

PsV

PVD

P

N

2,67

0

2

7

0

N

64264 vlasová kozmetika

31254 odevníctvo

SJL

NEJ RUJ NAS DEJ CHE MAT INF

EKR PPU

ZDR

VPK UŽV OSL PON ANJ TEV

PRX

Ø

PsV

PVD

P

2,5

2,67 3,5

1,6

2,3

2,8

1,1

2,00

1

4

5

SJL

NEJ RUJ NAS DEJ CHE MAT INF

EKR OOV

OEV

CTE ODV PRX

Ø

PsV

PVD

P

2

2,17

2,17 1

2,08

0

1

5

3,83 2,5

3,5

2,1

1

2,4

2

2,6

2

2,3

2

2,83 1,67

1,9

2,17

1

1,1

1

1,6

3,33 1,43

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)
2478 F
strojárska výroba
2752 F
výroba úžitkového skla
3383 F
spracúvanie dreva
3178 F
výroba konfekcie
3161 F
praktická žena
3686 F
stavebná výroba
4572 F
poľnohospodárska výroba
Učebné odbory (denná forma štúdia, 3 roky)
2464 H
strojný mechanik
2487 H 01
autoopravár - mechanik
3355 H
stolár
2433 H
obrábač kovov
2431 H
operátor v kovoobrábaní a službách
3152 H 02
krajčír (-ka) – dámske odevy
6456 H
kaderník (-čka)
2738 H 04
operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
2738 H 06
operátor sklárskej výroby – brúsenie skla
Študijné odbory (denná forma štúdia, 4 roky)
6317 M
obchodná akadémia
6442 K
obchodný pracovník (-čka)
3341 K
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
2682 K
mechanik počítačových sietí
6405 K
pracovník marketingu
4210 M 02
agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 08
agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210 M 04
agropodnikanie - farmárstvo
4210 M 11
agropodnikanie - agroturistika
4236 M
ekonomika pôdohospodárstva
8297 M
fotografický dizájn
8235 M 04
výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie
8240 M
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8269 M
tvorba nábytku a interiéru
7661 M
sociálno-výchovný pracovník
2447 K
mechanik hasičskej techniky
7646 M
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
3965M
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nadstavbové štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
2414 L 01
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov strojov a zariadení
2414 L 02
strojárstvo – obrábanie materiálov
3347 L
drevárska a nábytkárska výroba
2737 L
sklársky a keramický priemysel
14

3125 L
6426 L

odevníctvo
vlasová kozmetika

Pomaturitné štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
8261 M
propagačná grafika
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Zoznam učebných a študijných odborov zabezpečovaných v šk.r. 2012/2013
Učebné odbory :
33552 – stolár – ISCED 3C
33 – spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
24642 strojný mechanik – mechanik opravár – ISCED 3C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
64562 – kaderníčka – ISCED 3C
64 – ekonomika a organizácia služieb
31522 krajčírka – dámske odevy – ISCED 3C
31 – textil a odevníctvo
33830 – spracúvanie dreva – ISCED 2C
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
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
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 46 . Z toho :
- pedagogickí zamestnanci : 32
z toho : TV – 21
OV - 10
ŠI - 1
TV – kvalifikovaní : 21
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
OV - kvalifikovaní : 10
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
ŠI - kvalifikovaní : 1
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
- nepedagogickí zamestnanci : 13
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. Mgr. Čeremeta Róber - vyučoval 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. Vojník Miroslav –vyučoval odborne
19. Ing. Veľas Štefan – vyučoval odborne
20. Mgr. Mazanec Marián - vyučoval odborne
21. Ing. Murín Alexander - vyučoval odborne
22. Bc. Holzerová Anna –vyučovala odborne
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23. Ing. Murdzik Stanislav – vyučoval odborne
24. Ing. Libáková Anna – vyučovala odborne
25. Ing. Bezeková Valéria - vyučovala odborne
26. Mgr. Prejsa Michal - vyučoval odborne
27. Bc. Pristaš Tomáš - vyučoval odborne
28. Bc. Šteňko Andrej - vyučoval odborne
29. Galajda Michal - vyučoval odborne
30. Bc. Lukačík Pavel - vyučoval odborne
31. Bc. Baranová Daniela - vyučovala odborne
32. Mgr. Demko Ľubomír –vyučoval odborne
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, ÚSP – odborne
-odborné predmety strojárske : odborne
-odborné predmety odevnícke : odborne
-odborné predmety drevárske : odborne
-odborné predmety ekonomické : odborne
-odborné predmety elektrotechnické : odborne

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Aktualizačné :

Ing. Gališin Slavomír
Mgr. Gičová Miroslava
Mgr. Demko Ľubomír
Ing. Murdzik Stanislav
Mgr. Vojník Miroslav

Inovačné:

Ing. Repčík Michal
Ing. Eva Solejová
Bc. Holzerová Anna
Mgr. Pirová Anna
Mgr. Stirčáková Monika
Ing. Turcmanovičová Henrieta

Špecializačné:

Mgr. Savčaková Jarmila
Mgr. Stirčáková Monika
Ing. Mazanec Jaroslav
Ing. Libáková Anna
Ingh. Repčík Michal

Funkčné:

Galajda Michal
Bc. Protivňak Stanislav
Mgr. Pirová Iveta

Kvalifikačné:

Bc. Šteňko Andrej
Bc. Pristaš Tomáš
Bc. Lukačík Pavol
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Z celkového počtu 32 pedagogických zamestnancov sa jednotlivých druhov vzdelávania
zúčastňovalo 16 pedagogických zamestnancov, čo predstavuje 50 % .

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 12. februára 2013 v priestoroch
školy. Na tejto prehliadke sa 7 riešitelia prezentovali 6 prácami, kde odbornými radami im
vypomáhali 5 konzultanti z radov učiteľov a majstrov odborného výcviku.
Súťažné práce boli nasledovné:
Ako mi internet pomáha pri efektívnom učení
súť. odbor č. 01 – Problematika voľného času
Riešiteľ:
Stebila Juraj
Konzultant:
Ing. Veľas Štefan
Cyrilo-Metodejská tradícia aj na našej škole
súť. odbor č. 13 – História, filozofia, právne vedy
Riešiteľ:
Lesníková Miroslava, Pira Tomáš
Konzultant:
Ing. Fecáková Anna
Prípravky na farbenie vlasov
súť. odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Riešiteľ:
Kizáková Klaudia
Konzultant:
Ing. Bezeková Valéria
Analýza nákupu v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou
súť. odbor č. 15 – Ekonomika a riadenie
Riešiteľ:
Zavacký Samuel
Konzultant:
Ing. Pristašová Martina
Dobové prvky v tvorbe súčasných účesov
súť. odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Riešiteľ:
Gajdošová Eva
Konzultant:
Bc. Baranová Daniela
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Spievam, spievaj, spievajme – môj spevník
súť. odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Riešiteľ:
Guba Roland
Konzultant:
Ing. Fecáková Anna
Úroveň jednotlivých prác hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá určila
nasledovné poradie:
1.miesto - Analýza nákupu v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou
2.miesto - Cyrilo-Metodejská tradícia aj na našej škole
3.miesto - Dobové prvky v tvorbe súčasných účesov a Spievam, spievaj, spievajme – môj
spevník
Mimo vyššie uvedených prác do krajského kola SOČ postúpili práce ,, Ako mi internet
pomáha pri efektívnom učení“ a ,,Prípravky na farbenie vlasov“.
Dňa 5.apríla 2013 sa v priestoroch SOŠ Stará Ľubovňa uskutočnila krajská
prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali žiaci Samuel
Zavacký, Tomáš Pira, Juraj Stebila, Klaudia Kizáková, Gajdošová Eva a Roland Guba.
Svoje vedomosti a zručnosti prezentovali v piatich súťažných odboroch:
č.01 Problematika voľného času, č.13 História, filozofia, právne vedy,
č.14
Tvorba učebných pomôcok, č.15 Ekonomika a riadenie, č.16 Teória kultúry, umenie,
umelecká, odevná tvorba. Jednotlivé súťažné práce hodnotili odborné komisie. Žiaci našej
školy nepostúpili v silnej konkurencii do celoslovenského kola, aj keď svoje práce
odprezentovali na kvalitnej úrovni.
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 volejbalový
turnaj zmiešaných družstiev. Na príprave tejto akcie spolupracovali členovia ŽŠR a žiaci
tretích ročníkov.
Druhým podujatím bola Vianočná akadémia. Táto akcia spríjemnila žiakom
predvianočný čas. Súčasťou tohto podujatia bolo vyhlásenie výsledkov medzitriednej súťaže
o najkrajšiu vianočnú výzdobu, vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu na
vianočnú tematiku a najlepší vianočný vinš, vianočné koledy. Na príprave tejto akcie
spolupracovali členovia ŽŠR.
Pri príležitosti veľkonočných sviatkov ŽŠR pripravila pre žiakov súťaž o najkrajšiu
veľkonočnú výzdobu tried. Žiaci preukázali svoju nápaditosť a kreativitu. Najlepšie triedy
boli za svoju aktivitu ocenené sladkou odmenou.
Poslednou súťažou, kt. pre žiakov pripravila ŽŠR, bola súťaž o najlepšie študijné
výsledky. Žiaci, ktorí na koncoročnej klasifikačnej porade dosiahli prospech
s vyznamenaním, zúčastnili sa výletu do košickej ZOO.
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Telovýchovná a športová činnosť v SOŠ AW v šk. r. 2012/2013
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.
Dátum
25. 09. 2012

Súťaž
Branno-športová vedomostná
súťaž Kamenica nad Cirochou

Miesto
10.

05. 10. 2012

Prvý kvalifikačný turnaj žiakov
SŠ v elektronických šípkach Košice
Florbal Junior team Medzilaborce

3.

22. 11. 2012

2. ročník nohejbalového turnaja
o pohár vedúceho odboru
školstva PSK Kežmarok

4.

13. 12. 2012

Nohejbalový turnaj o pohár
vedúceho odboru školstva PSK
Bardejov

4. – 12.

Dátum
16. 01. 2013

Súťaž
Druhý kvalifikačný turnaj žiakov
SŠ v elektronických šípkach Košice
Nohejbalový turnaj o putovný
pohár riaditeľky SOŠ AWMedzilaborce

Miesto
1.

12. 10. 2012

09. 02. 2013

1.

1.

4.

28. 02. 2013

28. 03. 2013
26. – 29. 05.
2013

Tretí kvalifikačný turnaj žiakov
2.
SŠ v elektronických šípkach Košice
Majstrovstvá Slovenskej
2.
republiky žiakov SŠ
v elektronických šípkach - Poprad
Medzinárodný volejbalový turnaj 6.
– Srbsko – Ruskij Kerestur

Zúčastnení
Lukáš Grib 2.A
Alexander Bega 2.A
Marián Dobda 2.A
Lenka Mihaličová 2.A
Veronika Pirníková 1.A
Veronika Prokopčáková 2. NŠ
Katarína Drugová 2. NŠ
Jarmila Palilndrápová 2. NŠ
Lukáš Grib 2.A
Alexander Bega 2.A
Marián Dobda 2.A
Matej Lutaš 2.A
Bogdan Osvicinskij 2.A
Bc. Pavel Lukáčik
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslav Vojník
Ing. Slavomír Gališin
Bc. Pavel Lukáčik
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslava Gičová
Ing. Slavomír Gališin
Mgr. Karel Mazanec
p. Michal Stirčák

Zúčastnení
Veronika Prokopčáková 2. NŠ
Katarína Drugová 2. NŠ
Jarmila Palilndrápová 2. NŠ
Bc. Pavel Lukáčik
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslav Vojník
Ing. Slavomír Gališin
Patrik Vasilenko 1. NŠ
Lukáš Grib 2.A
Alexander Bega 2.A
Michal Stirčák
Veronika Prokopčáková 2. NŠ
Katarína Drugová 2. NŠ
Jarmila Palilndrápová 2. NŠ
Veronika Prokopčáková 2. NŠ
Katarína Drugová 2. NŠ
Jarmila Palilndrápová 2. NŠ
Patrik Vasilenko 1. NŠ
Matúš Hudák 3. B
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17. 06. 2013
19. 06. 2013

KomPrax – školský nohejbalový
turnaj
KomPrax – mestský volejbalový
turnaj

1. – 6.
1.

4.

21. 06. 2013

KomPrax – mestský futbalový
turnaj

2.

3.

5.

Bogdan Osvicinskij 2. A
Lenka Čerevková 3. A
Michaela Žumarová 3. A
Dominika Varcholová 3. A
Veronika Prokopčáková 2. NŠ
Žiaci a učitelia SOŠ A W
Patrik Vasilenko 1. NŠ
Matúš Hudák 3. B
Marián Dobda 2. A
Alexander Bega 2. A
Maroš Kantuľák 2. A
Kristián Bejda 2. A
Miroslav Giňa 1. NŠ
Lenka Čerevková 3. A
Michaela Žumarová 3. A
Dominika Varcholová 3. A
Lívia Džupinová 3. A
Lenka Mihaličová 2. A
Patrícia Halčinová 2. A
Roman Cigánik 3. A
Alexander Bega 2. A
Lukáš Grib 2. A
Marián Dobda 2. A
Kristián Bejda 2. A
Patrik Vasilenko 1. NŠ
Miroslav Giňa 1. NŠ
Matúš Hudák 3. B
Kristián Šepták 1. A
Lenka Čerevková 3. A
Michaela Žumarová 3. A
Dominika Varcholová 3. A
Lívia Džupinová 3. A
Patrícia Halčinová 2. A

V septembri sa uskutočnili Účelové cvičenia v 1. a 2. ročníkoch študijných a učebných
odborov. Vedúcim účelových cvičení bol Mgr. Miroslav Vojník, inštruktormi v jednotlivých
triedach boli : Mgr. Savčáková, Mgr. Demko a Bc. Baranová. Účelové cvičenia poskytli
žiakom potrebné teoretické a praktické poznatky ako východiská pre potrebné zvládnutie
situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných okolnosti ohrozujúcich človeka a okolité
prostredie. Ich cieľom bolo :
- spoznať, čo je obsahom turistiky
- oboznámiť sa s táborením, bivakovaním a ich zásadami
- poskytovať pomoc iným v prípade ohrozenia zdravia a života
- sebavzdelávanie a zdokonaľovanie v CO
- chrániť prírodu a utvárať zdravé životné prostredie
- oboznámiť sa s pravidlami cestnej premávky
V dňoch 21. 5. 2013 – 24. 5. 2013 bol zrealizovaný Účelový Telovýchovno-výcvikový
kurz - plavecký výcvik v 2. ročníkoch študijných a učebných odborov vo Vojenskej
zotavovni a hoteli, ktorá sa nachádza v centre rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Kurz
nadväzoval na výučbu plávania základnej školy. Žiaci si osvojili športové a úžitkové spôsoby
plávania, zvýšila sa úroveň ich pohybových schopností, upevnilo sa ich zdravie, zvýšila sa

22

telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Vedúcim kurzu bol Mgr. Vojník, inštruktormi boli
Mgr. Vojník, Ing. Bezeková a Mgr. Savčaková.
V dňoch 21. 5. 2013 – 24. 5. 2013 bol zrealizovaný aj Kurz na ochranu života a zdravia
v 3. ročníkoch študijných a učebných odborov internátnym spôsobom pobytu vo Vojenskej
zotavovni a hoteli, ktorá sa nachádza v centre rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Obsah
kurzu nadväzoval na účelové cvičenia a tvorila ho teoretická príprava, praktický výcvik a
mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Počas kurzu sa kládol dôraz aj na overenie
výstupných vedomostí žiakov v poskytovaní zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na
situáciu ohrozenia materiálnych hodnôt a prírody. Účastníci kurzu zároveň absolvovali aj
zdokonaľovací plavecký výcvik. Inštruktormi boli Mgr. Vojník, Ing. Bezeková a Mgr.
Savčaková.
V dňoch 22. 5. 2013 – 24. 5. 2013 bol zrealizovaný Kurz na ochranu života a zdravia
v 3. ročníkoch študijných a učebných odborov s dennou dochádzkou. Vedúcim kurzu bol Ing.
Murín, inštruktormi boli Ing. Murín a Mgr. Demko.
Dňa 27. 5. 2013 sa uskutočnili Účelové cvičenia v 1. a 2. ročníkoch študijných a učebných
odborov a v 1. ročníkoch dvojročných učebných odborov po triedach. V nadväznosti na
získané poznatky v oblasti teoretického a praktického vzdelávania účelové učivo poskytlo
žiakom doplňujúce, rozširujúce, upevňovacie a overovacie vedomosti, zručnosti a
kompetencie potrebné na zvládnutie situácií a aktivít, ktoré môžu nastať vznikom
nepredvídaných skutočností.
V oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov boli organizované podujatia:
V školskom roku 2012/2013 sa súťaže Expert geniality show na našej škole
zúčastnilo 18 študentov. Súťaž spočívala vo vypracovaní testov z dvoch súťažných tém,
ktoré si každý súťažiaci zvolil spomedzi štyroch tém: 1. Spoločnosť kedysi a dnes
(dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), 2. Tajomstvá prírody (biológia, fyzika,
astronómia, chémia), 3. Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia) a 4. Do you
speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).
Študenti boli rozdelení do dvoch skupín podľa kategórií. V kategórii Expert O12 (žiaci
1. a 2. ročníka stredných odborných škôl) súťažilo 10 a v kategórii Expert O34 (žiaci 3.
a 4. ročníka stredných odborných škôl) 8 študentov. Najčastejšími témami boli: Tajomstvá
prírody a Do you speak English?
Umiestnenie žiakov SOŠ AW Medzilaborce v rámci Slovenska:
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Celkové
poradie
209
332
385
422
503
627
692
760
784
836
833
861

Priezvisko a meno
Buberová Žaneta
Lindor Erik
Lesniková Miroslava
Španová Simona
Kvašková Mária
Kuliková Simona
Žumárová Michaela
Guba Roland
Hoang Dávid
Hudaková Ivana
Džupinová Lívia
Licková Lídia

Trieda
I. A
III. A
II. A
II. A
II. A
III. A
III. A
III. A
I. A
I. A
III. A
III. A

Kód
16631
16656
16640
16637
16639
16653
16634
16638
16660
16632
16655
16636

Výsledné
skóre
148,52
122,86
117,18
111,95
101,16
80,81
70,44
61,27
60,15
53,05
52,29
46,16
23

13.
14.
15.
16.
17.
18.

910
903
904
992
994
1031

Romža Peter
Lukčo Viktor
Kollárová Denisa
Karolová Anna
Kasanderová Dáša
Suchá Žaneta

I. A
III. A
III. A
II. B
II. B
I. A

16635
16651
16654
16641
16652
16633

39,99
36,55
36,51
22,77
22,25
9,84

V mesiaci november 2012 sa uskutočnila celonárodná zbierka ULIČNICA. Tento v poradí
už 5. ročník sa rozšíril do 102 miest a obcí na území celého Slovenska. Viac ako 3000
dobrovoľníkov Hodiny deťom Vás v tento deň oslovovalo, aby ste prispeli do pokladničky
ľubovoľným príspevkom. Všetkých prispievateľov odmeňovali Hugovým odznakom.
Samozrejme medzi nimi nemohla chýbať ani stredná odborná škola Andyho Warhola a jej
dobrovoľníčky Mirka Lesníková a Jessika Pješťaková. Ako aj po minulé roky oslovovali
všetkých žiakov a zamestnancov našej školy. V poobedňajších hodinách vyrazili do ulíc
mesta a snažili sa vyzbierať pre detičky čo najvyššie príspevky. Ich úsilie nevyšlo nazmar.
Výsledná suma zbierky bola 89,93 eur. Ďakujeme každému kto prispel a naším
dobrovoľníčkam za ich veľké úsilie.
Červené stužky - šiesty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1.
septembra 2012 a vyvrcholil 1. decembra 2012 - na Svetový deň boja proti AIDS. Aj tento
školský rok SOŠ Andyho Warhola zaradila túto kampaň medzi svoje aktivity. Zameranie
kampane bolo nasledovné:
Na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS.
Na mladého človeka a jeho vedenie k zdravému životnému štýlu. Kampaň je
kampaňou mladých a je venovaná mladým.
Na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS.
Na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou
problematikou.
Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do prevencie ochorenia AIDS a boja s touto zákernou
chorobou.
a) Začali umiestnením informačného plagátu na nástenných novinách v priestoroch
školy. Nasledovala výroba červených stužiek, ktoré sú symbolom kampane.
b) Dňa 30.11.2012 tieto stužky rozdávali naše dobrovoľníčky Simona Kostilníková,
Anička Čeremetová žiakom a zamestnancom školy.
c) V spolupráci s oddelením podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Humennom boli pripravené prednášky na témy:
Drogy......čo by ste mali o nich vedieť a Následky predčasného pohlavného života
s dôrazom na problematiku AIDS. Prednášku viedla Mgr. Lenka Lesňáková.
d) Posledným bodom programu bolo premietnutie filmu „Do tváre“. Ide o dokument,
ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V
informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.
e) 1.3.2013 sa v priestoroch našej školy uskutočnil prieskum telesného vývoja u žiakov
prvého a druhého ročníka. Cieľom uvedeného projektu je získať podklady pre
zhodnotenie telesného vývoja detí a mládeže. Pracovníci RÚVZ zisťovali základné
parametre ako telesná hmotnosť, výška a obvodové miery (obvod hlavy, hrudníka,
bokov a ramena). Súčasťou prieskumu bolo aj sledovanie tzv. sociálneho pozadia
každého respondenta. Zároveň boli žiaci oboznámený o zdravom životnom štýle
a stravovaní. Výsledky tohto prieskumu sú zverejnené na stránkach regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
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f) V piatok 12.4.2013 sa uskutočnila verejnoprospešná zbierka nadácie Liga proti
rakovine. Deň narcisov naplnil opäť ulice našich miest pocitom nádeje
a spolupatričnosti. Tento rok sa k dobrovoľníkom tejto zbierky pripojila aj Stredná
odborná škola Andyho Warhola. Naši žiaci ponúkali žlté narcisy v priestoroch školy.
Symboly zbierky predstavujú nádej pre všetkých bojujúcich s onkologickými
ochoreniami. Nie je preto prekvapujúce, že sa vyzbieralo mnoho príspevkov. Medzi
dobrovoľníčkami boli F. Kizáková, K. Kizáková, M. Belejová a Škovránová. Za ich
snahu im patrí veľká vďaka. Podarilo sa im vyzbierať 107 eur. Naše poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli a vedeniu našej školy, ktorá nám pomohla zorganizovať
a zapojiť sa do tejto zbierky.
g) 11.5.2013 žiačky druhého ročníka navštívili ambulanciu doktorky Tatiany Cepkovej.
Programom tohto stretnutia bolo predchádzanie vzniku rakoviny kŕčka maternice
a poskytnutie dievčatám optimálneho rozsahu informácií o zmenách, ktoré
sprevádzajú obdobie dospievania tak, aby pochopili ich biologické zákonitosti a
individuálne rozdiely. Zároveň sa dievčatá zapojili do programu „s tebou o tebe“,
ktorého cieľom je upevňovať u dievčat žiaduce zdravotné a hygienické návyky,
návyky správnej životosprávy, komunikácie a vzťahov.
h) Tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 už po deviaty raz patril celoslovenskej
zbierke Týždeň modrého gombíka. Výťažok zo zbierky tento krát poputuje deťom
do dvoch regiónov na severo-západe africkej Ugandy. Príspevky pomôžu zabezpečiť
deťom lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť ich základom hygieny. Tento rok
boli naše dobrovoľníčky Miroslava Lesníková, Mária Kvašková, Jesika Pješčaková
a Simona Španová. Zbierka prebiehala v dopoludňajších hodinách v priestoroch školy.
Popoludní sa naše dobrovoľníčky presunuli do ulíc mesta. Podarilo sa im vyzbierať
104
eur. Každého za príspevok odmeňovali symbolom zbierky – modrým
gombíkom. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili zbierku a prispeli.
i) 13.6.2013 sa uskutočnila v rámci VMaR prednáška Predčasný pohlavný život a jeho
následky. Pre žiačky dvojročných učebných odborov. Zároveň sa naše študentky
zapojili do programu „S Tebou o Tebe“.
Osobitná pozornosť bola venovaná žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vykonali sa s nimi sedenia na tému „Hygiena a ako sa efektívne učiť“. V mesiaci
september podľa dostupných informácii sa vyhodnotila úspešnosť prijatia maturantov na
vysoké školy. V minulom školskom roku z celkového počtu 12 uchádzačov bolo prijatých 11
študentov, ktorí študujú.
V spolupráci
s Centrom
pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie
v Medzilaborciach bola zabezpečená a séria stretnutí s psychologičkou Mgr. Bičejovou. Dňa
20.11.2012 to bolo stretnutie so žiakmi I.A triedy na tému “Ako sa efektívne učiť
a adaptačný proces“. Toto stretnutie prebiehalo formou diskusie, ktorá bola spojená
s aktivitami žiakov. Dňa 11.12.2012 to bolo stretnutie so žiakmi druhých ročníkov na tému
„Problémové správanie“. Pre žiakov prvého ročníka pod názvom “Konflikty a riešenie
konfliktov“. 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 a emócie vhodným spôsobom t. j. neútočne a dospelejším
spôsobom.
Tieto stretnutia s psychologičkou boli veľmi dobré a žiaci mali o to veľký
záujem. Dňa 13.2.2013 bolo zorganizované stretnutie pedagogických zamestnancov
s psychologičkou z CPPPaP Mgr. Bičejovou na tému „Komunikácia a práca
s problémovými žiakmi“. Toto neformálne stretnutie bolo prvým krokom spolupráce medzi
CPPPaP v Medzilaborciach a pedagogickými zamestnancami SOŠ AW. Dňa 26.3.2013 to
bolo stretnutie končiacich ročníkov s psychologičkou Mgr. Bičejovou na tému „Ako
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zvládnuť maturitu bez stresu“. Stretnutie bolo venované tomu ako pracovať so stresom, ako
ho pretransformovať na eustres, ako sa efektívne učiť a využívať pamäťové schopností. Pre
končiace ročníky dňa 9.4.2013 sa uskutočnilo stretnutie s pracovníkmi Úradu práce
v Medzilaborciach. Pracovníčky ÚP informovali o možnostiach zamestnanosti v regióne
a o tom ako majú postupovať študenti po skončení školy. Dňa 16.4.2013 študenti III. A triedy
s psychologičkou Mgr. Bičejovou vypracovali test profesionálnej orientácie a merania
inteligencie, ktorý má byť nápomocný pri výbere vysokej školy. Testy Proforient
psychologička vyhodnotila a dňa 12.6.2013 na základe analýzy štruktúry inteligencie
vyhodnotila každého študenta individuálne.
Práca výchovného poradcu je úzko spätá s prácou triednych učiteľov ale aj ostatných učiteľov
a majstrov odborného výcviku.
Úsek školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
V oblasti školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
činnosť výchovného poradcu je zameraná hlavne na zabezpečenie agendy k integrácií žiakov
a sprostredkovanie metodickej pomoci pre učiteľov k integrácií žiakov. Metodickú pomoc pri
vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov poskytli pracovníci z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Medzilaborciach a z Centra
špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove.
Vypracované IVVP boli predložené na schválenie riaditeľke školy
a špeciálnym
pedagogičkám z CPPPaP.. V priebehu školského roka 2012/2013 sam neustále sledoval stav
integrovaných žiakov. Zabezpečoval sa pomoc a poradenstvo integrovaným žiakom
prostredníctvom osobného pohovoru so žiakmi, vyučujúcimi a rodičmi a sprostredkovala sa aj
odborná pomoc pre žiakov.
Úsek činnosti koordinátora protidrogovej prevencie
V tejto oblasti koordinátor protidrogovej prevencie realizoval účinné nástroje na
predchádzanie nežiaducim javom a zabezpečoval spolu s ostatnými pedagogickými i
nepedagogickými zamestnancami zvýšenie pocitu bezpečnosti v škole. Už tradične posledný
novembrový týždeň, ktorý je týždňom boja proti drogám sa pre študentov tretích ročníkov
zorganizovalo stretnutie s abstinujúcim alkoholikom.. Toto stretnutie bolo zorganizované
v našej školskej knižnici, kde študenti mali možnosť vypočuť si životný príbeh človeka, ktorý
už 34 rokov je abstinujúcim alkoholikom. Toto stretnutie bolo preventívnym opatrením
predchádzania nežiaducich javov. Vyvrcholením týždňa boja proti drogám bolo
zorganizovanie bezplatného darcovstva krvi na transfúznej stanici v Humennom. Dňa
13.12.2012 sa piati žiaci z končiacich ročníkov zúčastnili darovania krvi. V rámci
preventívnych aktivít predchádzania nežiaducich javov sa pripravovali aj nástenné noviny
s protidrogovou tematikou. Zabezpečovalo sa aj zhromažďovanie protidrogovej literatúry
a sprístupňovalo žiakom a pedagógom. V rámci protidrogovej prevencie boli zorganizované
stretnutia s koordinátorkou protidrogovej prevencie z CPPPaP Mgr. Bickovou a žiakov
prvých a druhých ročníkov. Dňa 4.2.2013 to bolo stretnutie pre žiakov I. A triedy pod
názvom „Čo oči nevidia a uši nepočujú a zdravý životný štýl“. Pre druhé ročníky bolo
stretnutie pod názvom „Hľadám svoje miesto na Zemi“, ktoré sa konalo dňa 19.4.2013 pre
II. A triedu a 29.4.2013 pre II. B triedu. 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). Týmto názorným spôsobom
študenti mali možnosť vidieť škodlivý účinok cigariet na ľudské zdravie. Tieto stretnutia boli
zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti. Tohto školského roku sme sa zapojili
do 19 ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou
„Prečo som na svete rád/rada“. Študentky Dominika Varcholová a Dáša Kasanderová
vyjadrili prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a k závislosti. Ich
výtvarné práce nezískali ocenenie, ale aj napriek tomu to malo prínos pri vytváraní aktívneho
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protidrogového postoja. V rámci protidrogovej prevencie nielen koordinátor protidrogovej
prevencie ale aj všetci vyučujúci svojim prístupom a aktivitami napomáhalu predchádzaniu
nežiaducim javom v škole a prispievali k zvýšeniu pocitu bezpečnosti v škole.
Úsek prevencie a riešenia šikanovania
„Sme škola kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách“, to je princíp ku ktorému
sa hlási aj naša škola. V priebehu tohto školského roka sa nezistili žiadne známky šikanovania
na škole. Ale aj napriek tomu všetci vyučujúci dbajú na to, aby sa šikanovaniu na škole
zamedzilo. Dosiahli sme to hlavne tým, že si všímame správanie žiakov a je zabezpečený aj
pedagogický dozor počas prestávok. Aj preventívne opatrenia napomáhajú tomu, že sme
prejavy šikanovania nezaznamenali. Jedným z preventívnych opatrení v tejto oblasti bolo
stretnutie študentov s členmi PZ pod názvom „Právna zodpovednosť za delikventné
správanie mladých ľudí“. Náčelník PZ Medzilaborce študentov zaujal konkrétnymi
prípadmi z praxe týkajúcich sa delikventného správania sa mladých ľudí. Študenti na tomto
stretnutí osobne mali možnosť opýtať sa na to čo ich zaujíma z danej problematiky. Táto
akcia sa konala dňa 19.4.2013 pre študentov II.A triedy a dňa 29.4.2013 pre študentov II.B
triedy. Zhotovili sa nástenné noviny, kde študenti mohli získať informácie o priamych
a nepriamych prejavoch šikanovania. Študenti boli prostredníctvom svojich triednych
učiteľov informovaný o vnútornom školskom poriadku, poznajú svoje práva, povinnosti ale
poznajú aj sankcie v prípade porušenia vnútorného školského poriadku. V rámci účinnej
prevencie šikanovania všetci pedagogickí zamestnanci sa snažili vytvoriť dobrú klímu
spolupráce medzi študentmi, rodičmi a ostatnými zamestnancami, aby sa známky šikanovania
vôbec neprejavili.
Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy :
September 2012:
- „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/
Október 2012:
- jesenná úprava areálu školy a areálu odborného výcviku, starostlivosť o zeleň v areáli školy
/prvé, druhé a tretie ročníky/
November 2012:
- 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 jubilejného 10. ročníka súťaže „ Pomôž škole a chráň prírodu“
s firmou MILK-AGRO pre školský rok 2012/2013
December 2012:
- nezastupiteľne miesto majú exkurzie v environmentálnej výchove. Dňa 3. 12. 2012 žiaci
z odboru obchodná akadémia absolvovali exkurziu do Poľska. Navštívili sklársky závod
v Krosne. Najvýznamnejším prínosom bolo upevňovanie a rozširovanie teoretických
vedomostí v praxi, utváranie environmentálnych návykov a zvykov environmentálneho
konania a správania sa v životnom prostredí.
- v spolupráci so Správou CHKO Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach
priemetnutie filmu spojené s besedou na tému: „Dopad priemyselnej a potravinárskej
výroby na životné prostredie“ - / pre žiakov 3.A triedy/
- „Vianočné aranžovanie“ – zachovávanie tradícií, využívanie prírodného a odpadového
materiálu pri skrášľovaní interiéru tried ako aj celej školy
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Január 2013:
- dňa 29.1. 2013 sme sa prvýkrát zapojili do akcie organizovanej Slovenskou ornitologickou
spoločnosťou: Sčítanie vtáctva na školských dvoroch - 2013. Okrem možnosti pozorovania
naozaj pekného prírodného divadla pre našich študentov sme sa tohto roku chceli pochváliť
počtom a druhovým zložením operencov na našom kŕmidle. Celkovo bolo počas sčítania
zistených 10 druhov vtákov: sýkorka bielolíca, sýkorka belasá, sýkorka uhliarka, sýkorka
hôrna, stehlík zelený, stehlík pestrý, stehlík čížavý, glezg hrubozrnný, brhlík lesný a ďateľ
veľký. Vtáky pozoroval a určoval žiak II. A triedy Bogdan Osvicinskyj.
- dňa 30.1. 2013 sa žiaci štvrtého ročníka našej školy zúčastnili v priestoroch Informačného
strediska Správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach na podujatí Týždeň mokradí,
ktorý bol organizovaný pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. 2. 2013). Zároveň si
prezreli výstavu fotografií pod názvom Príroda vo fotografií, ktorá bola zapožičaná
Zespólom parkov Krajoobrazových v Krosne, v priestoroch Informačného strediska CHKO
Východené Karpaty v Medzilaborciach
Február 2013:
- ekologická exkurzia na dotrieďovacie stredisko komunálneho odpadu v Medzilaborciach.
Študenti III.B a II.B si pod vedením kompetentných zamestnancov prevádzky mohli prezrieť
linku, kde sa dotrieďuje odpad z kontajnerov na separovaný zber odpadov, nakoľko tento
odpad býva znečistený aj inými zložkami odpadov, ktoré tam nepatria. Prehliadka sa skončila
besedou, počas ktorej sa žiaci mohli podrobnejšie dozvedieť informácie, ktoré ich zaujímali.
Marec 2013:
- pri príležitostí Svetového dňa vody /22. Marec/ boli zrealizované tieto aktivity:
1/ prednáška spojená s besedou na tému : „Problematika pitnej vody z pohľadu
prevádzkovateľa vodovodnej siete“ za účasti pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a. s., závod Humenné, p. Miloša Belicu a Ing. Vladimíra Čopa
2/ prehliadka čističky odpadových vôd v Medzilaborciach pre žiakov 3. A triedy
3/ kvíz o vode – cieľom vedomostnej súťaže bolo aktívne zapojiť študentov všetkých
ročníkov do riešenia úloh so špecifickým zameraní na problematiku vody. Najlepší študenti
boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Výsledky:
Poradie jednotlivcov:
1.miesto: Bogdan Osvicinskyj – II. A,
2. miesto: Patrik Kostilník – II. A
3. miesto: Žaneta Buberová – I. A
Poradie tried:
1. miesto
II. A
40,4 bodov
2. miesto
IV. A
39,1 bodov
3. miesto
I. A
36,5 bodov
- príprava výtvorov z obalov výrobkov Sabi pod vedením učiteľa Mgr. Mariána Mazanca
Apríl 2013:
- skrášľovanie životného prostredia školy patrí medzi prvoradé úlohy environmentálnej
výchovy na našej škole. V mesiaci apríl sme pokračovali v realizáciu tejto úlohy. Čistili sme
priestory školských areálu a odborného výcviku, odstránili sme nežiaduci odpad / prvé, druhé
a tretie ročníky/. Zároveň sme upravili terén pri oplotení. Najväčšiu zásluhu mali žiaci III.B Michal Chripák, Daniel Firkaľ, Tomáš Licko, Tomáš Pirohanič, David Duleba, Slavomír Jalč.
- vyžínanie a ošetrenie okolia ihličnatých stromčekov v areáli školy, ktorú realizovali
nasledovní žiaci: Dušan Turčan, Patrik Horvát – II.B, Peter Lopata, Lukáš Kostilník III.B
Máj 2013:
-vyhodnotenie 10. ročníka súťaže „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“ s firmou MILKAGRO Prešov, ktorej cieľom bolo podpora zdravého životného štýlu a ochrana životného
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prostredia. Naša škola bola ocenená v kategórií E1 /výtvor z obalov výrobkov SABI/
prvým miestom za výrobok - obraz Andyho Warhola. Zapojením sa do tejto súťaže sme
sa usilovali upevniť u našich študentov kladný vzťah k prírode, naučiť ich konať uvedomele,
zodpovedne a aby si tieto návyky preniesli do budúcnosti. Najaktívnejšími boli žiaci 2.A
triedy – odbor obchodná akadémia.
Jún 2013:
- inštruovanie žiakov so základmi (ekologického) táborenia v prírode počas letného obdobia
- vyhodnotenie environmentálnej činnosti na škole v školskom roku 2012/2013
Aktivity mimo vyučovacích hodín:
Úprava areálu školy
-starostlivosť o zeleň v areáli školy
Voda ako základná zložka životného prostredia
- vedenie žiakov k šetreniu vodou
- čistenie studničky a vodných tokov o okolí svojho bydliska
Elektrická energia
- vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou
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
živočíchy),
- zhotovenie kŕmidiel a búdok pre vtáčiky, umiestnenie v okolí školy,
- prikrmovanie vtáčikov počas zimy,
Plnenie úloh environmentálnej výchovy bolo pravidelne sledované na zasadnutiach
predmetových komisií a vedením školy. V budúcnosti máme záujem i naďalej rozvíjať
a skvalitňovať podujatia v oblasti environmentálnej výchovy. Tieto aktivity korešpondujú
s odbormi, ktoré sa v súčasnosti na škole vyučujú.
Organizovanie besied, prednášok a kultúrnych podujatí školskou knižnicou :
1. Vydali sme špeciálne 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. Hlavný cieľ vydávania nášho časopisu ostáva
naďalej aktivizovať žiakov a usmerňovať ich voľný čas správnym smerom
2. Žiaci a ich učitelia sa zapojili do celoslovenskej súťaže o Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice, ktorej téma bola Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Všetci
zúčastnení sa podieľali na školskom projekte s názvom Spoznaj, pochop, nezabúdaj...
a mottom Spoznaj minulosť, aby si pochopil súčasnosť, tvoril lepšiu budúcnosť a
neopakoval chyby minulosti.
Náš kľúč otváral dvere do minulosti cez poznanie života našich predkov, nášho okolia,
významných osobností a rôznych známych i menej známych faktov. Spracovali sme
školský projekt v piatich konkrétnych krokoch, ktorý sme postupne realizovali.
Zo zverejneného vyhodnotenia sme zistili niekoľko zaujímavých faktov. Celkovo do
hodnotiaceho kola súťaže postúpilo 299 školských knižníc, z toho 236 školských knižníc
v základných školách a 63 školských knižníc v stredných školách. Naša škola sa
umiestnila na zaujímavom 37 mieste s počtom bodov 84 (celkový počet bodov 150)
Ocitli sme sa za ôsmimi gymnáziami a piatimi SOŠ z celkového počtu 63 slovenských
stredných škôl, čo je pozoruhodné umiestnenie.

29

3. Školský projekt s názvom Spoznaj, pochop, nezabúdaj... sme realizovali v niekoľkých
krokoch. Prvým krokom bolo zverejnenie a vysvetlenie témy tohtoročnej súťaže žiakom
prvých až tretích ročníkov. Dôvod, prečo sme do toho nezapojili i žiakov končiacich
ročníkov, je čisto pragmatický. Vychádzali sme z toho, že príprava na stužkové slávnosti
plne zamestnáva našich najstarších žiakov.
Po stotožnení sa s témou súťaže sa najskôr niektorí žiaci rozhodli navštíviť mestskú
knižnicu, kde hľadali inšpiráciu a zdroje svojich prezentácií. Užitočné informácie našli aj
v školskej knižnici a na internete. Medzitým si ujasnili tému svojho bádania. Postupne
začali spracovávať pripravený materiál a vytvárať prezentácie.
4. V rámci projektu Spoznaj, pochop, nezabúdaj... dňa 22. októbra 2012 si žiaci
jednotlivých tried pripravili pre svojich spolužiakov odborný seminár, na
ktorom prezentovali svoje poznatky, fakty a dojmy v témach: Medzilaborce - súčasnosť
a história, Krasnyj Brid - maľované selo, Historický pohľad na školstvo, Známe osobnosti
z okresu Medzilaborce. Keďže v knihách sú uložené rôzne myšlienky, skúsenosti a
múdrosť jednotlivcov i celého ľudstva, rozhodli sme sa aj my vytvoriť z prezentácií malú
školskú publikáciu, aby sme mohli uložiť a zachovať svoje zistenia pre ďalších
spolužiakov.
5. V poobedňajších hodinách 22. októbra 2012 sa vybraní žiaci, jednotlivci aj dvojice
snažili pozrieť na minulosť a život svojich predkov očami mladých umelcov. Vzali do rúk
ceruzky a farby rôzneho druhu, aby zobrazili svoje zážitky a skúsenosti z exkurzie na
výkresoch. Tie sme následne zverejnili na jednej z násteniek školy. Pohľadmi do
minulosti sme uzatvorili náš netradičný deň – jeden z mnohých dní v škole, ale zároveň
výnimočný na bohaté podnety, ktoré zanechajú svoju stopu a v budúcnosti zostanú ako
pekná spomienka na zaujímavé podujatie.
V najbližšom období plánujeme ešte dať do vhodnej podoby našu školskú publikáciu,
ktorá je momentálne v štádiu korekcií a jazykovej úpravy. Výrok, ktorý sa pripisuje Blaise
Pascalovi, hovorí: „Najlepšie knihy sú tie, o ktorých si čitateľ myslí, že ich mohol sám
písať.“ Myslíme si, že dobrú a hodnotnú školskú publikáciu vedia vytvoriť i naši študenti.
Chceme im ukázať cestu a presvedčiť ich o tom, že ich úsilie a práca mala zmysel. Sme
presvedčení, že školská publikácia, ktorú vytvoria, bude dostatočne hodnotná, aby si ju
prečítali aj iní. Je to tiež jeden zo spôsobov, ako si vážiť prácu, nezabúdať na časy minulé
a poučiť sa z nich.
Záverečným krokom nášho školského projektu bude spracovať krátky film pomocou
žiakov zo študijného odboru mechanik počítačových sietí. Film bude výpoveďou o celej
práci na našom školskom projekte a pripomenutím, že každá snaha nakoniec prinesie
svoje ovocie.
6. V stredu 28. novembra 2012 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na besede v rámci Živej
knižnice a Týždňa boja proti drogám. Naši študenti čítali priamo tvárou v tvár živú
knihu v podobe neformálneho rozhovoru s človekom, členom Klubu ľudí usilujúcich
o striedmosť M-KLUS Medzilaborce, ktorý vo svojom živote prekonal ťažké prekážky.
Pán Vasiľ Jalč, abstinujúci alkoholik, veľmi otvorene a bez zábran hovoril o svojej
životnej skúsenosti s alkoholom a bez okolkov odpovedal na všetky otázky žiakov.
7. V marci sa naša školská knižnica pripojila k mnohým knižniciam na Slovensku
a pripravila pre svojich žiakov a čitateľov podujatie Naj kniha, podstatou ktorého bolo
pripraviť príjemné posedenie s knihami, spojené s prezentáciou a besedou o zaujímavých,
nevšedných publikáciách. Celkovú atmosféru dotvárali jemné zvuky Vivaldiho tvorby.
Ťažisko celého zámeru sme orientovali na knihy z domácich knižníc učiteľov a žiakov,
ktorí neváhali a priniesli svoje najzaujímavejšie kúsky, aby sa nimi pochválili a súčasne
vniesli trochu osviežujúcich chvíľ do všedných školských dní. Akcie sa zúčastnilo 95
žiakov školy a 9 zamestnancov školy participovalo na projekte.
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Podarilo sa nám vystaviť obdivuhodné publikácie, z ktorých sme zostavili rôzne rebríčky:
najväčšia kniha (Atlas podnebí ČSR), najmenšia kniha (Moje základné práva v Európskej
únii), najstaršia (Ročník módneho časopisu z roku 1889), najťažšia kniha (Atlas ČSR)
a najzaujímavejšia kniha pre žiakov a pre zamestnancov školy (okrem najstarších kníh aj
Kuchárska kniha pre blondínky a Encyklopédia poľovníctva). Najčítanejšou knihou našich
žiakov podľa uskutočnenej ankety boli: Harry Potter, Púštny kvet, Amnestia na zradu.
Výnimočnými skoro pre všetkých sa stali dve publikácie v maďarskom jazyku, a to
zviazané ročníky módnych časopisov z rokov 1889 a 1894 našej učiteľky Mgr. Lutašovej,
v ktorých žiaci obdivovali nielen módne kreácie tej doby, ale aj rôzne doplnky, klobúčiky,
čipky, výšivky či vychádzkové paličky. Naše kaderníčky zaujali hlavne originálne dobové
účesy.
Veľkú pozornosť si zaslúžili aj dva staré školské zošity, ktoré si ich majitelia uchovali do
dnešných čias ako vzácne spomienky/predmety. Išlo o štyridsaťštyriročný zošit z prvého
ročníka vtedajšej základnej deväťročnej školy a štyridsaťročné zrkadielko so známkami či
včeličkami tiež z prvého ročníka.
Všetky tieto podnety nás preniesli do sveta kníh spolu s nevšednými spomienkami
a rozprávaním učiteľov a stali sa pre našich žiakov lahodným osviežením.
Spolupráca Školskej knižnice a PK Jazyk a komunikácia, Človek, hodnoty a spoločnosť
pri organizovaní spoločných aktivít.
1. V septembri sme sa so školský časopis znovu zapojili do celoslovenskej súťaže PRO
SLAVIS 2012, 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
podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby, vzbudiť v
nich záujem o knihy, čítanie, písanie, slovenčinu, novinársku tvorbu, vlastnú
sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľného času. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 119
škôl s 360 časopismi.
2. Druhým krokom v rámci školský projekt s názvom Spoznaj, pochop, nezabúdaj...,
ktorý mal žiakom pomôcť pri zamyslení sa nad minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou,
bola exkurzia do poľského mesta Sanok spojená s návštevou skanzenu. Prečo práve
Sanok? Tento spôsob exkurzie sme si zvolili z viacerých dôvodov. Mnohí žiaci už počas
absolvovania základnej školy navštívili nejaký skanzen. Takže sme ich chceli primäť, aby
porovnávali a konfrontovali svoje doterajšie skúsenosti.
Okresné mestečko Sanok je vzdialené od Medzilaboriec približne 60 kilometrov. Život na
území severných Karpát, kde sa mesto rozprestiera, bol síce podobný ako v našom
regióne, ale je aj svedectvom o rôznorodosti kultúry a viery národností, žijúcich na území
svahov Karpát. Z dostupných zdrojov sme zistili, že v Sanoku sa nachádza najväčší
skanzen v Poľsku a tretí v Európe. Nielen rozlohou, ale aj rôznorodosťou, počtom
objektov a jeho neopakovateľnosťou. Za roky existencie sústredili v ňom viac ako
stopäťdesiat objektov z "dielne" Bojkov, Lemkov, Doliňanov a Pogórzanov. Podľa
jednotlivých etník je rozdelený aj samotný skanzen, ležiaci prevažne na rovine. Jednotlivé
stavby pochádzajú zo 17. až 20. storočia a sú usporiadané do typických dedinských celkov
s kostolíkmi, školami, krčmami, domami a hospodárskymi stavbami, medzi ktorými mali
výnimočné postavenie vodné a veterné mlyny.
Cestou z Poľska sme sa zastavili v obci Bodružal (okres Svidník), kde stojí unikátny
drevený kostolík, Chrám svätého Mikuláša zo 17. stor., tiež lemkovského typu. Od 2008
roku je zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
3. Pár dní pred Vianocami (20. 12. 2012) sa žiaci školy zapojili do VI. ročníka súťaže
Slovenčina hrou.
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Tohtoročná súťaž bola v mnohých ohľadoch iná ako minulé ročníky. Prvýkrát sa konala
pred zrakmi študentov a učiteľov z celej školy v priestoroch školskej jedálne, prvýkrát sa
používala moderná počítačová technika, prvýkrát do poroty zasadli učitelia, nielen
učiteľky a prvýkrát diváci mohli získať tombolu.
Do súťaže sa zapojili trojčlenné družstvá z piatich tried, ktoré si zvolili originálne názvy:
UŠKÁ z I. A – Žaneta Buberová, Žaneta Suchá, Ivana Hudáková,
HORÚCA MÚDROSŤ z II. A – Tomáš Pira, Majo Dobda, Bogdan Osvičinskij,
ŠMOLKOVIA, S. R. O. z III. A – Roland Guba, Lívia Džupinová, Erik Lindor,
CUCACI z III. B – Dávid Duleba, Tomáš Licko, Dominik Koman,
TVRDOSŤ JE BETÓN zo IV. A – Gabriel Varga, Juraj Stebila, Marek Labík.
Súťažiaci bojovali o najlepšie umiestnenie v 6 kolách. Išlo nielen o vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry, ale aj o kreativitu, tvorivosť a zručnosť. Úlohou družstiev
bolo napr. pohotovo vytvoriť reklamu podľa predlohy či zvládnuť rapové spievanie na
zadané slová. Porota oceňovala aj herecké nadanie súťažiacich pri dramatizácii literárneho
textu a čelovke. Jednotlivé družstvá podali excelentné výkony s primeranou dávkou vtipu
a humoru, o čom svedčil aj obrovský aplauz publika.
Takmer po troch hodinách naplnených vedomosťami a tvorivosťou jednotlivých družstiev
porota mohla určiť víťazov: 1. miesto obsadilo družstvo z III. A, veľmi tesne za nimi
skončilo družstvo z I. A, tretiu priečku obsadili žiaci z II. A.
4. V 1/2 školského roka sme vydali prvé dvojčíslo školského časopisu la BOREC.
Želáme si, aby bol časopis zaujímavý, poučný, aby z neho mali radosť nielen tvorcovia,
ale hlavne čitatelia, preto sme pristúpili k výrazným zmenám, ktoré sa týkajú formálnej aj
obsahovej stránky časopisu. Redakčná rada na čele so svojou šéfredaktorkou Mirkou
Lesníkovou (II. A) sa venujú obľúbeným rubrikám, ako šport, podujatia našej školy,
historické a kultúrne správy z nášho mesta, ochrana prírody, interview
atď.
Najaktívnejšou redaktorkou časopisu je Dominika Varcholová z III. A triedy. Okrem
redakčnej rady do časopisu prispievajú svojimi príspevkami i občasní prispievatelia
z radov žiakov aj učiteľov. Redakčná rada pracuje hlavne v školskej knižnici, má
k dispozícii fotoaparát, PC s farebnou tlačiarňou a prístupom na internet, skener, občas
využívame i kameru. Redaktori majú možnosť pracovať na viacerých počítačoch
v knižnici a v učebniach informatiky. Všetky čísla sa tlačia farebne. Koordinátormi
časopisu sú Mgr. Miroslava Gičová, Mgr. Marián Mazanec a Mgr. Monika Stirčáková.
5. V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do súťaže stredoškolských
časopisov Štúrovo pero 2012. Vyhodnotenie sa konalo 26. - 27. 04. 2013 v Knižnici Ľ.
Štúra vo Zvolene, kde sa zišli nielen budúci nádejní novinári, ale aj známe osobnosti z
politiky či spravodajstva.
Prvý deň sa konali semináre o písanej žurnalistike. Mirka. Lesníková a Nikola Pristašová
z II. A triedy si vypočuli od známych publicistov P. Vítka a P. Hermana, aké sú plusy a
mínusy nášho časopisu la Borec. Prekvapením dňa bola beseda s Robertom Ficom,
predsedom vlády SR. Naše dievčatá ho po skončení besedy poprosili o podpis do časopisu
a spoločnú fotografiu. Vo večerných hodinách všetkých účastníkov čakal koncert country
skupiny Pacipacifik.
V sobotu doobeda pokračovali hodnotenia stredoškolských časopisov s Lukášom Dikom,
novým šéfom správ STV. Nechýbali ani stretnutia s redaktormi televízie Markíza a STV.
Na zvedavé otázky študentov odpovedali Marián Lechan, Patrik Herman a Lukáš Diko.
Potom už všetci čakali na vyhodnotenie súťaže. Náš časopis nezískal ocenenie, ale
dievčatá získali vzácne rady od novinárov, ako časopis vylepšovať a zdokonaľovať.
6. Žiaci 2. a 3. ročníkov sa 12. marca 2013 zúčastnili muzikálového predstavenia
POKRVNÍ BRATIA v Prešove, kde si pozreli jeden z najdojímavejších príbehov
o bratskej láske a nenávisti. Osud, ktorý zasiahol do života rozdelených dvojčiat sa s nimi
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zvláštne pohráva a skúša ich. Jeden žije v chudobe, druhý v bohatstve. Obaja milujú
rovnakú ženu, obaja zomierajú pre lásku. Na pozadí dojímavého príbehu sa však vynárajú
otázky morálky, zodpovednosti, sociálnych neistôt, slobody či predurčenosti.
Návštevou divadelných predstavení chceme pozitívne ovplyvňovať citovú oblasť našich
žiakov, prejaviť primeranú reakciu na úroveň morálky, na sociálnu nerovnosť ľudí a ich
slobodu.
7. Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže Eustory sa konalo 21. 5. 2013.
Naše žiačky v spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola vytvorili
filmový medailón s názvom „Michal Bycko – významná osobnosť nášho regiónu“, ktorý
bol ocenený špeciálnou cenou za prvú audiovizuálnu prácu a žiačkam Jessike
Pješčákovej a Miroslave Lesnikovej z II. A a boli im udelené certifikáty o účasti
v projekte. O to viac si ceníme, že naša škola bola jedinou strednou odbornou školou
medzi ocenenými školami.
8. Školský časopis la BOREC sme prihlásili do nultého ročníka Súťaže stredoškolských
časopisov v Prešovskom kraji, ktorú vyhlásila Regionálna organizácia Slovenského
syndikátu novinárov v Prešove a PSK. Školské časopisy bude posudzovať odborná porota,
ktorá vyhlási výsledky ku Dňu študentstva 17. novembra 2013 a prihlásené kolektívy sa
zúčastnia workshopu o tvorbe médií.
9. Vybraní žiaci školy sa zúčastnili 6. júna 2013 romantického tanečného príbehu
ZVONÁR U MATKY BOŽEJ v košickom divadle.
Spletitý príbeh hlavnej predstaviteľky cigánky Esmeraldy a zvonára Quasimoda sú
načrtnuté na motívy spoločenského a mravného úpadku, tyranie a intríg vrstiev Paríža.
Žiaci mohli obdivovať charakteristické vitrážne okná majestátneho Notre Dame v
modernej LED technologickej úprave spoločne s príznačnými plastikami sôch a chrličov
chrámu. Pozadu neboli ani kostýmové riešenia postáv. Okrem toho mohli žiaci pozorovať
viacúrovňové rozvrhnutie javiska príznačné pre večne tajomný pobyt zmoreného
Quasimoda v útrobách katedrály v Paríži. Podnetov na umelecké a estetické stvárnenie
klasického príbehu bolo neúrekom
Spolupráca PK Jazyk a komunikácia, Človek, hodnoty a spoločnosť s Múzeom
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
1. Žiaci z II. A triedy Mirka Lesníková, Bohdan Osvicinský, Petra Halčinová a Jesika
Pješčaková sa zapojili do zaujímavej súťaže EUSTORY. Je to súťaž z novodobej histórie
pre študentov stredných škôl, ktorej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia
a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny,
ako aj histórie ostatných európskych zemí.
Cieľom 8. ročníka súťaže EUSTORY - Úloha ženy a muža na Slovensku v 20. storočí je
spojiť tému globálneho významu so slovenskou históriou. Študenti dostali za cieľ
zmapovať meniace sa postavenie žien a mužov v spoločnosti v priebehu 20. storočia na
Slovensku a poodhaliť zmeny, ktoré v ich postavení nastali, spolu s príčinami týchto
zmien. Aj muži aj ženy mali v každom historickom období svoje špecifické postavenie,
ktoré sa snáď nikdy v dejinách nemenilo tak viditeľne a rýchlo ako v priebehu 20.
storočia.
Žiaci si zvolili tému svojej práce a nazvali ju „Významná osobnosť nášho regiónu“. Tou
osobnosťou je pán Michal Bycko, muzeoedukológ a kurátor Múzea moderného umenia
Andyho Warhola v Medzilaborciach. Na návrh pána Bycka sa výstupným médiom nášho
projektu stal dokumentárny film o jeho osobe, živote a hlavne zásluhách na vzniku múzea
práve v Medzilaborciach.
2. V rámci vyššie uvedeného projektu a rozvíjania bližšej spolupráce s Múzeom
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moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach, sa dňa 20.1.2013 spomenutí žiaci
z II. A triedy zúčastnili výstavy a následného workshopu MMUAW v Rzeszowe . Žiaci
sa aktívne podieľali na sprievodnom programe danej akcie (mali pripravenú krátku
scénku) a neskôr sa zapojili aj do maľovania na zvolenú tému.
Ďalšie aktivity v rámci všeobecného a odborného vzdelávania :
Žiaci jednotlivých tried pripravili pre svojich spolužiakov odborný seminár, na
ktorom prezentovali svoje poznatky, fakty a dojmy v témach: Medzilaborce - súčasnosť
a história, Krasnyj Brid - maľované selo, Historický pohľad na školstvo, Známe osobnosti
z okresu Medzilaborce. Keďže v knihách sú uložené rôzne myšlienky, skúsenosti a múdrosť
jednotlivcov i celého ľudstva, rozhodli sme sa aj my vytvoriť z prezentácií malú školskú
publikáciu, aby sme mohli uložiť a zachovať svoje zistenia pre ďalších spolužiakov.
Dominika Varcholová z III. A sa zapojila do literárnej súťaže ministra obrany SR.
Súťaž bola určená pre kategóriu študentov stredných a vysokých škôl. Tento ročník,
v poradí už ôsmy, mal určenú tému Slovenskí vojaci v zahraničných misiách.
Pod vedením Mgr. M. Gičovej sa zapojila do viacerých literárnych súťaží : v kategórii
prozaická tvorba do 33. ročníka súťaže Literárne talenty 2013, je to súťaž
neprofesionálnych literárnych tvorcov vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.
Taktiež sa angažovala aj v 4. ročníku literárnej súťaže Medziriadky 2013 v kategórii
študenti stredných škôl, ktorú vyhlasovalo občianske združenie Múzy.
V školskom roku 2012 – 2013 sa naša škola opätovne zapojila už do šiesteho ročníka
celoslovenskej on – line informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť
záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chcela
iniciovať u žiakov využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa zúčastnilo 49 798 súťažiacich z 814 škôl
Slovenska. Dátum konania:
12. novembra od 10,00 hod. do 13,00 hod. - súťažná kategória Seniori (III.B, IV.A)
13. novembra od 10,00 hod. do 13,00 hod. - súťažná kategória Juniori (I.A, II.A)
Miestom konania bola učebňa Infoveku. Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10,00 hod.
do 13,00 hod. 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.
Do súťaže bolo prihlásených celkovo 44 žiakov našej školy, ktorí študujú v študijnom odbore
mechanik počítačových sietí. Súťaže sa nakoniec zúčastnilo 27 žiakov – v kategórii Junior 18
žiakov a v kategórii Senior 9 žiakov. V kategórii Juniori v rámci celého Slovenska úspešne
súťažilo 6466 študentov a v kategórii Seniori úspešne súťažilo 4156 študentov. Medzi
úspešných riešiteľov našej školy sa zaradil žiak Lukáš Čop z I.A triedy, ktorý získal 52,02
bodu čo je 82 percentil. Koordinátorom súťaže bol Ing. Stanislav Murdzik.
Ing. Štefan Veľas, vyučujúci predmetu informatika, zapojil žiaka IV.A Juraja Stebilu do
35. ročníka SOČ témou Ako mi internet pomáha pri učení v odbore 01 Problematika
voľného času.
Aj v školskom roku 2012/2013 sa v SOŠ AW konala medzinárodná matematická súťaž
pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan dňa 25. marca 2013.
Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.
Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Súťaže sa zúčastnilo 15
žiakov v dvoch kategóriách: Kadet O12 (9 žiakov 1. a 2. roč.) a Junior O34 (6 žiakov 3.
ročníkov). Hlavným poslaním súťaže je:
propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,
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umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných
škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a
skvalitnenie vzdelávania.
V tomto školskom roku naši žiaci dosiahli veľký úspech.
V kategórii Kadet O12 – žiaci 1. a 2. roč. SOŠ spomedzi 3373 súťažiacich v rámci Slovenskej
republiky sme získali nasledujúce výsledky:
Žiačka 1. A triedy Buberová obsadila v rámci SR 23. – 27. miesto. Získala diplom
úspešného riešiteľa a diplom školského šampióna. Nakoľko v rámci SR patrila medzi jedno
percento najlepších, získala vecnú cenu – aktovku.
Ďalší piati súťažiaci sa zaradili medzi 5% najúspešnejších súťažiacich v rámci SR, získali
diplomy úspešných riešiteľov a vecné ceny – písacie súpravy. Boli to žiaci:
Pristašová – 2.A - 60. – 70. miesto v rámci SR
Bukaj – 1.A - 60. – 70. miesto v rámci SR
Pira – 2. A – 60. – 70. miesto v rámci SR
Španová– 2.A - 60. – 70. miesto v rámci SR
Mihaličová – 2.A – 149. – 168. miesto v rámci SR
V druhej pätine žiakov v rámci SR sa umiestnili žiačky 1. A, ktoré získali účastnícky diplom:
Kandričáková a Hupcejová.
V kategórii Junior O34 – žiaci 3. a 4. roč. SOŠ spomedzi 2529 súťažiacich v rámci
Slovenskej republiky sme získali nasledujúce výsledky:
Žiak 3. A triedy Borek obsadil v rámci SR 40. – 43. miesto. Získal diplom úspešného
riešiteľa a nakoľko v rámci SR patril medzi jedno percento najlepších, získal aj vecnú cenu –
aktovku.
Medzi 5% najúspešnejších súťažiacich v rámci SR sa zaradil aj žiak Cigánik – 3.A – 100.
– 114. miesto v rámci SR, ktorý získal diplom úspešného riešiteľa a vecnú cenu – písaciu
súpravu.
Diplom úspešného riešiteľa získala žiačka 3. A triedy Varcholová , ktorá sa zaradila medzi
20% najúspešnejších riešiteľov v rámci SR.
Účastnícke diplomy získali žiaci:
Kizáková Klaudia – žiačka 3.C – umiestnila sa v prvej štvrtine v rámci SR
Džupinová – žiačka 3.A a Michal Chripak – žiak 3.B
Mgr. Savčaková zapojila do 6. ročníka súťaže Mladý vedec štyri žiačky II.A triedy –
Miroslavu Lesnikovú, Michaelu Micajovú, Lenku Mihaličovú a Nikolu Pristašovú.
Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec je určená všetkým žiakom základných a
stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venujú na
stránkach časopisu. Najlepšie sa v súťaži darilo Lenke Mihaličovej.
V rámci predmetu Ekológia Ing. Anna Libáková v mesiaci apríl zorganizovala výstavu
žiackych výtvarných prác Životné prostredie očami mladých.
V decembri sa uskutočnila odborná exkurzia do sklárskeho závodu v Krosne. Žiaci z
odboru obchodná akadémia mali možnosť vidieť celý proces výroby. Od tavenia skla v
peciach cez samotnú výrobu, brúsenie, leštenie a expedíciu hotových výrobkov. Exkurziu pre
žiakov zabezpečil Ing. Zozuľak,
Členka PK Ing. Fecáková zorganizovala v mesiacoch október a november 2012 školskú
súťaž pod názvom Busines master . Je to hra pre žiakov stredných škôl o slovenskom
hospodárstve. Hra je organizovaná ako celoslovenská aktivita študentov stredných škôl. Naša
škola sa zapája do tejto aktivity od roku 2009 pod vedením Ing. Fecákovej. Je to aktivita na
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podporu úspešnej podnikateľskej praxe a podnikateľského vzdelávania na stredných školách.
Žiaľ v roku 2013 sa nekonalo celoslovenské kolo (finančné problémy), no napriek tomu touto
aktivitou sa študenti zaoberajú. V škole sme organizovali 3 kolá.
Poradie bolo nasledovné:
1.Osvicinský II.A – 5660 eur
2.Guba III.A – 4610 eur
3.Borek III.A – 4080 eur
4.Lesníková II.A – 3250 eur
5.Pristašová II.A – 3020 eur
6.Dzupinová III.A – 2650 eur
V marci sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia konala súťaž v písaní na
počítači. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci I.A a II.A odboru obchodná akadémia. Súťaž mala
preveriť schopnosti žiakov v písaní. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - písanie na počítači
a úprava textu na počítači. Pre tieto účely bol použitý textový editor Word a program Atf,
ktorý je určený pre vyučovanie písania všetkými desiatimi prstami. V písaní na počítači žiaci
odpisovali text desať minút, kde sa hodnotila presnosť a rýchlosť odpisu. Poradie sa určilo
podľa počtu čistých úderov a limitu presnosti. Po odpise textu nasledovalo formátovanie
súborov. Žiaci upravovali text v počítači 10 minút podľa predlohy, v ktorej boli vyznačené
korektúry pomocou korektorských značiek. Korektúry museli vykonať vo vyznačenom
poradí. Všetci zúčastnení si počínali veľmi dobre. Vyhodnotené boli prvé tri miesta. V triede
I.A bolo poradie nasledovné - 1. Lucia Kandričaková, 2. Jana Roháčová, 3. Žaneta Buberová.
Trieda II.A mala týchto výhercov – 1. Jesika Pješčaková, 2. Simona Španová, 3. Mária
Kvašková.
V mesiacoch marec – jún 2013 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. Ide o porozumenie otázkam zo
sveta financií, pochopenie princípu toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom
rade uvedomenie si hodnoty financií. Naši študenti z odboru obchodná akadémia zrealizovali
obidve požadované úlohy. Prvou z nich bol Znalostný test overujúci predovšetkým termíny zo
sveta financií, ktoré boli preberané na hodinách ekonomiky. Druhou aktivitou je internetová
hra ,,Moja família“, ktorá je simulátorom rodinného hospodárenia. Koordinátormi projektu
boli Ing.Pristášová a Ing.Fecáková.
V mesiaci október pripravili majstri v spolupráci so žiakmi výstavku a jednotlivé
pracoviska - dielni na prezentáciu dňa otvorených dverí pre žiakov ôsmych
ročníkov základných škôl z nášho okresu. Žiaci základných škôl sa živo zaujímali
o prácu na dielňach jednotlivých odborov. Samotná výstava prezentovala práce
žiakov v priereze z jednotlivých odborov a bola ukážkou zručnosti našich žiakov .
Najväčší záujem bol o odbory – kaderník, mechanik počítačových sieti a mechanik
hasičskej techniky . Deň otvorených dverí splnil svoj cieľ, a je potrebné aj v ďalšom
období pokračovať v tejto aktivite.
V mesiaci december už po tretí krát bola realizovaná súťaž v učebnom odbore
kaderník medzi jednotlivými žiakmi na tému Ľadová kráľovná. Súťaže sa zúčastnilo
päť dvojčlenných družstiev. Práca pozostávala nielen s úpravy účesu na danú tému
ale aj vyhotovením primeraného odevu – kostýmu. Žiaci v plnej miere preukázali
svoju kreativitu a zručnosť pri vyhotovení účesu a odevu. Práce žiakov boli
vyhodnotené , jednotlivý súťažiaci obdŕžali diplomy a vecné odmeny.
Poradie súťažiacich : 1. miesto – Kasanderová Daša
Karolová Anna
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2. miesto – Kizaková Františka
Škovranová Veronika
3. miesto – Sićaková Ivana
Drugová Katarína
Žiaci Františka Kizaková a Veronika Škovranová učebného odboru kaderníčka sa
v mesiaci január zúčastnili medzinárodnej kaderníckej súťaže v Poľsku v meste
Sanok. Svojou zručnosťou a kreativitou prezentovali majstrovstvo v danom odbore
a získali štvrte miesto. Výsledky boli prezentované vo vestibule OV formou
fotografií a udeleného diplomu.
V mesiaci február až apríl 2013 prebehlo 1. a 2. kolo SOZ u učebných odborov stolár,
kaderník , mechaník opravár a operátor sklárskej výroby, Jednotlivé kola u učebných odborov
3. ročníkov prebehlo podľa schválených tém. Jednotlivé kola praktickej a teoretickej časti
boli vyhodnotené s nasledujúcimi výsledkami :
Stolár – 1. miesto – Slavomír Harakaľ
2. miesto – Ján Grundza
3. miesto – Peter Oláh
Mechanik opravár -1. miesto – Martin Žiga
2. miesto – Dušan Demeter
3. miesto – Radko Surmaj
Kaderník - 1. miesto – Františka Kizáková
2. miesto – Eva Gajdošová
3. miesto – Veronika Škovranová
Krajčírka- 1. miesto – Lenka Demeterová
2. miesto – Marcela Grundzová
3. miesto – Lucia Konyová
OD a NV - 1. miesto – Michal CHripak
2. miesto – Slavomír Jalč
3. miesto – Tomáš Licko
MPS 1. miesto – Martin Micaj
2. miesto – Viktor Jedinák
3. miesto – Lukáš Dudič
Žiaci jednotlivých učebných odborov preukázali svojimi prácami dobré praktické
zručnosti a teoretické vedomosti . Výsledky boli prezentované na nástenke vo vestibule
odborného výcviku.
V mesiaci apríl sme sa zúčastnili celoštátnej výstavy Mladý tvorca 2013 v Nitre. Na
výstave sme prezentovali práce našich žiakov z jednotlivých odborov. Do súťaže o Top
výrobok boli prihlásené výrobky – socha „Adam a Eva“ žiakov študijného odboru operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorý získal v svojej kategórii ocenenie a paraván žiakov
odboru krajčírka. Výrobky pútali značnú pozornosť širokej verejnosti. Návštevníkov výstavy
zaujal aj nainštalovaný výstavný stánok, ktorý bol netradičný a ojedinelý na výstavisku. Je
potrebné poďakovať všetkým ktorý sa podieľali na príprave a realizácii výstavy.
Aktivity žiakov a pedagógov
Mgr..Pirová Iveta
Galajdová Darina
Holzerová anna
Ing.Turcmanovičová Henrieta –príprava tried a dielni na začiatku šk.roku 2012/2013
- týždeň otvorených dverí
- exkurzia TESCO Medzilaborce
- exkurzia predajne textilu Medzilaborce
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- účasť na výstave obrazov v múzeu AW
- návšteva filmového predstavenia
- aktualizácia nástenných novín
- jesenné upratovanie okolia OV
- vianočná výzdoba
- účasť na prednáške
- krúžková činnosť
- prezentácia žiackych prác vo vestibule OV
- príprava občerstvenia – koncoročné a novoročné posedenie
–výroba kostýmu na súťaž kaderníčok v Poľsku
Medzi najaktívnejších žiakov patria: Bučková Viera, Demeterová Lenka, Konyová Lucia.
Bc.Lukačik Pavel
Šteňko Andrej
Pristaš Tomáš – montáž stoličiek v kaderníckom salóne
- montáž zrkadiel v kaderníckom salóne
- úprava areálu OV
- aktualizácia nástenných novín
- výroba výrobkov na prezentáciu školy
- montáž nábytku
- výroba a montáž zábradlia na OV
Medzi najaktívnejších žiakov patria: Chmel Miroslav, Grundza Ján, Pjosa Miroslav, Pirchala
Nikolaj, Firkaľ Dávid
Mgr. Čerevka Slavomír - údržba strojov
- výroba upomienkových predmetov
- výroba stolov do počítačovej triedy
- výroba nábytku na ekonomický úsek
- výroba nábytku na OV
- výroba rámov na obrazy
- výroba líšt na zrkadla do posilňovne
- výroba výrobkov na výstavu Mladý tvorca Nitra 2013
- výroba a montáž kuchynskej linky na sekretariát školy
Medzi najaktívnejších žiakov patria: Bučko Pavel, Duleba Dávid, Chripak Michal, Licko
Tomáš, Jalč Slavomír
Bc. Baranová Daniela

- aktualizácia násteniek
- úprava areálu okolo budova OV
- výchovný koncert
- exkurzia kaderníckych potrieb a salónu Humenné
- príprava na súťaž Zimná kráľovná
- vianočná výzdoba
- zimné radovánky
- súťaž Zimná kráľovná
- návšteva filmového predstavenia
- strihanie klientov v DSS
- vianočné trhy
- kadernícka súťaž v Poľsku
Medzi najaktívnejších žiakov patria: Kizaková Františka, Škovranová Veronika, Ďuricová
Nikola, Kasanderová Daša
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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:
Domový a internátny poriadok
Beseda na tému "Hygiena "
Beseda - Pravidlá spoločenského správania
Beseda - Deň boja proti drogám
Posedenie pri knihe - Medzinárodný deň školských knižníc
Beseda - 17.november - Deň študentstva
Beseda - predstavovanie a oslovovanie
Beseda - Fakty o bežne užívaných drogách
Príprava vianočných ozdôb na stromček a výzdoby ŠI
Mikulášske posedenie
Zhotovenie vianočných pohľadníc
Predvianočné posedenie
Uvítanie nového roka 2013
Večerná sánkovačka
Beseda - spoločenský život v rodine
Vyhodnotenie najlepších izieb v ŠI
Zhotovenie darčeka na Valentína
Zábavný Valentínsky večer
Pravidlá spoločenského správania sa na verejnosti - beseda
Príprava a realizácia darčeka k MDŽ
Marec mesiac knihy - posedenie s knihou
Zdobenie veľkonočných vajíčok
Veľkonočné sviatky a ich pôvod
Apríl mesiac lesov - beseda
Jarná vychádzka do lesa
Úprava okolia ŠI (po kosení ), študovni, kuchynky
Správanie sa v reštaurácii - beseda
Rozlúčka s maturantmi
Rozlúčka so školským rokom 2012/2013

Záujmová činnosť
Zapojenosť žiakov - 79,2%
Turistický – Ing. Gališin - 12
Interaktívna matematika - Mgr. Savčáková- 5
Loptové hry – Mgr. Vojník - 15
Rozhlasový – Mgr. Gičová- 3
Elektronické šípky – Mgr. Vojník - 7
Spevacko - hudobný – Ing. Zozuľak - 5
Internetový – Ing. Pristašová - 3
Environmentálny – Ing. Zozuľak - 9
Publicistický – Mgr. Gičová - 6
Šitie – Ing. Turcmanovičová - 7
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Brána jazykov otvorená NEJ – Mgr. Lutašová - 8
Brána jazykov otvorená ANJ - Mgr. Čeremeta- 4
Kulinársky – Mgr.Pirová - 19
Astronomický – Ing. Mazanec- 16
Tvorba školského časopisu – Mgr. Mazanec M. - 7
Mladý drevár – Bc. Čerevka - 8
Hudobný – Galajda - 5
Kadernícky – Bc. Baranová - 15
Výtvarný – Bc. Protivňak - 8
Krúžok IKT – Ing. Veľas - 5
Tvorivá dielňa – Galajdová - 11
Mladý požiarnik – Šteňko - 7
Stolnotenisový I. – Bc. Holzerová - 8
Športové hry – Bc. Lukačík - 17
Elektrotechnická spôsobilosť – Ing. Murín - 11
Práca s drevom – Pristaš - 11
Fotografický – Ing. Repčík - 3
Školská knižnica in concreto - Mgr. Stirčáková - 3
Tenisový krúžok - Mgr. Prejsa - 5
Fitnes - Mgr. Vojník - 6
Stolnotenisový II. - Mgr. Mazanec M.- 6
Krúžok - Futsal - Mgr. Mazanec M. - 10

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola v školskom roku 2012-2013 sa úspešne zapojila do projektov, ktoré podporujú
budovanie informačnej spoločnosti.
1. EUSTORY - Významná osobnosť regiónu
2. Tvorivá dielňa - Fiktívny diár Andyho Warhola, múzeum Rzeszow
3. Inovácia obsahu a metód vzdelávania v SOŠ AW Medzilaborce
- projekt je v procese schvaľovania
4. Revitalizácia školskej knižnice
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu školskej knižnice a v súčasnosti
prebieha jeho posledná fáza.
5. Comennius - environmentálna výchova v spolupráci s Poľskom
6. Rozvoj stredného odborného školstva
7. KOMPRAX
8. IUVENTA

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.
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Súčasťou školy je telocvičňa, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, fitness club. Palubovka
telocvične 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. Na výučbu cudzích jazykov sa
využívajú jazykové učebne. V šk. roku došlo k presťahovaniu a modernizácií učebne z
projektu "Modernizácie vzdelávacieho procesu", kde dochádza k interaktívnej výučbe
slovenského jazyka a matematiky.
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 školská
knižnica doplnená o nové knižné tituly a odborné časopisy. Odborný výcvik bol počas celého
školského roka doplňovaný potrebným materiálno-technickým 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 sa nachádzajú odborné učebne pre jednotlivé
odbory , učebňa výpočtovej techniky a gastroučebňa pre odbor praktická žena. V šk. roku
došlo ku kompletnej rekonštrukcii budovy kaderníckeho salónu na Mierovej ulici. Priestory
kaderníckeho salónu boli vybavené novým zariadením, čim došlo k skrášleniu pracovného
prostredia.
Odborný výcvik bol priebežne doplňovaný materiálne, a to hlavne v odbore stolár a strojný
mechanik. Vďaka vybaveniu sa zvýšila efektivita pracovného vyučovania žiakov
v jednotlivých odboroch. Dobré materiálno-technické vybavenie umožňuje zvyšovať úroveň
praktického vyučovania a približovať sa podmienkam, ktoré sú vo firmách, potencionálnych
zamestnávateľov našich absolventov.

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
2012. (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
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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.
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
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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.
- 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.
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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
- nedostatok pomôcok na zážitkové učenie
(fyzikálne pomôcky) modely pre odborné
učebne

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, Srbsko)
- 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
- neustále zvyšovanie cien materiálu a náradia
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- otváranie nových študijných a učebných
pre realizáciu odborného výcviku a odbornej
odborov podľa požiadaviek praxe a trhu práce praxe
- 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 informácií z absolventov, ktorí ukončili štúdium na našej škole
v školskom roku 2012/2013 nastúpilo na štúdium na vysoké školy 6 absolventov.
Rôznorodosť študijných odborov, v ktorých sa študenti pripravujú im umožňuje študovať na
mnohých vysokých školách. Na Prešovskej univerzite v rôznych odboroch začínajú
študovať 4 absolventi, 1 absolvent na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a 1 absolvent
na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Uplatnenie absolventov na trhu práce v regióne Medzilaborce , ale aj mimo neho je
priaznivá. Podľa dostupných informácií z NÚP je evidovaných 13 nezamestnaných . Štruktúra
nezamestnaných zo študijných odborov je nasledovná: 2 obchodná akadémia, 3 mechanik
počítačových sietí, 3 strojárstvo, 1 odevníctvo a 3 vlasová kozmetika.
Študijný odbor- zameranie

63176 00
Obchodná akadémia
26824 00
Mechanik počítačových sietí
24144 01
Strojárstvo -výroba, montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení
31254 00
Odevníctvo
64264 00
Vlasová kozmetika
Učebný odbor- zameranie

Počet
absolventov
spolu
11

Študujúci Zamestnaní Evidovaní
na
na
VŠ
ÚP
5
4
2

12

1

8

3

9

0

6

3

6

0

5

1

10

0

7

3

Počet
absolventov
spolu
11

24662 02
Mechanik opravár- stroje a zariadenia
33552 00
7
Stolár
64562 00
10
Kaderník
31522 02
7
Krajčír- dámske odevy

Študujúci Zamestnaní Evidovaní
v nadstav.
na
štúdiu
ÚP
11
0
0
0

7

0

10

0

0

0

6

1
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Správa o hospodárení Strednej odbornej školy Andyho Warhola
v Medzilaborciach za rok 2012
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Stredná odborná škola Andyho Warhola používa tento názov od 1.1.2009. Kapacita školy
je 380 žiakov, využiteľnosť je 93 % (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 2010/2011študovalo 361 žiakov v 12 študijných a 9 učebných
odboroch, v školskom roku 2011/2012 študovalo 345 žiakov v 9 študijných a 8 učebných
odboroch. V školskom roku 2012/2013 študuje 318 žiakov v 8 študijných a 6 učebných
odboroch.
1. ROZPOČET :
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2012 – prenesené kompetencie
zo dňa 5.1. a 19.1.2012 PSK stanovil rozpočet SOŠ AW pre rok 2012 vo výške 665 230 €.
SOŠ AW ho rozpísala 610 mzdy , platy 404 280 €
620 poistné 142 306 €
630 tovary a služby 118 644 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 12/2012 upravil PSK rozpočet na rok 2012:
25.01.2012 vzdelávacie poukazy 2012 7 830 €
08.02.2012 stravovanie žiakov I.Q. 2012 2 849 €
25.04.2012 stravovanie žiakov II. Q. 2012 2 848 €
16.07.2012 jubilejné odmeny II. Q. 2012 638 €
25.07.2012 maturity v šk. roku 2011/2012 3 373 €
15.10.2012 jubilejné odmeny III. Q. 2012 612 €
15.10.2012 stravovanie žiakov (9-12/2012) 1 908 €
02.11.2012 vzdelávacie poukazy na rok 2012 - 244 €
05.11.2012 maturity v šk. roku 2011/2012 145 €
20.11.2012 stravovanie žiakov (11-12/2012) 963 €
20.11.2012 bežné výdavky (normatív na rok 2012) - 4 129 €
28.11.2012 bežné výdavky 14 324 €
______________________________________________________
SPOLU: 31 117 €
Celkový rozpočet SOŠ AW je 696 347 €.
2. PRÍJMY:
SOŠ AW v 1- 12 /2012 boli poukázané bežné finančné prostriedky 675 425 € a v priebehu
1-12/2012 účelové prostriedky 20 922 € :
- stravovanie žiakov 8 568 €
- vzdelávacie poukazy (VP) 7 586 €
- jubilejné odmeny 1 250 €
- maturity v šk. roku 2011/2012 3 518 €
Celkom bolo poukázaných SOŠ AW za 1-12/2012 696 347 €.
3. VÝDAVKY :
SOŠ AW mala v r. 2012 – prepočítaný počet zamestnancov 47,2 , prepočítaný počet
pedagogických zamestnancov 32,7, nepedagogických zamestnancov 14,50.
Stav zamestnancov k 31.12.2012 vo fyzických osobách - 46. SOŠ AW nemá nadstav
zamestnancov.
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610 – mzdy
Za obdobie 1-12/2012 mzdy SOŠ AW tvorili čiastku 425 731,34 €
Z toho bolo čerpané: 425 731,34 €
- tarifné platy 338 254,96 €
- osobné príplatky 21 114,26 €
- ostatné príplatky ( riadenie , triednictvo, nadčasy) 27 996,12 €
- odmeny 38 366,-- €
z toho:
Deň učiteľov 240,- €
jubilejné odmeny 1 800,- €
krúžková činnosť 1 400,- €
maturity v šk. r. 2011/2012 2 234,- €
kvalitné plnenie úloh nad rámec prac. povinnosti 16 287,- €
kvalitné plnenie prac. úloh v I. polroku 2012 1 435,- €
kvalitné plnenie prac. úloh v II. polroku 2012 12 570,- €
vzorné plnenie úloh v II. polroku šk.r. 2011/2012 690,- €
vykon. prac.čin. v oblasti kniž. a archív. agendy 40,- €
kvalitné materiálne zabezpečenie záver. skúšok 195,- €
mimoriadne vykonávanie prac. činností 1 475,- €
Priemerná mzda pedagog. zamestnanca bola 859,20 €, nepedagog. zam. 514,37 €
zamestnanca školy 748,23 €.
620 – poistné
Za obdobie 1-12/2012 poistné SOŠ AW tvorilo čiastku 149 122,12 €
Z toho bolo čerpané : 149 122,12 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa 25 302,44 €
Dôvera 14 206,06 €
Union 3 041,54 €
Sociálna poisťovňa 106 572,08 €
630 - tovary a služby
Za obdobie 1-12/2012 bolo čerpaných na tovary a služby 121 304,85 €.
631 - cestovné
Za obdobie 1-12/2012 bolo vyplatené cestovné v čiastke 2 144,10 € . Z tejto čiastky boli
cestovné náhrady:
- školenia , porady 293,60 €
- SOČ 17,10 €
- maturity 351,10 €
- projekt 15,40 €
- lyžiarsky výcvik 540,60 €
- výstavy 650,-- €
- exkurzie 139,72 €
- súťaže 136,58 €
632 – energie a tel. služby
Za obdobie 1- 12/2012 bolo na energie a telekom. služby vyčerpaných z rozpočtu 55.244,01
€. Hlavné energetické médium je plyn – vlastná plynová kotolňa a nákup sa realizoval
mesačnými úhradami na základe faktúr. V mesiaci 12/2012 boli zaplatené aj preddavky na
plyn za 12/2012 a 1-2/2013 vo výške 11.124,- €. Z celkovej čiastky bolo čerpané :
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- plyn 40 084,32 € t.j. 77,70 % z energií
-elektrická energia 5.964,48 €
-voda a stočné 5.538,57 €
-telekomunikačné služby 1.085,19 €
- poštové služby 315,-- €
- VUC NET 1 577,40 €
- prístup k internetu 661,06 €
- webhosting 17,99 €
633 – materiál
Za obdobie 1-12/2012 bolo na materiál vyčerpaných z rozpočtu 20 574,94 € .
Z tejto položky tvorili :
- materiál pre kaderníčky 495,45 €
- materiál pre krajčírky 132,70 €
- softwér 1 346,88 €
- kancelárske potreby 1 386,73 €
- stavebný materiál 1 251,57 €
- čistiace a hyg. prostriedky 1 363,69 €
- knihy, časopisy, uč. pom. 846,74 €
- elektromateriál 772,86 €
- tlačivá 1 055,48 €
- želez. materiál 702,10 €
- vodoinštalačný mat. 353,86 €
- mat.-výpočtová technika 2 027,11 €
- mat.-komunikačná infraštruktúra 163,15 €
- chemikálie 130,06 €
- stolársky mat. 1 772,77 €
- mat. na krúž.činnosť (VP) 5 675,30 €
- zdravot. mat. 10,43 €
- palivá,oleje (kosačka) 153,04 €
- materiál – telekomunikačná technika 80,- €
- prac. odevy, obuv, prac. prostr. 210,46 €
- náradie 216,02 €
- záhradnícky tovar (kvetináče,substráty,tráva park.) 166,50 €
- náhradné diely do kosačky 127,10 €
- tapety do kader. priest. 65,53 €
- ost.mat. (drobný prevádz.mat.) 69,41 €
634 – dopravné
SOŠ AW používa 2 osobné motor. vozidlá. Za obdobie 1- 12/2012 bolo čerpaných 4 365,73
€.
Z toho:
- pohonné hmoty a mazivá 2 007,30 €
- údržba, opravy,servis 840,08 €
- diaľničné známky 70,- €
- povinné zmluv. a havarijné poist. 1 448,35 €
z toho na rok 2013 bolo uhradené: 501,19 €
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635 – opravy a údržba
Za obdobie 1-12/2012 bolo čerpaných 2 311,81 € . Túto čiastku tvorí:
- oprava plyn. a tlakových zariadení 648,80 €
- výmena ventilov na teplú a studenú vodu 1.663,01 €
636 - nájomné
Za obdobie 1-12/2012 boli čerpané finančné prostriedky 515,16 € , z toho za nájom
zásobníkov mydla 227,16 €, za prenájom výdajníkov vody 288,00 €.
637 – služby
Za obdobie 1-12/2012 bolo čerpaných 36 149,10 €. Najväčšiu položku tvorilo :
-stravovanie 15 957,86 € t.j. 44,14 %, z toho stravovanie zamestnancov 7 389,86 €.
- dohody /vyuč.jazykov, náboženstva,.../ 7 500,04 € - sociál.fond 4 421,62 € - servisné práce ISPIN ,MAGMA 3 873,15 € - revízie a kontroly zar. v plyn.kot., 855,68 € - inzercia/nábor
žiakov/ 372,20 € - technik BOZP 360,- € - bankové poplatky 38,05 € - výroba klúčov 24,30 €
- virtuálna knižnica 198,72 € - fotky (krúžk. čin.) 21,70 € - miest.poplatok za kom.odpad
440,32 €
- poistné 290,91 € - popl.za školenia 581,- € - popl. za kader. súťaž 30,- €
- kolky 40,- €
- renovácia tonerov 615,69 €
- webhosting. služby 28,66 €
- meranie emisií znečisťujúcich látok v PK 259,20 €
- diagnostika žiakov v špec. pedagog. centre 240,-- €
640 – bežné transfery
Za obdobie 1-12/2012 bolo čerpané 188,69 €: z toho 168,69 € na nemocenské dávky a 20,- €
na členský príspevok (Asociácia stredných odborných škôl)
Účelové prostriedky :
SOŠ AW Medzilaborce mala účelové finančné prostriedky v sume 20 922,- €. Čerpané:
- vzdelávacie poukazy 7 586,-- €:
- USB kľúče 219,45 €
- žehlička na vlasy /2ks/ 43,60 €
- fotky - zhotovenie 21,70 €
- stolár.materiál 53,27 €
- náradie/ut.pišt.,pájka,brúska/ 298,63 €
- televízor 399,- €
- satelit.komplet 179,66 €
- strojček na vlasy /2 ks/ 94,59 €
- krajčírsky materiál 13,99 €
- prostr. vlas. kozmetiky pre kader. krúžok 69,55 €
- ost.mat. 87,27 €
- kazety HP 398,46 €
- kancel. papier, euroobaly, zvýrazňovače 15,38 €
- školské pomôcky 56,76 €
- mat. pre výpočtovú techniku 67,46 €
- kuchynské potreby pre kulinár. krúžok 109,92 €
- šport.materál, materiál do fitness 897,50 €
- fotopapier 27,32 €
- invertor 344,- €
- šport.posil.materiál 345,60 €
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- stolnoten.stoly+prísl. 419,95 €
- kader.kreslá 654,- €
- rádio s CD 64,99 €
- potr.tovar pre kulin.krúžok 204,88 €
- kľúče a skrútkovače 134,42 €
- stojan na kameru 34,99 €
- premietacie plátno, mobilný stolík 266,16 €
- switch, konektor, kábel FTP 47,30 €
- viazací stroj 90 list. 127,20 €
- odmeny+odvody 1 889,- €
* stravovanie žiakov 8.568,- €
* jubilejná odmena 1.250,- €
* maturuitné skúšky 2011/2012 3.518,- €
- odmeny+odvody 3.176,50 €
- cestovné 341,50 €
Pohľadávky : 0 €
Záväzky : 1 929,80 €
v lehote splatnosti 1 929,80 €
z toho :
- plyn 648,73 €, el. energia 1 150,50, telekomunikačné služby 119,27 €, FS r.2012 (vyúčt.)
11,30 €
Záväzky v lehote splatnosti boli uhradené v LS 1/2013.
Stredná odborná škola AW Medzilaborce – školský internát
SOŠ AW – školský internát Medzilaborce má ubytovaciu kapacitu 95 lôžok, ktorá bola
teoreticky využitá na 18,33 %, prakticky na 37,2 % . V nasledujúcom období je predpoklad
ďalšieho navýšenia príjmov za ubytovanie.
1. ROZPOČET:
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2012 – originálne kompetencie zo
dňa 5.1.2012 stanovil rozpočet SOŠ AW - školský internát vo výške 15 200 € .
SOŠ AW - školský internát ho rozpísala
610 mzdy , platy ... 9 500 €
620 poistné 3 350 €
630 tovary a služby 2 350 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 12/2012 upravil PSK rozpočet na rok 2012:
- 22.10.2012 bežné výdavky (skutoč. počet ubyt. žiakov) 317 €
- 02.11.2012 mimorozpočt. prostriedky 308 €
- 03.12.2012 mimorozpočt. prostriedky 154 €
- 12.12.2012 mimorozpočt. prostriedky 154 €
Celkový rozpočet SOŠ AW - školský internát je 16 133 € .
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2. PRÍJMY:
SOŠ AW- ŠI boli za obdobie 1-12/2012 poukazané finančné prostriedky 16 133,- €. Z toho
mimorozpočtové prostriedky tvorili čiastku 616,- €.
3. VÝDAVKY :
3.1 Bežné výdavky
SOŠ AW- ŠI mala v r. 2012 – prepočítaný počet 1,15 zamestnancov, prepočítaný počet
pedagogických zamestnancov 1, nepedagogických zamestnancov 0,15. Stav zamestnancov k
31.12.2012 vo fyzických osobách – 1.
610 - mzdy ŠI
Za obdobie 1- 12/2012 mzdy SOŠ AW-ŠI tvorili čiastku 9 857,83 €
Z toho bolo čerpané: 9 857,83 €
- tarifné platy 8 347,04 €
- osobné príplatky 557,89 €
- ostat. príplatky (nadčasy) 217,90 €
- odmeny 735,- €
Priemerná mzda pedag. zamestnanca bola 723,90 € , nepedagog. zamestnanca 650,- €,
zamestnanca ŠI 714,33 €.
620 – poistné ŠI
Za obdobie 1-12/2012 poistné SOŠ AW - ŠI tvorilo čiastku 3 470,73 €
Z toho bolo čerpané 3 470,73 €
- Dôvera 897,83 €
- VšZP 95,49 €
- Sociálna poisťovňa 2 477,41 €
630 – tovary a služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2012 bolo čerpaných na tovary a služby 2 804,18 €.
632 – energie a telekomunikačné služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2012 bolo na energie a telekom.služby bolo vyčerpaných 1 645,91 € , z
toho voda 301,03 €, elekt. energia 345,50 €, plyn 950,35 €, telekom.služby 49,03 €.
633 - materiál ŠI
Za obdobie 1-12/2012 bolo čerpané 141,45 € na čistiace a hyg.prostriedky, kanc.mat.,
elektromateriál a prac. obuv.
635 - opravy a údržba
Za obdobie 1-12/2012 bolo čerpaných 103,20 €, z toho:
-oprava kotlov 27,60 €
-výmena ventilov 75,60 €
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637 – služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2012 bolo čerpané 913,62 € : prídel do SF 104,22 €, pranie 90,85 €,
stravovanie 161,13 €, odbor. prehliadka výťahu 57,10 €, odbor. prehliadka EZ 388,- €,
kontrola a čist. komínov 25,92 €, meranie emisií znečisťujúcich látok v PK 86,40 €.
V ŠI bolo k 31.12.2012 nevyčerpaných 0,26 €.

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- 12/2012 v podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté takéto ukazovatele :
Výnosy
Tržby z predaja výrobkov 2 295,- €
Tržby z predaja služieb – ubytovanie 6 085,80 €
- kadernícke služby 273,50 €
- autoservis 85,- €
- tržby z prenájmu 2 398,- €
Úroky _ 4,45 €
Spolu 11 141,75 €
Náklady
Spotreba materiálu 595,65 €
Spotreba energie 8 076,49 €
- el.energia 2 498,34 €
- plyn 4 695,79 €
- voda 882,36 €
Služby 1 797,12 €
- telefón 179,51 €
- stočné 545,23 €
- revízie a kontroly 423,13 €
- opravy a udržiavanie 326,10 €
- pranie 236,75 €
- meranie emisií znečisťujúcich látok v PK 86,40 €
- miestny popl. za KO 272,- €
- miest.dane (daň za ubytovanie) 366,80 €
- bankové poplatky 22,50 €
Spolu 11 130,56 €
Výsledok hospodárenia 1-12/2012 :
Výnosy Náklady Splatná daň z príjmov Zisk
11 141,75 € 11 130,56 € 0,78 € (daň z úrokov na BÚ) 10,41 €
SOŠ AW Medzilaborce nemá záväzky z podnikateľskej činnosti po lehote splatnosti .
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