Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2013/2014

Ing. Solejová Eva
riaditeľka školy

Medzilaborce, september 2014

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. Slavomír Gališin, zástupca pre TV
Ing. Michal Repčík, zástupca pre OV
Mgr. Karel Mazanec, zástupca pre TEÚ
Rada školy :
Bc. Stanislav Protivňak - predseda RŠ
Mgr. Slavomír Čerevka - pedagogickí zamestnanci
Darina Breciková - nepedagogickí zamestnanci
Tomáš Pira - žiak
Marián Dobda – zástupca rodičov
Silvia Bejdová – zástupca rodičov
Peter Novák – zástupca rodičov
Ing. Ivan Solej – poslanec VÚC, člen rady školy do 20.2.2014
Ing. Milan Bzdil – poslanec VÚC, člen rady školy do 20.2.2014
Ing. Adrian Kaliňák - poslanec VÚV, člen rady školy od 21.2.2014
MUDr. Peter Obrimčák, poslanec VÚC, člen rady školy od 21.2.2014
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
I. B

I.D
II.B

II.D
III.B
III.C

kód
6456 H
3355 H
3152 H 02
3161 F
2478 F
2464 H
3152 H 02
3355 H
3383 F
3161 F
64562
24642
24642
31522 02

názov
Kaderník
Stolár
Krajčír
Praktická žena
Strojárska výroba
Strojný mechanik
Krajčír
Stolár
Spracúvanie dreva
Praktická žena
Kaderník
Strojný mechanik
Strojný mechanik
Krajčír

Ročník Odbor - študijný
I. A

II. A
III. A
IV.A
IV.B

kód
6317 M
2682 K
2447 K
6317 M
2682 K
63176
26824
63176
26824
33414

názov
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí
Mechanik hasičskej techniky
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí
Operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby

Ročník Odbor – nadstavbové štúdium
kód
I. NŠ
II. NŠ

názov
2414 L 01 Strojárstvo
6426 L Vlasová kozmetika
2414 L 01 Strojárstvo
6426 L Vlasová kozmetika
2737 L Sklársky a keramický priemysel
3347 L Drevárska a nábytkárska výroba

Počet
žiakov
12
10
10
9
11
8
8
8
12
8
9
8
8
8
Počet
žiakov
10
8
9
11
7
12
14
19
13
8
Počet
žiakov
16
14
12
8
8
8
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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
6317 M
2682 K
2447 K

Počet žiakov
Počet
prihlásených úspešných
názov
prijatých voľných
miest
v prij. konaní
Obchodná akadémia
9
9
9
1
Mechanik počítačových sietí
8
8
8
2
Mechanik hasičskej techniky
8
8
8
2

Učebné odbory – trojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor
kód

názov

prihlásených

3355 H

Stolár

10
9
13

3152 H 02 Krajčírka
6456 H
Kaderník

úspešných
v prij.
konaní
10
9
13

prijatých

Počet voľných
miest

10
9
13

0
0
0

prijatých

Počet voľných
miest

10
12

0
0

prijatých

Počet voľných
miest

16
14

0
0

Učebné odbory – dvojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor
kód

názov

3161 F
2478 F

Praktická žena
Strojárska výroba

prihlásených

10
12

úspešných
v prij.
konaní
10
12

Nadstavbové štúdium– dvojročné denné štúdium
Odbor
kód

Počet žiakov
názov

2414 L 01 Strojárstvo

6426 L

Vlasová kozmetika

prihlásených

16
14

úspešných
v prij.
konaní
16
14
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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

25

86

2,27

Počet P

Počet N
183

5

Výsledky hodnotenia a klasifikácie za jednotlivé triedy SOŠ AW:

Trieda . I.A
Ø
Odbor študijný

SJL ANJ NEJ RUJ NBV OBN MAT DEJ BIO TEV API HOG ADK POE TVZ

6317 M obchodná akadémia

3,6

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

2,52

0

2

8

0

Ø

Počet žiakov

a
3,67 3

2,1

2,5

3

2,6

2,4

1

2,5

1,7

2,2

2,7

2,2

HW SW ZAE
SJL NEJ RUJ ANJ NBV OBN MAT DEJ FYZ INF TEV W
W
TEC OVY
a
2682 K mechanik počítačových sietí

3,13 2,8

2

4

2,63 2,38 2,5

2

1,75 1,4

1,63 2

1,75

1,38 1,38

EL
SJL ANJ NEJ RUJ NBV OBN MAT DEJ FYZ INF TEV TEC STR ODK K OVY
a
2447 K mechanik hasičskej techniky

3,78 3,67 3

2,5

3,11 3,33 3,11 2,67 2,33 1,11 2,67 2,56 2,22

2,22 1,22

2,05
Ø

2,59

PsV

PVD

P

N

3

1

4

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

1

8

0

4

Trieda . I.B

Odbor učebný

MA
SJL RUJ ETV T
CHE TEV EKO MTE TEC ODK ZDR OVY

6456 H kaderník

3,33 3,33 a

2,22 2,78 1

2,22 2,78 2,67 2,22 2,22 1,89

MA
SJL RUJ ETV T
CHE TEV EKO STZ OVN KST MSL COT OVY
3152 H 02 krajčír

2,82 2,55 a

2,45 2,27 1

1,82 1,45 1,64 1,45 1,45 1,55 1,36

MA
SJL RUJ ETV T
TEV EKO MTE TEC ODK VBN OVY
3355 H stolár

3

2,56 a

2,33 1

2,33 1,89 1,67 2

1,89 1

Ø

2,51
Ø

1,83
Ø

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

1

2

6

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

2

8

1

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

1,98

0

6

3

0

Trieda: I. D
Počet žiakov

Odbor učebný

OV
SJL ETV MAT TEV ZLR STV VRK Y

Ø

PsV

PVD

P

N

2478 F strojárska výroba

3,09 a

2,16

0

10

1

0

OV
SJL ETV MAT TEV RUC SZD VRK PCH Y

Ø

PsV

PVD

P

N

3

1,98

0

8

0

0

3,09

1,18 2,36 2,45 1,27 1,64

3161 F praktická žena
a

3

1

2

2

1,13 2,25 1,5
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Trieda: II.A
Počet žiakov

Odbor študijný

SJL

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

API

63176 obchodná akadémia

3

2,86 2,75 2,18 a

2,27 1,64

SJL

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

a

2,36 2,45 2,82 1

1,91 1,82 2

2

1,36

HOS

Ø

PsV

PVD

P

N

2,13

3

2

6

0

ZA
E ELE

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2,57 2,57

1,29

2,73

1

0

6

0

Ø

PsV

PVD

P

N

2,49

1

3

4

0

Ø

PsV

PVD

P

N

2,35

1

2

5

0

26824 mechanik počítačových sietí
3,71 3,5

3

3,29 a

a

2,86 3

2,8
6 2,86 2,71 1

2,71 2,86

Trieda: II.B
Počet žiakov

Odbor učebný

SJL RUJ INF

OD MT VB CV
TEV EKO FYZ TEC K
E
N M

3355 H stolár

3,75 3,75 3

1,75 2,88 3

SJL RUJ INF

OV
MS
CV
TEV CHE EKO STZ N
KST L
COT M

3,29 3,14 2,71

1,43 3

SJL RUJ INF

CV
TEV EKO STZ ODK TOP STT M OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,5

1,75 3,17 3

2,6

0

2

4

0

OVY

2,75 2,5 2,75 2,63 3,25 1,75

OVY

3152 H 02 krajčír

2,75 2,5

2,5 2,25 1,88 2,25 2,57 1,38

2464 H strojný mechanik

3,5

2,76

2,33 2,83 2,67 2,25 1,83
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Trieda: II. D
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

33830 spracúvanie dreva

2,91 2

SJL

DRV

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,82

1,64

1,64

1,91

1

10

0

0

OBN MAT TEV PCH

ZVA

RUC OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,75

1,63 1,75

1,86

0

8

0

0

OBN MAT TEV ZAD

2,36 1

31610 praktická žena
2,88 1,75 2,13 1

2

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

Odbor študijný

SJL

6317 6 obchodná akadémia

2,55 2,11 1,6

1,63 2

1,8

1,45 1,55 1

PRN PVY

CFA

PRX Ø

PsV

PVD

P

N

1,55 1,64 1,27 1,45 1,18 1,64 1,36

1,27

1,27

7

2

2

0

HOS API

1,55

Počet žiakov
SJL

HW
ANJ NEJ RUJ OBN MAT FYZ TEV W
SWW PRO POG ELE OVY

2682 4 mechanik počítačových sietí 3,64 3,22 3,13 3,09 2,36 2,43 2,5

1

3

2,86 3,5

2,64 3

1,29

Ø

PsV

PVD

P

N

2,65

1

1

10

2
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Trieda: III. B
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

RUJ

NEJ

TEV

TOP

EKO STZ

ODK CVM USP

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2464 2 strojný mechanik

3,83

3

4

1

1,75

2,63

2,63

3

2,25

1,88

2,39

1

2

5

0

6456 2 kaderník

2,5

SJL

ANJ

NEJ

TEV

EKO CVM USP

TEC

MTE SVP

ZDR

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3

3

3

1,75

1,86

1,29

1,29

1,29

1,71

1,79

2

4

1

0

2,6

1,71

1,57

Trieda: III. C
Počet žiakov
Odbor učebný

SJL

RUJ

TEV

STZ

EKO USP

TOP

ODK CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2464 2 strojný mechanik

2,88

2,63

1

2,75

2,13

2,88

3,13

2,41

0

0

8

0

SJL

RUJ

INF

OBN TEV

3,14

2,43

2,86

2,43

315202 krajčír

1

2

2,88

1,88

EKO USP

OVN KST

COT

CVM OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2,43

3

3,29

2,86

2,58

0

1

6

0

2

3,29

2,29
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Trieda: IV. A
Počet žiakov
Odbor študijný

SJL ANJ NEJ RUJ KAJ KNJ KRJ

KM
TEV POE UCT CFA DAS CVU MKT M

6317 6 obchodná
akadémia

2,95 2,36 2,54 1,9 2,56 2,88 2

1

ADK

2,11 2,11 1,11 1,74 1,74 1,79 1,11 1,47

MNZ

PVY

SEE

PRX Ø

PsV

PVD

P

N

1,58

1,68

1,37

1,42 1,8

4

7

8

0

Trieda: IV.B
Počet žiakov

Odbor študijný

SJL

HW SW
ANJ NEJ RUJ TEV W W ELR EKO PRO

POG

USP OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

2682 4 mechanik počítačových sietí

3,77

3,4

3,23

2

2,83

0

0

13

0

SJL

ANJ NEJ RUJ TEV EKO USP ODK VBN TEC

KOC

TTD MKT OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

3,88

3

2,5

2,38 2,38 1,63

2,66

0

1

7

0

33414 operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby

3,71 3,33 1,25 3,38 3,38 1,85

4

3,57 1,57 2,25 2,63 2,5

2,54 3,92

2,63 2,63

1,62
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Trieda: I.NŠ
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

ANJ NEJ RUJ NAS DEJ MAT INF

FYZ

EKO

TNI

2414 L O1 strojárstvo

3,54

4

3,08

3,31

3,15 2,85 3,23

SJL

ANJ NEJ RUJ DEJ CHE MAT INF

TEV NAS

EKO

2,67

3,17 2,67

1,17 1,75

1,92

4

3,3

2,38 2,69 3,46 1,54

PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

3

3,02

0

1

12

0

PPU ZDR VLS UZI UCT OXV

Ø

PsV

PVD

P

1,67 1,75 2,58

2,15

2

5

5

0

TIC

TOO VKS TPV ASV

3,31 3,31 3

N

6426 L vlasová kozmetika

2,08 2,17 2,42 1,83

2

2,25 2,17

Trieda: II.NŠ
Počet žiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

ANJ NEJ RUJ DEJ NAS MAT FYZ INF TEV

EKO

TNI

2414 L 01 strojárstvo

3,33

4

2,75 1

3,17

3,25 1,75 2,25

SJL

ANJ RUJ DEJ NAS MAT CHE INF

TEV EKO

UZI

3,6

3

1,75 2,6

1,4

4

3

3,08 2,5

3,17 2,67

Ø

PsV

PVD

P

N

2,63

1

1

10

0

VLK PPU OSL PDN ZDR PRX
1,4

Ø

PsV

PVD

P

2,6

2,23

0

2

3

TIC

TOO TPV VKS PRX

2

2,42 1,42

N

6426 L vlasová kozmetika

3,67 2,4

1,6

2,4

3

2,6

1,8

1,4

2,2

1,2

0

10

3347 L drevárska a nábytkárska výroba

2737 L sklársky priemysel

N

SJL

NEJ RUJ DEJ NAS MAT FYZ INF

TEV EKO

TEC

VBN KOC PMR PRX TTD

Ø

PsV

PVD

P

3,75

4

2

2,5

2,5

2,88

0

0

4

0

SJL

RUJ DEJ NAS MAT CHE INF TEV EKO UCT

MKT PAO ZSL DST VPR PRX

Ø

PsV

PVD

P

N

2

2

1

1,33

1

0

0

0

4

2

3,25 2,75 3,25 2,75 3

1

2

1

2

1

3

1

1

2,5

1

2,5

1

2,55 2,5

1

1
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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
3125 L
odevníctvo
6426 L
vlasová kozmetika
12

Pomaturitné štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
8261 M
propagačná grafika
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Zoznam učebných a študijných odborov zabezpečovaných v šk.r. 2013/2014
Učebné odbory :
3355 H – stolár – ISCED 3C
33 – spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
2464 H – strojný mechanik – ISCED 3C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
6456 H – kaderníčka – ISCED 3C
64 – ekonomika a organizácia služieb
3152 H 02 krajčírka – dámske odevy – ISCED 3C
31 – textil a odevníctvo
3383 F – spracúvanie dreva – ISCED 2C
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
3161 F – praktická žena – ISCED 2C
31 – textil a odevníctvo
2478 F - strojárska výroba - ISCED 2C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Študijné odbory
6317 M – obchodná akadémia – ISCED 3A
63 – ekonomika a organizácia, obchod a služby
3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – ISCED 3A
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
2682 K – mechanik počítačových sieti – ISCED 3A
26 - elektrotechnika
2447 K - mechanik hasičskej techniky
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Nadstavbové štúdium :
2414 L 01 – strojárstvo, výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení – ISCED 3A
24 - strojárstvo
2737 L – sklársky a keramický priemysel – ISCED 3A
27 – technická chémia silikátov
3347 L – drevárska a nábytkárska výroba – ISCED 3A
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
6426 L – 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 47 . Z toho :
- pedagogickí zamestnanci : 33
z toho : TV – 21
OV - 12
TV – kvalifikovaní : 21
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
OV - kvalifikovaní : 12
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
- nepedagogickí zamestnanci : 14
Odbornosť vyučovania predmetov :
1. Ing. Solejová Eva– vyučovala odborne
2. Mgr. Stirčáková Monika– vyučovala odborne
3. Ing. Fecaková Anna– vyučovala odborne
4. Mgr. Lutašová Nadežda – vyučovala odborne
5. Ing. Repčík Michal – vyučoval odborne
6. Ing. Mazanec Jaroslav – vyučoval odborne
7. Mgr. Gičová Miroslava – vyučovala odborne
8. Mgr. Savčaková Jarmila - vyučovala odborne
9. Ing. Pristašová Martina – vyučovala odborne
10. Ing. Gališin Slavomír – vyučoval odborne
11. Bc. Protivňak Stanislav – vyučoval odborne
12. Mgr. Čeremeta Róber - vyučoval odborne
13. Ing. Turcmanovičova Henrieta – vyučovala odborne
14. Mgr. Pirová Iveta – vyučovala odborne
15. Mgr. Čerevka Slavomír – vyučoval odborne
16. Ing. Zozuľak Miroslav – vyučoval odborne
17. Mgr. Vojník Miroslav –vyučoval odborne
18. Ing. Veľas Štefan – vyučoval odborne
19. Mgr. Mazanec Marián - vyučoval odborne
20. Ing. Murín Alexander - vyučoval odborne
21. Bc. Holzerová Anna –vyučovala odborne
22. Ing. Murdzik Stanislav – vyučoval odborne
23. Ing. Libáková Anna – vyučovala odborne
24. Ing. Bezeková Valéria - vyučovala odborne
25. Mgr. Prejsa Michal - vyučoval odborne
26. Bc. Pristaš Tomáš - vyučoval odborne
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27. Bc. Šteňko Andrej - vyučoval odborne
28. Galajda Michal - vyučoval odborne
29. Bc. Lukačík Pavel - vyučoval odborne
30. Bc. Škurková Daniela - vyučovala odborne
31. Mgr. Demko Ľubomír –vyučoval odborne
32. Petrašovský Eduárd - vyučoval odborne
33. Mgr. Alieva Lenka - vyučovala 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 – odborne, 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
Mgr. Stirčáková Monika
Ing.Fecáková Anna

Inovačné:

Mgr. Mazanec Marián
Ing. Eva Solejová
Bc. Holzerová Anna
Mgr. Pirová Anna
Mgr. Stirčáková Monika
Ing. Turcmanovičová Henrieta
Mgr. Čeremeta Róber

Špecializačné:

Mgr. Gičová Miroslava
Ing. Libáková Anna

Kvalifikačné:

Bc. Lukačík Pavol

Z celkového počtu 33 pedagogických zamestnancov sa jednotlivých druhov vzdelávania
zúčastňovalo 17 pedagogických zamestnancov, čo predstavuje 51,5 % .
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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 nadaných 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 2014 v priestoroch
školy. Na tejto prehliadke sa 5 riešitelia prezentovali 5 prácami, kde odbornými radami im
vypomáhali 4 konzultanti z radov učiteľov.
Súťažné práce boli nasledovné:
Mládež a voľný čas
súť. odbor č. 01 – Problematika voľného času
Riešiteľ:
Koťuch Ladislav
Konzultant: Ing. Veľas Štefan
Návrh metodiky k téme Pojem funkcie s využitím Planéty vedomostí
súť. odbor č. 02 – Matematika, fyzika
Riešiteľ:
Lesníková Miroslava
Konzultant: Mgr. Savčaková Jarmila
Model vlasovej stonky
súť. odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Riešiteľ:
Macejková Aneta
Konzultant: Ing. Bezeková Valéria
Náročná účesová tvorba
súť. odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Riešiteľ:
Sičáková Ivana
Konzultant:
Ing. Bezeková Valéria
5. Nové virtuálne hrozby pre ,, Always on „ generáciu
súť. odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Riešiteľ:
Pira Tomáš
Konzultant:
Mgr. Prejsa Michal
Mimo súťaž odprezentovala Buberová Žaneta, žiačka obchodnej akadémie, prácu s názvom ,,
Ekonomicko – účtovnícke hry pre vyučovanie v škole“.
Úroveň jednotlivých prác hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá určila nasledovné
poradie:
1.miesto - Nové virtuálne hrozby pre ,, Always on“ generáciu
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2.miesto - Návrh metodiky k téme Pojem funkcie s využitím Planéty vedomostí
3.miesto - Model vlasovej stonky
Mimo vyššie uvedených prác do krajského kola SOČ postúpila ešte práca ,,Náročná účesová
tvorba „.
Dňa 28.marca 2014 sa v priestoroch Súkromnej SOŠ Pod Kalváriou v Prešove
uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali
žiaci Lesníková Miroslava, Macejková Aneta, Sičáková Ivana a Pira Tomáš..Svoje vedomosti
a
zručnosti
prezentovali
v
štyroch
súťažných
odboroch:
č.02 - Matematika a fyzika, č.14 -Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, č.16 –
Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, č.17 – Pedagogika, psychológia, sociológia.
Jednotlivé súťažné práce hodnotili odborné komisie. Tomáš Pira v odbore Pedagogika,
psychológia, sociológia zaujal prácou Nové virtuálne hrozby pre ,, Always on“ generáciu.
Výborným realizovaním a skvelou prezentáciou získal spomedzi 22. súťažiacich I.miesto.
Týmto víťazstvom si zabezpečil účasť na celoštátnom kole. Ďalší naši súťažiaci sa umiestnili
na štvrtých miestach.
V dňoch 22.- 24.apríla 2014 sa v Starej Ľubovni konala celoštátna prehliadka stredoškolskej
odbornej činnosti. Realizáciou tejto akcie bola poverená Stredná odborná škola na Jarmočnej
ulici. Tomáš Pira ,aj napriek zdravotným problémom reprezentoval našu školu v rámci
svojich schopností.
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 (Miss-Alexandra Belejová-1.A MisterŠimon Lazorčík-1.A) . Súčasťou podujatia bol aj volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Na
príprave tejto akcie spolupracovali členovia ŽŠR a žiaci tretích ročníkov (3.A-Mirka
Lesniková, Jesika Pješčáková, Lucia Mihaličová, Bogdan Osvicinskyj, Patrícia Halčinová,
Mária Kvašková, Nikola Pristašová, Tomáš Pira 3.B- Dáša Kasanderová, Anna Karolová,
Nikola Ďuricová).
Druhým podujatím bola Vianočná akadémia. Táto akcia spríjemnila žiakom
predvianočný čas. Súčasťou tohto podujatia bolo vyhlásenie výsledkov medzitriednej súťaže
o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy (3. miesto - 2.A, 2. miesto - 3.A, 1. miesto - 4.A) a
vyhlásenie výsledkov (3. miesto - Michaela Micajová-3.A, Dávid Sičák-1.A, Šimon
Lazorčík-1.A, 2. miesto - Klaudia Kizáková-1.NŠ, Jesika Pješčáková-3.A, Dáša
Kasanderová-3.B, 1. miesto - Roland Guba-4.A, Michal Chripak-4.B) Na príprave tejto akcie
spolupracovali členovia ŽŠR (Mirka Lesniková-3.A Roland Guba-4.A).
ŽŠR pri príležitosti dňa zaľúbených pripravila pre žiakov súťaž o najkrajšie Valentínske
srdce. Do súťaže sa zapojilo množstvo žiakov, kt. si medzi sebou rozdelili vecné ceny. (3.
miesto - Roland Guba-4.A, 2. miesto - Zuzana Gaborová-1.B, 1. miesto - Petra Surmajová2.B). Poslednou súťažou, ktorú pre žiakov pripravila ŽŠR, bola súťaž o najlepšie študijné
výsledky. Žiaci, ktorí na koncoročnej klasifikačnej porade dosiahli prospech
s vyznamenaním, boli odmenení výletom do Humenného.
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Telovýchovná a športová činnosť v SOŠ AW v šk. r. 2013/2014
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
22. 11.
2013

Súťaž
Volejbalový turnaj o Putovný
pohár primátora mesta
Medzilaborce

29. 11.
2013

Volejbalový turnaj o pohár
vedúceho odboru školstva
PSK Poprad

30. 11.
2013 – 01.
02. 2014

Mestská volejbalová liga

Dátum
01. 03.
2014

Súťaž
Nohejbalový turnaj o putovný
pohár riaditeľky SOŠ AWMedzilaborce

14. 03.
2014

Volejbalový turnaj ku
príležitosti MDŽ

Miesto Zúčastnení
2.
Mgr. Miroslav Vojník
Bc. Pavel Lukáčik
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslava Gičová
Ing. Slavomír Gališin
Mgr. Karel Mazanec
p. Michal Stirčák
Matúš Hudák 4.B
p. Ladislav Potocký
5. – 8. Mgr. Miroslav Vojník
Bc. Pavel Lukáčik
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslava Gičová
Ing. Slavomír Gališin
Mgr. Karel Mazanec
p. Michal Stirčák
4.
Matúš Hudák 4.B
Patrik Vasilenko 2.Nš
Bogdan Osvicinskyj 3.A
Ing. Slavomír Gališin
Mgr. Miroslava Gičova
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslav Vojník
Mgr. Karel Mazanec

Miesto Zúčastnení
1.
Mgr. Marián Mazanec
Mgr. Miroslav Vojník
Ing. Slavomír Gališin
p. Michal Stirčák
4.
Patrik Vasilenko 2. NŠ
Lukáš Grib 3.A
Alexander Bega 3.A
1.
Michaela Žumarová 4.A
Lenka Čerevková 4.A
Dominika Varcholová 4.A
Nikola Pristášová 3.A
Mgr. Miroslava Gičova
Mgr. Miroslav Vojník
Ing. Slavomír Gališin
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29. 4. 2014

KomPrax – mladí športovci

1 – 6.

30. 4. 2014

KomPrax – školský florbalový
a volejbalový turnaj
Medzinárodný volejbalový
turnaj – Srbsko – Ruskij
Krstur

1 – 6.

3. ročník stolnotenisového
turnaja pre mládež a dospelých
mesta a blízkeho okolia

1.

08. – 11. 5.
2014

31. 05.
2014

3.

Žiaci SOŠ A W a deti DeD sv
Nikolaja a DeD Kpt. Nálepku
Žiaci a učitelia SOŠ A W
Patrik Vasilenko 2. NŠ
Matúš Hudák 4. B
Bogdan Osvicinskij 3. A
Lenka Čerevková 4. A
Michaela Žumarová 4. A
Dominika Varcholová 4. A
Nikola Pristášová 3.A
Mgr. Marián Mazanec
Peter Lopata 4.B
Jozef Vajdička

Dňa 4. 10. 2013 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: Ing. Veľas – II.A, Ing. Zozuľak- I.A a Mgr. Prejsa – I.B. Účelové cvičenia
poskytli žiakom potrebné teoretické a praktické poznatky ako východiská pre potrebné
zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných okolností ohrozujúcich
človeka a okolité prostredie. Ich cieľom bolo:
spoznať, čo je obsahom turistiky (turistické minimum),
oboznámiť sa s táborením, bivakovaním a ich zásadami,
poskytovať pomoc iným v prípade ohrozenia zdravia a života,
sebavzdelávanie a zdokonaľovanie v civilnej ochrane,
chrániť prírodu a utvárať zdravé životné prostredie,
oboznámiť sa s pravidlami cestnej premávky.
V dňoch 21. – 23. 05. 2014 bol zrealizovaný Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov
3. ročníkov - III. A, III. B. s dennou dochádzkou. vedúcim kurzu bol Mgr. Vojník,
inštruktormi boli Mgr. Demko, Mgr. Savčáková, Ing. Bezeková.
26. 05. 2014 – Športový deň. Konal sa v telocvični školy pre žiakov 1., 2., a 3. ročníkov.
Zodpovedný bol. Mgr. Vojník a Bc. Lukačík.
V oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov boli organizované podujatia :
V dňoch 13. – 15. novembra sa SOŠ Andyho Warhola zapojila do verejnej zbierky Hodina
deťom. Cieľom bolo i v tomto roku získať finančné prostriedky na podporu jedinečných a
užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónov Slovenska. V uliciach 72 miest a obcí
sme mohli stretnúť až 1900 dobrovoľníkov. Medzi nimi boli aj žiaci našej školy - Žaneta
Buberová, Jakub Bukaj, Dávid Hoang a Daniel Húsanica. Každý z nich bol opatrený
identifikačnými prvkami v podobe odznaku Huga – kamaráta všetkých detí, žltej pokladničky
s motívom HUGA, logom Nadácie pre deti Slovenska a logom Hodiny deťom. Príspevky
mohli byť ľubovoľné, dôležité bolo prispieť.
Siedmi ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2013 a
vyvrcholil 1. decembra 2013 - na Svetový deň boja proti AIDS. V tomto ruku bolo
zapojených 520 škôl a školských zariadení Slovenska. Medzi nimi bola aj stredná odborná
škola Andyho Warhola. Hlavné zameranie kampane je na mladého človeka, na poskytnutie a
zvýšenie odborných vedomostí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší
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prostriedok prevencie - boja proti AIDS. V súvislosti s touto kampaňou sa naši žiaci zapojili
do rôznych aktivít. Začali umiestnením informačného plagátu na nástenných novinách v
priestoroch školy. Nasledovala výroba červených stužiek, ktoré sú symbolom kampane. Ich
výrobu zabezpečili žiačky prvého ročníka - Alexandra Belejová, Anička Hlohincová,
Viktória Koropčáková a Dominika Kuliková. 29. 11.2012 tieto stužky rozdávali naše
dobrovoľníky žiakom a zamestnancom školy. Zorganizovaná bola aj beseda na tému
HIV/AIDS a premietnutie filmu „Do tváre“ . Cieľom aktivít bolo motivovať mladých ľudí k
nadobudnutiu vedomostí o HIV/AIDS a k zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS.
Dňa 6.12.2013 boli na škole SOŠ Andyho Warhola v spolupráci s oddelením podpory zdravia
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom zorganizované
besedy na témy:
„ Sexuálna výchova, problém AIDS a sexuálny priemysel“
„ Riziká nadmerného užívania alkoholu a konopných drog “
Tieto besedy žiaci absolvovali v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu pod vedením
Mgr. Lenky Lesňákovej. Zúčastnili sa študenti prvého a druhého ročníka a témy ich veľmi
zaujali.
Téma „ Sexuálna výchova, problém AIDS a sexuálny priemysel“ bola zameraná na nechcené
tehotenstvo a príp. následný potrat, ktorý môže spôsobiť neplodnosť ženy, sexuálne prenosné
ochorenia, rakovinu krčka maternice a možné riziká aj pre chlapcov.
Na besede o rizikách nadmerného užívania alkoholu a konopných drog si žiaci mohli overiť
svoje doterajšie vedomosti o drogách. Pozostávala z dvoch častí :
1. Kvíz o alkohole – cieľ: rozvíjať poznatky zamerané na špecifickú drogovú prevenciu,
prostredníctvom dotazníka rozšíriť vedomosti o alkohole.
2. Fakty a mýty o marihuane – prostredníctvom aktivity (pracovné hárky) vplývať na búranie
niektorých mýtov spojených so zneužívaním marihuany a kompletizácia informácie o tejto
droge.
V piatok 11. apríla ste sa opäť mohli stať súčasťou veľkého a jedinečného projektu pomoci.
Deň narcisov vďaka vám všetkým, ktorí ste si pripli narcis, mohol byť skutočne opäť dňom
pomoci a nádeje. "Deň, keď sú slová zbytočné." Toto bolo posolstvo tohtoročnej zbierky.
Vyjadruje nie len to, že kvetnaté reči o tom, ako sa má pomáhať, reálne nikomu nepomôžu.
Pripnutým narcisom podporujeme všetkých, ktorí s ochorením bojujú. V uliciach miest a obcí
Slovenska bolo tento rok takmer 16 000 dobrovoľníkov. Medzi nimi boli aj žiaci našej školy
Žaneta Suchá, Daniel Húsanica, Dávid Hoang a Jakub Bukaj. V dopoludňajších hodinách
ponúkali v priestoroch školy žlté narcisy a letáky. Neskôr sa presunuli do ulíc mesta.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom.
16.4.2014 žiačky druhého ročníka obchodnej akadémie navštívili ambulanciu
gynekologičky MUDr. Tatiany Cepkovej. Predmetom prednášky bolo mnoho vecí: výhody i
nevýhody antikoncepcie; prenos, príznaky a prevencia proti rakovine prsníkov i rakovine
krčku maternice; poskytnutie dievčatám optimálneho rozsahu informácií o zmenách, ktoré
sprevádzajú obdobie dospievania tak, aby pochopili ich biologické zákonitosti a individuálne
rozdiely. Pre dievčatá bolo veľmi poučné vypočuť si, čo ich čaká a ako sa majú na to
pripraviť. Na záver sa s nami doktorka podelila o svoje bohaté skúsenosti z oblasti
nechceného tehotenstva a uviedla niekoľko príkladov z praxe. Posledné minúty patrili
otázkam dievčat a voľnej diskusii.
Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014 bol už desiaty rok v znamení modrej farby! Aj
tento rok sme zbierali pre Ugandu, nakoľko sa jedná o trojročný projekt. UNICEF má za cieľ
situáciu v Ugande postupne meniť a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala základom života
všetkých detí. Dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú Modrým gombíkom
– symbolom zbierky. Medzi dobrovoľníkov sa zapojila aj SOŠ Andyho Warhola so svojimi
žiakmi. Študenti Buberová Žaneta, Suchá Žaneta, Kndričaková Lucia a Húsanica Daniel
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aktívne spolupracovali s učiteľkou Pristašovou a vytvorili tak podmienky pre túto zbierku aj
na našej škole. Výnos z celej zbierky je určený na konkrétnu pomoc ohrozeným deťom v
niektorej krajine napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej vody, zabezpečenie základných
sanitačných a sociálnych zariadení, či očkovanie.
Dňa 22.05.2014 sa žiačky SOŠ Andyho Warhola zapojili do projektu „Zdravé prsia“.
Myšlienkou projektu je oboznámiť študentky stredných škôl v oblasti RÚVZ so sídlom v
Humennom s prevenciou nádorových ochorení prsníkov, odtabuizovať pojem „rakovina“ a
oboznámiť študentky s rizikovými faktormi daného ochorenia. Pod vedením Mgr. Lenky
Lesňákovej sa v priestoroch školy konala prednáška, ktorá bola zameraná na viaceré oblasti:
Osvojiť si správny postup pri samo vyšetrovaní prsníkov.
Oboznámiť študentky o rizikových faktoroch karcinómu prsníka.
Vysvetliť význam prevencie.
Informovať o dôležitosti absolvovania preventívnych prehliadok u gynekológa.
Informovať o zásadách zdravého životného štýlu.
Očakávané prínosy tohto projektu:
Zvýšenie zdravotného uvedomenia – zmena postoja k vlastnému zdraviu.
Zvýšenie počtu absolvovaných prevent. gynekologických prehliadok u mladých žien.
Pozitívna zmena životného štýlu.
V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v
Medzilaborciach sa uskutočnila séria stretnutí s psychologičkou Mgr. Bičejovou. Dňa
22.10.2013 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 25.2.2014 to bolo stretnutie so žiakmi II.A triedy na tému
„Problémové správanie, komunikácia a hodnotový systém“. Pre I.A triedu to bolo
stretnutie pod názvom „Konflikty a ich riešenie“. Toto stretnutie bolo formou aktivít
a cvičení a následne na to bola bezprostredná diskusia. Dňa 8.4.2014 sa konalo stretnutie
končiacich ročníkov s psychologičkou Mgr. Bičejovou na tému „Ako zvládnuť maturitu
bez stresu“. Stretnutie bolo realizované formou besedy a následnej diskusie. Žiaci sa učili
stratégie ako zvládať záťažové situácie. Dňa 10.6.2014 sa uskutočnilo stretnutie tretiakov
z odboru Obchodná akadémia s psychologičkou Mgr. Bičejovou z CPPPaP. Žiaci sa zúčastnili
testovania „PROFORIENT“ a na základe výsledkov testu psychologička individuálne
urobila vyhodnotenie s každým žiakom. V marci pre pedagogických pracovníkov som
naplánovala stretnutie s psychologičkou z CPPPaP na tému „Komunikácia a komunikačné
zručnosti“. Pre veľkú pracovnú vyťaženosť psychologičky sa toto stretnutie nemohlo
uskutočniť. Dúfam, že v budúcom školskom roku to zrealizujeme v spolupráci s CPPPaP. Pri
zisťovaní spätnej väzby medzi žiakmi tieto stretnutia boli veľmi vítané. Práca výchovného
poradcu bola úzko spätá s prácou triednych učiteľov ,ale aj ostatných učiteľov a majstrov
odborného výcviku. A preto aj ja som spolupracovala so všetkými vyučujúcimi a svoju
činnosť si bez tejto spolupráce neviem predstaviť.
Výchovný poradca nespolupracoval len s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a a prevencie, ale spolupracovale aj s inými inštitúciami. Veľmi dobrú spoluprácu sme mali
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Medzilaborciach. Už tradične v apríli prichádzali
pracovníci úradu práce medzi žiakov končiacich ročníkov. V tomto školskom roku toto
stretnutie sa konalo dňa 28.4.2014. Pracovníci úradu práce Ing. Bajajová, Ing. Antoňáková
a Ing. Antal, poskytli žiakom končiacich ročníkov informácie o pôsobnosti úradu práce, jeho
úlohách, o službách zamestnanosti a poskytovaní rôznych príspevkov. Žiaci pozorne sledovali
nové informácie, ktoré sú pre nich veľmi aktuálne, lebo o mesiac ukončia štúdium na škole
a budú sa chcieť zaradiť na trhu práce. V závere stretnutia žiaci mali možnosť pýtať sa
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konkrétne otázky týkajúce sa problematiky trhu práce. V rámci spolupráce s úradom práce
zisťujeme, podľa dostupných údajov, zaradenie našich absolventov na trhu práce.
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 mi 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 som predložila na schválenie riaditeľke školy Ing. Eve Solejovej a
špeciálnym pedagogičkám z CPPPaP Mgr. Šimovičovej a z CŠPP Mgr. Pavlovskej. V
priebehu školského roka 2013/2014 neustále sledujem stav integrovaných žiakov.
Zabezpečujem
pomoc a poradenstvo integrovaným žiakom prostredníctvom osobného
pohovoru so žiakmi, vyučujúcimi a rodičmi a sprostredkovávam aj odbornú pomoc pre
žiakov. Dohliadam na správne vypĺňanie záznamu o špeciálno- pedagogickej starostlivosti
integrovaných žiakov u jednotlivých vyučujúcich. Tieto záznamy zakladám do spisu žiaka
vzdelávaného podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu.
Úsek činnosti koordinátora protidrogovej prevencie
V tejto oblasti koordinátor protidrogovej prevencie realizuje účinné nástroje na
predchádzanie nežiaducim javom a zabezpečuje spolu s ostatnými pedagogickými i
nepedagogickými zamestnancami zvýšenie pocitu bezpečnosti v škole. Už tradične posledný
novembrový týždeň, ktorý je týždňom boja proti drogám som pre študentov tretích ročníkov
zorganizovala stretnutie s abstinujúcim alkoholikom pánom Jalčom. Toto stretnutie bolo
zorganizované v našej školskej knižnici, kde študenti mali možnosť vypočuť si životný príbeh
pána Jalča, ktorý už 35 rokov je abstinujúcim alkoholikom. Toto stretnutie je preventívnym
opatrením predchádzania nežiaducich javov, kde študenti mali možnosť priamym stretnutím
vypočuť si životný príbeh pána Jalča. V rámci preventívnych aktivít predchádzania
nežiaducich javov som pripravila aj nástenné noviny s protidrogovou tematikou.
Zabezpečujem aj zhromažďovanie protidrogovej literatúry a túto sprístupňujem žiakom a
pedagógom. V rámci protidrogovej prevencie organizujem stretnutia s koordinátorkou
protidrogovej prevencie z CPPPaP PhDr. Bickovou a žiakov prvých a druhých ročníkov. Dňa
14.2.2014 v rámci primárnej prevencie drogových závislosti a zdravého životného štýlu bolo
stretnutie so žiakmi I.A a I.B triedy na tému „Čo oči nevidia a uši nepočujú". Dňa
11.4.2014 bolo stretnutie so žiakmi II.A triedy na tému „Hľadám svoje miesto na Zemi“.
Počas tých stretnutí žiaci vykonávajú rôzne aktivity pomocou ktorých si uvedomujú
škodlivosť omamných a psychotropných látok. V rámci protidrogovej prevencie nielen
koordinátor protidrogovej prevencie ale aj všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci
svojim prístupom a konaním napomáhajú predchádzaniu nežiaducim javom v škole a
prispievajú 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 školského roka sa nezistili žiadne známky
šikanovania na škole. Ale aj napriek tomu ja ako výchovná poradkyňa a aj všetci vyučujúci
dbajú na to, aby sa šikanovaniu na škole zamedzilo. Dosiahli sme to hlavne tým, že si
všímame správanie žiakov. Počas prestávok je zabezpečený pedagogický dozor, čo prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti v škole. Preventívnou aktivitou proti šikanovaniu bolo aj stretnutie
prvákov a druhákov so žiakom III. A triedy Tomášom Pirom, ktoré sa uskutočnilo dňa
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24.1.2014 pod názvom „Spoločne proti kyberšikane“. Tomáš Pira robí SOČ s touto
tematikou a na stretnutí so žiakmi vysvetlil ako môže ublížiť kyberšikana mladým ľuďom
a ako postupovať, keby sa niečo také vyskytlo. V súvislosti s touto aktivitou bolo aj
stretnutie s príslušníkmi OO PZ Medzilaborce nadporučíkom Popovičom a poručíkom
Dimunom. Toto stretnutie bolo pre druhákov a konalo sa dňa 11.4.2014. Príslušníci PZ
vysvetlili žiakom druhého ročníka čo je priestupok, trestný čin a zodpovednosť za svoje
konanie. Zamerali sa aj na používanie omamných a psychotropných látok, podávanie
alkoholických nápojov mladistvým a kriminalita mladistvých. Stretnutie ukončili anketou
a následnou diskusiou. V rámci prevencie som zhotovila aj nástenné noviny kde žiaci mohli
získať informácie o priamych a nepriamych prejavoch šikanovania. Žiaci sú prostredníctvom
svojich triednych učiteľov informovaní 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 snažia vytvoriť dobrú
klímu spolupráce medzi žiakmi, rodičmi a ostatnými zamestnancami, aby sa známky
šikanovania vôbec neprejavili.
Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy :
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,
September 2013:
- „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 pre štvrté ročníky. Stretla sa s veľmi pozitívnym ohlasom študentov
a učiteľov.
Október 2013:
- jesenná úprava areálu školy a areálu odborného výcviku, starostlivosť o zeleň v areáli školy
/prvé, druhé a tretie ročníky/
- Noc s netopiermi v Humennom - dňa 2. 10. 2013 sme zúčastnili prednášky spojenou
s praktickou ukážkou odchytu netopierov, ktorej organizátorom bola Správa Chránenej
krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. Na tejto akcii sa zúčastnili aj žiaci našej školy –
dievčatá tretieho ročníka z odboru obchodná akadémia. Aj tento druh environmentálne
zameranej výchovno-vzdelávacej akcie prispieva k formovaniu mladého, zodpovedného
človeka, ktorý by sa mal vlastnými silami usilovať o zlepšenie svojho životného prostredia.koncert INTEGRÁCIA 2013 - 15. októbra 2013 v priestoroch košickej Steel Arény sme sa
po prvýkrát zúčastnili na piatom ročníku úspešného charitatívneho koncertu Integrácia 2013.
Na tento jedinečný koncert sme boli pozvaní vďaka výhre v 10. ročníku súťaže Recykluj a
vyhraj, ktorú vyhlásila spoločnosť MILK-AGRO. Počas súťaže sme zbierali viečka SABI a
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tetrapaky z čerstvého mlieka SABI. Podarilo sa nám zhotoviť v kategórii E - Výtvor z
výrobkov SABI (voľná tvorba) obraz Andyho Warhola a umiestnili sme sa na 1. mieste.
November 2013:
- dňa 29. 11. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Milk – Agro
v Sabinove. Bola to odmena za prvé miesto v 10. ročníku súťaže Recykluj a vyhraj
v kategórii E - Výtvor z výrobkov.
- zapojenie sa školy do jubilejného 11. ročníka súťaže „ Pomôž škole a chráň prírodu“
s firmou MILK-AGRO pre školský rok 2013/2014
December 2013:
- 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 –
zaslúžilí sa o to hlavne žiak III.A triedy Bogdan Osvicinskyj a žiaci I.A triedy David Sičák
a Tomáš Palej.
Január 2013:
- Sčítanie vtáctva na školských dvoroch – 2014 - dňa 29.1. 2013 sme sa už tradične zapojili
do akcie organizovanej Slovenskou ornitologickou spoločnosťou. 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. Vtáky pozorovali a určovali žiaci:
I.A triedy – David Sičak, Adrián Džugan, Matúš Vodilka, Tomáš Palej
III. A triedy - Bogdan Osvicinskyj
- prírodopisný film Vlčie hory - jednou zo zaujímavých aktivít v rámci environmentálnej
výchovy v našej škole bolo premietanie tohto filmu. Na podujatí, realizovanom 31.
januára2014, sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Tvorcovia filmu /filmár divokej prírody
Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom/ sa zamerali na
Východné Karpaty, ktoré sa v minulosti nazývali aj Vlčími horami, pričom sa natáčalo na
území troch krajín: Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Zhliadnutím tohto filmu sme určite prispeli
k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu našich žiakov k prírode, k ochrane a tvorbe životného
prostredia. Pripomenul nám, ako máme vzdať hold prírode okolo nás.
Apríl 2014:
- pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“ sme vyhlásili akciu, ktorá bola zameraná na čistenie
a skrášľovanie okolia školy, na zvýšenie ekologického povedomia študentov. Do akcie sa
zapojili prvé až tretie ročníky. Čistili sme priestory školského areálu a odborného výcviku,
odstránili sme nežiaduci odpad. Akcia mala medzi študentmi a vyučujúcimi dobrý ohlas.
Najaktívnejšími boli žiaci III.B - Daša Kasanderová, Anička Karolová, Nikola Ďuricová,
Nikolaj Pirchala, Dušan Turčan, Miroslav Pjosa.
Máj 2013:
- vyhodnotenie 11. ročníka súťaže „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“ s firmou MILKAGRO Prešov, ktorej cieľom bolo podpora zdravého životného štýlu a ochrana životného
prostredia. Odovzdanie cien sa uskutočnilo dňa 29. 5. 2014 v PKO- Čierny orol v Prešove.
Boli sme ocenení v kategórií E1 /výtvor z obalov výrobkov SABI/ za výrobok – OROL
SABI. Naša škola za svoju aktivitu si odniesla okrem finančnej odmeny (200 EUR) aj 100 ks
tričiek s logom spoločnosti SABI. 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 I. A triedy – odbor obchodná
akadémia /Alexandra Belejová, Anna Hlohincová, Viktória Koropčaková, Dominika
Kuliková) a žiačky I. NŠA.
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Jún 2014:
- Energetický deň 2014 – od roku 2005 každoročne Európska únia organizuje Európsky
týždeň udržateľnej energie. Tohtoročný Európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutočnil
v dňoch 23. – 27. júna. Energetický deň je podujatie, ktoré podporuje energetickú efektívnosť
a obnoviteľné zdroje energie. Prešovský samosprávny kraj sa podobne ako počas
predchádzajúcich dvoch rokov, aktívne zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie
zorganizovaním Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014 v stredu 25. júna. Cieľom
kampane je oboznámiť občanov, podnikateľov a verejné orgány s riešeniami na zníženie
spotreby energie a aktivitami zameranými na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje
energie. Pri tejto príležitosti aj na našej škole prebiehali rôzne aktivity zamerané na
problematiku znižovania energetickej spotreby a využívania obnoviteľných zdrojov energií.
- vyhodnotenie environmentálnej činnosti na škole v školskom roku 2013/2014
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
S rôznymi jazykmi je svet pestrejší... myšlienka, ktorá sa vznášala celý deň, 26.
septembra 2013 v našej škole, ako oslava Európskeho dňa jazykov. Snahou učiteľov
cudzích jazykov bolo pripraviť pre žiakov školy nevšedný deň s rozmanitými úlohami, aby
žiaci pocítili nielen bežné povinnosti v podobe vedomostí, ale aby ocenili milé spestrenie
vyučovania a získali nové zážitky.
Ráno sme začínali rozhlasovým vysielaním, kde sme žiakom pripomenuli významný
Európsky deň jazykov ako oslavu našej jazykovej rôznorodosti, jazykového bohatstva
Európy, ako aj dôležitosť ovládania cudzích jazykov.
Počas prestávok nám spríjemňovali chvíle hudobné pozdravy v podobe ruských, nemeckých
a anglických súčasných piesní.
Pokračovali sme prípravou v skupinách na simultánne prezentovanie vedomostí o krajinách,
ktorých jazyk sa žiaci učia. Časť žiakov si hľadala na internete jazykolamy, ktoré sa snažili
naučiť. Kde-tu sa po škole ozýval spev, pretože časť žiakov si pripravovala nejakú
najznámejšiu cudzojazyčnú pieseň.
A potom nastala očakávaná chvíľa a žiaci začali s predstavovaním svojej snahy a usilovnosti.
Atmosféra v posluchárni bola výborná, s úsmevnými momentmi, okorenená humorom, ale aj
plná vážnosti s prvkami obdivu a uznania. Za svoje úsilie si žiaci vyslúžili nielen potlesk od
spolužiakov, ale aj sladkú odmenu. Na konci pracovného dňa sa realizovali hlavne prváci
a v duchu umeleckého výtvarného prejavu pripravili na nástenku zopár obrázkov.
V školskom roku 2013/2014 sa celoslovenskej 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 5 tém:
1. Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
2. Bity, bajty, technológie (informatika, fyzika, technológie),
3. Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia)
4. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky)
5. Góly, body, sekundy (športové výsledky, rekordy).
Študenti boli rozdelení do dvoch skupín podľa kategórií.
V kategórii Expert O12 (žiaci 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl) súťažilo 10 žiakov.
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V kategórii Expert O34 (žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl) sa súťaže zúčastnilo 8
študentov. Najčastejšími témami boli: Góly, body, sekundy, Svetobežník a Spoločnosť
kedysi a dnes.
Najlepšie umiestnenie našich žiakov v rámci Slovenska:
v téme Svetobežník - Žaneta Buberová II. A (33. miesto)
Tomáš Pira III. A (124. Miesto)
v téme Góly, body, sekundy - Alexander Bega III. A (40. miesto)
v téme Do you speak English?
Žaneta Suchá II. A (65. miesto)
Ivana Hudaková II. A (104. miesto)
Roland Guba IV. A (122. miesto)
Lívia Džupinová IV. A (134. miesto)
Jana Dziaková IV. A (136. miesto)
Lýdia Licková IV. A (169. miesto)
Súťaž Slovenčina hrou mala v piatok 13. decembra už siedme pokračovanie. Opäť sa
súťaženia chtiví študenti zišli v školskej jedálni, aby ukázali nielen vedomosti z jazyka
a literatúry, ale aj predviedli svoje schopnosti, tvorivosť a fantáziu. Ich výkony sledovala
porota a publikum svojím potleskom oceňovalo tvorivosť a originalitu jednotlivých družstiev.
Súťažiaci vytvorili trojčlenné družstvá z takmer všetkých tried:
I. A – R. Šmiga, M. Vodilka, Š. Lazorčík
II. A – D. Husanica, Ž. Buberová, Ž. Suchá
III. A – T. Pira, B. Osvicinskyj, P. Halčinová
III. B – M. Pjosa, N. Pirchala, D. Firkaľ
IV. A – D. Varcholová, R. Guba, R. Cigánik
IV. B – V. Jedinák, D. Duleba, M. Chripák
I. NŠ – K. Kizáková, F. Kizáková, E. Gajdošová
II. NŠ – M. Legemzová, P. Vasilenko, M. Giňa
Každé družstvo sa snažilo získať maximálny počet bodov v niekoľkých disciplínach. Prvé
body si pripísali za správne odpovede vo vedomostnom kvíze. Potom žiaci predviedli
spevácke kúsky v karaoke interpretovaním piesní Voda, čo ma drží nad vodou či Dlouhá noc.
Na rad prišla súťaž Jedno slovo, pričom zadaná téma bola zo školských lavíc. Žiaci sa mohli
inšpirovať ukážkou z relácie Partička. V ďalšom kole si súťažiaci vyskúšali: Páli vám to?
A mnohým skutočne pálilo a získali maximálny počet bodov 220.
Posledné dve kolá rozhodli o víťazovi. Po rapovaní a dramatizácii rôznych situácií na hodine
slovenského jazyka či literatúry nastalo spočítavanie bodov. S náskokom 110 bodov
jednoznačné prvenstvo získalo družstvo zo IV. A. Dve trinástky v dátume asi boli ich
šťastnými číslami.
Poradie družstiev bolo nasledovné:
IV. A – 660 bodov
III. A – 550 bodov
II. A – 510 bodov
I. NŠ – 460 bodov
IV. B – 380 bodov
I. A – 360 bodov
II. NŠ – 329 bodov
III. B – 249 bodov
Veríme, že súťaž si zachová priazeň žiakov i naďalej a ďalší ročník bude ešte lepší a
zaujímavejší.
4) Po dlhšej časovej pauze sa v našej škole konala aj Olympiáda ľudských práv, ktorej sa
zúčastnilo 28 žiakov, zástupcov všetkých tried školy. Olympiáda sa realizuje formou testov a
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prezentovania esejí na vybrané témy. Koná sa v troch súťažných kolách - školské, krajské
a celoštátne a má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi
študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských
práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.
Vyhodnotenie súťaže určilo nasledujúce poradie:
3. miesto - Nikola Pristašová, III.A
2. miesto - Klaudia Kizáková, I. NŠ
1. miesto - Dominika Varcholová, IV. A
5)
V marci sa išli hlavne štvrtáci trochu odreagovať pred maturitnými písomkami na
muzikál Sherlock Holmes do divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Legendárna literárna postava detektíva a svetoznámy záhadný zločinec v pôvodnom
slovenskom muzikáli Sherlock Holmes a Jack Rozparovač rozohrali napínavý a osudový
zápas dobra so zlom. Príbeh plný prekvapivých zvratov všetkých zaviedol do Londýna
koncom 19. storočia a ukázal odvrátenú tvár starých dobrých časov. Zároveň však priniesol aj
večnú tému lásky a skutočného priateľstva. Pre žiakov boli zaujímavé a zábavné boli hlavne
nečakané zvraty v deji a Holmesova vynaliezavosť. Dej pekne dopĺňali krásne melódie, ktoré
ho oživili. Aj kulisy dotvárali príjemný dojem z celého predstavenia, ale takéto kvalitné
muzikály sú už v Divadle Jonáša Záborského štandard.
Spolupráca školskej knižnice a PK Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, hodnoty
a spoločnosť pri organizovaní spoločných aktivít.
Posledný októbrový piatok v Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach sa
niesol v duchu sci-fi a fantasy. Do školy totiž zavítali vzácni hostia, a to spisovateľky
Katarína Čavojová, Lenka Štiblaríková a ilustrátorka Bea Tomash. Na besede so študentmi v
priestoroch školskej knižnice predstavili svoje diela, ktoré sú v dnešnej dobe veľkým hitom.
Upírske romány, diela o mimozemšťanoch, čarodejniciach, vedmách, plné tajomstiev a záhad,
sa stali súčasťou nielen filmovej scény, ale aj súčasného knižného trhu.
Hlavnou témou besedy bola prezentácia knihy Fantastická 55. Autorky predstavili
experimentálnu zbierku poviedok českých, moravských a slovenských autorov, v ktorej sa
sci-fi strieda s fantasy, groteska s hororom. Bea Tomash ilustrovala obálku tejto knihy.
Žiakov zaujímalo, ako sa rodia takéto fantastické diela. Dozvedeli sa, že spisovateľky čerpajú
námety z histórie slovenských, českých a moravských krajín, ktoré majú množstvo hradov,
kaštieľov a povedačiek o nich. Študenti sa vzácnym hosťom naozaj potešili. Nie vždy má
človek možnosť stretnúť sa so spisovateľkami či ilustrátorkami, prehodiť s nimi pár slov a
dozvedieť sa zaujímavosti z ich tvorivého umeleckého života.
26. novembra 2013 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na besede v rámci Živej knižnice a
Týždňa boja proti drogám. ktorú každoročne pripravujú výchovná poradkyňa a školská
knihovníčka. Bežne v knižnici sú rôzne knihy, časopisy a iné dokumenty či CD-čka, ale za
živú knižnicu či knihu považujeme človeka, ktorý príde a rozpovie svoj kľukatý životný
príbeh.
Pán Vasiľ Jalč, abstinujúci alkoholik, veľmi otvorene a bez zábran hovoril žiakom o svojej
životnej skúsenosti s alkoholom a bez okolkov odpovedal na všetky otázky žiakov. Študenti
mohli nasávať mnohé životné pravdy, emócie a fakty zo života protialkoholickej liečebne
a činnosti klubu abstinujúcich alkoholikov. Veď stará múdrosť hovorí, že je lepšie poučiť sa
z chýb iných, ako zo svojich.
Náš školský časopis la BOREC vydávaný od roku 2008, pravidelne pripravujeme nielen pre
čitateľov z radov našich žiakov, učiteľov, zamestnancov školy a rodičov, ale systematicky ho
predstavujeme na súťažiach školských časopisov s celoslovenskou pôsobnosťou.
V septembri sme sa so školský časopis znovu zapojili do 15. ročníka celoslovenskej súťaže
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PRO SLAVIS 2013, 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. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 200 škôl so 600 kusmi
časopisov, čo je v porovnaní s minulým rokom takmer dvojnásobok.
V januári už pravidelne posielame časopis na Štúrovo pero do Zvolena, ktoré má 18-ročnú
tradíciu. Tento rok sa súťaže zúčastnilo spolu 91 časopisov, čo je o 7 viac ako vlani a je to
tretí najvyšší počet v histórii súťaže. Keďže nám v tomto roku nepribudli do Redakčnej rady
časopisu žiadni noví členovia, nezúčastnili sme sa ani tradičného aprílového vyhodnotenia
súťaže vo Zvolene.
V júni sme poslali časopis aj na II. ročník súťaže stredoškolských časopisov organizovaný
Prešovským samosprávnym krajom a Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu
novinárov v Prešove.
Redakčná rada na čele so svojou šéfredaktorkou Mirkou Lesníkovou (III. A) sa venujú
obľúbeným rubrikám, podujatia našej školy, historické a kultúrne správy z nášho mesta,
ochrana prírody, interview atď. Najaktívnejšou redaktorkou časopisu aj v tomto roku bola
Dominika Varcholová zo IV. A triedy. Okrem redakčnej rady do časopisu prispievajú svojimi
príspevkami i občasní prispievatelia z radov žiakov aj učiteľov.
Želáme si, aby bol časopis zaujímavý, poučný, aby z neho mali radosť nielen tvorcovia, ale
hlavne čitatelia. Preto budeme radi, ak sa zapoja do prípravy nového čísla časopisu aj ďalší
žiaci s novými nápadmi, s novým názorom i pripomienkami.
V septembri sme pripravili aj špeciálne číslo školského časopisu la BOREC zameraný
hlavne na informovanie 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 motivovať žiakov a usmerňovať ich voľný čas správnym smerom.
Tento rok sa študenti zo štyroch tried (I.A, II. A, III.A a I.NŠ) zapojili do školského projektu
a súťaže Googláči v knižnici, ktorej konečná podoba bol príspevok do školského časopisu,
ale ktorému predchádzali rôzne aktivity a práca s informáciami rôzneho druhu. Do projektu sa
celkovo zapojilo 21 žiakov a 8 hostí.
Mnohé informácie získali študenti v podobe živých kníh od seniorov a invalidných občanov z
Denného stacionára sv. Nikolaja v Medzilaborciach, ktorí sa podelili so svojimi spomienkami
a životným osudom. Príjemné posedenie seniorov a študentov bolo vzájomným spestrením.
Vo vzájomnom rozhovore sa stretli generačne a názorovo odlišné skupiny ľudí. Mladí ľudia
kládli veľa otázok, boli zvedaví na detstvo a dospievanie našich hostí, nezabudli sa pýtať, ako
im to išlo v škole, akým spôsobom si overovali svoje vedomosti v praxi, prípadne či dokážu
povedať recept na šťastné manželstvo. Mládež s nadšením počúvala rozprávanie svojich
„starých rodičov“, prekvapili ich mnohé detaily z osobného života, ale aj spomienky na naše
mesto. Na tvárach zúčastnených nestranný pozorovateľ uvidel vzájomnú úctu, pochopenie a
porozumenie, ktoré nezriedka absentujú v bežnom živote.
Počas ďalšieho dňa si študenti urobili obhliadku náučnej literatúry v našej knižnici a googlili
v publikáciách. Našli si v bohatej ponuke niekoľko veľmi zaujímavých kníh, do ktorých sa s
chuťou zahryzli. Najviac zaujali publikácie spoločenského charakteru z oblasti dejín,
psychológie a športu. Keďže pracovali v skupinkách, nebolo ľahké vybrať literatúru, ktorá by
všetkých oslovila. Napriek tomu dokázali informácie, ktoré získali, veľmi zaujímavo
spracovať do podoby zaujímavých článkov.
Súťažiaci v tieto dni boli ako trikolóra farieb našej vlajky. Biela v podobe múdrych a čistých
myšlienok počas besedy so seniormi, modrá symbolizovala knihy ako vodu v studnici
múdrosti a červená prevládala v tvárach študentov pri spracovávaní dojmov z uplynulých dní.
Po spracovaní a vyhodnotení bodov bolo určené nasledujúce poradie:
29

Na 5. mieste sa umiestnil text s názvom Praví ľaváci, ktorý spracovali žiaci III. A –
Kvašková, Pristašová a Osvicinskij s počtom bodov 8.
Štvrté miesto si vyslúžil s 13 bodmi text Ľadový oheň spracovaný žiačkami z I. NŠ Škovranovej a Klaudie Kizákovej.
Tretie miesto patrí žiačkam z II. A triedy – Buberovej a Suchej za článok s názvom Najťažšie
umenie s počtom bodov 19.
Najtesnejšie to bolo s určením druhého a prvého miesta, pretože rozhodol jeden jediný bod.
Takže, druhé miesto s 25 bodmi si vyslúžil príspevok s názvom Viete, aký je najpríťažlivejší
symbol na svete? S prípravou sa popasovali Lesniková, Pira, Pješčaková. z III. A triedy.
Prvé miesto s 26 bodmi získal príspevok nazvaný Učili sa na lúke, ktorý pripravila Františka
Kizáková z I. NŠ.
Spolupráca PK Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, hodnoty a spoločnosť
s Múzeom moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach
Naďalej prebiehala spolupráca s Múzeom moderného umenia Andy Warhola
v Medzilaborciach v rámci kultúrneho a umeleckého vzdelávania.
1. V septembri študenti IV. A triedy sa zúčastnili na prezentácii a autogramiáde knihy
Ondreja Kalamára Vypadnuté z O. K. Stretnutie so súčasným básnikom bolo pre študentov
veľmi zaujímavé a poučné. V priestoroch čajovne si žiaci vypočuli aforizmy, bonmoty,
sentencie či postrehy zo života, plné človečiny humoru, irónie, ale aj poézie. Autor
prítomných zaujal taktiež zbierkou originálnych maľovaných kravát s portrétmi známych
osobností. V závere stretnutia odpovedal na otázky, pričom si zaspomínal aj na slovenského
básnika Jozefa Urbana, ktorého osobne poznal. Skvelú atmosféru dotvárala hudba a spev v
podaní M. Bycka, Ľ. Onačilu a žiakov ZUŠ v Medzilaborciach.
2. V októbri si žiaci boli pozrieť vernisáž výstavy Blanky Jakubčíkovej Divná noční příhoda.
Táto umelkyňa v súčasnosti patrí k neprehliadnuteľným autorkám českej výtvarnej scény. Jej
obrazy sa pohybujú medzi komiksom, street-artom a voľnou expresiou. Na vernisáži sme sa
dozvedeli, že jej vystavované diela vznikali v priebehu niekoľkých dní v priestoroch
expozície MMUAW. Prezentácia diel bola doplnená staršími autorkinými prácami
počítačovej grafiky, ktoré prezentovala na veľkoplošných monitoroch. Svoje obrazy často
doplňuje reklamnými sloganmi, ktoré nepostrádajú iróniu, absurditu, humor. Vyjadrila sa, že
svoje malé maľby maľuje poležiačky, stredné v sede a tie najväčšie v stoji. Venuje sa aj
písaniu básní, ktoré úzko súvisia s osobnosťami, ako sú napríklad Andy Warhol či Marilyn
Monroe.
Obrazy českej maliarky oslovili našich žiakov vďaka extravagantnosti, atypickosti. Aj jej
básne sršali iróniou, zvláštnymi, šokujúcimi metaforami.
3. V novembri sa viaceré študentky zúčastnili na krste knihy Dážnik pre Tamaru populárnej
miestnej rodáčky A. Rimovej.
Andrea Rimová, mladá talentovaná spisovateľka z Medzilaboriec, vyštudovala masmediálne
štúdiá na Prešovskej univerzite. Odišla na Cyprus pracovať ako čašníčka, no netrvalo dlho a
romantické cyperské večery začala využívať na písanie svojho prvého románu a neskôr aj
ďalších. Nedávno na jej literárne konto pribudla štvrtá kniha Dáždnik pre Tamaru (2013).
Stretnutie s autorkou začalo besedou, na ktorej ju milovníci kníh mohli poriadne vyspovedať.
Atmosféra celého krstu bola neopísateľná.
4.
V decembri sa študenti školy zúčastnili vernisáže Fera Liptáka, ktorý sa predstavil
svojimi
Pasažiermi. Fero Lipták je veľmi všestranný umelec. Venuje sa scénografii,
kostýmu, tvorí plagáty pre inscenácie či filmy. Za výtvarný počin k filmom Krajinka a Čert
vie prečo získal Českého leva. Spolupracuje s režisérmi zvučných mien a tvorí jeden z
pilierov slovenskej umeleckej tvorby.
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5.
V závere školského roka si žiaci pozreli vernisáž výstavy diel Jitky Kopejtkovej a
Daniela Brogyányiho, pomenovanú POST POP ART vs. STREET ART.
Ďalšie aktivity v rámci všeobecného a odborného vzdelávania
V školskom roku 2013 – 2014 sa naša škola opätovne zapojila už do siedmeho ročníka
celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť
záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce
iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 55 017 súťažiacich z 899
škôl Slovenska.
Dátum konania :
13. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori / I. A, II. A /
18. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori / III. A, IV. B/
Miesto konania :
učebňa Infoveku
Priebeh súťaže : Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do 13:00 sa žiaci prihlasovali
na súťažný portál iBobor svojim prideleným kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line
súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5
ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.
Do súťaže bolo prihlásených celkovo 36 žiakov našej školy, ktorí študujú v študijnom odbore
mechanik počítačových sieti. V kategórii Juniori súťažili žiaci 1. a 2. ročníka a v kategórii
Seniori žiaci 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov. V kategórii Junior súťažilo 9
žiakov, v kategórii Senior 18 žiakov.
V kategórii Juniori v rámci celého Slovenska úspešne súťažilo 6 608 študentov, plný počet
bodov dosiahlo 9 študentov a priemerný počet získaných bodov bol 39,45, medián 40,03.
V kategórii Seniori úspešne súťažilo 3 999 študentov, plný počet bodov získalo 16 študentov,
pričom priemer získaných bodov bol 34,02, medián 32,04.
V kategórii Junior si najlepšie počínal žiak II. A triedy – Daniel Husanica, ktorý sa umiestnil
v strede v rámci Slovenska s počtom bodov 38,69 a dosiahol percentil 46.
V kategórii senior prekonal celoslovenský priemer s počtom bodov 34,69 a percentilom 54
žiak III. A triedy Marián Dobda.
Do 7. ročníka súťaže Mladý vedec sa zapojili štyri žiačky III. A triedy – Miroslava
Lesniková, Michaela Micajová, Lenka Mihaličová a Nikola Pristašová. Žiačky zaslali
vypracované úlohy do stanoveného termínu. Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec
bola určená všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom boli úlohy z rôznych
vedných oblastí, ktorým sa venujú na stránkach časopisu. Odpovede na časť otázok našli žiaci
po dôkladnom prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otázky vyžadovali aj
trochu samostatnej práce. Súťaž bola dvojkolová. Výsledky súťaže po prvom kole boli
nasledovné:
Lenka Mihaličová – 6. miesto
Miroslava Lesniková, Michaela Micajová – 11. miesto
Nikola Pristašová – 15. miesto
Dňa 24. marca 2014 sa konala medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a
stredných škôl Matematický klokan. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans
frontiéres so sídlom v Paríži. Do súťaže, ktorú v Slovenskej republike organizuje Talentída, n.
o. sa v školskom roku 2013/2014 na Slovensku zapojilo 59 232 žiakov. Naša škola sa už
tradične zapojila do tejto súťaže a tak prispela k plneniu hlavného poslania súťaže, ktorým 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.
Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov v dvoch kategóriách: Kadet O12 - 7 žiakov 1. a 2. roč. a Junior
O34 – 8 žiakov 3. a 4. ročníkov. Aj v tomto školskom roku naši žiaci dosiahli úspech.
V kategórii Junior O34 – žiaci 3. a 4. roč. SOŠ spomedzi 2121 súťažiacich v rámci Slovenskej
republiky naši traja žiaci:
Dominika Varcholová – IV. A trieda (percentil 94,3%)
Roman Cigánik – IV. A trieda (percentil 94,3%)
Lívia Džupinová – IV. A trieda (percentil 86,6%)
boli úspešnými riešiteľmi, získali 5 klokanov a získali diplom úspešného riešiteľa, pretože
v medzinárodnej súťaži Matematický klokan sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov
v SR. Dominika Varcholová a Roman Cigánik sa stali aj školskými šampiónmi a získali
najviac diplomy školských šampiónov a vecné ceny.
V kategórii Kadet O12 – žiaci 1. a 2. roč. SOŠ spomedzi 3410 súťažiacich v rámci Slovenskej
republiky naši dvaja žiaci:
Žaneta Buberová – II. A trieda (percentil 86,2%)
Renáto Šmiga – I. A trieda (percentil 81,5%)
boli úspešnými riešiteľmi, získali 5 klokanov a získali diplom úspešného riešiteľa, pretože
v medzinárodnej súťaži Matematický klokan sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov
v SR.
Účastnícke diplomy získali žiaci:
Kategória Kadet O12:
Šimon Lazorčík – I.A (percentil 72,6%) – 4 klokany
Branislav Lesnik– I.A (percentil 69,4%) – 4 klokany
Tomáš Palej– I.A (percentil 61,3%) – 4 klokany
Filip Čekan – I.A (percentil 58,3%) – 3 klokany
Žaneta Suchá– II.A (percentil 45,7%) – 3 klokany
Kategória Junior O34:
Miroslava Lesniková– III.A (percentil 74,7%) – 4 klokany
Tomáš Pira – III.A (percentil 63,6 %) – 3 klokany
Nikola Pristašová – III.A (percentil 34,3%) – 2 klokany
Lenka Mihaličová– III.A (percentil 27,4%) – 2 klokany
Bogdan Osvicinskyj– III.A (percentil 13,4%) – 1 klokan
Ing. Fecáková zorganizovala v dňoch 27.11. – 28.11.2013 odbornú exkurziu na ,,
Medzinárodný Veľtrh cvičných firiem“ v Bratislave. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci II.-IV.
ročníka z odboru obchodná akadémia. Cieľom tohto podujatia bolo nadväzovanie kontaktov
medzi cvičnými firmami žiakov našej školy a iných škôl zo Slovenska a zahraničia. Žiaci
získali osobné skúsenosti o práci a praktickom fungovaní úspešných cvičných firiem.
Absolvovali tiež prehliadky súťažných stánkov študentov zo Slovenska a zahraničných
súťažných skupín
V dňoch 10.3.- 14.3.2014 zorganizovala Ing.Pristášová, v rámci predmetu administratíva a
korešpondencia, triednu súťaž v písaní na počítači. Súťaže sa zúčastnili žiaci I.A a II.A,
študijný odbor obchodná akadémia. Toto kolo malo preveriť schopnosti žiakov v rýchlosti
písania na počítači a úprave napísaného textu. Pre tieto účely boli využité programy ATF a
textový editor WORD.
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V mesiacoch marec – jún 2014 žiaci našej školy, tr. II.A – OA, III.A - OA boli
realizátormi projektu Komprax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na podporu
kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Tento projekt umožňuje
mladým ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúce povolanie. Umožňuje im
prevziať zodpovednosť za prostredie v ktorom žijú, reagovať na potreby vo svojom okolí,
zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi.
Koordinátorkou tohto projektu bola 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.
Začiatkom júna sa konal druhý Deň otvorených dverí pre žiakov ôsmych ročníkov
základných škôl. Tieto aktivity splnili svoj cieľ, a je potrebné aj v ďalšom období pokračovať
v tejto aktivite.
Vianočná súťaž kaderníčok
Prvý ročník vianočnej súťaže sa uskutočnil v roku 2010 na tému „ Marylin Monroe „ a
v nasledujúcich rokoch ďalšie dva ročníky pod názvom „Lady Gaga“ a „Snehová kráľovná“.
V tomto školskom roku sa uskutočnil v mesiaci december už štvrtý ročník na tému „Štyri
ročné obdobia“. Žiaci učebného odboru kaderníčka a študijného odboru vlasová kozmetika
sami ,tak ako aj po ostatné roky si vybrali danú témy. Súčasťou účesu je aj zhotovenie
kostýmu ,tak aby s účesom tvoril celok .Je potrebné vyzdvihnúť kreativitu, nápaditosť,
farebnosť a predovšetkým zručnosť žiakov pri tvorbe účesu. Kostým ,ktorý zvýrazňoval účes
bol zhotovený s recyklovateľných /papier/ a prírodných materiálov/tráva, lístie/.Celkom sa
zúčastnilo súťaže 5 žiakov spolu so svojimi modelmi. Víťazom tohoročnej súťaže sa stala
žiačka 2. ročníka nadstavbového štúdia vlasová kozmetika Ivana Sičaková s názvom účesu
a kostýmu – Jeseň. Víťaz ako aj ostatné súťažiace a modely boli odmenený vecnými cenami.
Je potrebne vyzdvihnúť prácu Bc. Škurkovej Daniely- majstrovej odborného výcviku pri
príprave a realizácii súťaže a naďalej podporovať tuto súťaž, ktorá sa stala tradíciou a v plej
miere ukazuje nadobúdajúce zručnosti a majstrovstvo žiakov v danom odbore.
Mladý remeselník sa z organizačných dôvodov konal až v mesiaci február sa SOŠ
technickej v Prešove. Našu školu reprezentovali žiaci študijného odboru ODaNV Michal
Chripák a Tomáš Licko spolu s majstrom OV Bc. Pristášom Tomášom.
V mesiacoch február až apríl 2014 prebehlo 1. a 2. kolo Súťaž odborných zručnosti u
učebných odborov kaderník, strojný mechanik, krajčírka a v študijnom odbore mechanik
počítačových sietí. Jednotlivé kola u učebných odborov 3. ročníkov prebehlo podľa
schválených tém. Jednotlivé kola praktickej
a teoretickej časti boli vyhodnotené
s nasledujúcim poradím:
Strojný mechanik – III. B - 1. miesto – Miroslav Pjosa
2. miesto – Nikolaj Pirchala
3. miesto – Štefan Tomáš
Strojný mechanik – III. C
1. miesto – Marcel Kony
2. miesto – Mário Surmaj
3. miesto – Denis Hadi, Róbert Ferenc
Kaderník - III. B
1. miesto – Dáša Kasanderová
2. miesto – Anna Karolová
3. miesto – Nikola Ďuricová
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Krajčírka- III. C
MPS – III. A

1. miesto – Alžbeta Peštová
2. miesto – Daniela Mačugová
3. miesto – Martina Hadiová
1. miesto – Tomáš Pira
2. miesto – Patrik Kostilník
3. miesto – Vladimír Novák

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 2014 v Nitre. Na
výstave sme prezentovali práce našich žiakov z jednotlivých odborov. Do súťaže o Top
výrobok boli prihlásené výrobky – „Vinotéka“ žiakov študijného odboru operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby a obraz Andyho Warhola vyrobený technikou mozaiky. 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.
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Záujmová činnosť
Zapojenosť žiakov - 76,87%

Interaktívna matematika

Meno a priezvisko vedúceho ,
ktorý realizuje záujmovú
činnosť
Mgr. Savčaková Jarmila

Loptové hry
Elektronické šípky

Mgr. Vojník Miroslav
Mgr. Vojník Miroslav

25
2

Fitnes
Rozhlasový
Hudobný II
Environmentálny
Internetový
Trendy šitia
Brána jazykov otvorená
Sladké tvorenie

Mgr. Vojník Miroslav
Mgr. Gičová Miroslava
Ing. Zozuľak Miroslav
Ing. Zozuľak Miroslav
Ing. Pristašová Martina
Ing. Turcmanovičová Henrieta
Mgr. Čeremeta Róbert
Mgr. Pirová Iveta

4
7
6
10
5
10
6
13

Astronomický
Tvorba školského časopisu
Mladý drevár
Hudobný I.
Mladý vizážista
Výtvarný
IKT
Mladý požiarnik
Stolnotenisový
Športové hry

Ing. Mazanec Jaroslav
Mgr. Mazanec Marián
Petrašovský Eduard
Galajda Michal
Bc. Škurková Daniela
Bc. Protivňak Stanislav
Ing. Veľas Štefan
Bc. Šteňko Andrej
Bc. Holzerová Anna
Bc. Lukačík Pavel

11
5
8
7
18
8
5
10
9
21

Elektrotechnická spôsobilosť
Drevo a hobby

Ing. Murín Alexander
Bc. Pristaš Tomáš

8
5

Fotografický

Ing. Repčík Michal

6

Tenisový
Mladý účtovník

Mgr. Prejsa Michal
Ing. Fecáková Anna

7
8

Pletenie z papiera

Ing. Bezeková Valéria

7

Názov krúžku

PZV
9
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola v školskom roku 2013-2014 sa úspešne zapojila do projektov, ktoré podporujú
budovanie informačnej spoločnosti.
1. Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ AW Medzilaborce
2. Rozvoj stredného odborného školstva
3. Otvorená škola - projekt Telesnej výchovy a športu
4. Proge CAD -využívanie softvéru určeného predovšetkým pre tvorbu 2D konštrukčných
prác
5. Vitalita na škole v Medzilaborciach
6. Moja família
7.Informatizácia regionálneho školstva
8. SABI - Recykluj a vyhraj
9. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
10. KOMPRAX
11. IUVENTA
12. Obnova športových potrieb určených na výučbu telesnej výchovy v SOŠ AW
Medzilaborce
13. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

k) V sledovanom období nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia
Štátnou školskou inšpekciou.
l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
Výchovno-vzdelávací proces škola zabezpečovala na úseku teoretického a praktického
vyučovania. Na teoretickom vyučovaní bolo k dispozícii 22 učební, z toho 15 odborných.
Súčasťou školy je telocvičňa, 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 budove teoretického vyučovania sa nachádza učebňa
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,
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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
2013. (príloha č. 1)

n) Koncepčný zámer rozvoja školy
Koncepcia rozvoja školy musí vychádzať z uvedenej analýzy a nadväzovať na strategický
plán rozvoja školy. Spočíva v realizácii zámerov v týchto oblastiach :
Výchovno-vzdelávací proces
- na základe výrazných zmien v ekonomickom a podnikateľskom prostredí v našej krajine je
nevyhnutné neustále pracovať s obsahom študijných odborov, ktoré sa na škole vyučujú.
Ambíciou školy je vychovávať absolventov s čo najlepšou uplatniteľnosťou na trhu práce.
Všetky aktivity majú za cieľ novou, zaujímavou a tiež aktuálnou ponukou študijných
odborov, pritiahnuť čo najviac šikovných deviatakov a ponúknuť im odbory s perspektívnym
uplatnením. V súvislosti so spomínanou ambíciou školy vedenie SOŠ AW požiadalo
o zaradenie nových študijných odborov – mechanik hasičskej techniky, vychovávateľskoopatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci, ktoré MŠ SR zaradilo do siete odborov od 1.9.2012.
Mimoškolské aktivity
- SOŠ AW sa mimoškolskej činnosti venuje dostatočná pozornosť už niekoľko rokov. Vstúpil
do nej nový činiteľ – vzdelávacie poukazy. Istým, i keď zatiaľ minimálnym spôsobom kryje
náklady spojené s mimoškolskou činnosťou. I keď majú vzdelávacie poukazy určité
nedostatky, skôr administratívno-technického charakteru, možno ich ako systémový nástroj
hodnotiť pozitívne. Ich využitie bolo jednoduchšie tam, kde už mimoškolská činnosť v istom
rozsahu existovala a týmto nástrojom ju bolo možné podporiť. Pre zvýšenie účinnosti tohto
nástroja by bolo potrebné prehodnotiť celkový počet hodín mimoškolskej činnosti ročne
a tiež výšku finančného príspevku štátu, ktorá je na túto činnosť určená.
Personálna práca
- nevyhnutným predpokladom realizácie akejkoľvek koncepcie je jej podpora a aktívna účasť
všetkých zamestnancov školy. Personálnu prácu považujeme za jednu z najdôležitejších
súčastí riadiacej práce. Významným činiteľom úspešnej personálnej práce je vhodná
motivácia V súčasnej situácii slovenského školstva, keď stále klesá spoločenská prestíž
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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
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.
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- 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.
Zvýšenie záujmu o štúdium v SOŠ AW
- novoprijatým zákonom sa významne zmenilo prostredie vzdelávania na Slovensku –
školské vzdelávacie programy určia zameranie a rozvoj školy a verím, že aj jej ďalší rozvoj
a napredovanie. Súčasne významne poklesla populačná krivka a záujem o ďalšiu vzdelávaciu
cestu silne ovplyvňuje aktuálny trh práce. Všetky tieto faktory významne ovplyvňujú
prijímacie konanie do 1. ročníka.
- úlohou dňa sa stáva skvalitniť školský marketing. Pôjde o čo najlepší prieskum trhu
(monitorovať súčasné a budúce potreby trhu), zvyšovať starostlivosť o zákazníka (žiaka,
rodiča, odberateľa, sledovať veľkosť trhu a konkurenciu, dôsledne realizovať funkciu školy
a inovovať ďalšie aktivity na zvyšovanie kvality, nepretržitú kontrolu a vylepšovanie imidžu
školy
- medzi významné faktory, ktoré môžu zvýšiť záujem o školu je aj public relation, čiže
vzťahy medzi školou a verejnosťou. Snažili sme sa a naďalej budeme vylepšovať propagáciu
školy na verejnosti. Musíme si uvedomiť, že s verejnosťou pracujú všetci zamestnanci školy.
Preto by mali byť informovaní o hlavných cieľoch školy, aby ju mohli prezentovať
a obhajovať jej záujmy
Musíme sa zamerať dôslednejšie na naše cieľové skupiny, zvoliť vhodné prostriedky a tiež
odhadnúť náklady na realizovateľnosť našich zámerov.
Nepedagogickí zamestnanci
- pre dobré fungovanie školy má veľký význam aj efektívna a kvalitná práca hospodárskotechnických zamestnancov. Vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie je potrebné
hľadať aj na tomto úseku stimuly, ako zabezpečiť, čo najlepšie fungovanie tohto úseku,
nakoľko jeho činnosť výrazne prispieva k plynulému chodu školy.
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o) SWOT analýza
Vychádzajúc zo strategických zámerov rozvoja SOŠ AW v Medzilaborciach a po
vyhodnotení odpovedí pedagogickými zamestnancami predkladáme túto SWOT analýzu.
Strenghs – silné stránky
- záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad
naplnenia prvých ročníkov)
- komplexnosť školy a jej poloha (škola,
stravovacie zariadenie, školský internát,
telocvičňa, športový areál, odborný výcvik)
- kvalita, skúsenosť a plná kvalifikácia
pedagogických zamestnancov
- dobré vybavenie štandardných a odborných
učební, kabinetov (mnohé učebne sú
využívané v čase mimo vyučovania)
- zabezpečenie OV v kmeňových
a zmluvných zariadeniach vrátane strediska
praktického vyučovania
- záujem podnikateľských subjektov
o absolventov učebného odboru
- ukončená vnútorná rekonštrukcia
a modernizácia interiéru školy
- širokospektrálny rozsah učebných
a študijných odborov
- primeraná vybavenosť školy výpočtovou
a didaktickou technikou
- medzinárodná spolupráca v rámci
eurokarpatského regiónu
- možnosť využitia cudzích jazykov
v pracovnom prostredí, v zahraničí
- reprezentácia školy na výstavách
organizovaných zriaďovateľom, MŠ SR, MH
SR
- dobré uplatnenie absolventov na trhu práce
- jediná odborná škola v regióne

Weaknesses – slabé stránky
-zlé sociálne zázemie žiakov
-nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu odborných učební s technikou
PC, diaprojektor a iná didaktická technika pre
odborné teoretické vyučovanie
- nedostatočná vybavenosť moderných
jazykových tried
- nedostatok odborných učebníc pre novo
zriaďované odbory štúdia
- slabá spolupráca zo strany rodičov
- zložité dopravné spojenie
- 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 2013/2014 nastúpilo na štúdium na vysoké školy 7 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, 2
absolventi na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a 1 absolvent na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, podnikovo hospodárska fakulta so sídlom v Košiciach.
Uplatnenie absolventov na trhu práce v regióne Medzilaborce , ale aj mimo neho je priaznivá.
Podľa dostupných informácií z NÚP je evidovaných 8 nezamestnaných . Štruktúra
nezamestnaných zo študijných odborov je nasledovná: 2 obchodná akadémia, 3 mechanik
počítačových sietí, 2 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a 1 vlasová kozmetika.

Študijný odbor- zameranie

63176 00
Obchodná akadémia
26824 00
Mechanik počítačových sietí
33414 00
Operátor
drevárskej
a nábytkárskej
výroby
24144 01
Strojárstvo -výroba, montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení
3347 L
Drevárska a nábytkárska výroba
6426 L
Vlasová kozmetika
2737 L
Sklársky a keramický priemysel

Počet
absolventov
spolu
19

Študujúci Zamestnaní Evidovaní
na
na
VŠ
ÚP
7
10
2

13

0

10

3

8

0

6

2

12

0

12

0

5

0

5

0

5

0

4

1

1

0

1

0

Učebný odbor- zameranie Počet
absolventov
spolu
24642 00
8
Strojný mechanik

Študujúci Zamestnaní Evidovaní
v nadstav.
na
štúdiu
ÚP
6
2
0

64562 00
Kaderník

5

7

2

0
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Správa o hospodárení Strednej odbornej školy Andyho Warhola
v Medzilaborciach za rok 2013
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1. Základné údaje
Stredná odborná škola Andyho Warhola používa tento názov od 1.1.2009. Škola je
rozpočtovou organizáciou. Sídli vo vlastných priestoroch na Duchnovičovej ulici - 1 budova
/teoretické vyuč., technicko-ekonomický úsek/ a na Mierovej ulici - 4 budovy /teoretické
vyuč., odborný výcvik, školský internát, plynová kotolňa/. Organizačne sa škola člení na tri
úseky: úsek teoretického vyučovania, úsek odborného výcviku, technicko-ekonomický úsek.
Kapacita školy je 380 žiakov, využiteľnosť je 93 % (delenie na jazykové skupiny a odborné
skupiny). Kapacita školy plne vyhovuje potrebám SOŠ AW.
V SOŠ AW v školskom roku 2010/2011 študovalo 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 študovalo 318 žiakov vo 8 študijných a 6 učebných
odboroch. V školskom roku 2013/2014 študuje 307 žiakov vo 8 študijných a 6 učebných
odboroch.

2. Činnosť organizácie
Hlavnou činnosťou SOŠ A.Warhola je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Popritom realizuje aktivity v rámci regiónu, kraja, Slovenska i v zahraničí :
-realizácia medzinárodných projektov
-výstavy Mladý tvorca – top výrobky
-účasť na krajských a celoslovenských kolách SOČ
-ocenenie PSK za výstavný stánok
-cena MO SR za školský časopis
-súťaž Recykluj a vyhraj - 1.miesto
-stretnutia mládeže Eurokarpatského regiónu
-žiačky - majsterky SR v elektronických šípkach
ROZPOČET :
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2013 – prenesené kompetencie zo
dňa 25.1.2013 PSK stanovil rozpočet SOŠ AW pre rok 2013 vo výške 696 995 €.
SOŠ AW ho rozpísala 610 mzdy, platy
455 610 €
620 poistné
159 236 €
630 tovary a služby
82 149 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 12/2013 upravil PSK rozpočet na rok 2013:
- 28.01.2013 vzdelávacie poukazy na rok 2013
7 221 €
- 05.03.2013 stravovanie žiakov I.Q. 2013
5 166 €
- 02.04.2013 osobné náklady (610+620)
- 23 057 €
- 07.05.2013 osobné náklady (610+620)
2 560 €
- 12.08.2013 maturity v šk. roku 2012/2013
3 235 €
- 02.09.2013 zriadenie 3 kotolní v objektoch školy
200 000 €
- 27.09.2013 presun - náhr.príjmu pri PN (610+620)
- 277 €
(630+640)
277 €
- 10.10.2013 stravovanie žiakov
936 €
- 17.10.2013 jubilejné odmeny IV. Q. 2013
1 193 €
- 28.10.2013 maturity v šk. roku 2012/2013
98 €
- 04.11.2013 doplnenie vzdelania ZŠ
787 €
- 04.11.2013 úprava – pokles žiakov k 15.09.2013
- 550 €
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- 11.11.2013 vzdelávacie poukazy na rok 2013
- 150 €
- 25.11.2013 financovanie kreditových príplatkov
1 812 €
- 20.12.2013 obnova šport. potr. určených na výučbu TV 10 315 €
----------------------------------------------------------------------------------SPOLU:
209 566 €
Celkový rozpočet SOŠ AW bol 906 561 €.

3. Rozbor hospodárenia
SOŠ AW v 1-12/2013 boli poukázané bežné finančné prostriedky 675 948 € , finančné
prostriedky na kapitálové výdavky 200 000 € a v priebehu 1-12/2013 účelové prostriedky
na BV 20 298 €:
- stravovanie žiakov
6 102 €
- vzdelávacie poukazy (VP)
7 071 €
- maturity v šk. roku 2013/2014
3 333 €
- kreditové príplatky
1 812 €
- doplnenie vzdelania ZŠ
787 €
- jubilejné odmeny
1 193 €
Celkom bolo poukázaných SOŠ AW za 1-12/2013
nedočerpaných 2,25 € zo zdroja financovania 111.

896 246 €. K 31.12.2013 bolo

Výdavky
Bežné výdavky

Pedagogickí

Priem. fyzický
počet zamest.
31,9

Priem. prepočítaný
počet zamest.
31,9

Nepedagogickí

13,5

13,5

Zamestnanci

610 – Mzdy
Za obdobie 1-12/2013 mzdy SOŠ AW tvorili čiastku
Z toho bolo čerpané:
- tarifné platy
- osobné príplatky
- ostatné príplatky (riadenie , triednictvo, nadčasy)
- odmeny:
za kvalitné vykonávanie pracovných činností
Deň učiteľov
za krúžkovú činnosť
aktívne plnenie prac. úloh nad rámec pracovných povinností
jubilejné odmeny
maturity v šk. roku 2012/2013
doplnenie vzdelania ZŠ

445 335,99
445 335,99
339 877,71
23 843,15
26 687,13
54 928,-17 646,-300,-1 240,-31 911,-1 193,-2 055,-583,--

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Z toho:
Účelové prostriedky:
Položka 612 002 – Ostatné príplatky (kreditové príplatky)
Položka 614
– Odmeny (krúžková činnosť – VP)
(maturity v šk. roku 2012/2013)
(jubilejné odmeny IV. Q 2013)
(doplnenie vzdelania ZŠ)

1 343,-- €
1 240,-- €
2 055,-- €
1 193,-- €
583,-- €

Priemerná mzda pedagog. zamestnanca bola 908,87€, nepedagog. zam. 589,27€, zamestnanca
školy 817,40 €.
620 – Poistné
Za obdobie 1-12/2013 poistné SOŠ AW tvorilo čiastku 156 467,90 €
Z toho bolo čerpané:
156 467,90 €
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 895,53 €
- Dôvera
15 357,07 €
- Union
4 096,13 €
- Sociálna poisťovňa
112 119,17 €
Z toho:
Účelové prostriedky:
Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

1 867,89 €

630 - Tovary a služby
Za obdobie 1-12/2013 bolo čerpaných na tovary a služby 93 928,48 €
z toho:
bežné výdavky (účelovo určené)
12 016,11 €
631 - Cestovné
Za obdobie 1-12/2013 bolo vyplatené cestovné v čiastke 2 181,30 €. Z tejto čiastky boli
cestovné náhrady:
- školenia, porady
224,-- €
- SOČ
186,50 €
- maturity
355,04 €
- súťaže
191,67 €
- výstava „Mladý tvorca“
679,60 €
- exkurzia
20,-- €
- odborná spôsobilosť
167,69 €
- stretnutie úspešných žiadateľov – projekt
356,80 €
Z toho:
Účelové prostriedky (cestovné-maturity)
355,04 €
632 – Energie a telekom. služby
Za obdobie 1-12/2013 bolo na energie a telekom. služby vyčerpaných z rozpočtu 32 581,47
€. Hlavné energetické médium je plyn – vlastná plynová kotolňa a nákup sa realizuje
mesačnými úhradami na základe faktúr. Za rok 2012 boli uhradené zúčtovacie faktúry - plyn
334,10 €, el. energia 592,50 €. Tieto čiastky, čerpané na podpoložke 632001, boli uhradené
z rozpočtu r. 2013.
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Čerpanie:
-plyn
energií
-elektrická energia
-voda , stočné, voda z povrch.odtoku
-telekomunikačné služby
-poštové služby
- VUC NET DSL
- popl. za prístup k internetu
- webhosting (doména)

15 477,96 € t.j. 53,20 % z
7 834,55 €
5 780,77 €
946,90 €
330,81 €
1 531,43 €
661,06 €
17,99 €

633 – Materiál
Za obdobie 1-12/2013 bolo na materiál vyčerpaných z rozpočtu 22 053,13 €.
Bežné výdavky:
Podpoložka 633001 – Materiál-interiérové vybavenie
- školské stoličky a stoly, kreslá do školskej knižnice
2 441,21 €
Podpoložka 633002 – Materiál-výpočtová technika
- počítač.zostavy, monitor, laser. tlač., USB kľúče, batéria do noteb. 1 305,-- €
Podpoložka 633004 – Prev.stroje,prístroje,zar....
5 421,98 €
- obehové čerpadlo, radiátor, snežná fréza, krajčírska ruč. rezačka, kadernícky set, zverák,
kmitačná píla,
závitová kazeta pre OV, staveb. fúriky, vibračná brúska, uhlová brúska, brúska
dvojkotúčová, priemysel.
vysávač, stojanová vŕtačka, rebrík, prevádzkové náradie.
Podpoložka 633005 – Špeciálne stroje,prístr.,zar.,....
- meracie prístroje
928,-- €
Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál:
5 017,20 €
- materiál pre kaderníčky
160,77 €
- materiál pre krajčírky
11,71 €
- olej do kosačky
6,-- €
- kancelárske potreby
809,21 €
- stavebný materiál
964,85 €
- čistiace a hyg. prostriedky
772,98 €
- elektromateriál
211,27 €
- tlačivá
351,98 €
- želez. materiál
251,83 €
- vodoinštalačný mat.
231,39 €
- chemikálie
22,52 €
- stolársky mat.
1.066,29 €
- telových. a šport. mat.
- zdravotnícky materiál

7,60 €
9,40 €

- ostatný materiál (gravírov.štítky, náhr.diely, drobný prevádz.mat.)
Podpoložka 633009 – Knihy,čas.,nov.,učeb.,učeb.pom....
- publikácie pre výchov. poradcu, odbor. publ., škol. časopisy
- učebné pomôcky (školské mapy, magnetická tabuľa s prísluš.)

139,40 €
773,23 €
268,19 €
505,04 €

Podpoložka 633010 – Prac.odevy, obuv a prac.prostr. (prac.plášte)

194,64 €

Podpoložka 633013 – Softvér (AsC agenda, licencie k softvéru)

302,88 €
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Podpoložka 633015 – Palivá ako zdroj energie
- PHM do kosačky, snež. frézy, LPG
Podpoložka 633019 – Materiál (komunikačná infraštruktúra)
- switch, konektory, UTP káble, sieťové komponenty

127,59 €
143,40 €

Bežné výdavky (účelovo určené):
Mat. na krúžkovú činnosť (VP)
5.398,-- €
z toho:
Podpoložka 633002 – Materiál-výpočtová technika
- HDD, RAM, optická myš, náhr. diely na PC
621,40 €
Podpoložka 633004 – Prev.stroje,prístroje,zar....
1 646,17 €
- pásová brúska, multifunkčné zar., kosačka, žehliace dosky, pílový kotúč, žehlička na vlasy,
kadernícke
nožnice, šľahač s prísluš. pre kulinár. krúžok, rádia pre jazykové krúžky, drobné náradie
Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál:
2 732,58 €
- kancelársky materiál
223,64 €
- tlačivá
6,60 €
- kazety HP
483,48 €
- kazeta do diktafónu
9,40 €
- stolársky materiál
458,79 €
- želez. materiál
59,48 €
- elektro materiál
28,81 €
- krajčírsky materiál
218,55 €
- prostr. vlasovej kozmetiky pre kader. krúžok
196,55€
- tričká s potlačou
749,28 €
- športový materiál
250,-- €
- ostatný materiál pre potreby krúžkovej činnosti
48,-- €
Podpoložka 633009 – Knihy,čas.,nov.,učeb.,učeb.pom....
246,19 €
- knihy a DVD do školskej knižnice, drobné školské pomôcky
Podpoložka 633011 – Potraviny
- potravinársky tovar pre kulinársky krúžok
142,16 €
Podpoložka 633019 – Materiál (komunikačná infraštruktúra)
- UTP kábel
9,50 €
634 – dopravné
SOŠ AW používa 2 osobné motor. vozidlá, ktoré sú využívané na služobné pracovné cesty
/porady, školenia, SOČ, zabez. VVP, dovoz materiálu.../.
Za obdobie 1- 12/2013 bolo čerpaných 3 120,13 €.
Z toho:
- pohonné hmoty
1 848,15 €
- údržba, opravy, servis
102,19 €
- diaľničné známky
50,-- €
- povinné zmluv. a havarijné poist.
839,79 €
- prepravné a nájom doprav. prostr. (kurz na ochranu zdravia)
280,-- €
635 – Rutinná a štandardná údržba
- oprava brúsky
- oprava interiérových žalúzií

233,-- €
12,-- €
221,-- €
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636 - Nájomné
Za obdobie 1-12/2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 518,40 €, z toho za nájom
zásobníkov mydla 230,40 €, za prenájom výdajníkov vody 288,-- €.
637 – Služby
Za obdobie 1-12/2013 bolo čerpaných 33 241,05 €.
Bežné výdavky:
Najväčšiu položku tvorí stravovanie na podpoložke 637014: 13 562,45 € t.j. 40,80 %, z toho
stravovanie zamestnancov 7 460,45 €.
Bežné výdavky (účelovo určené):
- stravovanie žiakov
6 102,-- €
Stravovanie je zmluvne zabezpečené v školskom a súkromnom zariadení.
Podpoložka 637001 – Školenia, kurzy, semináre...
Podpoložka 637002 – Konkurzy a súťaže
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania
- štartovné – mestská liga vo volejbale
Podpoložka 637004 – Všeobecné služby
- pranie prádla
- revízie a kontroly zar. v plyn. kot.,
- renovácia tonerov
- technik BOZP
- poplatok za pripojenie (zriadenie 3 kotolní)
- montáž vertikálnych žalúzií
- virtuálna knižnica
- viazanie triednych kníh
- výroba kľúčov
Podpoložka 637005 – Špeciálne služby
- webhostingové služby
- servisné práce - ISPIN, MAGMA
Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody
- bankové poplatky
- notársky poplatok (overovanie listín, podpisov)
Podpoložka 637015 - Poistné
- poistné (poistenie majetku, poistenie za škodu)
Podpoložka 637016 – Prídel do SF (1,20 %)
Podpoložka 637023 – Kolkové známky
Podpoložka 637027 – Odmeny na dohody
- dohody /vyuč.jazykov, náboženstva,.../
Z toho:
Účelové prostriedky (DOVP-maturity)

110,-- €
266,-- €
200,-- €
66,-- €
2 844,51 €
25,02 €
195,70 €
723,09 €
360,-- €
632,94 €
282,90 €
198,72 €
420,-- €
6,14 €
3 416,81 €
28,66 €
3 388,15 €
57,22 €
42,55 €
14,67 €
288,22 €
4 440,85 €
44,-- €
7 770,67 €
161,07 €

Podpoložka 637030 – Preddavky (zostatok v pokladni)
Podpoložka 637035 – Dane (miestny poplatok za KO)

0 €
440,32 €

640 – Bežné transfery
Podpoložka 642015 – na nemocenské dávky

511,38 €

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Podpoložka 717002 – rekonštrukcia a modernizácia
- zriadenie 3 kotolní v objektoch školy
200 000,-- €
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Stredná odborná škola AW Medzilaborce – školský internát
1. Základné údaje
SOŠ AW – školský internát Medzilaborce je vlastná budova. Na ubytovanie slúži 95 lôžok.
Kapacita bola teoreticky využitá na 19,12 %. Počet ubytovaných žiakov bol 17.
2. Činnosť ŠI pri SOŠ AW
ŠI pri SOŠ AW je zameraný na výchovu mimo vyučovania a ubytovanie žiakov, prípadne
iných záujemcov o ubytovanie. Dňa 1.9.2013 SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce pozastavila
činnosť školského internátu z dôvodu neprihlásenia sa žiakov na ubytovanie. Školský internát
v súčasnej dobe slúži iba na účely podnikateľskej činnosti.
ROZPOČET :
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2013 – originálne kompetencie zo
dňa 22.1.2013 stanovil rozpočet SOŠ AW - školský internát vo výške 16 150 € .
SOŠ AW - školský internát ho rozpísala
610 mzdy , platy ...
9 300 €
620 poistné
3 250 €
630 tovary a služby
3 600 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 12/2013 upravil PSK rozpočet na rok 2013:
- 04.03.2013 mimorozpočt. prostriedky
308 €
- 07.03.2013 5% navýšenie tarif. platov
128 €
- 02.05.2013 mimorozpočt. prostriedky
308 €
- 13.05.2013 5% navýšenie tarif. platov
128 €
- 03.06.2013 mimorozpočt. prostriedky
154 €
- 01.07.2013 mimorozpočtové prostriedky
56 €
- 13.09.2013 5% navýšenie tarif. platov
85 €
- 25.09.2013 bežné výdavky (pozastavenie čin. ŠI)
- 5 383 €
------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU:
- 4 216 €
Celkový rozpočet SOŠ AW - školský internát bol 11 934 € .
3. Rozbor hospodárenia
SOŠ AW- ŠI boli za obdobie 1-12/2013 poukázané finančné prostriedky vo výške 11 934,- €.
Z toho:
zdroj financovania 41
10 767,-- €
zdroj financovania 111
341,-- € (5% navýšenie TP)
mimoroz. prostr. ZF 72j
826,-- €
Príjmy
Podpoložka 223002 – Platby žiakov ŠI /§23 ods. 1 písm. j)/

826,-- €
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Výdavky
Bežné výdavky
Zamestnanci
Pedagogickí

Priem. fyzický
počet zamest.
1

Priem. prepočítaný
počet zamest.
1

610 - Mzdy ŠI
Za obdobie 1- 12/2013 mzdy SOŠ AW-ŠI tvorili čiastku
Z toho bolo čerpané:
- tarifné platy
- osobné príplatky
- odmeny
Deň učiteľov
za kvalitné vykonávanie pracovných činností

6 349,-- €.
6 349,-- €
5 415,96 €
304,04 €
629,-- €
60,-- €
569,-- €

Z toho:
Účelové prostriedky:
Položka 611 – Tarifné platy... (5% navýšenie)
Priemerná mzda zamestnanca ŠI bola 705,40 €.

253,-- €

620 – Poistné ŠI
Za obdobie 1-12/2013 poistné SOŠ AW - ŠI tvorilo čiastku 2 209,69 €
Z toho bolo čerpané
2 209,69 €
- Dôvera
642,-- €
- Sociálna poisťovňa
1 567,69 €
Z toho:
Účelové prostriedky:
Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (5% nav.) 88,-- €
630 – Tovary a služby ŠI
Za obdobie 1- 12/2013 bolo čerpaných na tovary a služby

3 226,-- €.

632 – energie a telekomunikačné služby ŠI
Za obdobie 1 - 12/2013 bolo na energie a telekom. služby vyčerpaných 2 576,44 € , z toho
voda tvorila čiastku 677,16 €, elektr. energia 418,93 €, plyn 1 306,97 €, telekom.služby
127,38 €, VUC NET DSL 46,-- €.
Z toho:
Mimorozpočtové zdroje (72 j)
729,19 €
- el. energia
113,49 €
- plyn
261,25 €
- vodné, stočné, voda z povrch. odtoku
354,45 €
633 - Materiál ŠI
Za obdobie 1-12/2013 bolo čerpané 83,94 € na čistiace a hyg. prostriedky, vodoinštalačný
mat.
a elektro materiál.
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637 – Služby ŠI
Za obdobie 1 - 12/2013 bolo čerpané 565,62 € : prídel do SF 56,43 €, stravovanie 135,80
€, odbor. prehliadka výťahu 128,48 €, kalibrácia detektorov plynu 24,-- €, revízia zariadení
v plyn. kotolni 45,30 €, pranie 39,61 €, dane (miestny poplatok za komunál. odpad) 136,-- €.
Z toho:
Mimorozpočtové zdroje (72 j)
- pranie
- odbor. prehliadka výťahu
640 – Bežné transfery
Podpoložka 642015 – na nemocenské dávky
Pohľadávky SOŠ AW a k 31.12.2013:
v lehote splatnosti

96,81 €
39,61 €
57,20 €
149,31 €
0 €
0 €

Záväzky SOŠ AW k 31.12.2013:
1 712,43 €
v lehote splatnosti
1 712,43 €
z toho :
- plyn 1 966,04 €, el. energia -374,58 € (preplatok), telekom. služby 120,97 €.
Záväzky, v lehote splatnosti, boli uhradené v 1/2014.
Majetok
Za obdobie 1-12/2013 boli prírastky majetku v hodnote 9 049,61 € /multifunkčné zariadenie
177,05 €, pásová brúska 212,42 €, žehliaca doska 39,90 €, kosačka 749,-- €, šľahač
s príslušenstvom 79,99, rádia s CD prehr. 124,98 €, pílový kotúč 85,79 €, snežná fréza 999,-€, školské lavice 569,16 €, kreslá do školskej knižnice 156,-- €, meracie prístroje 928,-- €,
školské mapy 186,40 €, ručná rezačka 558,-- €, učiteľské stoly 171,-- €, magnetická tabuľa
s prísluš. 207,-- €, PC zostavy 655,-- €, PC zostava s monitorom 360,-- €, LCD monitor 117,- €, laserová tlačiareň 100,-- €, kadernícky set 850,-- €, kadernícke nožnice 46,26 €, zverák
40,74 €, kmitacia píla 79,22 €, závitové kazety 415,- €, staveb. fúriky 72,-- €, vibračná brúska
65,-- €, uhlová brúska 129,90 €, dvojkotúčová brúska 130,-€, priemyselný vysávač 84,90 €,
stojanová vŕtačka 416,90 €, rebrík trojdielny 244,-- € / zo štát. rozpočtu. Ide o
drobný majetok evidovaný na podsúvahovom účte 750. Hodnota vyradeného majetku (fyzické
opotrebenie) na uvedenom účte predstavuje čiastku 413,88 €.
V dlhodobom majetku neboli v roku 2013 žiadne prírastky. Vyradený majetok, v dôsledku
opotrebenia, predstavuje čiastku 3 131,43 €, z toho 1 327,76 € - softwér (013), 1 743,52 € –
drobný dlhodobý hmotný majetok (028), 60,15 € - ostatný dlhodobý hmotný majetok (029).
Boli odpredané pozemky v účt. hodnote 4 447,99 € (ZF 41).
Mimorozpočtové účty - sociálny fond
SF sa tvorí vo výške 1,2% z úhrnu hrubých miezd alebo platov zamestnancov. Za 1-12/2013
povinný prídel na účet SF tvoril 4 497,28 €. Úroky tvorili čiastku 0,09 €.
Čerpanie z účtu SF:
4 161,60 €
- príspevok na stravovanie zamest.
1 215,40 €
- príspevok na DDP
800,-- €
-prac. porada zamestnancov /zač.roka-podanie stravy/
330,-- €
-Deň žien/ poukážky/
330,-- €
-Deň učiteľov /podanie stravy/
255,-- €
-pramenitá voda
393,60 €
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-prenájom penziónu (regenerácia prac. sily)
-vence na pietne akty
-bankové poplatky
Čerpanie je v súlade s rozpočtom SF
Mimorozpočtové účty – depozit
- stav účtu k 1.1.2013
- čerpanie (mzdy 12/2012)
mzdy
odvody
odmeny na dohody
- stav účtu k 31.12.2013 (mzdy 12/2013)

792,-- €
41,-- €
4,60 €

56 571,37
56 571,37
41 249,53
14 394,14
927,70
59 570,12

€
€
€
€
€
€

Mimorozpočtové účty – 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- 12/2013 v podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté takéto ukazovatele:
Výnosy
Tržby z predaja služieb - ubytovanie
1 549,80 €
- kadernícke služby
401,50 €
- autoservis
105,-- €
- tržby z prenájmu
1 276,80 €
Úroky
0,34 € (0,01 € daň z úrokov)
_____________________________________________________________________
Spolu výnosy:
3 333,46 €
Spolu príjmy:
3 333,44 €
Náklady
Spotreba materiálu (kadernícky mat., čist. prostr.)
121,80 € (čerpanie 121,80 €)
Spotreba energie
2 348,02 € (čerpanie 2 657,69 €)
- el.energia
403,02 € (čerpanie 961,02 €)
- plyn
1 658,35 € (čerpanie 1 410,02 €)
- voda
286,65 € (čerpanie 286,65 €)
Služby
584,02 € (čerpanie 584,02 €)
- telefón
178,39 € (čerpanie 178,39 €)
- stočné
193,37 € (čerpanie 193,37 €)
- revízie a kontroly
128,62 € (čerpanie 128,62 €)
- pranie
83,64 € (čerpanie 83,64 €)
Dane a poplatky
249,20 € (čerpanie 278,-- €)
- miestny poplatok za kom. odpad
136,-- € (čerpanie 136,-- €)
- daň z ubytovania
113,20 € (čerpanie 142,-- €)
Finančné náklady
18,85 € (čerpanie 18,85 €)
Bankové poplatky
18,85 € (čerpanie 18,85 €)
___________________________________________________________________________
Spolu náklady:
3 321,89 €
Spolu čerpanie:
3 660,36 €
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Výsledok hospodárenia k 30.9.2013:
Výnosy
Náklady
3 333,46 €
3 321,89 €

Splatná daň z príjmov
VH po zdanení
0,02 € (daň z úrokov)
11,55 €

SOŠ AW Medzilaborce nemá záväzky ani pohľadávky z podnikateľskej činnosti po lehote
splatnosti.
4. Záver
SOŠ A. Warhola je v dobrej finančnej situácii v dôsledku prijatých opatrení, hlavne v oblasti
tovarov a služieb. Škola nemá žiadne záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti, ani
voči sociálnej a zdravotným poisťovniam.
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Príloha č. 2:
Rada školy pri Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach
Vec : Vyjadrenie Rady školy k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2013/2014
Rada školy pri SOŠ AW Medzilaborce na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 si vypočula
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok
2013/2014. Rada školy pri SOŠ AW sa plne stotožňuje s obsahom správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2013/2014 a vyjadruje
kladné stanovisko.

Bc. Protivňak Stanislav
predseda Rady školy
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok
2013/2014 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 26.8.2014.

V Medzilaborciach september 2014

Ing. Eva Solejová
riaditeľka školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Odbor školstva PSK schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ AW v Medzilaborciach
za šk. rok 2013/2014

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