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(1)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Stredná odborná škola Andyho Warhola
2.

Adresa školy: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce

3. Telefónne a faxové čísla školy:
Telefónne číslo školy: 057/7321348
Faxové číslo školy: 057/7321766
4. Internetová a elektronická adresa školy:
Internetová adresa školy: www.sosaw.sk
Elektronická adresa školy: sosaw@post.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi:
Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Ing. Eva Solejová, riaditeľka školy do 31. 01. 2015
Mgr. Jarmila Savčaková, poverená vedením školy od 01. 02. 2015 do 30. 06. 2015,
riaditeľka školy od 01. 07. 2015
Ing. Slavomír Gališin, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. Michal Repčík, zástupca riaditeľa pre odborný výcvik
Mgr. Karel Mazanec, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti
Mgr. Stanislav Protivňak, hlavný majster odbornej výchovy
Michal Galajda, hlavný majster odbornej výchovy
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7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Orgány školskej samosprávy
Rada školy
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Pri SOŠ Andyho Warhola je zriadená rada
školy, ktorá do 31. 08. 2015 pracovala v zložení:
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Stanislav Protivňak, predseda RŠ
Mgr. Slavomír Čerevka
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Darina Breciková
Zástupcovia rodičov: Silvia Bejdová, Marián Dobda, Peter Novák
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: MUDr. Peter Obrimčák
PhDr. Margita Poptrajanovsky
Ing. Adrián Kaliňak
Alexander Černega
Zástupca žiakov: Tomáš Pira
Žiacka školská rada
Pri SOŠ Andyho Warhola je ustanovená žiacka školská rada, ktorá reprezentuje žiakov
strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy.
Koordinátorom žiackej školskej rady je Mgr. Marián Mazanec. Žiacka školská rada v šk.
roku 2014/2015 pracovala v zložení:
1. Kornélia Bejdová – I. A – predseda žiackej školskej rady
2. Rebeka Chalachanová – I. A
3. Alexandra Belejová – II. A
4.

Matúš Serbák – II. B

5.

Žaneta Buberová – III. A

6.

Žaneta Suchá – III. A

7. Michaela Micajová – IV. A
8. Miroslava Lesniková – IV. A
9.

Dáša Kasanderová – I. NŠ

10. Eva Gajdošová – II. NŠ
11. Františka Kizáková – II. NŠ
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Poradné orgány
Pedagogická rada
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
Teoretické vyučovanie:

Odborný výcvik:

1. Mgr. Lenka Alieva, PhD. – čiastočný úväzok

1. Mgr. Slavomír Čerevka

2. Ing. Valéria Bezeková

2. Michal Galajda

3. Mgr. Róbert Čeremeta

3. Mgr. Anna Holzerová

4. Mgr. Ľubomír Demko

4. Mgr. Pavel Lukačik

5. Ing. Anna Fecáková

5. Mgr. Iveta Pirová

6. Ing. Slavomír Gališin

6. Bc. Tomáš Pristaš

7. Mgr. Miroslava Gičová

7. Mgr. Stanislav

8. Ing. Anna Libáková

Protivňak

9. Mgr. Nadežda Lutašová – čiastočný úväzok

8. Ing. Michal Repčík

10. Ing. Jaroslav Mazanec

9. Bc. Daniela Škurková

11. Mgr. Marián Mazanec

10. Bc. Andrej Šteňko

12. Ing. Alexander Murín

11. Ing. Henrieta

13. Ing. Stanislav Murdzik

Turcmanovičová

14. Ing. Martina Pristašová
15. Mgr. Jarmila Savčaková
16. Ing. Eva Solejová
17. Mgr. Monika Stirčáková
18. Ing. Štefan Veľas
19. Ing. Zdenka Vladyková
20. Mgr. Miroslav Vojník
21. Ing. Miroslav Zozuľak
22. Mgr. Alexander Franko – externý zam.
23. Mgr. Alena Gonosová – čiastočný úväzok
24. Mgr. Vladislav Petrík – externý zam.
25. Mgr. Alexander Zalevskyj – externý zam.
26. Mgr. Ľubica Dribňaková – zastupovanie
počas PN Ing. Evy Solejovej
27. Ing. Matúš Savčak – zastupovanie počas PN
Ing. Jaroslava Mazanca
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Predmetové komisie
V Strednej odbornej škole Andyho Warhola v šk. roku 2014/2015 pracovali štyri
predmetové komisie:
Predmetová komisia Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť,
ktorá v sebe združovala členov PK troch vzdelávacích oblastí:
-

Jazyk a komunikácia – učitelia predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, konverzácie z cudzích jazykov

-

Človek a hodnoty – etická výchova, náboženská výchova

-

Človek a spoločnosť – dejepis, občianska náuka

Vedúcou predmetovej komisie bola Mgr. Monika Stirčáková.
Predmetová komisia Človek a príroda, Matematika a práca s informáciami, Zdravie
a pohyb, ktorá v sebe združovala členov PK troch vzdelávacích oblastí:
-

Človek a príroda – učitelia predmetov fyzika, chémia, biológia

-

Matematika a práca s informáciami – učitelia predmetov matematika, informatika

-

Zdravie a pohyb – učitelia predmetov telesná a športová výchova

Vedúcou predmetovej komisie do 31. 01. 2015 bola Mgr. Jarmila Savčaková. Od 01. 02.
2015 bol vedúcim predmetovej komisie Ing. Stanislav Murdzik.
Predmetová komisia pre odborné vzdelávanie – teoretické vzdelávanie, ktorá v sebe
združovala členov PK – učiteľov, ktorí uskutočňujú teoretické vzdelávanie
odborného vzdelávania v skupine odborov:
-

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

-

26 Elektrotechnika

-

31 Textil a odevníctvo

-

33 Spracúvanie dreva

-

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Vedúcim predmetovej komisie bol Ing. Jaroslav Mazanec. Vedúcou PK počas PN Ing.
Jaroslava Mazanca bola od 01. 06. 2015 do 30. 06. 2015 Ing. Zdenka Vladyková.
Predmetová komisia pre odborné vzdelávanie – praktická príprava združovala
v sebe členov PK – majstrov odbornej výchovy, ktorí uskutočňovali praktickú
prípravu odborného vzdelávania v skupine odborov uvedených v bode 3.
Vedúcim predmetovej komisie bol Mgr. Stanislav Protivňak.
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b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno
- vzdelávacími potrebami
Trieda
I.D
(2 - ročný UO)
I. B
(3 - ročný UO)
II. D
(2 - ročný UO)
II. B
(3 - ročný UO)
III. B
(3 - ročný UO)

Trieda
I. A

II. A

III. A
IV. A

Trieda
I. NŠ

II. NŠ

Učebný odbor
Kód
3161 F 00
3383 F 00
2464 H 00
3355 H 00
6456 H 00
2478 F 00
3161 F 00
3152 H 02
3355 H 00
6456 H 00
2464 H 00
3152 H 02
3355 H 00

Počet žiakov
9
10
9
8
13
10
8
11
9
9
8
8
8

Žiaci so
špec. VVP
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0

Študijný odbor
Kód
Názov
2447 K 00
Mechanik hasičskej techniky
2682 K 00
Mechanik počítačových sietí
6317 M 00 Obchodná akadémia
2447 K 00
Mechanik hasičskej techniky
2682 K 00
Mechanik počítačových sietí
6317 M 00 Obchodná akadémia
2682 K 00
Mechanik počítačových sietí
6317 M 00 Obchodná akadémia
2682 4 00
Mechanik počítačových sietí
6317 6 00
Obchodná akadémia

Počet
žiakov
9
8
16
9
8
10
9
11
13
13

Žiaci so
špec. VVP
0
1
0
0
0
0
1
3
2
1

Nadstavbové štúdium
Kód
Názov
2414 L 01
Strojárstvo – výroba, montáž
a oprava prístrojov, strojov a
zariadení
3347 L 00
Drevárska a nábytkárska výroba
6426 L 00
Vlasová kozmetika
2414 L 01
Strojárstvo – výroba, montáž
a oprava prístrojov, strojov a
zariadení
6426 L 00
Vlasová kozmetika

Počet
žiakov
11

Žiaci so
špec. VVP
0

Názov
Praktická žena
Spracúvanie dreva
Strojný mechanik
Stolár
Kaderník
Strojárska výroba
Praktická žena
Krajčír - dámske odevy
Stolár
Kaderník
Strojný mechanik
Krajčír - dámske odevy
Stolár

10
9
14

0
0
0

12

0

K 15. 09. 2014 spolu 282 žiakov školy, z toho 13 žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami.
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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
Počet žiakov

Odbor
kód

názov

prihlásenýc
h

úspešných

prijatých

zapísaných

Počet voľných
miest

v prij. konaní

6317 M

Obchodná akadémia

22

16

16

13

0

2682 K

Mechanik hasičskej techniky

11

8

8

8

0

7661 M

Sociálno-výchovný pracovník

1

0

0

0

8

8269 M

Tvorba nábytku a interiéru

2

0

0

0
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Učebné odbory – trojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor

prihlásenýc úspešných
prijatých
h
v prij. konaní

zapísaných

Počet voľných
miest

kód

názov

3355 H

Stolár

10

10

10

8

2

6456 H

Kaderník

14

14

14

13

0

2464 H

Strojný mechanik

10

10

10

10

0

Učebné odbory – dvojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor

prihlásenýc úspešných
prijatých
h
v prij. konaní

zapísaných

Počet voľných
miest

kód

názov

3161 F

Praktická žena

8

8

8

8

2

3383 F

Spracúvanie dreva

4

4

4

4

6

2478 F

Strojárska výroba

0

0

0

0

10
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Nadstavbové štúdium– dvojročné denné štúdium
Počet žiakov

Odbor
kód

názov

prihlásenýc úspešných
prijatých
h
v prij. konaní

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž
a opravy prístrojov, strojov
a zariadení

zapísaných

Počet voľných
miest

0

0

0

0

10

3125 L

Odevníctvo

0

0

0

0

10

3347 L

Drevárska a nábytkárska
výroba

0

0

0

0

10

Počet tried plánovaných odborov :
Študijné odbory – štvorročné denné štúdium - 1 trieda
Učebné odbory – trojročné denné štúdium - 1 trieda
Učebné odbory – dvojročné denné štúdium - 1 trieda
Nadstavbové štúdium– dvojročné denné štúdium - 0 tried
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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

Počet P

Počet N

2,35

28

72

149
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie za jednotlivé triedy SOŠ AW:

I.A
Odbor študijný
6317M 00 obchodná akadémia

SJL

ANJ

2,59

2,53

SJL

ANJ

NEJ

NEJ

RUJ

ETV

NBV

OBN

MAT

DEJ

BIO

TEV

API

HOG

ADK

POE

1,82

a

a

2,24

2,35

2,47

2

1,57

1,94

2,18

2,12

2,41

2,24

RUJ

ETV

NBV

OBN

MAT

DEJ

FYZ

INF

TEV

TEC

STN

ODK

ELK

Počet žiakov

ø

TVZ

2,2
OVY

PsV

PVD

P

N

4

2

11

0

Počet žiakov

ø
PsV

2447K00 mechanik hasičskej techniky

2682K00 mechanik počítačových sietí

3,22

3,33

SJL

ANJ

3,43

3

a
NEJ

a

2,67

2,78

2,89

2,56

2,67

1,78

2,33

RUJ

ETV

NBV

OBN

MAT

DEJ

FYZ

INF

TEV

TEC

2

a

a

2,71

2,29

2,29

2

2,57

1,6

1,57

2,44

2,56

HWW SWW
1,71

2,29

2,78

1,67

2,59

ZAE

OVY

ø

1,71

1,43

2,21

0

PVD

P

N

1

8

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

2

5

0
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I.B
Odbor učebný

SJL

RUJ

ETV

MAT

TEV

EKO

TEC

TCK

STN

STT

OVY

ø

2464 H strojný mechanik

3,33

2,78

a

2,78

1

1,56

2,33

2,33

2,44

2,11

1,78

2,24

SJL

RUJ

ETV

MAT

CHE

TEV

EKO

MTE

TEC

ODK

ZDR

OVY

ø

3,38

2,38

a

2,77

2,23

1

1,85

2

2,15

1,77

1,77

1,54

2,08

SJL

RUJ

ETV

MAT

TEV

EKO

MTE

TEC

ODK

VBN

OVY

6456 H kaderník

3355 H stolár

3

2,13

A

2,75

1

1,25

1,88

1,88

SJL

MAT

ETV

TEV

ZAD

DRV

VRK

OVY

2,25

2,13

1,25

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

5

3

1

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

7

6

0

Počet žiakov

ø
1,95

PsV

PVD

P

N

0

7

1

0

I.D
Odbor učebný
3383 F spracúvanie dreva

3161 F praktická žena

3,75

3,38

a

1,5

3,38

3,38

1,75

2,38

SJL

MAT

ETV

TEV

RUC

SZD

VRK

PCH

3,25

3,25

a

1,13

2,38

2,38

1,88

2,25

Počet žiakov

ø
2,79
OVY
1,63

PsV

PVD

P

N

0

3

2

3

Počet žiakov

ø
2,27

PsV

PVD

P

N

0

5

3

0
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II.A
Odbor študijný

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

6317M 00 obchodná akadémia

3,6

3,67

3

2,8

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

2447K00 mechanik hasičskej
techniky

2682K00 mechanik počítačových
sietí

4

3,6

3

3,67

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

2,63

2,6

3

4

SJL

RUJ

ETV

ETV

ETV

NBV

DEJ

a

2,7

NBV

DEJ

a

3,11

NBV
a

OBN MAT
2,7

2,9

OBN MAT
3

API

TEV

ADK

POE

TVZ

UAD

KMM

HOS

ø

3

1

1,7

2,6

2,2

2,7

1,6

1,9

2,53

FYZ

INF

TEV

TEC

ELK

STT

TOP

PIA

3,44

2,11

2,67

1

DEJ

OBN MAT

FYZ

INF

TEV

2,13

2,25

2,25

2,25

1

2,63

2

1,89

3

EKO HWW SWW
2,5

2,25

2,5

OVY

ø

1,22

2,55

1,67

3

ELE

OVY

ø

2,25

1,25

2,25

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

1

9

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

0

9

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

2

3

3

0

II.B
Odbor učebný

OBN

MAT

INF

TEV

EKO

STZ

OVN

KST

MSL

COT

Počet žiakov

ø

OVY

PsV
3152 H 02 krajčír - dámske odevy

6456 H kaderník

3355 H stolár

2,78

2,56

1,78

2,78

2,33

1

2,11

1,44

1,78

2,11

1,44

1,78

1,33

1,94

SJL

RUJ

OBN

CHE

MAT

INF

TEV

EKO

TEC

ODK

MTE

ZDR

SVP

OVY

ø

3

2,88

2,25

2,13

2,13

2,38

1

2,5

1,88

1,75

1,88

1,88

2,13

1,75

2,15

SJL

RUJ

OBN

MAT

INF

TEV

EKO

FYZ

TEC

ODK

MTE

VBN

OVY

ø

3

2,67

1,89

2,78

2,67

1

2,56

2,22

1,67

1,67

1,67

1,44

1,33

2,04

1

PVD

P

N

4

4

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

2

2

4

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

6

3

0
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II.D
Počet žiakov

Odbor učebný

SJL

OBN

MAT

TEV

STV

ZLR

VRK

OVY

ø

2478 F strojárska výroba

3,5

2,4

3,4

1,3

2,9

3,3

1,3

2,2

2,54

SJL

OBN

MAT

TEV

PCH

ZVA

RUC

VRK

3161 F praktická žena

3

2,25

3,13

1,13

1,63

2,25

2,25

PVD

P

N

0

5

3

2

Počet žiakov

ø

OVY

1,38

PsV

1,25

2,03

PsV

PVD

P

N

0

4

4

0

III.A
Odbor študijný

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

KAJ

KNJ

OBN

MAT

TEV

POE

UCT

KMM

HOS

API

PRN

PVY

CFA

PRX

ø

6317M 00 obchodná akadémia

3,09

3

2,75

2,91

2,71

2,5

2,18

2,27

1,5

2,18

2,45

1,45

2,36

1,36

2,55

2,36

1,09

1,55

2,18

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

OBN

MAT

FYZ

TEV

PRO

POG

ELE

OVY

2682K00 mechanik počítačových sietí

3,5

3,5

3,5

3,38

2,75

3

2,63

1,2

HWW SWW
3

3,13

3

2,38

3

1,38

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

3

2

6

0

Počet žiakov

ø
2,79

PsV

PVD

P

N

1

0

7

0
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III.B
Odbor učebný

SJL

RUJ

TEV

OBN

INF

EKO

COT

OVN

CVM

USP

KST

Počet žiakov

ø

OVY

PsV
3152 H 02 krajčír - dámske odevy

3,29
SJL

3,29
RUJ

2
TEV

3
EKO

2,86
ODK

2,88
CVM

2,63
USP

2,75
TEC

2,86
MTE

2,5

2,75

2

2,63

1

PsV
3355 H stolár

4

2464 H strojný mechanik

3,75

2

3,13

2,5

3,5

2,5

2,63

2,75

2,13

P

N

0

7

0

Počet žiakov

ø

OVY

PVD

2,58

2

PVD

P

N

0

6

0

Počet žiakov

SJL

RUJ

TEV

EKO

TOP

STZ

ODK

CVM

USP

OVY

ø

3,5

3,5

1,75

2,5

2,38

2,25

2

2,75

2,13

1,63

2,13

ANJ

NEJ

RUJ

TEV

POE

UCT

KMM

PsV

PVD

P

N

3

2

3

0

IV.A
Odbor študijný
6317M 00 obchodná akadémia

2682 K mechanik počítačových sietí

SJL
2,55

2,67

2,4

1,63

1

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

TEV

3,62

3,56

2,67

3,09

1

1,64

1,91

HWW SWW
2,77

3,54

1,27

PVY
1,55

KAJ
2,67

KNJ
2,4

ADK
1,36

DAS
1,45

MNZ
1,45

MKT
1,55

SEE
1,18

CVU
1,73

CFA

PRX

ø

1,09

1,09

1,64

Počet žiakov
PsV

ELR

PRO

POG

EKO

USP

OVY

ø

2,46

3,08

2,69

2,46

2,15

1,31

2,62

5

PVD

P

N

4

2

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

1

1

11

0
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I.NŠ
Odbor študijný

SJL

2414 L strojárstvo - výroba, montáž a opravy
prístrojov, strojov a zariadení

3,91

SJL
3347 L drevárska a nábytkárska výroba

ANJ

3,3
SJL

6426 L vlasová kozmetika

ANJ

NEJ

RUJ

DEJ

OBN

MAT

INF

TEV

EPO

FYZ

TNI

TIC

TOO

VKS

TPV

ASV

PRX

ø

4

3,6

3,82

3,91

3,91

3,36

1

3,73

3,64

3,91

2,91

3

3,82

2,55

2,91

2

3,32

NEJ

RUJ

DEJ

OBN

MAT

INF

TEV

EPO

FYZ

TEC

VBN

KOC

PMR

TTD

VKO

PRX

ø

1,6

2,71

2
ANJ

NEJ

3
RUJ

2,6
DEJ

3,2
OBN

3,1
CHE

2,9
MAT

1
INF

3,2
TEV

3,1
EKR

2,5
PPU

2,8
ZDR

2,4
VLS

2,6
UZI

2,9
UCT

2,9

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

0

11

0

Počet žiakov
PsV
0

3,13

3

2

2

2,75

3,5

2,88

3,5

2,13

1

2,5

2,5

2,63

2,63

1,75

2,5

1

2,5

Odbor študijný

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

OBN

DEJ

MAT

FYZ

INF

TEV

EPO

TNI

TIC

TOO

TPV

VKS

PRX

ø

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a
opravy prístrojov, strojov a zariadení

3,5

4

3

1,5

2,5

4

2,5

2,5

2,5

3,5

2

2,5

2

3

1

2,61

SJL

ANJ

RUJ

OBN

DEJ

MAT

CHE

INF

EKR

UZI

VLK

PPU

OSL

PDN

ZDR

P

N

3

7

0

Počet žiakov

ø

OXV

PVD

PsV

PVD

P

N

0

1

7

0

II.NŠ

6426 L vlasová kozmetika

2,71

2,67

NEJ
2

1

1,86

2,57

1,71

1,71

TEV
1

1,43

1,29

2,29

1,57

1

1,43

1,14

PRX

ø

1

1,63

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

0

0

2

0

Počet žiakov
PsV

PVD

P

N

3

2

2

0
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Výsledky externej časti maturitných skúšok

Predmet

Počet
žiakov

Úspešnosť

Percentil

33

56,77%

57,41

B1

17

61,87%

66,77

B2
B1

0
11

57,88%

81,54

B2
B1

0
5

70,85%

93,7

B2

0

Úroveň

Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk

Nemecký jazyk
Ruský jazyk
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f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,
v ktorých

škola

zabezpečuje

výchovu

a vzdelávanie,

zoznam

uplatňovaných učebných plánov
1. Stupeň vzdelania - nižšie stredné odborné vzdelanie

Skupina odborov
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
výroba II
27 Technická chémia silikátov
31 Textil a odevníctvo
33 Spracúvanie dreva
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a
rozvoj vidieka II

2 - ročné učebné odbory
(kód a názov odboru)
2478 F 00 strojárska výroba
2752 F 00 výroba úžitkového skla
3161 F 00 praktická žena
3178 F 00 výroba konfekcie
3383 F 00 spracúvanie dreva
3686 F 00 stavebná výroba
4572 F 00 poľnohospodárska výroba

2. Stupeň vzdelania - stredné odborné vzdelanie
Skupina odborov
3 - ročné učebné odbory
(kód a názov odboru)
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
2431 H 00 operátor v kovoobrábaní
výroba II
a službách
2433 H 00 obrábač kovov
2464 H 00 strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
27 Technická chémia silikátov
2738 H 04 operátor sklárskej výroby –
maľba skla a keramiky
2738 H 06 operátor sklárskej výroby –
brúsenie skla
31 Textil a odevníctvo
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
33 Spracúvanie dreva
3355 H 00 stolár
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 6456 H 00 kaderník
II
3. Stupeň vzdelania – úplné stredné odborné vzdelanie – 4 - ročné študijné odbory
Skupina odborov
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
výroba II
26 Elektrotechnika
33 Spracúvanie dreva

4 - ročné študijné odbory
(kód a názov odboru)
2447 K 00 mechanik hasičskej techniky
2682 K 00 mechanik počítačových sietí
3341 K 00 operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby
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39 Špeciálne technické odbory
42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rozvoj vidieka

63 Ekonomika a organizácia, obchod a
služby I a 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby II
76 Učiteľstvo
82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I

3965 M 00 bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
4210 M 02 agropodnikanie poľnohospodárske služby
4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
4210 M 08 agropodnikanie poľnohospodársky manažment
4210 M 11 agropodnikanie –
agroturistika
4236 M 00 ekonomika pôdohospodárstva
6317 M 00 obchodná akadémia
6405 K 00 pracovník marketingu
6442 K 00 obchodný pracovník
7646 M 00 vychovávateľskoopatrovateľská činnosť
7661 M 00 sociálno-výchovný pracovník
8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla maľovanie a leptanie skla
8240 M 00 tvorba hračiek a
dekoratívnych predmetov
8269 M 00 tvorba nábytku a interiéru
8297 M 00 fotografický dizajn

4. Stupeň vzdelania – úplné stredné odborné vzdelanie – 2 - ročné nadstavbové
študijné odbory
2 - ročné nadstavbové študijné odbory
(kód a názov odboru)
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
2414 L 01 strojárstvo – výroba,
výroba II
montáž a opravy prístrojov, strojov
a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie
materiálov
27 Technická chémia silikátov
2737 L 00 sklársky a keramický
priemysel
31 Textil a odevníctvo
3125 L 00 odevníctvo
33 Spracúvanie dreva
3347 L 00 drevárska a nábytkárska
výroba
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 6426 L 00 vlasová kozmetika
II
Skupina odborov

5. Stupeň vzdelania – vyššie odborné vzdelanie – dvojročné pomaturitné
špecializačné štúdium
Skupina odborov
82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I:

Dvojročné pomaturitné špecializačné
štúdium
(kód a názov odboru)
8261 M 00 propagačná grafika
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Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v šk. roku 2014/2015, zoznam uplatňovaných
učebných plánov
Dvojročné učebné odbory
Kód odboru Názov odboru
2478 F 00

Strojárska výroba

Uplatňované učebné plány
Rámcový učebný plán ŠVP pre 2 - ročné učebné
odbory v skupine odborov 24 – Strojárstvo a
ostatná kovospracúvacia výroba II

3161 F 00

Praktická žena

Rámcový učebný plán ŠVP pre 2 - ročné učebné
odbory v skupine odborov 31 – Textil
a odevníctvo

3383 F 00

Spracúvanie dreva

Rámcový učebný plán ŠVP pre 2 - ročné učebné
odbory v skupine odborov 33 - Spracúvanie
dreva

Trojročné učebné odbory
Kód odboru Názov odboru
2464 H 00

Strojný mechanik

Uplatňované učebné plány
Rámcový učebný plán ŠVP pre 3 - ročné učebné
odbory v skupine odborov 24 – Strojárstvo a
ostatná kovospracúvacia výroba II

3152 H 02

Krajčír – dámske

Rámcový učebný plán ŠVP pre 3 - ročné učebné

odevy

odbory v skupine odborov 31 – Textil
a odevníctvo

3355 H 00

Stolár

Rámcový učebný plán ŠVP pre 3 - ročné učebné
odbory v skupine odborov 33 - Spracúvanie
dreva

6456 H 00

Kaderník

Rámcový učebný plán ŠVP pre 3 - ročné učebné
odbory v skupine odborov 64 - Ekonomika a
organizácia, obchod a služby II
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Študijné odbory
Kód odboru Názov odboru
2447 K 00

Uplatňované učebné plány

Mechanik hasičskej Rámcový učebný plán ŠVP pre 4 - ročné
techniky

študijné odbory v skupine odborov 24 –
Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

2682 K 00

2682 4 00

Mechanik

Rámcový učebný plán ŠVP pre 4 - ročné študijné

počítačových sieti

odbory v skupine odborov 26 - Elektrotechnika

Mechanik

Rámcový učebný plán ŠVP pre skupinu

počítačových sieti

študijných odborov 26 – Elektrotechnika, Úplné
stredné odborné vzdelanie, ISCED 3 A

6317 M 00

Obchodná akadémia

Rámcový učebný plán ŠVP pre 4 - ročné študijné
odbory v skupine odborov 63 – Ekonomika a
organizácia, obchod a služby I

6317 6 00

Obchodná akadémia

Rámcový učebný plán ŠVP pre skupinu
študijných odborov 63 – Ekonomika a
organizácia, obchod a služby I, Úplné stredné
odborné vzdelanie, ISCED 3 A

Nadstavbové štúdium
Kód

Názov odboru

Uplatňované učebné plány

Strojárstvo - výroba,

Rámcový učebný plán ŠVP pre 2 - ročné

montáž a oprava

nadstavbové študijné odbory v skupine odborov

prístrojov, strojov

24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia

a zariadení

výroba II

Drevárska
a nábytkárska výroba

Rámcový učebný plán ŠVP pre 2 - ročné

odboru
2414 L 01

3347 L 00

nadstavbové študijné odbory v skupine odborov
33 - Spracúvanie dreva

6426 L 00

Vlasová kozmetika

Rámcový učebný plán ŠVP pre 2 - ročné
nadstavbové študijné odbory v skupine odborov
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancoch školy
Počet všetkých zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie bol 52 zamestnancov,
z uvedeného počtu:
-

pedagogickí zamestnanci: 38 zamestnancov

z toho: TV – 27 (čiastočný úväzok – 6 pg. zam., zastupujúci počas PN – 2 pg. zam.)
OV – 11
-

nepedagogickí zamestnanci: 14 zamestnancov

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov spĺňajú všetci pedagogickí zamestnanci.
Odbornosť vyučovania predmetov:
1. Mgr. Lenka Alieva, PhD. – vyučovala odborne
2. Ing. Valéria Bezeková – vyučovala odborne
3. Mgr. Róbert Čeremeta – vyučoval odborne
4. Mgr. Ľubomír Demko - vyučoval odborne
5. Ing. Anna Fecáková – vyučovala odborne
6. Ing. Slavomír Gališin - vyučoval odborne
7. Mgr. Miroslava Gičová – vyučovala odborne
8. Ing. Anna Libáková – vyučovala odborne
9. Mgr. Nadežda Lutašová – vyučovala odborne
10. Ing. Jaroslav Mazanec - vyučoval odborne
11. Mgr. Marián Mazanec - vyučoval odborne
12. Ing. Alexander Murín - vyučoval odborne
13. Ing. Stanislav Murdzik - vyučoval odborne
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14. Ing. Martina Pristašová – vyučovala odborne
15. Mgr. Jarmila Savčaková – vyučovala odborne
16. Ing. Eva Solejová – vyučovala odborne
17. Mgr. Monika Stirčáková – vyučovala odborne
18. Ing. Štefan Veľas - vyučoval odborne
19. Ing. Zdenka Vladyková – vyučovala odborne
20. Mgr. Miroslav Vojník - vyučoval odborne
21. Ing. Miroslav Zozuľak - vyučoval odborne
22. Mgr. Alexander Franko - vyučoval odborne
23. Mgr. Alena Gonosová – vyučovala odborne
24. Mgr. Vladislav Petrík – vyučoval odborne
25. Mgr. Alexander Zalevskyj – vyučoval odborne
26. Mgr. Ľubica Dribňaková – vyučovala odborne
27. Ing. Matúš Savčak – vyučoval odborne
28. Mgr. Slavomír Čerevka - vyučoval odborne
29. Michal Galajda - vyučoval odborne
30. Mgr. Anna Holzerová – vyučovala odborne
31. Mgr. Pavel Lukačik - vyučoval odborne
32. Mgr. Iveta Pirová – vyučovala odborne
33. Bc. Tomáš Pristaš - vyučoval odborne
34. Mgr. Stanislav Protivňak - vyučoval odborne
35. Ing. Michal Repčík - vyučoval odborne
36. Bc. Daniela Škurková – vyučovala odborne
37. Bc. Andrej Šteňko - vyučoval odborne
38. Ing. Henrieta Turcmanovičová – vyučovala odborne
SJL – odborne, ANJ – odborne, NEJ – odborne, RUJ – odborne, ETV – odborne,
NBV – odborne, DEJ – odborne , OBN – odborne, BIO – odborne, CHE – odborne,
FYZ – odborne, MAT – odborne, INF – odborne, TEV – odborne
-

odborné predmety strojárske: odborne

-

odborné predmety odevnícke: odborne

-

odborné predmety drevárske: odborne

-

odborné predmety ekonomické: odborne

-

odborné predmety elektrotechnické: odborne
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Technicko-ekonomický úsek:
- Mgr. Karel Mazanec – zástupca pre technicko-ekonomickú činnosť
-

Michal Belej - údržbár

-

Milan Bocák- údržbár

-

Viera Bochinová- upratovačka

-

Darina Breciková- sekretariát

-

Bc. Mária Čeremetová - ekonomické oddelenie

-

Valéria Lučkaničová- upratovačka

-

Ľubov Prejsová- upratovačka

-

Miroslava Prejsová- ekonomické oddelenie

-

Ľudmila Sabová- ekonomické oddelenie

-

Michal Stirčák- školník

-

Mikuláš Styrčak- domovník, vrátnik

-

Anna Turok-Hetešová - upratovačka

-

Alena Varcholová – upratovačka

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Adaptačné vzdelávanie:
Ing. Matúš Savčak - začalo
Aktualizačné vzdelávanie:
Mgr. Miroslava Gičová
- Vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov - pokračuje
Mgr. Monika Stirčáková
- Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných
zamestnancov - začalo
Ing. Slavomír Gališin
- Vykonanie II. atestácie - pokračuje
Ing. Stanislav Murdzik
- Vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov - ukončilo
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Ing. Anna Fecáková
- Nové trendy podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem - ukončilo
Inovačné vzdelávanie:
Mgr. Ľubomír Demko
- Moodle v práci pedagogického zamestnanca - začalo
Mgr. Miroslav Vojník
- Moodle v práci pedagogického zamestnanca - začalo
- Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca - začalo
Mgr. Anna Holzerová
- Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia ukončilo
- Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia - ukončilo
Ing. Henrieta Turcmanovičová
- Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia ukončilo
- Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia - ukončilo
Mgr. Iveta Pirová
- Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia ukončilo
- Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia - ukončilo
Špecializačné vzdelávanie:
Mgr. Ľubomír Demko
- Koordinátor informatizácie - začalo
Ing. Anna Libáková
- Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov - ukončilo
Funkčné vzdelávanie:
Ing. Slavomír Gališin
- Funkčné - školský manažment - ukončilo
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Mgr. Jarmila Savčaková
- Inovácie v riadení škôl a školských zariadení - začalo
Kvalifikačné vzdelávanie:
Mgr. Stanislav Protivňak - ukončilo

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
1. Aktivity predmetových komisií
Aktivity predmetovej komisie Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty,
Človek a spoločnosť
Finisáž výstavy POST POP ART vs. STREET ART
V piatok 12. septembra 2014 prebehlo ukončenie – finisáž výstavy POST POP
ART vs. STREET ART trojice umelcov Jitka Kopejtková – Poppy - Daniel
Brogyányi v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Na
podujatí sa zúčastnili žiačky prvého ročníka pod vedením učiteľa Mgr. Mariána
Mazanca. Zaujala ich najmä prednáška Jitky Kopejtkovej o STREET ARTE, teda
umení, ktoré je všade okolo nás.
Európsky deň jazykov - Eurokvíz – deň jazykov, zábavy a hier
Pomaly stáva zvykom, že 26. septembra sa na Strednej odbornej škole Andyho
Warhola v rámci Európskeho dňa jazykov, pripadajúceho na tento deň, uskutočňuje
nejaká nezvyčajná akcia, ktorá má obohatiť vyučovanie jazykov o čosi nové,
zaujímavé, neobvyklé. Ani v šk.r. 2014/2015 to nebolo inak. Posledný pracovný
deň týždňa bol spojený s aktivitou pod názvom Eurokvíz – deň jazykov, zábavy a
hier. Pre žiakov všetkých ročníkov bol z každého cudzieho jazyka pripravený kvíz
s cieľom preveriť ich znalosti o krajinách, ktorých jazyk sa učia, a zároveň hravou
formou sprostredkovať nové informácie pre spolužiakov s iným cudzím jazykom.
Okrem toho sa mohli zabaviť riešením rôznych jazykových krížoviek, rébusov
a doplňovačiek. Študenti boli rozdelení do šiestich skupín, ktoré sa postupne
striedali v učebni anglického, nemeckého a ruského jazyka. Za každý cudzí jazyk
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bol vyhlásený jeden najlepší riešiteľ, ktorý bol za svoje vedomosti odmenený
cenou. Z anglického jazyka mal najviac správnych odpovedí Peter Romža z III.
A. Dramatický rozstrel po nerozhodnom výsledku z nemčinárskeho kvízu najlepšie
zvládla prváčka Šárka Kozáková a najlepším ruštinárskym lúštiteľom bol Matej
Lutaš zo IV. A.
Súťaž stredoškolských časopisov
Na pôde Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove sa 19. novembra 2014
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov, do ktorej
sa zapojila aj

naša škola. Tento druhý ročník krajskej súťaže v pôsobnosti

Prešovského kraja bol pre nás úspešný. Študentský časopis la Borec získal cenu
Objav roka. Na podujatí sa zúčastnila členka redakčnej rady Žaneta Buberová,
ktorá prevzala diplom a vecnú odmenu. V šk. roku 2014/2015 sa do súťaže zapojilo
19 časopisov, takže konkurencia bola veľká. Porotcovia sa pri hodnotení časopisov
zamerali na kreativitu, grafiku, prácu s fotografiou, titulky, štylistiku a spracovanie
tém. Samozrejme, že odznela prevažne kritika na margo jednotlivých časopisov s
cieľom odstrániť ich nedostatky, ale všetci sa zhodli v tom, že kvalita časopisov
oproti prvému ročníku súťaže stúpla. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia
zameraná na grafický vizuál časopisu. Nádejní mladí novinári si taktiež vypočuli
cenné rady od profesionálov na poli žurnalistiky, taktiež sa mohli inšpirovať
časopismi iných škôl. Naša škola vydáva la Borec už niekoľko rokov a viackrát ho
prezentovala na rôznych súťažiach. Aj keď sa časopis v rámci PSK neumiestnil na
prvých miestach, každé ocenenie je pre žiakov nielen povzbudením do ďalšej
činnosti, ale aj signálom toho, že ich tvorivá práca nie je zbytočná.
Súťaž Angličtinár roka
Dňa 19. 11. 2014 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila súťaž Angličtinár roka. Jej
cieľom bolo motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších
odmeniť za ich vedomosti. Zároveň si mohli porovnať ich jazykovú úroveň s
rovesníkmi na Slovensku aj v Českej republike. Súťažilo sa formou on-line testu,
ktorý sa spúšťal pre všetky školy súčasne a trval 60 minút. Testovali sa všetky
aspekty jazyka okrem rozprávania. V našej škole sa na tejto súťaži zúčastnilo spolu
7 študentov z rôznych ročníkov, keďže nebola podmienená vekom ani ročníkom
študentov. Najviac sa darilo Klaudii Kizákovej z II. NŠ a Andrei Klecovej z I. A.
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Víťaz sa mohol tešiť na mesačný jazykový kurz v Kanade, kde by mal možnosť
byť v kontakte s anglickým jazykom dennodenne. Navyše každý študent zapojený
do súťaže mohol získať kupón vo výške 100 dolárov, ktorý by využil ako zľavový
kupón na akýkoľvek jazykový pobyt v jazykovej škole ILAC. Najlepšie
umiestnenie z našej školy dosiahli:
Andrea Klecová - 59 bodov (1423. miesto v rámci Slovenska)
Klaudia Kizáková – 58 bodov (1455. miesto v rámci Slovenska)
Eva Gajdošová – 45 bodov (1832. miesto v rámci Slovenska)
Súťaž Expert geniality show
V školskom roku 2014/2015 sa súťaže Expert geniality show na našej škole
zúčastnilo 20 študentov, ktorí si zmerali sily s viac ako 9000 súťažiacimi z celého
Slovenska. Súťaž spočívala vo vypracovaní testov z 2 súťažných tém, ktoré si
každý súťažiaci mohol zvoliť spomedzi 5 tém:
-

Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),

-

Tajomstvá prírody (biológia, fyzika),

-

Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),

-

Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky) a

-

Góly, body, sekundy (športové výsledky, rekordy) a Mozgolamy (matematika,
logické hádanky).

Študenti boli rozdelení do dvoch skupín podľa kategórií. V kategórii Expert O12 (žiaci
1. a 2. ročníka stredných odborných škôl) aj v kategórii Expert O34 (žiaci 3. a 4.
ročníka stredných odborných škôl) súťažilo zhodne po 10 študentov. Najčastejšími
témami boli: Góly, body, sekundy, Svetobežník a Mozgolamy. Štvrtina súťažiacich v
každom tematickom rebríčku mohla získať titul EXPERT. Ostatní dostali účastnícky
diplom.
Najlepšie umiestnenie študentov našej školy:
-

v téme Góly, body, sekundy:

Lukáš Grib (28. miesto/celkovo 516. miesto v rámci Slovenska)
Marián Dobda (40. miesto/ celkovo 474. miesto v rámci Slovenska)

Alexander Bega (51. miesto/ celkovo 521. miesto v rámci Slovenska) všetci zo IV.
A triedy
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-

v téme Mozgolamy:

Klaudia Kizáková, II. NŠ (43. miesto/ celkovo 335. miesto v rámci Slovenska)
Rebeka Chalachanová, I. A (59. miesto/ celkovo 493. miesto v rámci Slovenska)
Žaneta Buberová, III. A (76. miesto/ celkovo 274. miesto v rámci Slovenska)
Andrea Klecová, I. A (91. miesto/ celkovo 179. miesto v rámci Slovenska)
-

v téme Do you speak English?:

Andrea Klecová, I. A (98. miesto/ celkovo 179. miesto v rámci Slovenska)
Všetci naši súťažiaci získali titul EXPERT a účastnícke diplomy.
VIII. ročník súťaže Slovenčina hrou
Vo štvrtok 18. decembra 2014 na VIII. ročníku súťaže Slovenčina hrou si žiaci
mohli overiť zábavnou formou nielen svoje vedomosti zo slovenčiny, ale aj
herecký

talent,

tvorivé

schopnosti

či

rapovanie

známych

básnických

textov. Súťažilo 7 družstiev, ktoré boli pripravené zabojovať o stupeň víťazov.
Dievčatá z I. A bojovali v tíme Uchá. Z druhých ročníkov sa vytvorili 2 družstvá, a
to chlapci z II. A ako Taylor Gang a dievčatá z II. B so sladkým názvom Fidorky.
Tretiaci si do tímu požičali prváčku, preto vytvorili družstvo Mixík. Všetkým
naháňala strach Horúca múdrosť 3, zložená z maturantov IV. A. Statočne bojovali
aj dievčatá a chlapci z nadstavbového štúdia. Prvé body súťažiaci získavali vo
vedomostnom kvíze. Rapovanie známych básní nasledovalo hneď v druhom kole.
Ďalšou úlohou bolo vytvoriť dialóg na určenú tému, pričom každá veta musela
začínať rovnakým písmenom. Posledné kolo bolo rozhodujúce. Družstvá mali
zahrať scénu zo známeho literárneho diela. Porota pozorne sledovala výkony
družstiev a zodpovedne udeľovala body v jednotlivých kolách. Nakoniec prišlo
vyhlasovanie výsledkov. Na treťom mieste sa umiestnila Horúca múdrosť 3 zo IV.
A - Bogdan Osvicinskyj, Peter Blicha, Tomáš Pira. Druhé miesto prekvapujúco
zaujali Uchá z I. A - Rebeka Chalachanová, Kornélia Bejdová, Andrea Klecová.
Víťazstvo získali dievčatá z Mixíka - Žaneta Buberová, Žaneta Suchá a Alžbeta
Halčinová. Porota udelila aj cenu Top slovenčinár Klaudii Kizákovej z II. NŠ. V
závere pani riaditeľka odmenila tých najlepších vecnými cenami.
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Školský časopis la BOREC
Už siedmy rok Redakčná rada školského časopisu la BOREC so svojimi
koordinátormi pripravujú

pre svojich čitateľov zo školského i mimoškolského

prostredia články a príspevky z rôznych oblastí školského života. V tomto
školskom roku sa stala šéfredaktorkou Žaneta Buberová (III. A), ktorá spolu s
ostatnými redaktormi rozpracúvajú obľúbené rubriky: podujatia našej školy,
historické a kultúrne správy z nášho mesta, ochrana prírody, interview, šport atď.
Medzi najaktívnejších redaktorov patrí okrem šéfredaktorky aj jej zástupkyňa
Miroslava Lesniková zo IV. A triedy. Do časopisu prispievajú svojimi príspevkami
i občasní prispievatelia z radov žiakov aj učiteľov. Redakčná rada pracuje hlavne
v školskej knižnici, má k dispozícii fotoaparát, PC s farebnou tlačiarňou
a prístupom na internet, skener, občas využívame i kameru.

Redaktori majú

možnosť pracovať na viacerých počítačoch. Všetky čísla sa tlačia farebne.
V septembri sme vydali špeciálne číslo školského časopisu la BOREC s cieľom
informovať žiakov, rodičov a iných čitateľov s možnosťou štúdia na našej škole,
ako aj s aktivitami

a významnými udalosťami zo života školy. Hlavný cieľ

vydávania nášho časopisu ostáva naďalej aktivizovať žiakov a usmerňovať ich
voľný čas správnym smerom. 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. Podobne ako po minulé roky aj teraz sme prihlásili náš
časopis do súťaže Štúrovo pero 2014, ktoré sa tradične konalo v Krajskej knižnici
Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Súťaž Za krásu slova
Naša škola sa prvýkrát v tomto školskom roku zapojila do súťaže Za krásu slova,
ktorú vyhlásili Krajská rada a Dom Matice slovenskej v Prešove, Úrad PSK a
Súkromná stredná škola ELBA v Prešove. Cieľom súťaže je upevňovať a rozvíjať
teoretické a praktické vedomosti zo slovenského jazyka a vytvárať vzťah mladej
generácie k slovenskému jazyku a jeho hodnotám. XVII. ročník podujatia
sa niesol v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Na krajskom kole,
ktoré sa konalo 25. marca 2015 v Prešove, reprezentovala našu školu žiačka Žaneta
Buberová. Po absolvovaní písomného testu z jednotlivých zložiek slovenského
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jazyka, prednesu slávnostného prejavu a prednesu prejavu na vyžrebovanú tému
získala v kategórii stredných odborných škôl skvelé tretie miesto.
Nežná revolúcia – výchovno - vzdelávací koncert
29. apríla 2015 do našej školy zavítala dvojčlenná skupina Alek a Oliver z
umeleckej agentúry AmOs. Pre študentov 1.- 4. ročníka pripravili výchovnovzdelávací program, ktorý doplnili zaujímavou prezentáciou a živou hudbou.
Cieľom tohto programu s názvom Nežná revolúcia bolo pútavou formou spoznať
dejiny vlastného národa a kultúry, ozrejmenie historických faktov spred pár rokov,
ktorej súčasťou boli rodičia alebo starí rodičia súčasných študentov. Program sa
dotýkal aj tém totality, socializmu, emigrácie, ZSSR, demokracie. Hovorené slovo
striedali piesne hrané a spievané naživo, priamo súvisiace s témou. Vďaka dobrej
atmosfére a pútavému programu si aj touto formou mohli študenti obohatiť svoje
vedomosti z nie až tak dávnej minulosti.
Návšteva divadelného predstavenia Pokrvní bratia
19. mája 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili na divadelnom predstavení Pokrvní
bratia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Dej celého predstavenia bol
mimoriadne pútavý. S kúskom napätia a dramatickosti študenti zhliadli jeden z
najdojímavejších príbehov o bratskej láske a nenávisti. Jeden z bratov žije v
chudobe, druhý v bohatstve. Obaja milovali tú istú ženu, obaja zomreli pre lásku.
Bol to skutočne nezabudnuteľný umelecký zážitok, ktorý by si žiaci radi
zopakovali aj v budúcom školskom roku.
Svetový deň kníh a autorských práv – výtvarná súťaž
Dňa 24. apríla 2015 sme v školskej knižnici realizovali výtvarnú súťaž k
Svetovému dňu kníh a autorských práv pre žiakov prvých a druhých ročníkov.
UNESCO zaviedlo a pripomína si Svetový deň knihy a autorských práv (23.
apríla), aby propagovalo a podporovalo čítanie a ochranu duševného vlastníctva
autorskými právami. Skvelá pracovná atmosféra prispela k tvorbe niekoľkých
pekných výtvarných prác. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže:
1. miesto: Kornélia Bejdová, Alžbeta Halčinová z I. A triedy
2. miesto: Andrea Klecová, Rebeka Chalachanová, Šárka Kozáková, Natália
Uramová, z I. A triedy
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3. miesto: Angelika Peštová, z II. B

Aktivity predmetovej komisie Človek a príroda, Matematika a práca
s informáciami, Zdravie a pohyb

Účelové cvičenia
Dňa 03. 10. 2014 sa uskutočnili účelové cvičenia v 1. a 2. ročníkoch študijných
a učebných odborov. Vedúcim účelových cvičení bol Mgr. Miroslav Vojník,
inštruktormi v jednotlivých triedach boli: Mgr. Miroslava Gičová – I. A, Mgr.
Pavol Lukačik – I. B, Ing. Miroslav Zozuľak - II. A a Mgr. Michal Prejsa – II. 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
Dňa 22. 05. 2015 žiaci 1. ročníka absolvovali II. účelové cvičenie a žiaci 2.
ročníka absolvovali IV. účelové cvičenie.

XI. ročník mestskej volejbalovej ligy Medzilaborce
Mgr. Miroslav Vojník zapojil žiakov do XI. ročníka mestskej volejbalovej ligy
Medzilaborce 2014 – 2015. Súťaž bola šesťkolová a prebehla v termínoch: 22. 11.
2014, 29. 11. 2014, 13. 12. 2014, 17. 01. 2015, 24. 01. 2015 a 31. 01. 2015. Do
súťaže sa zapojilo 6 žiakov z našej školy, ktorí boli súčasťou družstiev:
Za SOŠ AW Medzilaborce: Bogdan Osvicinskyj – IV. A, Jakub Bukaj – III. A
Za mesto Medzilaborce: Peter Blicha – IV. A, za Ruthenia team (Ňagov) – Marián
Dobda, Lukáš Grib, Alexander Bega – IV. A. Družstvo našej školy skončilo na
peknom treťom mieste a získalo diplom a športovú trofej. Ceny si odniesli aj
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jednotlivci – Mgr. Miroslava Gičová ako najlepšia nahrávačka a Mgr. Miroslav
Vojník ako najvšestrannejší.
Kurz na ochranu života a zdravia
Pod vedením učiteľa Mgr. Miroslava Vojníka a triednej učiteľky Ing. Zdenky
Vladykovej žiaci 3. ročníka absolvovali trojdňový kurz na ochranu života a zdravia
v dňoch 20. – 22. mája 2015.
Plavecký kurz
V závere školského roka žiaci prvého a druhého ročníka našej školy pod vedením
učiteľa Miroslava Vojníka absolvovali v dňoch 23. - 26. júna 2015 plavecký kurz,
ktorého cieľom bolo odstrániť plaveckú negramotnosť u neplavcov a zdokonaliť
plavecké spôsoby v skupine plavcov. Počas štyroch dní si študenti osvojovali
rôzne plavecké štýly, pričom rozvíjali nielen svoje pohybové zručnosti, ale aj
kondičné schopnosti. Na plavárni si žiaci nacvičovali aj podanie umelého dýchania
a masáže srdca pri poskytovaní prvej pomoci topiacemu sa. Inštruktormi kurzu boli
Mgr. Marián Mazanec, Mgr. Pavel Lukačik, ktorých posledný deň vystriedali Ing.
Valéria Bezeková, Ing. Miroslav Zozuľak a Mgr. Ľubica Dribňaková.
X. ročník volejbalového turnaja O pohár vedúceho odboru školstva PSK
Tesne pred koncom školského roka 26. júna 2015 sa zišli vo Svidníku zamestnanci
škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na jubilejnom X.
ročníku volejbalového turnaja O pohár vedúceho odboru školstva PSK. Na turnaji
sa zúčastnilo 12 družstiev. Výber okresu Medzilaborce v zložení Mgr. Miroslava
Gičová, Mgr. Miroslav Vojník, Mgr. Marián Mazanec, Ing. Slavomír Gališin ,
Mgr. Karel Mazanec, p. Michal Stirčák a p. Peter Holzer statočne bojoval v
základnej skupine s výberom okresov Humenné a Svidník. Hneď v prvom zápase
došlo k zraneniu jedného z hráčov, a tak nasledovali dve prehry, ktoré posunuli
Medzilaborce na tretie miesto. V druhom kole bojovali o 9. až 12. miesto. Celkovo
sa umiestnili na 10. mieste vďaka výhre nad Stropkovom. Po skončení zápasov sa
konalo vyhodnotenie. Putovný pohár získalo družstvo domácich. Výber okresu
Kežmarok opäť získal druhé miesto. Tretie miesto získala Stará Ľubovňa, ktorá sa
stala celkovým víťazom posledných dvoch ročníkov turnaja.
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Ôsmy ročník celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor
V školskom roku 2014 – 2015 sa naša škola opätovne zapojila už do ôsmeho
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.
V rámci celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo celkovo 60 654 súťažiacich z 975
škôl.
Dátum konania :
7. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori ( III. A, IV.A)
10. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori (I.A, II.A )
Miesto konania: učebňa Infoveku
Priebeh súťaže: Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do 13:00 sa žiaci
prihlasovali na súťažný portál iBobor svojim prideleným kódom a v priebehu 40
minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok
jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne
na počítači v škole. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 35 žiakov našej školy,
v kategórii Juniori (žiaci 1. a 2. ročníka) a v kategórii Seniori (žiaci 3. a 4. ročníka).
Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov. V kategórii Juniori 14 žiakov, v kategórii
Seniori 15 žiakov. Výsledky v rámci Slovenska:
V kategórii Juniori v rámci celého Slovenska úspešne súťažilo 7 073 študentov,
plný počet bodov dosiahlo 17 študentov a priemerný počet získaných bodov bol
39,13, medián 38,69. V kategórii Seniori úspešne súťažilo 4 545 študentov, plný
počet bodov získali 2 študenti, pričom priemer získaných bodov bol 31,47, medián
30,07.
V kategórii Juniori sa najlepšie darilo žiakom:
Celkové
poradie
2956. 3160.

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Rebeka Chalachanová, I.A

41,36 bodov, 58 percentil

3604. –
3607.

Miroslav Hnat, I. A

38,68 bodov, 49 percentil

3820. 3829.

Andrea Klecová, I. A

36,36 bodov, 46 percentil
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Najlepší traja žiaci v kategórii Seniori, ktorí získali nadpriemerný počet bodov ako
celoslovenský priemer:
Celkové
poradie

Meno, priezvisko, trieda Dosiahnutý výsledok

1267. 1289.

Lukáš Grib, IV. A

38,69 bodov, 72 percentil

1351. 1437.

Marián Dobda, IV. A

37,36 bodov, 70 percentil

1792. 1817.

Peter Blicha, IV. A

34,69 bodov, 61 percentil

Matematická súťaž GENIUS MATEMATICUS
GENIUS MATEMATICUS – alebo MATEMATIKA V PRAXI je matematická
súťaž s meraním času cca 40 minút. V decembri od 01. 12. 2014 – 10. 12. 2014 sa
online súťaže zúčastnilo 15 žiakov školy. Žiaci riešili pútavé úlohy z každodenného
života so zameraním na použitie „v praxi“, teda v situáciách, s ktorými sa stretávajú
žiaci každý deň. Úlohy neboli zložité, ale nápaditou a praktickou formou
precvičovali to, čo sa žiaci naučili v škole. Úlohy vyžadovali rýchlu reakciu žiaka
v rozpätí od 20 sekúnd až 3 minúty. Pre žiakov to bolo zábavné a zároveň poučné.
Súťaže sa zúčastnili žiaci I., II. a III. A:
I.A:

Juliana Lapihusková, Andrea Klecová, Alžbeta Halčinová, Martin Bogric,

Ivan Sičak, Marek Koťuch, Miroslav Hnat, Dominik Dadaj
II. A: Renáto Šmiga, Branislav Lesnik, Šimon Lazorčík, Kristián Cigánik, Tomáš
Palej, Filip Čekan
III. A: Žaneta Buberová
Výsledky žiakov v rámci školy boli nasledovné:
1. miesto: Ivan Sičak, I. A
2. miesto: Andrea Klecová, I. A
3. miesto: Juliana Lapihusková, I. A
Všetci žiaci získali národné certifikáty.
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Súťaž Matematický klokan
Matematický klokan – vyučujúca Ing. Zdenka Vladyková
Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku.
Vlani riešilo jej úlohy 6 448 794 žiakov z 56 krajín Európy, Ázie, Ameriky a
Afriky. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v
Paríži. Na Slovensku v marci 2015 súťažilo 54 191 žiakov z 1325 škôl.
Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.
Účasť na Matematickom klokanovi sa stala pre našu školu tradíciou. V tomto
školskom roku sa súťaž konala 23. marca 2015, absolvovalo ju 10 žiakov našej
školy, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: Kadet O12 - 9 žiakov z 1. a 2. ročníka a
Junior O34 – 1 žiačka 3. ročníka. Aj v tomto ročníku súťaže naši
študenti dosiahli úspech a získali okrem účastníckych diplomov a diplomu
školského šampióna aj diplomy úspešného riešiteľa. Počet klokanov udáva, v ktorej
pätine celoslovenského rebríčka sa študent umiestnil. Päť klokanov vyjadruje
umiestnenie v 1. pätine, to znamená, že študent predbehol aspoň 80% súťažiacich
vo svojej kategórii.
V kategórii KADET 012 boli ocenení:
Renáto Šmiga – II. A ( percentil 90,3%) – školský šampión a úspešný riešiteľ – 5
klokanov
Šimon Lazorčík – II. A (percentil 84,4%)- úspešný riešiteľ – 5 klokanov
Branislav Lesnik – II. A (percentil 84,4%)- úspešný riešiteľ – 5 klokanov
Andrea Klecová – I.A (percentil 77,2%) – účastnícky diplom – 4 klokany
Tomáš Palej – I. A (percentil 72,9%) - účastnícky diplom – 4 klokany
Martin Bogric – I. A (percentil 65,1%) - účastnícky diplom – 4 klokany
Marek Koťuch – I. A (percentil 63,4%)- účastnícky diplom – 4 klokany
Rebeka Chalachanová - I. A (percentil 63,4%) - účastnícky diplom – 4 klokany
Šárka Kozáková - I. A (percentil 36,0%)- účastnícky diplom – 2 klokany
V kategórii JUNIOR 034 diplom získala:

Žaneta Buberová – III. A (percentil 70,0%) - účastnícky diplom – 4 klokany

Aktivity predmetovej komisie pre odborné vzdelávanie - teoretické
vzdelávanie
EXKURZIE
Odborné exkurzie do sklárskeho závodu Glass LPS s.r.o. a Kovostroj a.s.
Medzilaborce

34

V období 22. 9. 2014 – 3. 11. 2014 sa uskutočnili odborné exkurzie do sklárskeho
závodu Glass LPS s.r.o. a Kovostroj a.s. Medzilaborce pre žiakov III. A obchodná
akadémia a IV. A obchodná akadémia. Cieľom exkurzií bolo oboznámenie žiakov
s organizáciou a fungovaním reálnej firmy. Žiaci získali informácie o navštívených
firmách. Mohli si tak prakticky overiť teoretické vedomosti získané na hodinách
odborných predmetov. Exkurzie pre žiakov zabezpečil Ing. Zozuľak.
Odborná exkurzia na ,, Medzinárodný Veľtrh cvičných firiem“ v Bratislave
Členovia PK Ing. Fecáková, Ing. Zozuľak a Ing. Libáková zorganizovali v dňoch
25. 11. – 26. 11. 2014 odbornú exkurziu na ,, Medzinárodný Veľtrh cvičných
firiem“ v Bratislave. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci z odboru obchodná akadémia,
ktorí reprezentovali našu školu s cvičnou firmou Andy Tour, s.r.o. 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. Veľtrh cvičných firiem je
miesto, kde sa sústreďuje prezentácia produktov cvičnej firmy vo výstavnom
stánku. Naši študenti veľmi dobre reprezentovali svoju firmu, čoho výsledkom je aj
získanie ocenenia. Zo zúčastnených 71 firiem v kategórii elektronická prezentácia
získali skvelé 2. miesto.
Odborná exkurzia - Okresný súd Humenné
Pod vedením Ing. Zozuľaka žiaci tretieho ročníka obchodnej akadémie 26. marca
2015 navštívili Okresný súd v Humennom a zúčastnili sa priamo na súdnom
pojednávaní. Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie a rozšírenie vedomostí žiakov z
oblasti práva, pomôcť žiakom konkretizovať a osvojiť si teoretické poznatky,
poznať predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických
podmienkach a upevniť vzťahy v kolektíve.
Odborná exkurzia – KOVOSTROJ a. s. Medzilaborce.
Exkurziu pripravil a zrealizoval 17. 06. 2015 Ing. Alexander Murín pre študentov
II. ročníka v odbore mechanik počítačových sietí s cieľom oboznámiť sa
s výrobným procesom v podniku.
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Súťaž v písaní na počítači
V mesiaci apríl 2015 sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia pod
vedením Ing. Pristášovej konala súťaž v písaní na počítači. Tejto súťaže sa
zúčastnili žiaci I.A a II.A odboru obchodná akadémia.

Súťažilo sa v dvoch

disciplínach - písanie na počítači a úprava textu na počítači. Pre tieto účely bol
použitý textový editor Word a program Atf, ktorý je určený pre vyučovanie písania
všetkými desiatimi prstami. V písaní na počítači žiaci odpisovali text desať minút,
kde sa hodnotila presnosť a rýchlosť odpisu. Poradie sa určilo podľa počtu čistých
úderov a limitu presnosti. Po odpise textu nasledovalo formátovanie súborov. Žiaci
upravovali text v počítači 10 minút podľa predlohy, v ktorej boli vyznačené
potrebné zmeny. Všetci zúčastnení si počínali veľmi dobre. Vyhodnotené boli prvé
tri miesta.
V triede I.A bolo poradie nasledovné:

Andrea Klecová
Rebeka Chalachanová
Natália Uramová

Trieda II.A mala týchto výhercov: Miroslav Lesník
Alexandra Belejová
Anička Hlohincová
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
Školská prehliadka SOČ dňa 18. februára 2015 – pod vedením metodika SOČ Ing.
Jaroslava Mazanca. Na tejto prehliadke prezentovali svoje vedomosti a schopnosti
5 riešitelia štyrmi prácami

v troch súťažných odboroch. Úroveň jednotlivých

súťažných prác hodnotila trojčlenná odborná komisia.
1. miesto:

Nikola Pristašová a Simona Španová /IV.A/ - Marketing ako nástroj

zvyšovania kvality poskytovaných služieb – konzultant Ing. Martina Pristášová.
2. miesto:

Františka Kizáková /II.NŠ/ - Slávnostný účes na spoločenskú

príležitosť – konzultant Ing. Valéria Bezeková.
3. miesto:

Michaela Micajová /IV.A/ - Podnikateľský plán – cestovná

kancelária Andy Tour – konzultant Ing. Miroslav Zozuľak.
Aneta Macejková /II.NŠ/ - Lipozómy v kozmetike – konzultant
Ing. Valéria Bezeková.
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Všetky práce postúpili do krajského kola SOČ.
Krajská prehliadka SOČ - 27. marca 2015 - Spojená škola Ľ. Podjavorinskej
Prešov. Svoje vedomosti a zručnosť naši študenti prezentovali v troch súťažných
odboroch: č. 03 Chémia, potravinárstvo, č. 15 Ekonomika a riadenie, č. 16 Teória
kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Prezentáciu jednotlivých súťažných prác
hodnotili odborné komisie. Riešiteľky Nikola Pristašová a Simona Španová v
súťažnom odbore Ekonomika a riadenie zaujali prezentáciou práce Marketing ako
nástroj zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Kvalitným realizovaním a
skvelou prezentáciou svojej práce získali spomedzi 19 súťažiacich krásne 3.
miesto.
WORKSHOP - Prepájame teóriu s praxou a učíme sa tvorivou prácou
V rámci prebiehajúceho projektu na škole – Inovácia obsahu a metód vzdelávania
na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach sa dňa 06. 05. 2015 uskutočnil
workshop s názvom – Prepájame teóriu s praxou a učíme sa tvorivou prácou.
Účastníkmi boli okrem pedagógov a žiakov našej školy aj zástupcovia firiem: Alles
súkromná firma - p. Vlasta Kolesárová a Kappax s.r.o. - Ing. Adrián Kaliňák.
Cieľom akcie bolo podporiť vzdelávanie v rámci podnikateľských vedomostí a
ekonomického myslenia žiakov pre ich ďalšie uplatnenie na trhu práce. Naši žiaci
diskutovali s hosťami o zaujímavých témach napr. o úspešnom podnikaní, vedení
firmy, vybudovaní dobrého mena firmy, o zákazníckej orientácii, získaní a udržaní
si zákazníka, predajných zručnostiach, marketingovej komunikácii a ďalších
aktuálnych témach z podnikateľského prostredia. Táto aktivita vyvolala hlavne u
žiakov veľký záujem, čo sa odzrkadlilo aj v plodnej diskusii.
Súťaž študentských podnikateľských plánov pre prvý ročník študijného
odboru obchodná akadémia
V druhom polroku šk. roka 2014/2015 pre žiakov prvého ročníka obchodnej
akadémie bola vyhlásená súťaž o "Najlepší podnikateľský plán", ktorú
zorganizoval vyučujúci podnikovej ekonomiky Ing. Miroslav Zozuľak. Žiaci si
podľa vlastného uváženia zvolili predmet podnikania a na tento vypracovali svoj
podnikateľský plán. V prvom rade sa však

museli oboznámiť s podstatou a

členením podnikateľského plánu a až tak

mohli pristúpiť k samotnému
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spracovaniu svojho predmetu podnikateľského plánu. Jednotlivé práce boli
hodnotené podľa nasledovných kritérií: kvalita spracovania zámeru (stručnosť,
prehľadnosť, zrozumiteľnosť), obsah, štruktúra prezentácie (jej technická stránka),
schopnosť prezentovať výsledky práce – podnikateľský plán, schopnosť reagovať
na otázky a obhájiť si svoj návrh, originalita podnikateľského zámeru,
realizovateľnosť zámeru a trhové šance zámeru. Cieľom súťaže bolo motivovať
študentov našej školy a podporiť ich záujem o podnikanie, súčasne aj oceniť
iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti. Zároveň takáto činnosť je
vhodná i pre rozvoj komunikačných zručností, na upevnenie si vedomostí o
podnikaní a podnikateľskej činnosti.
Súťaž o najlepšiu slovensko-kenskú spoluprácu medzi cvičnými firmami
Študenti III. A triedy študijného odboru obchodná akadémia sa ako cvičná firma
s názvom Andy Group zapojili do niekoľkotýždňovej súťaže o najlepšiu slovenskokenskú spoluprácu medzi cvičnými firmami a stali sa výhercami súťaže s partnermi
Marvelous Arts z dievčenskej školy v Kajire v Keni. Študenti si vymenili veľa
mailov, katalógy, fotky a FB stránky. Naša cvičná firma na rozdiel od ostatných
poslala navyše aj esej, vyrobila si vlastné logo našej slovensko-kenskej spolupráce
a natočila video. Súťaž prebehla v rámci projektu Nadácie Pontis – medzinárodná
spolupráca a podpora cvičných firiem s Keňou pod vedením Ing. Fecákovej.
Aktivity v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie
V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie v termíne od 22. 06. – 26. 06.
2015 pripravil Ing. Alexander Murín nasledovné aktivity:
- Počas vyučovania na hodinách fyziky a odborných predmetov – besedy,
- Vytvorenie zberných miest na batérie, žiarovky, monitory, CD nosiče, staré
elektrospotrebiče,
- Nástenné noviny – Obnoviteľné zdroje energie,
- Prezentácia žiakov na tému Alternatívne energetické zdroje Slovenska,
- Úprava okolia školy,
- Deň bez počítačov a audiovizuálnych pomôcok v edukačnom procese.

38

Aktivity predmetovej komisie pre odborné vzdelávanie – praktická
príprava
Deň otvorených dverí
V mesiaci október 2014 pripravili majstri v spolupráci so žiakmi školy výstavku
a jednotlivé pracoviská – dielne 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, strojný mechanik a mechanik
hasičskej techniky. Deň otvorených dverí splnil svoj cieľ, a je potrebné aj v ďalšom
období pokračovať v tejto aktivite.
Trh práce – Stropkov
V mesiaci október 2014 sme sa zúčastnili trhu práce organizovaným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Stropkove. Trhu práce sa zúčastnilo 12 stredných škôl zo
Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a Medzilaboriec. Na trhu práce prostredníctvom
projektovej prezentácie sme prezentovali našu školu, možnosti štúdia v učebných
a študijných odboroch, aktivity školy a žiakov, účasť na súťažiach a prostredie
školy a odborného výcviku. Žiačky Františka Kizáková a Eva Gajdošová zo
študijného odboru vlasová kozmetika prezentovali svoje zručnosti v oblasti tvorby
účesu o ktorý medzi žiakmi – návštevníkmi bol veľký záujem. Okrem prezentácie
bola dôležitá a zaujímavá diskusia medzi jednotlivými školami o súčasných
problémoch stredného odborného školstva.
Vianočná súťaž kaderníčok
Dňa 17. 12. 2014 v priestoroch školského kaderníckeho salóna sa uskutočnila
súťaž zručnosti žiakov v odboroch kaderník a vlasová kozmetika na tému ,,
GEJŠA“. Súťaže sa zúčastnili štyri dvojčlenné družstvá. Práca pozostávala nielen
z úpravy účesu na danú tému ale aj z vyhodnotenia primeraného odevu – kostýmu.
Žiaci v plnej miere preukázali svoju kreativitu a zručnosť pri vyhotovení účesu
a odevu. Práce žiakov boli vyhodnotené, jednotliví súťažiaci obdŕžali diplomy
a vecné odmeny. Výsledky súťaže boli s fotografiami z podujatia prezentované aj
v printovej tlači. Súťaž pripravila Bc. Daniela Škurková, spoluorganizátorkou tohto
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podujatia bola Ing. Valéria Bezeková. Na súťaži sa zúčastnili žiaci I. A, II.A, II. B,
I. NŠ, II. NŠ . Výsledky boli nasledovné:
1. miesto: Monika Čerevková – I. NŠ, model – Alžbeta Halčinová – I. A
2. miesto: Silvia Kováčová – II. B, model – Kristína Meždejová – II. B
3. miesto: Dáša Kasanderová – I. NŠ, model – Viktória Koropčáková – II. A
Františka Kizáková – II. NŠ, model – Michaela Belejová – II. NŠ
Súťaž odborných zručností (SOZ)
V školskom roku 2014/2015 prebiehalo I. a II. kolo súťaže odborných zručností
žiakov tretích ročníkov učebných a študijných odborov.
I. kolo SOZ sa realizovalo do 27. 02. 2015 a II. kolo SOZ do 30. 04. 2015.
Výsledky súťaže boli pre jednotlivé odbory nasledovné:
Učebný odbor: 3152 H 02 krajčír - dámske odevy
téma pre I. kolo - Lištové vrecko
téma pre II. kolo - Rukávový rázporok do saka
Umiestnenie:

Učebný odbor:

1. miesto

Surmajová Eva

2. miesto

Surmajová Petra

3. miesto

Konyiová Michaela

3355 H stolár

téma pre I. kolo - Závesný podstavec na kvety
téma pre II. kolo - Polička
Umiestnenie:

Učebný odbor:

1. miesto

Bučko Pavol

2. miesto

Grundza Michal

3. miesto

Grundza Patrik

2464 H strojný mechanik

téma pre I. kolo - Nástavná uholnica
téma pre II. kolo - Stojanček pod spájkovačku
Umiestnenie:

Študijný odbor:

1. miesto

Šteňko Adrián

2. miesto

Škurka Pavol

3. miesto

Oláh Martin

2682 K mechanik počítačových sietí

téma pre I. kolo - Návrh a realizácia metalickej PC „PAN“ siete – P2P
téma pre II. kolo - Vytvorenie PC siete „LAN“ - peer – too - peer
Umiestnenie:

1. miesto

Koťuch Ladislav, III. A
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2. miesto

Čop Lukáš, III. A

3. miesto

Romža Peter, III. A

Produktívne práce
Produktívne práce na OV boli realizované predovšetkým v týchto odboroch a pri
realizácii daných výrobkov a služieb:
Odbor kaderníčka:
-

poskytovanie kaderníckych služieb pre verejnosť

-

poskytovanie služieb pre klientov DSS

Odbor stolár:
-

výroba a oprava nábytku podľa požiadaviek zákazníka

-

výroba tovaru z dreva na výstavu Mladý tvorca 2015

-

príprava a výroba súťažného výrobku na výstavu Mladý tvorca 2015

Odbor krajčírka:
-

výroba výrobkov na výstavu Mladý tvorca 2015

Odbor strojárska výroba:
-

výroba výrobkov na výstavu Mladý tvorca 2015

Odbor praktická žena
- príprava a výroba súťažného výrobku na výstavu Mladý tvorca 2015
Mladý tvorca Nitra 28. – 30. 4. 2015.
Na tejto celoslovenskej prezentačnej výstave stredných odborných škôl sa
zúčastnilo viac ako 130 stredných škôl zo Slovenska a hostia zo zahraničia. Stredná
odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach na výstave prezentovala práce
žiakov z odboru stolár, strojný mechanik, krajčír a praktická žena. Výstavný stánok
pripravený v štýle pop art mal medzi návštevníkmi veľký úspech. Naša škola sa
taktiež zapojila do súťaže o TOP výrobok v dvoch kategóriách, a to výrobkom z
dreva s názvom Mladý tvorca a výrobkami z vosku s názvom Warholove kvety.
Drevená socha a voskové sviece v tvare kvetov svojím nápadom a technickým
prevedením zaujali návštevníkov, o čom svedčilo množstvo otázok. Výstava bola
doplnená o kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané na trh práce a duálne
vzdelávanie. Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach
výstavným

stánkom,

súťažnými

výrobkami

a

prácami

žiakov

dôstojne

reprezentovala školu a región Medzilaboriec.
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1. Aktivity

v oblasti

výchovného

poradenstva

a prevencie

patologických javov

Činnosť výchovného poradcu v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
detí, v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu ako aj prepojenia školy
s poradenským zariadením bola zameraná hlavne na tieto činnosti: koordinačnú,
koncepčno-plánovaciu, informačnú, vyhodnocovaciu, prieskumnú a selektívnu.
Zriadenie konzultačných hodín
Zriadením konzultačných hodín bol vytvorený priestor na osobnú konzultáciu so
žiakmi, alebo ich zákonnými zástupcami. Konzultačné hodiny boli stanovené na
každý pondelok v čase od 13,30 hod. do 15,00 hod. Žiaci sa so svojimi problémami
mohli obracať na výchovnú poradkyňu aj mimo konzultačných hodín.
Zriadenie schránky Odkazy pre výchovného poradcu
Zriadením schránky odkazy pre výchovného poradcu sme zabezpečovali
prieskumnú a selektívnu činnosť.
Anonymný dotazník
V mesiaci september a október 2014 v spolupráci s triednymi učiteľmi bola
venovaná osobitná pozornosť prvákom. Bolo to z dôvodu ich adaptácie na nové
prostredie. Žiaci sa s novým prostredím a novými požiadavkami vyrovnávali
rôznym spôsobom. Neboli zistené žiadne problémy, o čom svedčia aj výsledky
anonymného dotazníka. Žiaci tento dotazník vypĺňali na konci októbra.
Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že žiaci boli spokojní s prostredím na novej
škole a nemali adaptačný problém. Aj keď sa nezistili žiadne závažne problémy,
v spolupráci s triednymi a ostatnými vyučujúcimi sme venovali osobitnú pozornosť
žiakom prvých ročníkov počas celého roka.
Spolupráca so základnými školami
Dňa 28. 10. 2014 na pracovnej porade výchovných poradcov okresu Medzilaborce
výchovná poradkyňa informovala o možnostiach štúdia na našej škole. V mesiaci
október 2014 sa uskutočnilo stretnutie výchovnej poradkyne so ZRPŠ na obidvoch
základných školách v Medzilaborciach, kde mala vymedzený priestor na
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poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole pre rodičov deviatakov.
V čase od 09. 03. 2015 do 12. 03. 2015 bol vykonaný nábor žiakov na štúdium na
našej škole v základných školách okresov Medzilaborce a Stropkov. Navštívili sme
spolu 9 základných škôl a prezentovali sme žiakom informácie o možnostiach
štúdia. Podľa výsledkov prijímacích skúšok máme žiakov aj zo Stropkovského
okresu, čo nás teší.
Anonymný prieskum záujmu o študijné a učebné odbory na našej škole
V čase od 26. 05. 2015 do 29. 05. 2015 sme na 5 základných školách so žiakmi 8.
ročníka vykonali anonymný prieskum záujmu o študijné a učebné odbory na našej
škole. Výsledky prieskumu poslúžili ako podklad k návrhu na počet tried prvého
ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a návrhu na počet spoločných tried
prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory.
Spolupráca s vysokými školami
Pre žiakov štvrtých ročníkov sme poskytovali informácie o možnostiach štúdia na
vysokých školách osobnou konzultáciou alebo sprostredkovaním stretnutí so
zástupcami vysokých škôl. Z celkového počtu 6 prihlásených žiakov na štúdium na
vysokej škole, v školskom roku 2014/2015 všetci šiesti boli prijatí na štúdium.
Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov (ÚPSVaR)
-

Beseda s pracovníkmi ÚPSVaR

V oblasti informačnej činnosti každoročne organizujeme stretnutie žiakov
končiacich ročníkov so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov,
pracovisko Medzilaborce. Dňa 04. 05. 2015 pracovníčky ÚPSVaR Stropkov,
pracovisko Medzilaborce z odboru služieb zamestnanosti, oddelenia poradenstva
a vzdelávania Ing. Daniela Madzinová, Ing. Nataša Bajajová a Mgr. Martina
Peratová prišli do školy a pre končiace ročníky zrealizovali besedu na tému:
„Chcem sa zamestnať po skončení školy“. Pracovníčky úradu práce informovali
žiakov o možnostiach zamestnania v regióne, o vykonávaní absolventskej praxe a
o rôznych aktivitách zo strany úradu práce.
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Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
-

besedy s psychologičkou

V oblasti koordinačnej a koncepčno-plánovacej činnosti sme zabezpečovali v
spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v
Medzilaborciach sériu stretnutí s psychologičkou Mgr. Zuzanou Bičejovou:
-

Ako zvládať adaptačný proces a prispôsobiť sa podmienkam na novej škole
pomohlo prvákom stretnutie s psychologičkou, ktoré sa konalo dňa 04. 11.
2014. Okrem procesu adaptácie sa venovali aj problematike efektívneho učenia.

-

Dňa 16. 12. 2014 žiaci II. A triedy na sedení s psychologičkou diskutovali
o reálnom pohľade na život, o problémoch, s ktorými sa môžu stretnúť a ako
ich vyriešiť. Dotkli sa aj témy ako je mnohokrát vnímané ich správanie
spoločnosťou a okolím. Pri zisťovaní spätnej väzby medzi žiakmi tieto
stretnutia sú veľmi vítané.

-

Dňa 10. 04. 2015 žiaci I. A triedy spolu s psychologičkou riešili problematiku
konfliktov a možnosti riešenia. V ten istý deň žiaci II. A triedy diskutovali
o spôsoboch komunikácie v konfliktných situáciách, v situáciách kde je
potrebné asertívne sa presadiť. Učili sa ako riešiť nedorozumenia.

-

Žiaci končiacich ročníkov na sedení s psychologičkou riešili problematiku ako
zvládnuť maturitu bez stresu. Psychologička im poskytla námety na to, ako
zvládnuť počiatočnú trému a ako sa vyrovnať so stresom , aby nenastalo tzv.
povestné okno. Uviedla im aj mnemotechnické pomôcky pre lepšie
zapamätanie si väčšieho rozsahu učiva.

-

Pre tretiakov, ktorí sa budú rozhodovať vo štvrtom ročníku o možnostiach
ďalšieho

štúdiá,

sme

dňa

22.

06.

2015

zorganizovali

stretnutie

s psychologičkou, na ktorom sa žiaci zúčastnili testovania PROFORIENT. Na
základe výsledkov testu psychologička vykonala vyhodnotenie testu s každým
žiakom individuálne. Na základe spätnej väzby od žiakov môžeme konštatovať,
že tieto stretnutia sú veľmi vítané.
Spolupráca s odbornými inštitúciami na úseku integrácie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
V oblasti školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami bola činnosť výchovného poradcu zameraná hlavne na zabezpečenie
agendy k integrácií žiakov a sprostredkovanie metodickej pomoci pre učiteľov k
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integrácií žiakov. Metodickú pomoc pri vypracovaní individuálnych výchovnovzdelávacích

programov

poskytovali

pracovníci

z

Centra

pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Medzilaborciach, z Centra
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) pri Spojenej škole Pavla Sabadoša
v Prešove a zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine.
Vypracované IVVP boli predložené na schválenie špeciálnym pedagogičkám z
CPPPaP Mgr. Šimovičovej, z CŠPP Mgr. Pavlovskej a CŠPP PaedDr. Mihókovej.
V priebehu školského roka 2014/2015 sme neustále sledovali stav integrovaných
žiakov. Zabezpečovali sme pomoc a poradenstvo integrovaným žiakom
prostredníctvom

osobného pohovoru

so

žiakmi,

vyučujúcimi

a

rodičmi

a sprostredkovávali sme aj odbornú pomoc pre žiakov.
Aktivity na úseku prevencie závislostí a sociálno-patologických javov
V tejto oblasti koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov
realizoval účinné nástroje na predchádzanie nežiaducim javom a zabezpečoval
spolu s ostatnými pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami zvýšenie
pocitu bezpečnosti v škole.
-

Výchovný koncert pod názvom KLUB 27
Dňa 06. 11. 2014 sa uskutočnil výchovný koncert pod názvom KLUB 27. Tento
hudobno-vzdelávací program ponúkol pohľad na problematiku drog z iného
uhla, na aký sú študenti bežne zvyknutí. Bol to pohľad cez životné problémy
a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy. Program
okrem hudobnej zložky, ktorú tvorili skladby od svetových a slovenských
hudobníkov mal aj video produkciu, ktorá prezentovala čo dokážu drogy urobiť
s človekom.

-

Stretnutia

s

koordinátorkou

protidrogovej

prevencie

z CPPPaP

a pracovníkmi obvodného oddelenia policajného zboru Medzilaborce (OO
PZ)
 Aktivita „Čo oči nevidia a uši nepočujú“
Dňa 09. 03. 2015 sme zorganizovali stretnutie s koordinátorkou protidrogovej
prevencie z CPPPaP PhDr. Máriou Bickovou so žiakmi 1. A triedy, ktoré sa nieslo
v duchu témy „Čo oči nevidia a uši nepočujú“. Žiaci pomocou zaujímavých aktivít
a brainstormingu mali možnosť zamyslieť sa a vyjadriť svoj názor k problematike
ako napríklad: Ak človek užije drogu neznámeho pôvodu, aké to môže mať
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následky? Mnohí rodičia sa boja, že ich dieťa začne užívať drogu. Čo si myslia
rodičia? Ak vidím, že niekomu sa ubližuje, čo všetko sa môže stať?
 Aktivita „Hľadám svoje miesto na Zemi“
Dňa 20. 04. 2015 sa zrealizovalo stretnutie žiakov II. A triedy s koordinátorkou
protidrogovej prevencie z CPPPaP PhDr. Máriou Bickovou na tému „Hľadám svoje
miesto na Zemi“. Žiaci realizovali relaxačný autogénny tréning. Potom sa venovali
aj škodlivosti fajčenia a metodička im ukázala ako vyzerajú pľúca fajčiara. Jedna
skupina žiakov pracovala s koordinátorkou PhDr. Bickovou a druhá skupina žiakov
s pracovníkmi OO PZ v Medzilaborciach - referentmi špecialistami nadporučíkom
Popovičom a nadporučíkom Dimunom. Na tomto stretnutí sa venovali problematike
priestupku

a trestného

činu.

Zamerali

sa

aj

na

používanie

omamných

a psychotropných látok, podávanie alkoholických nápojov mladistvým, kriminalitu
mladistvých a obchodovanie s ľuďmi (nútená práca a novodobé otroctvo).
Stretnutie ukončili diskusiou a anonymnou anketou.
-

31. máj - Svetový deň bez tabaku

Cieľom tohto dňa bolo vyzdvihnúť riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať
efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Zmyslom tohto dňa bolo zlepšiť
informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku.
Z príležitosti tohto dňa sme pripravil nástenné noviny, kde mali žiaci možnosť
vidieť obrázky, ktoré vypovedali o tom ako môžu cigarety ohroziť zdravie. Okrem
toho tento deň sme si pripomenuli aj v školskom rozhlase a pre žiakov školy sme
dali výzvu, aby aspoň tento deň bol bez cigarety.
Aktivity na úseku 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 2014/2015 sa nezistili
žiadne známky šikanovania na škole. Ale aj napriek tomu sme dbali na to, aby sa
šikanovaniu na škole zamedzilo. V rámci prevencie boli zhotovené aj nástenné
noviny, kde žiaci mohli získať informácie o priamych a nepriamych prejavoch
šikanovania. Žiaci boli prostredníctvom svojich triednych učiteľov informovaní o
vnútornom školskom poriadku, poznajú svoje práva, povinnosti, ale poznajú aj
sankcie v prípade porušenia vnútorného školského poriadku. V oblasti účinnej
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prevencie šikanovania sa všetci pedagogickí zamestnanci snažili vytvoriť dobrú
klímu spolupráce medzi žiakmi, rodičmi a ostatnými zamestnancami, aby sa
známky šikanovania vôbec neprejavili.

2. Aktivity v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Prednáška na tému "piercing a tetovanie" v spolupráci s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Humennom.
V rámci podpory zložky výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa v priestoroch
knižnice našej školy 27. októbra 2014 uskutočnila prednáška na tému "piercing a
tetovanie". Pod vedením Mgr. Zlatice Kožinovej z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) Humenné sa študenti I. A, II. A a II. NŠ triedy dozvedeli o
zdravotných rizikách hroziacich pri piercingu a tetovaní na rôznych častiach tela a
o správnej starostlivosti o tetovanie a piercing.
Celoslovenská zbierka Hodina deťom 2014
Presne 28. novembra 2014 v uliciach slovenských miest a obcí prebiehala
celoslovenská zbierka Hodina deťom 2014, ktorá bola realizovaná Nadáciou pre
deti Slovenska. Išlo o jednu z najväčších zbierok na Slovensku, ktorá sa pravidelne
koná už od roku 1999. Množstvo radosti, úsmevov, zážitkov a dobrého pocitu
vďaka pomoci deťom a mladým, ktorí pomoc potrebujú – presne to sú emócie,
ktoré sú prítomné každý rok. Nie všetky deti snívajú o tom, že sa stanú
superhrdinami. Niektoré snívajú jednoducho o tom, že budú mať šťastné detstvo.
Každé dieťa potrebuje človeka, ktorý ho miluje, a pocit istoty, ktorý mu poskytne.
Potrebuje cítiť zázemie rodiny a priateľov, získať zdravé sebavedomie a vnímať
pozitívne vzory. Každé dieťa si zaslúži šancu rozvíjať svoje schopnosti. Vďaka
skvelému tímu dobrovoľníčok z II. NŠ a I. A triedy - Klaudii Kizákovej, Eve
Gajdošovej, Františke Kizákovej, Juliáne Lapihuskovej, Andrei Klecovej a Šárke
Kozákovej sa do zbierky zapojila aj naša škola a vyzbierali sme 168,53 eur.
VEĽKÉ SNY POTREBUJÚ MALÚ POMOC. Hodina deťom tak aj v tomto
školskom roku pomohla aj vďaka nám.
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Kampaň Červené stužky
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. december, sa naša
škola už po 5 krát zapojila do kampane Červené stužky. Červené stužky sú
symbolom boja proti AIDS, kampaň je osvetovou kampaňou a nie je spojená s
finančnou zbierkou. Do ôsmeho ročníka kampane sa pridali aj študenti, učitelia
a zamestnanci našej školy nosením červenej stužky v pondelok - 1. 12. 2014. Pre
tento deň stužky vytvorili a rozdávali dobrovoľníci - študenti našej školy priamo
vo vestibule školy. Okrem tvorby a nosenia červených stužiek, táto kampaň
pokračovala v mesiaci december aj ďalšími aktivitami, a to:
Premietnutie DVD PRÍBEHY ANJELOV jednotlivým triedam našej školy,
Beseda na tému HIV/AIDS - celosvetový problém v spolupráci s RÚVZ
Humenné
Prednáška bola určená študentom 1. ročníka a konala sa 16. decembra 2014 opäť
v spolupráci s RÚVZ Humenné pod vedením Mgr. Zlatice Kožinovej. HIV/AIDS
predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov,
komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí s
HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,1 milióna novoinfikovaných osôb.
Takmer

70

%

infikovaných

osôb

žije

v oblasti

Subsaharskej

Afriky.

Zaznamenaných bolo približne 1,5 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2013 bola
antiretrovírusová liečba zabezpečená takmer u 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV,
z tohto počtu bolo 740 000 detí. V krajinách Európskej únie bolo v roku 2012
hlásených 29 381 prípadov HIV, čo predstavuje incidenciu 5,8 na 100 000
obyvateľov. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Estónsku, Lotyšsku,
Belgicku, Veľkej Británii a Luxembursku. Najmenej prípadov bolo hlásených
v Slovenskej republike a Chorvátsku. V roku 2012 bolo zaznamenaných 4 313
prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,8 na 100 000 obyvateľov. Najviac
prípadov bolo hlásených v Lotyšsku, Estónsku, Portugalsku a Španielsku.
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Vedomostný test o HIV/AIDS
Po premietnutí filmu Príbehy anjelov žiaci vypracovali vedomostný test o
HIV/AIDS.
Týždeň modrého gombíka 2015
Slovenský výbor pre UNICEF v dňoch 18. až 22. mája 2015 v spolupráci
s miestnou samosprávou a VÚC zorganizoval verejnú zbierku Týždeň modrého
gombíka 2015. Pôvodným cieľom zbierky bolo poslať vyzbierané finančné
prostriedky deťom, ktoré čelia humanitárnym krízam (Ukrajina, Sýria, Jemen, ...).
Z dôvodu nepredvídaných tragických udalostí v Nepále organizátor zbierky
UNICEF Slovensko okamžite zareagoval na situáciu, ktorá vznikla v krajine po
katastrofálnom zemetrasení, a preto prevažná časť výťažku zo zbierky bude určená
na pomoc deťom tejto krajiny. V Nepále pomoc stále potrebuje 1,7 milióna detí.
Tak ako po minulé roky aj tento školský rok 2014/2015 sa naša škola zapojila do
zbierkovania u nás v škole aj v uliciach nášho mesta. V dňoch 20. a 21. mája 2015
tím dobrovoľníkov /Andrea Klecová I. A, Matúš Antolik II. A, Kornélia Bejdová I.
A, Šárka Kozáková I. A/ vyzbieral nemalú čiastku 119,49 €.
Prednáška Škodlivosť fajčenia v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Humennom
/ku 31. 05. 2015 – Svetový deň nefajčenia/
Dňa 22. mája 2015 bola študentom prvých a tretích ročníkov určená prednáška
ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA. Tému pútavo spracovala a odprezentovala školiteľka
Mgr.

Zlatica

Kožinová

z Regionálneho

úradu

verejného

zdravotníctva

v Humennom. Okrem základných faktov o počte fajčiarov i počte tých, ktorí
tomuto zlozvyku obetovali život, si mohli študenti položiť otázku „Prečo prestať
fajčiť?“ alebo „ Ako zistiť svoju závislosť?“. Mnohí študenti využili aj možnosť
vyskúšať si prístroj na meranie škodlivín v dychu.
Prednáška

Prevencia

proti

rakovine

krčka

maternice

v spolupráci

s gynekologickou ambulanciou
Prednáška z medicínskeho prostredia „Prevencia proti rakovine krčka maternice“,
ktorá bola určená pre študentky prvého a druhého ročníka sa konala 11. júna 2015.
So svojimi skúsenosťami a cennými odbornými radami sa so študentkami podelila
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gynekologička a pôrodníčka MUDr. Tatiana Cepková. Záver prednášky bol
doplnený o krátku besedu s odpoveďami na otázky, ktoré trápia mnohé dievčatá.
Prednáška Prevencia drogovej závislosti čertov mariáš v spolupráci s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom.
Prednáška „Prevencia drogovej závislosti čertov mariáš“ sa uskutočnila 18. júna
2015 pre študentov prvého a tretieho ročníka. Prednášku odprezentovala Mgr.
Zlatica Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom.
Téma prednášky bola venovaná dňu 26. 06., ktorý je Medzinárodným dňom proti
zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

3. Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy
Environmentálna

výchova

bola

realizovaná

v širokospektrálnom

zábere

teoretických a praktických metód s cieľom vychovávať k aktívnemu vzťahu k životnému
prostrediu všetkých študentov.
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 v okolí svojho bydliska.
 Elektrická energia
- vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou
 Ochrana rastlín a živočíchov
- starostlivosť o izbové kvety v učebniach a na chodbách,
- prikrmovanie vtáčikov počas zimy v areáli školy.
Sčítanie vtáctva na školských dvoroch – 2015
V posledný januárový týždeň 2015 Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife
Slovensko so sídlom v Bratislave aj v tomto roku organizovala celoslovenskú akciu
pod názvom Sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách. Podstata podujatia spočívala v
sledovaní života na kŕmidle. Hlavne išlo o zaznamenávanie druhov a počtov
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vtákov, ktoré sa na kŕmidle objavia. Zo všetkých pozorovaní sa urobia záznamy a
tie sa vyhodnotia. Do tohto podujatia sa zapojila aj naša škola. Okrem možnosti
sledovania naozaj pekného prírodného divadla študenti druhého ročníka Dávid
Sičák, Tomáš Palej, Adrián Džugan a Matúš Vodilka pozorovali a určovali vtáky,
ktoré sa objavili pri kŕmidle umiestnenom v areáli školy. Počas pozorovania
študenti zaznamenali 10 druhov vtáčikov. Vtáky sú fascinujúce zvieratá. Osídlili
zem, vzduch a tiež aj vodu. Sú najľahšie pozorovateľné, preto patria medzi
obľúbené zvieratá ľudí. Aj postoj ľudí k nim je pozitívnejší ako k iným zvieratám.
Veríme, že touto akciou sme opäť prispeli k formovaniu postoja našich žiakov k
ochrane životného prostredia a prírode. Máme radosť, že aj v našej škole sú žiaci,
ktorým osud operencov v zime nie je ľahostajný.
 uvedomovanie si života ako najvyššej hodnoty
-

vedenie žiakov k humánnemu prístupu k prírode (netrhať zbytočne kvety,
nelámať konáre kríkov a stromov, nezabíjať drobné živočíchy)

V rámci tejto aktivity pri príležitosti ekologicky motivovaného sviatku Dňa Zeme
/22.apríl/, bola odvysielaná pre žiakov školy rozhlasová relácia.

4. Aktivity v rámci školskej knižnice
Nadštandardné služby knižnice
Publikačné a propagačné služby
Medzi najdôležitejšie publikačné a propagačné služby môžeme zaradiť vydávanie
školského časopisu la BOREC, informačných letáčikov, nástenných novín a tlač
rôzneho charakteru (nálepky a čiarové kódy na knihy, tlač a hrebeňová väzba prác
SOČ a záverečných prác končiacich ročníkov, materiál na nástenky, kalendáre,
fotografie, tematické výchovno-vzdelávacie plány, diplomy, certifikáty a pod.).
Školská knižnica úzko spolupracuje so školskými krúžkami, ako Tvorba školského
časopisu, Rozhlasový, ktorým poskytuje priestor a vybavenie pre ich voľnočasové
aktivity.
Kultúrno-spoločenské podujatia
Škola poskytuje zariadenie školskej knižnice a jej priestory na rôzne vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia, akcie informačnej výchovy, besedy, organizuje
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návštevy divadelných predstavení v Prešove a Košiciach, projekty Živej knižnice
a pod.
Školská knižnica úzko spolupracuje pri organizovaní rôznych besied a prednášok
s výchovnou poradkyňou, ako aj v oblastiach Výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
Environmentálnej výchovy. Spolupracujeme s

Múzeom moderného umenia

Andyho Warhola v Medzilaborciach v oblastí vernisáží, prezentácií kníh,
výtvarných dielní, workshopov a pod. V prvom polroku šk. roka 2014/15 sme
spolupracovali pri finalizácií propagačných materiálov cvičnej firmy Andy Tour, s.
r. o. v rámci prípravy na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave.
V oblasti školských súťaží sa podieľame na príprave a realizácií obľúbenej súťaže
Slovenčina hrou, ako aj Európskeho dňa jazykov.

5. Aktivity žiackej školskej rady
Žiacka školská rada prostredníctvom spolupráce s vedením školy rozvíja komunikačné,
prezentačné a tvorivé zručnosti študentov a zvyšuje ich záujem o zapájanie sa do života
školy.
Spolupráca so Stredoškolským parlamentom PSK
Celoročne spolupracujeme so Stredoškolským parlamentom PSK. Zúčastňujeme sa
školení, ktoré organizuje pre členov jednotlivých žiackych školských rád na území
Samosprávneho kraja. Získané skúsenosti využívame pre aktívne fungovanie
žiackej školskej rady v našej škole.
Žiacka školská rada pripravila pre žiakov nasledovné akcie:
Imatrikulácia prvákov, súťaž Miss a Mister ucho, volejbalový zápas
Prvou bola imatrikulácia prvákov. Zúčastnili sa všetky ročníky a pedagogický zbor.
Imatrikulácia bola spojená s úlohami, ktoré mali prváci splniť. Tiež sa na tejto akcii
vyhlasovali výsledky súťaže Miss a Mister ucho. Súčasťou podujatia bol aj
volejbalový zápas zmiešaných družstiev. Na príprave tejto akcie spolupracovali
členovia žiackej školskej rady a žiaci tretích ročníkov.
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Dúhový týždeň
Žiacka školská rada po prvýkrát pripravila pre študentov a učiteľov akciu pod
názvom Dúhový týždeň. Od 20. do 24. októbra 2014 boli študenti a učitelia
oblečení vo farbách dúhy: žltej, zelenej, modrej, červenej, fialovej. Tie boli vopred
určené na jeden deň v týždni. Farebnú zladenosť hodnotila "dúhová čata" v zložení
Ing. Slavomír Gališin, Mgr. Marián Mazanec, Ing. Martina Pristašová.
Najfarebnejšie triedy získali ocenenie.
Poradie:
1.miesto - II. NŠ
2. miesto - III. A
3. miesto - I. A
Vianočná akadémia, medzitriedna súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu,
súťaž o najlepšiu výtvarnú prácu na vianočnú tematiku.
Ďalším podujatím bola Vianočná akadémia. Táto akcia spríjemnila žiakom
predvianočný čas.

Súčasťou tohto podujatia bolo

vyhlásenie výsledkov

medzitriednej súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu a vyhlásenie výsledkov súťaže
o najlepšiu výtvarnú prácu na vianočnú tematiku. Na príprave tejto akcie
spolupracovali členovia žiackej školskej rady a žiaci tretích ročníkov.
Súťaž „Európska únia v škole“
Žiacka školská rada pri príležitosti 11. výročia prijatia SR do EÚ (01. 05. 2015) a
dňa EÚ (09. 05. 2015) pripravila pre žiakov súťaž s názvom „Európska únia v
škole“. Súťaž pozostávala z dvoch častí, z teoretickej a praktickej. Prvá časť
spočívala vo výzdobe triedy v duchu pridelenej krajiny Európskej únie. V druhej
časti zástupcovia tried predniesli teoretické práce o pridelených krajinách.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 07. 05. 2015 v rozhlasovom vysielaní. Na
prvom mieste sa umiestnila I. A trieda.
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7. Záujmová činnosť
Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v škole je aj organizácia záujmovej činnosti
žiakov v záujmových útvaroch – krúžkoch:
Názov krúžku

Vedúci krúžku

Počet žiakov

Interaktívna matematika

Ing. Zdenka Vladyková

7

Loptové hry

Mgr. Miroslav Vojník

11

Fitness

Mgr. Miroslav Vojník

8

Rozhlasový

Mgr. Miroslava Gičová

8

Hudobno-spevácky

Ing. Miroslav Zozuľak

8

Internetový

Ing. Martina Pristašová

7

Trendy šitia

Ing. Henrieta Turcmanovičová

9

Sladké tvorenie

Mgr. Iveta Pirová

9

Mladý rezbár

Mgr. Slavomír Čerevka

14

Mladý vizážista

Bc. Daniela Škurková

11

Výtvarný

Mgr. Stanislav Protivňak

9

Mladý ochranca prírody

Ing. Štefan Veľas

6

Mladý hasič

Bc. Andrej Šteňko

8

Športové hry

Mgr. Pavel Lukačík

10

Drevo ako hobby

Bc. Tomáš Pristaš

6

Pletenie z papiera

Ing. Valéria Bezeková

8

Mladý Rusín

Mgr. Lenka Alieva, PhD.

8

Nohejbalový

Mgr. Monika Stirčáková

7

Tvorba školského časopisu

Mgr. Marián Mazanec

7

Volejbalový

Ing. Slavomír Gališin

14
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola je zapojená do nasledovných projektov:
1. Projekt Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola
v Medzilaborciach
Naša škola od februára 2014 v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ (v súčasnosti
Výskumnou

agentúrou)

a Agentúrou

regionálneho

rozvoja

Prešovského

samosprávneho kraja (ARR PSK) úspešne realizovala projekt, ktorý bol zameraný
na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom projektu bolo
prostredníctvom

inovácie

a aplikácie

vyučovacích

metód

a didaktických

prostriedkov do výučby prispôsobiť výstupy vzdelávania potrebám trhu práce
a vedomostnej spoločnosti. Cieľovou skupinou projektu boli pedagogickí
zamestnanci a žiaci našej školy. Prvou aktivitou projektu bola príprava pedagógov
ekonómie prostredníctvom školení zameraných na tvorbu modelovej žiackej firmy.
Táto aktivita prebehla v mesiacoch 08/2014 až 09/2014 a výstupom tejto aktivity
boli vyškolení učitelia ekonómie, ktorí získali certifikát o nadobudnutí vzdelania,
na základe ktorého vypracovali metodické materiály pre žiakov s obsahom
inovatívnych foriem a metód vhodných pre použitie vo výchovno- vzdelávacom
procese SOŠ. Aktivity č. 2 a č. 3 sa týkali inovácie učebných textov a materiálov so
zreteľom na požiadavky a trh práce v regióne do výučby jazykov, resp. ekonómie.
Konkrétne sa jednalo o predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický,
nemecký, ruský jazyk a ekonómia. Fundovaní a vyškolení pedagogickí zamestnanci
v rámci spomenutých aktivít pracovali na inovácii obsahu a metód vzdelávania,
čoho výstupom boli inovované učebné materiály v jednotlivých jazykových
predmetoch a ekonómii. Aktivita č. 4 – Prezentácia modelovej žiackej firmy na
veľtrhu cvičných firiem v Bratislave - bola realizovaná v dňoch 24. – 26. novembra
2014, kde pedagógovia a žiaci získali praktické skúsenosti v súvislosti s aplikáciou
inovatívnych obsahov a metód výučby a zároveň nadobudli najmodernejšie
medzinárodné inovatívne poznatky o využívaní najaktuálnejších trendov cvičných
firiem. A že táto účasť nebola márna svedčí aj skvelé 2. miesto, ktoré škola získala
v kategórii Naj elektronická prezentácia, v ktorej žiaci školy prezentovali cestovnú
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kanceláriu, ktorá ponúkala zaujímavé pobyty v regióne Medzilaborce. Vysoko
hodnotené bolo aj stvárnenie Andyho Warhola (viď. foto). Súčasťou projektu bolo
aj zakúpenie modernej výpočtovej, telekomunikačnej techniky, odbornej literatúry,
učebných a kompenzačných pomôcok. Koordinátorom odborných aktivít bola do
01/2015 p. Ing. Eva Solejová a po nej prevzala túto pozíciu p. Mgr. Jarmila
Savčaková. Finančným manažérom bol Mgr. Karel Mazanec a administratívnym
pracovníkom Ing. Slavomír Gališin. Za implementáciu projektu bola zodpovedná
Agentúra regionálneho rozvoja PSK prostredníctvom projektových manažérov
Mgr. Petra Stanislava a PaedDr. Petra Škerlíka. Projekt bol spolufinancovaný
prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu (95%). Vlastné
zdroje financovania tvorili zvyšných 5% oprávnených výdavkov projektu. Trvanie
jednotlivých aktivít projektu bolo plánované do júla 2015. Stredná odborná škola
Andyho Warhola v Medzilaborciach tak úspešne implementovala projekt premeny
tradičnej školy na modernú.
2. Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania
-

Národný projekt je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania na
stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov stredného
odborného vzdelávania a prípravy a celkové zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy vo všetkých skupinách odborov. Realizuje ho Štátny inštitút
odborného vzdelávania a financovaný je z prostriedkov operačného programu
Vzdelávanie. Projekt bol podpísaný v marci 2013 a jeho trvanie je naplánované do
októbra 2015. Národný projekt sa koncentruje najmä na:

-

problematiku prepojenia odborného vzdelávania a prípravy s potrebami
zamestnávateľov,

-

zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich absolventov stredných odborných škôl vo
vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa po ukončení stredného odborného
vzdelávania,

-

spoluprácu stredných odborných škôl s profesijnými a stavovskými organizáciami.

3. Otvorená škola – projekt Telesnej výchovy a športu
Hlavné ciele projektu :
-

zorganizovať školské olympijské hry mládeže a dospelých,
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-

vytvoriť malé športové centrum pre organizovanie a vykonávanie pohybových
aktivít, ktoré prispeje k zdravšiemu spôsobu života,

-

pravidelne cvičenie a športovanie mládeže v mimoškolských aktivitách a dospelých
vo voľnom čase a aby sa cvičenie stalo príkladom pre rozvíjanie tela a ducha pre
plnohodnotný život,

-

rozvíjanie športovej spolupráce so školami euro-karpatského regiónu (Poľska,
Ukrajiny) a týmto podporiť a upevniť medzinárodné styky,

-

priblížiť myšlienky olympizmu prostredníctvom prednášok a vydaním informačnej
brožúry o odkaze Pierra de Coubertin a antického ducha kalokagatie.

4. Projekt ProgeCAD – využívanie softvéru určeného predovšetkým pre tvorbu
2D konštrukčných prác
V spolupráci so SoliCAD, s.r.o. Praha sme pri vyučovaní odborných technických
predmetov zameraných na tvorbu konštrukčnej dokumentácie rozšírili možnosti o
konštrukčný 2D/3D program progeCAD® Professional. ProgeCAD® Professional
je 2D/3D CAD softvér určený predovšetkým pre tvorbu 2D konštrukčných prác.
Softvér pracuje so súbormi dwg a dxf, je teda kompatibilný s AutoCAD®.
ProgeCAD® Professional obsahuje všetky dôležité nástroje k tvorbe technických
výkresov, samozrejme aj k ich tlači na formát A5 až A0 a exportu do pdf alebo jpg
vopred definovanej veľkosti. ProgeCAD Professional podporuje prácu s
kombinovanými dwg súbormi, ktoré obsahujú obrázky, fotografie a externé
referencie. Súčasťou programu je rozšírenie umožňujúce vytvorenie 3D
vizualizácie.
5. Projekt Vitalita na škole v Medzilaborciach
Cieľ projektu:
-

zlepšenie výučby hodín telesnej výchovy,

-

kvalitnejší tréningový proces,

-

rozšírenie záujmu o nové športy ako sú florbal.

Škola obnovila športové potreby a takto prispela k zlepšeniu výučby hodín telesnej
výchovy. Našim cieľom je vytvárať kvalitné prostredie na rozvoj športu na našej
škole. V súčasnej dobe je veľmi dôležité, že naši žiaci zostávajú a venujú sa športu aj
po skončení vyučovania. Takto sme im vytvorili vhodnejšie prostredie na ich aktívny
športový život.
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6. Projekt Moja família
Projekt Moja Família je bezplatným a nekomerčným projektom. Žiaci sa môžu vďaka
nemu hravou formou dozvedieť zaujímavé informácie zo sveta rodinných financií a
vyskúšať si aj starostlivosť o virtuálnu štvorčlennú rodinu. Projekt organizuje
spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko. Je to program finančného vzdelávania, určený
pre žiakov základných a stredných škôl. Jeho cieľom je zvýšenie finančnej
gramotnosti na slovenských školách. Zapojením do projektu sme získali:
-

výukové podklady a prednáškové materiály,

-

externého lektora z radov spolupracovníkov OVB,

-

on-line aplikáciu (internetovú hru Moja Família), ktorej súčasťou je aj
znalostný test.

Finančné témy sú vytvorené tak, aby boli pre žiakov zaujímavé, praktické a
primerané. Témy vychádzajú z bežného života a každodennej praxe. Účasť v projekte
vedie žiakov k správnemu hospodáreniu s financiami a žiaci vďaka nemu dokážu
zreálniť aj svoje požiadavky na rodičov.
7. Projekt Informatizácia regionálneho školstva
Uznesením č. 112 z 20. 2. 2008 bola vládou SR schválená stratégia informatizácie
regionálneho školstva. Cieľom stratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov
slovenské školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre
vedomostnú spoločnosť. Stratégia stavia na troch pilieroch - obsah, ľudia a
infraštruktúra. Na skvalitňovaní infraštruktúry informačných a komunikačných
technológií (IKT) a na spôsobe vyučovania s podporou IKT bude škola viac
zainteresovaná, pretože sa to premietne do jej hodnotenia kvality. Výrazným
spôsobom sa zlepší súčasná počítačová gramotnosť učiteľov. Zároveň sa plošne
rozšíri informačný systém v rezorte školstva s poskytovaním služieb dátového centra a
školského intranetu.
8. Projekt Sabi – Recykluj a vyhraj
Je to projekt firmy MILK – AGRO, s. r. o. Jeho hlavným cieľom je podporovať
zdravý životný štýl konzumáciou mliečnych SABI výrobkov, ako aj chrániť životné
prostredie prostredníctvom zberu hliníkových viečok a tetrapaku s logom SABI. Do
projektu sa škola zapája každoročne od roku 2012.

58

9. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického
testovania
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013
realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a
komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca
s informáciami, do ktorého sa zapojila aj Stredná odborná škola Andyho Warhola v
Medzilaborciach. Projekt je zameraný na zavedenie systému elektronického testovania
a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov za
účelom vytvorenia predpokladov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov
základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky, s následným využitím
výsledkov ako podkladov pre zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania
všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania.
10. Projekt KomPrax
Je to celoslovenský

národný projekt IUVENTY podporovaný z Európskeho

sociálneho fondu. Umožňuje prostredníctvom neformálneho vzdelávania mladým
aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie – teda vedomosti, zručnosti a postoje –
dôležité pre svojho budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich spoločenský život.
Účastníci projektu – študenti stredných škôl do 18 rokov - vo svojich vlastných
aktivitách preberajú zodpovednosť, reagujú na potreby svojich mladých rovesníkov a
organizujú malé projekty. Týmito aktivitami študent si overuje svoje kompetencie v
praxi, študent pracuje na sebe, rozvíja svoje sociálno-osobnostné zručnosti. Tento
projekt predstavuje neformálne vzdelávanie a podľa IUVENTY je kľúčovou súčasťou
práce s mládežou. Naša škola je do projektu zapojená každoročne od roku 2012.
11. Projekt Obnova športových potrieb určených na výučbu telesnej výchovy
v SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce
SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce je konečným prijímateľom dotácie z rozpočtovej
rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na dodanie tovaru s názvom Obnova
športových potrieb určených na výučbu telesnej výchovy v SOŠ Andyho Warhola:
tréningové súpravy, volejbalové, basketbalové, futbalové lopty, kompletné futbalové
dresy, športové tašky, florbalové hokejky a loptičky, stolnotenisové stoly, rakety
a loptičky, bedmintonové rakety a košíky, volejbalová a tenisová sieť.

59

12. Projekt

oficiálnej

slovenskej

rozvojovej

spolupráce

č.

SAMRS/KEN/2013/01/12
SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce v zastúpení študentskej cvičnej firmy Andy
Group uzatvorila zmluvu s Nadáciou Pontis o spolupráci na dvoch aktivitách projektu
oficiálnej slovenskej rozvojovej spolupráce č. SAMRS/KEN/2013/01/12 s názvom:
„Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, projektové vzdelávanie
a cvičné firmy v Taita – Taveta“. Ide konkrétne o aktivity študentskej spolupráce na
projektovom vzdelávaní v oblasti cvičných firiem, ktoré sú plánované priebežne od
začiatku školského roka 2014/2015 a študijnej cesty kenských učiteľov na Slovensko.
SOŠ touto zmluvou nevznikajú žiadne finančné náklady. Nadácia Pontis na základe
zmluvy prepláca všetky nevyhnutné náklady na vyššie uvedené aktivity projektu.
Počas študijnej cesty kenských pedagógov na Slovensko taktiež Nadácia Pontis uhradí
všetky súvisiace náklady s ich pobytom a spoluprácou škôl.
13. Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety“
Strategický cieľ národného projektu: obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ a SŠ
s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, zvýšiť pripravenosť budúcich
absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce. Špecifický cieľ národného
projektu: Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu
práce vo vedomostnej spoločnosti.
14. Projekt KROS – podpora škôl
Ing. Fecáková na základe platnej licencie našej školy s firmou KROS zrealizovala
projekt na podporu vyučovania v programoch OMEGA, OLYMP, ALFA. Po splnení
podmienok štvrtáci získali certifikáty firmy KROS pre uvedené programové produkty.
V Programe Alfa získali certifikáty 11 žiaci, v Programoch Omega a Olymp po deväť
z nich. Tohtoročná úspešnosť bola vyššia v porovnaní s minulým rokom.
15. Projekt Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice
Projekt bol zameraný na elektronizáciu a revitalizáciu školskej knižnice s možnosťou
zapojenia do integrovaného knižničného systému SR. V rámci projektu sme zriadili
školskú študovňu a vytvorili zo školskej knižnice a študovne informačné,
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komunikačné, kultúrne a študijné centrum školy tak, aby sme mohli z fondu knižnice
poskytovať služby celému spoločenstvu školy i verejnosti, podporovať výchovno vzdelávací proces, voľnočasové aktivity žiakov a celoživotné vzdelávanie učiteľov.

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou
školskou inšpekciou v škole
V sledovanom období nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou
školskou inšpekciou

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce sídli vo vlastných priestoroch na
Duchnovičovej ulici - 1 budova /teoretické vyučovanie, technicko - ekonomický úsek/ a na
Mierovej ulici - 4 budovy /teoretické vyučovanie, odborný výcvik, školský internát,
plynová kotolňa/. Organizačne sa škola člení na tri úseky: úsek teoretického vyučovania,
úsek odborného výcviku a technicko - ekonomický úsek.
Školský internát pri SOŠ Andyho Warhola je zameraný na výchovu mimo vyučovania a
ubytovanie žiakov, prípadne iných záujemcov o ubytovanie a poskytuje dvojposteľové a
trojposteľové izby. 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.
Výchovno-vzdelávací proces školy prebieha na úseku teoretického a praktického
vyučovania. Na teoretickom vyučovaní je 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 "Modernizácia vzdelávacieho procesu", kde dochádza k
interaktívnej výučbe slovenského jazyka a prírodovedných predmetov. Škola má dostatok
modernej výpočtovej techniky a je plne pripojená na vysokorýchlostný Internet. Učitelia
61

majú dostatok odbornej literatúry a odborných časopisov. Tieto skutočnosti prispievajú ku
skvalitňovaniu vyučovacieho procesu. Školská knižnica je dopĺňaná o nové knižné tituly a
odborné časopisy. Odborný výcvik je počas celého školského roka doplňovaný potrebným
materiálno-technickým vybavením proporcionálne pre všetky odbory. 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 sú umiestnené dielne pre ručné spracovanie kovov a dreva, krajčírska dielňa,
elektrotechnická dielňa. Na druhom poschodí sa nachádzajú odborné učebne pre jednotlivé
odbory, učebňa výpočtovej techniky a gastroučebňa pre odbor praktická žena. V minulom
šk. roku došlo ku kompletnej rekonštrukcii budovy kaderníckeho salónu na Mierovej ulici.
Priestory kaderníckeho salónu boli vybavené novým zariadením, čím došlo k skrášleniu
pracovného prostredia. Odborný výcvik je priebežne doplňovaný materiálne, a to hlavne v
odbore stolár a strojný mechanik. Čo sa týka vybavenia IKT, celkovo má škola 6
interaktívnych tabúľ s príslušenstvom, 74 PC zostáv, 45 notebookov, 6 dataprojektorov.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej
činnosti školy
V súlade s Metodickým usmernením č. 10/2006 - R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o
štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení vám údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno vzdelávacej činnosti školy prikladáme v Správe o hospodárení za prechádzajúci kalendárny
rok 2014 v prílohe tejto správy.

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 bolo vychovávať absolventov s čo najlepšou uplatniteľnosťou na trhu
práce. Všetky aktivity mali

za cieľ novou, zaujímavou a tiež aktuálnou ponukou
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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,
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník, bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci, ktoré MŠ SR zaradilo do siete odborov od 1.9.2012.
Mimoškolské aktivity
- v SOŠ AW sa mimoškolskej činnosti venovala dostatočná pozornosť. Veľkou pomocou
pre školu boli vzdelávacie poukazy, ktoré čiastočne kryli náklady spojené s mimoškolskou
činnosťou. Vzdelávacie poukazy boli použité na nákup materiálnych prostriedkov pre
činnosť krúžkov ako aj na ohodnotenie vedúcich krúžkov.
Personálna práca
- nevyhnutným predpokladom realizácie akejkoľvek koncepcie je jej podpora a aktívna
účasť

všetkých

zamestnancov

školy.

Personálnu

prácu

považujeme

za

jednu

z najdôležitejších súčastí riadiacej práce. Významným činiteľom úspešnej personálnej
práce je vhodná motivácia. V súčasnej situácii slovenského školstva, keď stále klesá
spoločenská prestíž učiteľského povolania, nie je jednoduché hľadať motivačné faktory.
Odborníkmi je preukázané, že rôzni ľudia sú motivovaní rôznymi spôsobmi. Preto sme vo
svojej personálnej práci využívali viacero motivačných stimulov. Nato, aby aj v súčasnej
nie veľmi priaznivej situácii, bolo možné aktivizovať učiteľov a zapájať ich do rôznych
aktivít bolo hlavne potrebné vytvoriť v škole priaznivú atmosféru a informovať
zamestnancov o všetkých aktivitách a dosahovaných výsledkoch.
Spolupráca s rodičmi
- spolupráca s rodičmi patrila medzi významné faktory, ktoré ovplyvňovali výsledky našej
školy. Preto sme sa tejto oblasti venovali intenzívne v šk.r. 20124/2015 a zameriame sa
na ňu i v budúcnosti. Rodičia nie vždy spolupracovali v takej miere, ako by bolo potrebné.
Dôvody boli v mnohých prípadoch objektívne, vyplývajúce z neľahkej situácie rodín,
ktorých deti navštevujú našu školu. Napriek tomu sme sa snažili o spoluprácu aj inými
formami ako len prostredníctvom triednych aktívov. Dôležitým činiteľom pri tejto
spolupráci bol triedny učiteľ. Snažili sme sa prideľovať triednictvo skúseným pedagógom,
ktorí by garantovali dobrú spoluprácu školy a rodiča. Škola komunikovala s rodičmi aj
elektronickou formou.
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Spolupráca s absolventmi
- úspešní absolventi boli tiež významným faktorom motivácie našich študentov. Absolventi
prejavujú záujem o ďalší kontakt so školou aj po ukončení štúdia. Ich názory nám slúžia
ako spätná väzba k skvalitneniu výchovno - vzdelávacieho procesu v škole.
Spolupráca s odberateľmi našich absolventov
- spoluprácu s odberateľmi možno rozdeliť na dve oblasti. Odberateľmi našich absolventov
boli vysoké školy a široký zamestnávateľský sektor. Skvalitnenie spolupráce je potrebné
zabezpečiť so zamestnávateľským sektorom, nakoľko dynamické zmeny na trhu práce
a zmenené požiadavky kladené na profil absolventa strednej školy nášho typu sú schopní
vyšpecifikovať práve oni.
- zamestnávateľský zväz môže byť významným faktorom pri určení optimálneho profilu
absolventa a učebného plánu, aby naši budúci absolventi dosahovali požadovanú kvalitu
a našli dobré uplatnenie na trhu práce. Budeme v najbližšom období hľadať možnosti
takejto spolupráce.
- od spolupráce s podnikmi a firmami si sľubujeme vzájomne prospešnú pomoc pri
realizácii konkrétnych projektov v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ako aj
projektov financovaných z rôznych mimorozpočtových zdrojov.
Spolupráca so zriaďovateľom
- od 1.júla 2002, kedy podľa Zákona o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky č.416/2001, sa zriaďovateľom našej školy stal
Prešovský samosprávny kraj. Za niekoľko rokov spolupráce možno konštatovať, že pre
školu je zriaďovateľ prínosom. Škola rekonštruovala strechu školského internátu, TV
zariadenie, vykonali sa opravy havarijného stavu sociálnych zariadení v škole
a v školskom internáte. Zrekonštruovala sa budova na Mierovej ulici – prevádzka OV,
zrealizovala

sa výmena okien

v budove školy, kde sa upravoval aj interiér a to

vymaľovaním priestorov a výmenou podlahových krytín, výstavba multifunkčného ihriska
a výrazne sa zlepšilo vybavenie školy didaktickou technikou.
- širšiu spoluprácu so zriaďovateľom by sme v budúcnosti chceli rozvinúť aj v oblasti
tvorby, stratégie ďalšieho rozvoja školy ako súčasť stratégie rozvoja regiónu.
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Revitalizáciou areálu školy by mohla vzniknúť zaujímavá oblasť aktívneho oddychu
s možnosťou športových aktivít, ktoré by perspektívne v čase mimo vyučovacieho procesu
mohlo slúžiť aj obyvateľom okolia školy na aktívny oddych a športové aktivity. Úprava
týchto priestorov a ich zatraktívnenie by výrazne zvýšili aj imidž školy a pritiahlo ďalších
potenciálnych študentov.
- v súvislosti s prijatím zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa
v tomto školskom roku zmenil názov školy zo ZSŠ na Stredná odborná škola a od januára
2009 škola nesie čestný názov Stredná odborná škola Andyho Warhola.
Zvýšenie záujmu o štúdium v SOŠ AW
-

novoprijatým zákonom sa významne zmenilo prostredie vzdelávania na Slovensku
– školské vzdelávacie programy určia zameranie a rozvoj školy a verím, že aj jej
ďalší rozvoj a napredovanie.

Súčasne významne poklesla populačná krivka

a záujem o ďalšiu vzdelávaciu cestu silne ovplyvňuje aktuálny trh práce. Všetky
tieto faktory významne ovplyvňujú prijímacie konanie do 1. ročníka.
-

škola skvalitnila školský marketing. Vykonali sme prieskum trhu ( súčasné a budúce
potreby trhu), spolupracovali sme s rodičmi, odberateľmi, sledovali veľkosť trhu a
konkurenciu, dôsledne realizovali výchovno - vzdelávací program školy a inovovali
ďalšie aktivity na zvyšovanie kvality a zlepšenie imidžu školy.

-

medzi významné faktory, ktoré mohli zvýšiť záujem o školu bol aj public relation, čiže
vzťahy medzi školou a verejnosťou. Snažili sme sa a naďalej budeme vylepšovať
propagáciu školy na verejnosti. Keďže s verejnosťou pracujú všetci zamestnanci školy,
sú dôsledne informovaní o hlavných cieľoch školy tak, aby ju mohli prezentovať a
obhajovať jej záujmy.
Nepedagogickí zamestnanci

- nepedagogickí zamestnanci sa podieľali na dobrom fungovaní školy svojou efektívnou a
kvalitnou prácou. Škola hľadala stimuly na vyššie finančné ohodnotenie týchto
zamestnancov.
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane
návrhov opatrení
V súlade s Metodickým usmernením č. 10/2006 - R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o
štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení vám uvádzame informácie o oblastiach, v ktorých škola
dosahuje dobré výsledky, a oblastiach, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a
vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení podľa SWOT analýzy.

Strenghs – silné stránky

Weaknesses – slabé stránky

- záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad
naplnenia prvých ročníkov)

-zlé sociálne zázemie žiakov

- komplexnosť školy a jej poloha (škola,
stravovacie zariadenie, školský internát,
telocvičňa, športový areál, odborný výcvik)

-nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu odborných učební s technikou PC,
diaprojektor a iná didaktická technika pre odborné
teoretické vyučovanie

- kvalita, skúsenosť a plná kvalifikácia
pedagogických zamestnancov

- nedostatočná vybavenosť moderných
jazykových tried

- dobré vybavenie štandardných a odborných
učební, kabinetov (mnohé učebne sú využívané
v čase mimo vyučovania)

- nedostatok odborných učebníc pre novo
zriaďované odbory štúdia

- zabezpečenie OV v kmeňových a zmluvných
zariadeniach vrátane strediska praktického
vyučovania
- záujem podnikateľských subjektov
o absolventov učebného odboru

- slabá spolupráca zo strany rodičov
- zložité dopravné spojenie
- nedostatok pomôcok na zážitkové učenie
(fyzikálne pomôcky) modely pre odborné učebne

- 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
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prostredí, v zahraničí
- reprezentácia školy na výstavách
organizovaných zriaďovateľom, MŠVV a Š SR,
MH SR
- dobré uplatnenie absolventov na trhu práce
- jediná odborná škola v regióne
Opportunities - možnosti

Threts- obavy

-bezproblémové uplatnenie absolventov školy
v prevádzkach v Medzilaborciach alebo mimo
mesta prípadne regiónu

-demografický pokles populácie

- fungujúce partnerstvo s podobnými školami
doma a v zahraničí (UK, Poľsko, Srbsko)

-málo pracovných príležitostí

- 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

-zhoršenie sociálneho zázemia žiakov

-vysoké % nezamestnaných
-zvyšovanie výdavkov na prevádzku (dielní OV)
a energie
- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich
žiakov zo základných škôl
- slabá spolupráca s rodičmi

- otváranie nových študijných a učebných odborov - nedostatok finančných prostriedkov na
podľa požiadaviek praxe a trhu práce
prevádzku školy
- možnosti rekvalifikácie kurzov podľa potrieb
úradu práce

- neustále zvyšovanie cien materiálu a náradia pre
realizáciu odborného výcviku a odbornej praxe

- 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
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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 od absolventov, ktorí ukončili štúdium na našej škole v
školskom roku 2014/2015 nastúpilo na štúdium na vysoké školy 6 absolventov.
Rôznorodosť študijných odborov, v ktorých sa študenti pripravujú, im umožňuje študovať
na mnohých vysokých školách. Na Technickej univerzite v Košiciach v rôznych odboroch
začali študovať 4 absolventi a na UPJŠ v Košiciach na fakulte verejnej správy 2 absolventi.
Uplatnenie absolventov na trhu práce v regióne Medzilaborce, ale aj mimo neho je
priaznivá. Podľa dostupných informácií z Národného úradu práce je evidovaných 25
nezamestnaných. Štruktúra nezamestnaných zo študijných odborov je nasledovná: 5
obchodná akadémia, 8 mechanik počítačových sietí, a 3 vlasová kozmetika. Štruktúra
nezamestnaných z učebných odborov je nasledovná: 3 stolár, 2 strojný mechanik a 4
krajčír - dámske odevy.
Odbor – zameranie

6317 6
Obchodná akadémia
2682 4
Mechanik počítačových sietí
2414 L 01
Strojárstvo – výroba, montáž
a oprava prístrojov, strojov
a zariadení
6426 L
Vlasová kozmetika
3355 H
Stolár
2464 H
Strojný mechanik
3152 H
Krajčír - dámske odevy

Počet
absolventov
spolu
11

Študujúci Zamestnaní
na VŠ
a SŠ
2
4

Evidovaní
na ÚP
5

13

4

1

8

2

0

2

0

7

0

4

3

8

0

5

3

8

0

6

2

8

0

4

4
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Príloha č. 1

Správa o hospodárení Strednej odbornej školy Andyho Warhola
v Medzilaborciach za rok 2014
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Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Rozbor hospodárenia za 1 – 12/2014
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, technickoekonomický úsek.
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 študovalo 307 žiakov vo 8 študijných a 6 učebných
odboroch. V školskom roku 2014/2015 študuje 282 žiakov v 6 študijných a 7 učebných odboroch.

Kapacita školy je 380 žiakov, využiteľnosť je 93 % (delenie na jazykové skupiny
a odborné skupiny). Kapacita školy plne vyhovuje potrebám SOŠ AW.
Stravovanie je zabezpečené v školskom a v súkromnom zariadení. Poskytovanie stravy je
zmluvne zabezpečené.

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
-1.miesto v nohejbalovom turnaji
-výstava Mladý tvorca – top výrobky
-účasť na krajských a celoslovenských kolách SOČ
-súťaž Recykluj a vyhraj
-medzinárodný volejbalový turnaj v Srbsku
-komprax – učíme sa podnikať (malý projekt zameraný na podporu kvality práce s mládežou)
-Európsky deň jazykov:
aktivita Eurokvíz – deň jazykov, zábavy a hier
-prezentácia modelovej žiackej firmy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave – 2.
miesto
ROZPOČET :
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2014 – prenesené kompetencie, zo dňa
10.1.2014 a dodatkom k rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu zo dňa 27.1.2014 PSK stanovil
rozpočet SOŠ AW pre rok 2014 vo výške 669 766 €.
SOŠ AW ho rozpísala

610 mzdy, platy
436 327 €
620 poistné
152 497 €
630 tovary a služby
80 942 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 12/2014 upravil PSK rozpočet na rok 2014:
- 14.01.2014 obnova šport. potr. určených na výučbu TV (projekt) 10 315 €
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-2- 31.01.2014 vzdelávacie poukazy na rok 2014
6 915 €
- 25.02.2014 stravovanie žiakov 1-6/2014
2 250 €
- 18.03.2014 projekt „Inovácia obsahu a metód vzdel. ...“(EÚ+ŠR)
67 275 €
- 25.03.2014 splufinanc. projektu „Inov. obsahu a metód vzd. ...“
1 770 €
- 01.04.2014 splufinanc. projektu „Inov. obsahu a metód vzd. ...“
1 770 €
- 25.03.2014 odstupné
3 742 €
- 25.03.2014 odchodné
1 497 €
- 25.03.2014 presun - náhr. príjmu pri PN (610+620)
- 157 €
(630+640)
+ 157 €
- 31.03.2014 obnova šport. potr. určených na výučbu TV(projekt)
- 3 133 €
- 09.04.2014 zabezpečenie dopl. nižš. stupňa vzdel. na stred.školách
2 442 €
- 04.06.2014 dofinancovanie odstupného
1€
- 26.06.2014 presun - náhr. príjmu pri PN (610+620)
82 €
(630+640)
+ 82 €
- 11.08.2014 maturity v šk. r. 2013/2014
2 758 €
- 24.09.2014 presun - náhr. príjmu pri PN (610+620)
- 840 €
(630+640)
+ 840 €
- 24.09.2014 projekt „Inovácia obsahu a metód vzdel. ...“ (EÚ+ŠR)
- 26 085 €
- 24.09.2014 splufinanc. projektu „Inov. obsahu a metód vzd. ...“
- 1 372 €
- 26.09.2014 projekt „Inovácia obsahu a metód vzdel. ...“ (EÚ+ŠR)
26 000 €
- 29.09.2014 splufinanc. projektu „Inov. obsahu a metód vzd. ...“
1 368 €
- 22.10.2014 stravovanie žiakov 9-12/2014
495 €
- 05.11.2014 vzdelávacie poukazy na rok 2014
- 715 €
- 05.11.2014 mimoriadne výsledky žiakov v šk. r. 2013/2014
600 €
- 05.11.2014 maturity v šk. r. 2013/2014
84 €
- 10.11.2014 zabezpeč. doplňujúceho nižšieho stupňa vzdelania
226 €
- 13.11.2014 financovanie kreditových príplatkov
536 €
- 13.11.2014 mimoriadne odmeny vrátane poistného do poisťovní
6 316 €
- 19.11.2014 pokles počtu žiakov k 15.9.2014
- 1 660 €
- 23.12.2014 splufinanc. projektu „Inov. obsahu a metód vzd. ...“
- 1 524 €
- 30.12.2014 presun - (630+640)
- 2 120 €
(610+620)
+ 2 120 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU:
101 871 €
Celkový rozpočet SOŠ AW je 771 637 €.

3. Rozbor hospodárenia
SOŠ AW v 1-12/2014 boli poukázané bežné finančné prostriedky vo výške 668 106 € a účelové
prostriedky na BV vo výške 74 575,46 €:
-

obnova šport. potr. určených na výučbu TV (projekt)
obnova šport. potr. určených na výučbu TV (vratka)
vzdelávacie poukazy (VP)
stravovanie žiakov
projekt „Inovácia obsahu a metód vzdel. ...“ (EÚ+ŠR)
splufinanc. projektu „Inov. obsahu a metód vzd. ...“
odstupné
odchodné

10 315 €
- 3 133 €
6 200 €
2 745 €
38 234,56 €
2 012,40 €
3 742,50 €
1 497 €
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- zabezpečenie dopl. nižš. stupňa vzdel. na stred.školách
- maturity v šk. roku 2013/2014
- financovanie kreditových príplatkov
- mimoriadne odmeny vrátane poistného do poisťovní
- mimoriadne výsledky žiakov v šk. r. 2013/2014

2 668
2 842
536
6 316
600

€
€
€
€
€

Celkom bolo poukázaných SOŠ AW za 1-12/2014 742 681,46 €. K 31.12.2014 bolo
nedočerpaných 0,07 € zo zdroja financovania 111.

Príjmy
Príjmy spolu :
Podpoložka 243 – Úroky z účtov fin. hosp. (ZF 46)
Podpoložka 223004 – Za prebytočný hnuteľný majetok
Podpoložka 292012 – Príjmy z dobropisov (ZF 46)
Podpoložka 292017 – Z vratiek

2 203,13 €
0,83 € (úroky z depozit. účtu)
720,-- € (predaj materiálu)
374,58 € (preplatok za
elektrinu z r.2013)
1 107,72 € (z nedobyt. pohľadávok)

Výdavky
Bežné výdavky:

742 681,39 €

Bežné výdavky

Zamestnanci
Pedagogickí
Nepedagogickí

Priem. fyzický
počet zamest.
32,80
13,80

Priem. prepočítaný
počet zamest.
32,10
13,80

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Za obdobie 1-12/2014 mzdy SOŠ AW tvorili čiastku
Z toho bolo čerpané:
- tarifné platy
- osobné príplatky
- ostatné príplatky (riadenie, triednictvo, kredit. prípl., nadčasy,
prípl. za uvádzajúceho učiteľa)
- odmeny
Deň učiteľov
za opravu prác PFIČ MS 2014
za zabezpeč. dopl. nižš. stupňa vzdel. na stred. školách
za krúžkovú činnosť
maturity v šk. roku 2013/2014
za kvalitné vykonávanie pracovných činností
aktívne plnenie prac. úloh nad rámec pracovných povinností
za mimoriadne práce, resp. za osobitne významné pracovné úlohy
mimoriadne odmeny (mimoriadna dotácia MŠVVa Š SR)

454 900,61
454 900,61
362 663,92
24 647,77
22 668,95
44 919,97
240,-124,-1 977,-1 290,-1 811,-21 055,-12 452,57
1 290,40
4 680,--

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Priemerná mzda pedagog. zamestnanca je 929,95 €, nepedagog. zam. 583,85
zamestnanca školy 825,89 €.

€,

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Za obdobie 1-12/2014 poistné SOŠ AW tvorilo čiastku 159 020,87
Z toho bolo čerpané:
159 020,87
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
25 017,39
- Dôvera
16 427,82
- Union
4 005,80
- Sociálna poisťovňa
113 569,86
630 - Tovary a služby
Za obdobie 1-12/2014 bolo čerpaných na tovary a služby

€
€
€
€
€
€

122 018,45 €

631 - Cestovné
Za obdobie 1-12/2014 bolo vyplatené cestovné v čiastke 4 081,65 €. Túto čiastku tvorili
cestovné náhrady na:
- školenia:
75,30 €
* predsedov maturitných komisií
13,90 €
* CKS – konsolidačný balík
17,80 €
* prechod na ŠP (MPPL ŠP)
12,60 €
* projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
18,20 €
* účtovná závierka k 31.12.2014
12,80 €
- pracovná porada riaditeľov škôl
110,-- €
- zasadnutie odbor. komisie pri SOPK
12,60 €
- výkon funkcie zodp.os. v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. 25,45 €
- maturity v šk. roku 2013/2014
310,23 €
- výstava „Mladý remeselník 2013/2014“
15,50 €
- výstava „Mladý tvorca 2014“
648,85 €
- SOČ
66,38 €
- stretnutie – projekt „Inovácia obsahu a metód vzdel. ...“ 163,90 €
- športové podujatie
95,09 €
- medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
67,43 €
- prezentácia model. žiackej firmy
na veľtrhu cvičných firiem
2 490,92 €
z toho v rámci projektu „Moderná stredná škola“
1 864,92 €
632 – Energie, voda a komunikácie
Za obdobie 1-12/2014 bolo na energie a telekom. služby vyčerpaných z rozpočtu
42 389,21 €.
Hlavné energetické médium je plyn – vlastná plynová kotolňa a nákup sa realizuje
mesačnými úhradami na základe faktúr. V roku 2014 boli uhradené faktúry za plyn,
zúčtované v roku 2013, vo výške 1 403,08 €. Táto čiastka, čerpaná na podpoložke 632001,
bola uhradená z rozpočtu r. 2014. Z rozpočtu r. 2014 bola uhradená aj faktúra vo výške
80,- € (podpol. 632003) za telekom. služby za 12/2013.
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Čerpanie:
Podpoložka 632001 - Energie
31 817,41 €
- plyn
24 606,16 €
- elektrická energia
7 211,25 €
Podpoložka 632002 – Vodné, stočné
6 835,21 €
Podpoložka 632003 – Poštové služby a telekomunikač. služby 1 480,14 €
-poštové služby
417,-- €
-telekomunikačné služby:
1 063,14 €
z toho:
- pevná linka
963,14 €
- mobilný telefón
100,-- €
Podpoložka 632004 – Komunikačná infraštruktúra
2 256,45 €
- dátové služby (VUC NET DSL)
1 577,40 €
- popl. za prístup k internetu
661,06 €
- webhosting (predĺženie registrácie domény)
17,99 €
633 – Materiál
Za obdobie 1-12/2014 bolo na materiál vyčerpaných z rozpočtu 24 377,79 €
Čerpanie:
Podpoložka 633002 – Materiál-výpočtová technika
2 532,31 €
- zdroje a ventilátory do PC
54,70 €
- notebooky (4ks), tlačiarne (2 ks), graf. karta, box na disk (vzd.p.)
1 877,61 €
- tablety (4 ks) – mimoriad. výsl. žiakov v šk. roku 2013/2015
600,-- €
Podpoložka 633004 – Prev. stroje, prístroje, zar....
1 489,19 €
- drobné prevádz. náradie – 56,96 €, termostatické hlavice - 75,78 €
132,74 €
- elektrospotrebiče a náradie (vzdelávacie poukazy)
408,45 €
- športové náradie – projekt „Obnova šport. potr.....“
948,-- €
Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál:
14 434,75 €
- športový materiál – projekt „Obnova šport. potr.....“
6 234,-- €
- športový materiál (vzdelávacie poukazy)
356,-- €
- materiál pre kaderníčky
89,74 €
- materiál pre kaderníčky (vzdelávacie poukazy)
315,13 €
- materiál pre krajčírky (vzdelávacie poukazy)
20,95 €
- kancelársky materiál
431,49 €
- kancelársky materiál (vzdelávacie poukazy)
53,15 €
- spotrebný a prevádz. materiál – projekt „Moderná stredná škola“
1 981,88 €
- tonery
135,43 €
- kazety a tonery (vzdelávacie poukazy)
90,17 €
- stavebný materiál
661,55 €
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- stavebný materiál (vzdelávacie poukazy)
71,68 €
- čistiace a hyg. prostriedky
959,25 €
- elektromateriál
175,36 €
- elektromateriál (vzdelávacie poukazy)
16,94 €
- tlačivá
763,78 €
- želez. materiál
262,57 €
- želez. materiál (vzdelávacie poukazy)
146,21 €
- vodoinštalačný mat.
413,29 €
- chemikálie
49,82 €
- stolársky mat.
50,51 €
- stolársky mat. (vzdelávacie poukazy)
789,85 €
- ostatný materiál (maliarske plátno, náhr. diely do kosačky,
samozatvárače dverí, mat. BOZP, baliaci papier)
342,91 €
- hnojivo a substrát pre kvety, mat. pre kulinár.kr. (vzdeláv. poukazy)
23,09 €
Podpoložka 633009 – Knihy, časop., noviny., učebnice., učeb. pom... 5 435,94 €
- odbor. publ. (Fin.spravod., Účt. súvzťažnosti), knihy do škol. knižnice,
učebnice Zdravovedy, slovníky, školsk. časopisy, učeb. pomôcky
856,21 €
- učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)
113,03 €
- školiaci materiál a potreby – projekt „Moderná stredná škola“
4.466,70 €
Podpoložka 633011 – Potraviny
168,42 €
- potravinársky tovar pre kulinársky krúžok (vzdelávacie poukazy)
168,42 €
Podpoložka 633013 – Softvér
189,-- €
Podpoložka 633015 – Palivá ako zdroj energie
119,86 €
- pohonné hmoty do kosačky
119,86 €
Podpoložka 633019 – Materiál (komunikačná infraštruktúra)
8,32 €
- komponenty pre počítač. siete (vzdelávacie poukazy)
8,32 €

634 – dopravné
SOŠ AW používa 2 osobné motor. vozidlá, ktoré sú využívané na služobné pracovné cesty
/porady,
školenia, výstavy, SOČ, zabez. VVP, dovoz materiálu.../.
Za obdobie 1-12/2014 bolo čerpaných 3 253,92 €.
Čerpanie:
Podpoložka 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.
Podpoložka 634002 - Servis,údržba,opravy.... :
- oprava vozidla Škoda Felícia Combi
- pneumatiky pre OMV VW Golf
- reflexná tabuľa

1 814,85 €
464,65 €
148,70 €
236,-- €
10,50 €
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- drobný mat. (žiarovky)
- STK, EK motor. vozidiel
Podpoložka 634003 - Poistenie (havarij.poistenie a PZP MV)
Podpoložka 634005 - Karty, známky, poplatky (diaľnič. známka)

19,45 €
50,-- €
924,42 €
50,-- €

636 – Nájomné za nájom
Podpoložka 636002 – Prevádz. strojov, prístrojov, zar. , tech. a náradia
Za obdobie 1-12/2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 506,88 €, z toho za
nájom zásobníkov mydla 218,88 €, za prenájom výdajníkov vody 288,-- €.
637 – Služby
Za obdobie 1-12/2014 bolo čerpaných 47 409,-- €.
Najväčšiu položku tvorí stravovanie na podpoložke 637014 - Stravovanie: 10 696,25 €,
z toho stravovanie zamestnancov 7 951,25 €, stravovanie žiakov 2 745,-- €.
Stravovanie je zmluvne zabezpečené v školskom a súkromnom stravovacom zariadení.
Čerpanie:
Podpoložka 637001 – Školenia, kurzy, semináre...
43,-- €
Podpoložka 637003 - Propagácia, reklama, inzercia
1 554,08 €
- grafická príprava a tlač - projekt „Moderná stredná škola“ 1 502,24 €
- uverejnenie inzerátu (predaj prebyt. hnut. majetku)
51,84 €
Podpoložka 637004 – Všeobecné služby
16 685,14 €
- renovácia tonerov
870,09 €
- technik BOZP
360,-- €
- virtuálna knižnica
165,60 €
- revízia protipožiar. zar., detektorov plynov v kotolniach
798,61 €
- výroba kľúčov
18,90 €
- tlač plagátov
128,40 €
- poskyt.vzdeláv.služieb, služby projektových manažérov- projekt „Moderná stredná škola“
14 343,54 €
Podpoložka 637005 – Špeciálne služby
3 416,81 €
- servisné práce – iSpin, Magma
3 416,81 €
Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody
297,78 €
- bankové poplatky
288,20 €
- notársky poplatok (overenie listiny)
9,58 €
Podpoložka 637015 – Poistné
1 464,59 €
- poistné (poistenie budov a hnuteľ. majetku, za škodu) 1 464,59 €
Podpoložka 637016 – Prídel do SF (1,20 %)
4 557,96 €
Podpoložka 637023 – Kolkové známky
16,-- €
Podpoložka 637027 – Odmeny na dohody
4 186,10 €
- dohody /vyuč.jazykov, náboženstva,.../
4 117,40 €
- maturity
68,70 €
Podpoložka 637030 – Preddavky
0
€
Podpoložka 637035 – Dane (miestny poplatok za KO)
396,29 €
Podpoložka 637007 – Cestovné náhrady žiakov
4 095,-- €
(prezentácia modelovej žiackej firmy na veľtrhu
cvičných firiem) – projekt „Moderná stredná škola“
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640 – Bežné transfery
Podpoložka 642012 – na odstupné (účelovo určené)
Podpoložka 642013 – na odchodné (účelovo určené)
Podpoložka 642015 – na nemocenské dávky

6 741,46
3 742,50
1 497,-1 501,96

€
€
€
€

Kapitálové výdavky
0 €
SOŠ AW v období 1-12/2014 nemala pridelené finančné prostriedky na kapitálové
výdavky.
Účelové prostriedky (čerpanie)
74 575,46 €
Projekt „Obnova šport.potrieb určených na výučbu TV“
7 182,-- €
z toho:
630 – Tovary a služby
7 182,-- €
Podpoložka 633004 – Prev. stroje, prístroje, zar.... (šport. náradie)
948,-- €
Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál (športový mat.)
6 234,-- €
Projekt „Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola
v Medzilaborciach“
z toho:
40 246,96 €
610 – Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV
8 920,97 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
3 071,71 €
- poistné do VšZP (položka EK 621)
514,29 €
- poistné do ost. ZP (položka EK 623)
377,78 €
- poistné do sociálnej poisťovne (položka EK 625)
2 179,64 €
630 – Tovary a služby
28 254,28 €
Podpoložka 631001- Cestov.náhrady-tuzemské (prezentácia modelovej
žiackej firmy na veľtrhu cvičných firiem)
1 864,92 €
Podpoložka 633006 - Všeobecný materiál (spotr.tovar a prevádz.mat.)
1 981,88 €
Podpoložka 633009 - Školiaci materiál a potreby
4 466,70 €
Podpoložka 637003 - Grafic.príprava a tlač (publicita a informovanosť) 1 502,24 €
Podpoložka 637004 - Všeobecné služby (poskyt. vzdeláv. služieb,
služby projektových manažérov)
14 343,54 €
Podpoložka 637007 – Cestovné náhrady žiakov (prezentácia modelovej
žiackej firmy na veľtrhu cvičných firiem)
4 095,--€
Zabezpečenie dopl. nižš. stupňa vzdel. na stred. školách
z toho:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Položka EK 614 - Odmeny
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- poistné do VšZP (položka EK 621)
- poistné do ost. ZP (položka EK 623)
- poistné do sociálnej poisťovne (položka EK 625)
Financovanie kreditových príplatokov
z toho:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Podpoložka EK 612002 – Ostatné prípl. okrem osob.prípl.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- poistné do VšZP (položka EK 621)
- poistné do sociálnej poisťovne (položka EK 625)
Mimoriadne odmeny vrátane poistného

2 668,-- €
1 977,-- €
1 977,-- €
691,-- €
99,-- €
99,-- €
493,-- €
536,-- €
397,-397,-139,-40,-99,--

€
€
€
€
€

6 316,-- €
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610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Položka EK 614 - Odmeny v zmysle § 20 zákona č. 553/2003
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- poistné do VšZP (položka EK 621)
- poistné do ost. ZP (položka EK 623)
- poistné do sociálnej poisťovne (položka EK 625)

4 680,-- €
4 680,-- €
1 636,-- €
250,-- €
218,-- €
1 168,-- €

Mimoriadne výsledky žiakov v šk. roku 2013/2014
630 – Tovary a služby
600,-- €
Podpoložka 633002 - Materiál - výpočtová technika (tablety-4ks)
600,-- €
Vzdelávacie poukazy (krúžková činnosť)
6 200,-- €
z toho:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
1 290,-- €
Položka EK 614 - Odmeny
1 290,-- €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
451,-- €
- poistné do VšZP (položka EK 621)
51,-- €
- poistné do ost. ZP (položka EK 623)
78,-- €
- poistné do sociálnej poisťovne (položka EK 625)
322,-- €
630 – Tovary a služby
4 459,-- €
Podpoložka 633002 – Materiál - výpočtová technika
1 877,61 €
- notebook Lenovo (4 ks)
1 436,-- €
- grafická karta, box na disk
41,61 €
- farebné tlačiarne HP
400,-- €
Podpoložka 633004 – Prev.stroje,prístroje,zar....
408,45 €
- fén, kulma, kuchynský robot
127,03 €
- náradie (kliešte, štetce, sady pinziet, pilníkov, metre ....)
281,42 €
Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál
1 883,17 €
- prostr. vlasovej kozmetiky pre kader. krúžok
315,13 €
- krajčírsky materiál
20,95 €
- hnojivo a substrát pre kvety, drobný mat. pre kulinár. krúžok
23,09 €
- kancelársky materiál (xerox papier, foto papier, obaly)
53,15 €
- kazety Brother, toner
90,17 €
- športový materiál (florbalové hokejky,kolenačky)
356,-- €
- stavebný mateiál (farby, riedidlá...)
71,68 €
- stolársky materiál (HDF,DTDL dosky, NK závesy, úchytky, pil. listy,
brús.plátna, farby na drevo, vruty, laky, tmely...)
789,85 €
- želez. mat. (lamel. a brús. kotúče, skrutky ...)
146,21 €
- nabíjateľné batérie
16,94 €
Podpoložka 633009 - Knihy,čas.,nov.,učeb.,učeb.pom....
113,03 €
- školské učebné pomôcky (magnetic. tabuľa s prísluš.)
113,03 €
Podpoložka 633011 – Potraviny
168,42 €
- potravinársky tovar pre kulinársky krúžok
168,42 €
Podpoložka 633019 – Materiál-komunikačná infraštruktúra
8,32 €
- komponenty pre počítač. siete
8,32 €
Maturitné skúšky v šk. roku 2013/2014
2 842,-- €
z toho:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
1 811 ,-- €
Položka EK 614 - Odmeny
1 763,-- €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
652,07 €
- poistné do VšZP (položka EK 621)
129,-- €
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- poistné do ost. ZP (položka EK 623)
- poistné do sociálnej poisťovne (položka EK 625)

56,-- €
467,07 €

630 – Tovary a služby
Podpoložka 631001 – Cestovné náhrady
Podpoložka 637027 – Odmeny na dohody
Podpoložka 637014 - Stravovanie (stravovanie žiakov)
Podpoložka 642012 – Na odstupné
Podpoložka 642013 – Na odchodné

378,93 €
310,23 €
68,70 €
2 745,-- €
3 742,50 €
1 497,-- €

Mimorozpočtové zdroje (§ 23 zákona 523/2004 Z.z.)
0
€
SOŠ AW v období 1-12/2014 nemala čerpanie mimorozpočtových zdrojov podľa § 23
zákona 523/2004 Z.z.
Pohľadávky SOŠ AW k 31.12.2014 (v lehote splatnosti)
- pohľadávky voči zamestnancom - HČ (pohonné hmoty)
- ostatné pohľadávky (preplatky na energiách) - HČ
* preplatok za plyn
* preplatok za elektrinu
- pohľadávka voči odberateľovi za ubytovanie – PČ
Stav pohľadávok k 01.01.2014
Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2014

3 654,90
129,08
3 429,82
3 299,36
130,46
96,-0
3 654,90

€
€
€
€
€
€
€
€

Pohľadávka voči odberateľ. bola uhradená v 1/2015 v lehote splatnosti.
Záväzky SOŠ AW k 31.12.2014

610-Mzdy
Záväzky k 31.12.2014
(krátkodobé)
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti

48 560,26
HČ
48 560,26
0

620-Poistné
16 887,98
HČ
8,38 PČ
16 896,36
0

630-Tovary
a služby

640-Bežné
transfery

600-Bežné
výdavky

465,08 HČ
760,96 PČ
1 226,04
0

186,59
186,59
0

66 099,91
769,34
66 869,25
0

Záväzky na položke 610 a 620 tvoria mzdy a poistné zúčtované v 12/2014 a uhradené
v 1/2015.
Záväzky na položke 630:
1 226,04 €
Podpoložka 632001 (energie – plyn HČ)
184,24 €
(energie – plyn PČ)
736,96 €
Podpoložka 632003 (telekomunikačné služby)
80,19 €
Podpoložka 632004 (popl. za internet)
39,79 €
Podpoložka 633009 (Finančný spravodajca, r. 2014 – vyúčtovanie)
48,86 €
Podpoložka 637027 (odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru-HČ)
112,-- €
(odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru-PČ)
24,-- €
Stav záväzkov z obchodného styku (321-dodávatelia) k 31.12.2014
1 090,04 €
Stav záväzkov z obchodného styku (321-dodávatelia) k 01.01.2014
1 712,43 €
Zmena stavu záväzkov z obchod. styku (321-dodávatelia) k 31.12.2014
- 622,39 €
Záväzky zúčtované k 31.12.2014 boli uhradené do lehoty splatnosti, t.j. v 1/2015
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Záväzky k 31.12.2014 (dlhodobé)
1 734,51 €
– záväzky zo sociálneho fondu
1 734,51 €
SOŠ AW neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
Majetok
Stav dlhodobého hmotného majetku:
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková cena
k 01.01.2014
2 251 010,54 €
594 974,28 €
1 656 036,26 €
k 31.12.2014
2 234 300,79 €
634 115,68 €
1 600 185,11 €
Úbytok obstarávacej ceny majetku tvorí vyradená zmarená investícia v hodnote 15 920,- €
a vyradený dlhodobý hmotný majetok v hodnote 789,75 €.
Prírastok hodnoty oprávok je vo výške odpisov za 1-12/2014, t.j. 39 931,15 € a úbytok vo
výške odpísaného vyradeného dlhodobého hmotného majetku v hodnote 789,75 €.
Pohyb na účte obstarania dlhodobého majetku za obdobie 1-12/2014:
Stav nezaradeného majetku na účte 042 k 01.01.2014:
810 057,12 €
Dlhodobý hmotný majetok (presun z účtu 042 na účet 021*) 581 692,16 €
- zriadenie 3 kotolní v objektoch školy (obstar. v r. 2013) 200 000,-- € (zdroj financ. 41VÚC)
- technické zhodnotenie budov (obstaranie v r. 2002-2006) 332 466,44 € (zdroj financ. 41VÚC)
49 225,72 € (zdroj financ. 111-ŠR)
* Účet 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Účet 021 - Budovy
Vyradenie z evidencie-zmarená investícia (projekt.dokumentácia) 15 920,--€(zdroj
financ.41-VÚC)
Nezaradený majetok na účte 042 k 31.12.2014 je vo výške 212 444,96 €.
Komentár k nezaradenému majetku
Rekonštrukcia priestorov odborného výcviku na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach v
rokoch
2000 – 2001 bola financovaná Ministerstvom hospodárstva SR. Celková hodnota
rekonštrukcie predstavuje 212 444,96 €.
Okresný úrad, katastrálny odbor, Medzilaborce v roku 2000 vydal škole list vlastníctva
na budovy slúžiace aj pre odborný výcvik žiakov na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach.
Po začatí rekonštrukcie v roku 2000, sa v roku 2001 zistilo, že list vlastníctva bol vydaný
omylom a budovy týkajúce sa odborného výcviku nepatria škole, ale VSŽ, a.s., Košice. Aj
napriek viacerým jednaniam s VSŽ,
a.s., Košice, sa nepodarilo získať budovy,
používajúce sa pre odborný výcvik žiakov, do
vlastníctva školy, ktorá ich však aj naďalej používala až do 6/2005. Po skončení školského
roka sa odborný výcvik presťahoval do priestorov školy na Mierovej ulici v
Medzilaborciach.
Projektová dokumentácia na výstavbu kotolne na biomasu 15 920,-- €
V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu kotolne na biomasu
v priestoroch školy na Mierovej ulici Medzilaborce, za účelom minimalizácie vplyvov
zmeny klímy. Keďže koncom roka 2013 boli v priestoroch SOŠ AW na Mierovej ulici v
Medzilaborciach zriadené 3 plynové kotolne, nie je predpoklad výstavby kotolne na
biomasu. Na základe toho škola požiadala PSK – organizačný odbor klasifikovať túto
investíciu ako zmarenú. Dňa 27.10.2014 sme dostali súhlas PSK na vyradenie z evidencie
a fyzickú likvidáciu predmetnej projektovej dokumentácie. Zmarená investícia bola
zúčtovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v mesiaci 10/2014.
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Stav drobného hmotného a nehmotného majetku (podsúvahová evidencia):
k 01.01.2014 168 675,15 € (v tom DHM 162 039,86 € a DNM 6 635,29 €)
k 31.12.2014 174 219,85 € (v tom DHM 167 584,56 € a DNM 6 635,29 €)
Pohyb drobného hmotného majetku (prírastky, úbytky)
- športové potreby-podsúvahová (účtovná) evidencia (projekt - Úradu vlády SR) 3 760 €
- športové potreby - operatívna (neúčtovná) evidencia (projekt - ÚV SR)
3 422 €
- notebook Lenovo (4 ks)–podsúvahová (účtovná) evidencia (vzdeláv. poukazy) 1 436,-- €
- magnetická tabuľa – podsúvahová (účtovná) evidencia (vzdeláv. poukazy)
91,96 €
- farebná tlačiareň HP (2 ks)–podsúvahová (účtovná) evidencia (vzdel.poukazy)
400 €
- kuchynský robot Bosch
64,60 €
- tablet Lenovo (4 ks)–podsúvahová (účtov.) evidencia (mimor. výsledky žiakov) 600 €
Prírastky za 1-12/2014 - podsúvahová (účtovná) evidencia
6 352,56 €
- operatívna (neúčtovná) evidencia
3 422,-- €
Úbytky za 1-12/2014 - vyradenie riadne (likvidácia)
807,86 €
Projekty
V období 1-12/2014 škola zrealizovala projekt: „Obnova športových potrieb určených na
výučbu telesnej výchovy v SOŠ Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01
Medzilaborce “, ktorý bol financovaný z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej
republiky.
V súčasnej dobe sa realizuje projekt: „Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ
Andyho Warhola v Medzilaborciach“ v rámci operačného programu Vzdelávanie, číslo
zmluvy: 006/2013/1.1/OPV, ITMS kód Projektu: 26110130561 prioritná os: Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú,
spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond. Projekt sa začal realizovať v 2/2014
a bude ukončený v 7/2015. Rozpočet projektu je vo výške 219 776,26 €, z toho pre rok
2014 128 609,84 €: 122 179,34 (EÚ+ŠR), spolufinancovanie 6 430,50 € a pre rok 2015 91
166,42 €: 86 608,10 € (EÚ+ŠR), spolufinancovanie 4 558,32 €.
Pri plnení časového a finančného harmonogramu došlo v predchádzajúcom období ku
sklzu v dôsledku posunu realizácie verejných obstarávaní, najmä aktivity lektor a aktivity
zaradenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre realizáciu projektu, čo sa odzrkadlilo
i v čerpaní finančných prostriedkov k 31.12.2014. Na základe predložených žiadostí
o platbu
nám
bolo
k 31.12.2014
poukázaných
celkom
67 190,€
(EÚ+ŠR), spolufinancovanie 3 535,54 €. Čerpanie predstavuje čiastku 38 234,56 €
(EÚ+ŠR) a 2 012,40 € (spolufinancovanie). Spôsob financovania projektu:
EÚ
85 %
ŠR
10 %
Vlastné zdroje
5%
Dňa 23.12.2014 sme poukázali z výdavkového účtu SOŠ AW na účet PSK finančné
prostriedky v čiastke 30 478,58 €, v rozdelení podľa zdrojov: 25 907,52 € - zdroj EÚ
11T1, 3 047,92 € - zdroj ŠR 11T2 a 1 523,14 € - zdroj VÚC 41.
Jednalo sa o nepoužité (nevyčerpané) finančné prostriedky z projektu do konca roka 2014.
Dňa 21.1.2015 nám PSK na základe žiadosti o povolené prekročenie limitu výdavkov
poukázala na výdavkový účet školy čiastku 28 955,44 € zo zdroja financovania EÚ a ŠR .
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Mimorozpočtové účty
Mimorozpočtové účty - sociálny fond
SF sa tvorí vo výške 1,20% z úhrnu hrubých miezd alebo platov zamestnancov.
Stav účtu k 1.1.2014
754,95 €
Príjmy účtu SF:
Povinný prídel na účet SF
4 557,96 €
Čerpanie z účtu SF:
3 578,40 €
-doplatok na stravov.zamestnancov za 1-12/2014
1 272,20 €
-prac.porada zamestnancov /zač.roka-podanie stravy/
347,60 €
-podanie stravy – Deň učiteľov
229,50 €
-tovar podľa výberu - Deň žien
330,-- €
-pramenitá voda (výdajníky vody)
369,60 €
-prenájom športového zariadenia
760,-- €
-bankové poplatky
1,-- €
-podanie stravy - vianočný športový deň zamestnancov
202,50 €
-štartovné – Mestská volejbalová liga
66,-- €
Zostatok účtu k 31.12.2014
1 734,51 €
Čerpanie je v súlade s rozpočtom SF
Mimorozpočtové účty – depozit
Stav účtu k 1.1.2014
Čerpanie (mzdy 12/2013)
mzdy
poistné
odmeny na dohody
- stav účtu k 31.12.2014 (mzdy 12/2014)

59 570,12
59 570,12
43 820,26
15 247,86
502,-65 746,83

€
€
€
€
€
€

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- 12/2014 v podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté takéto ukazovatele:
Výnosy
Tržby z predaja služieb – ubytovanie
1 690,20 € (príjem 1 594,20 €)
- kadernícke služby
448,90 €
- autoservis
90,-- €
- stolárske práce
50,-- €
- tržby z prenájmu
1 320,-- €
Úroky
0,03 €
____________________________________________________
Spolu výnosy:
3 599,13 €
Spolu príjmy:
3 503,13 €
Náklady
Spotreba materiálu (čist. prostr.)
Spotreba energie
- el.energia
- plyn

89,08 (čerpanie
2 386,78 € (čerpanie
540,75 € (čerpanie
1 475,51 € (čerpanie:

89,08 €)
2 212,78 €)
540,75 €)
1 301,51 €)
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v tom:
Fa z r. 2013
562,96 €)
- voda
370,52 € (čerpanie
370,52 €)
Služby
721,14 € (čerpanie
721,14 €)
- telefón
178,86 € (čerpanie
178,86 €)
- revízie a kontroly
195,60 € (čerpanie
195,60 €)
- stočné
226,26 € (čerpanie
226,26 €)
- pranie
120,42 € (čerpanie
120,42 €)
Osobné náklady
210,04 € (čerpanie
177,66 €)
- mzdové náklady (DoVP)
158,-- € (čerpanie
134,-- €)
- zákonné sociálne poistenie
52,04 € (čerpanie
43,66 €)
Dane a poplatky
147,23 € (čerpanie
111,63 €)
-miestny poplatok za komunál. odpady
44,03 € (čerpanie
44,03 €)
-miestna daň za ubytovanie
103,20 € (čerpanie
67,60 €)
Finančné náklady (bank. poplatky)
37,95 € (čerpanie
37,95 €)
_________________________________________________________________________
Spolu náklady:
3 592,22 €
Spolu čerpanie:
3 350,24 €
Výsledok hospodárenia k 31.12.2014:
Výnosy
3 599,13 €

Náklady
3 592,22 €

Splatná daň z príjmov
0 € (daň z úrokov)

VH po zdanení
6,91 €

Stav a pohyb na mimorozpočtovom účte podnik. činnosti za 1-12/2014:
Stav účtu k 1.1.2014
617,19 €
Príjmy
3 503,13 €
Výdaje
3 350,24 €
Zostatok účtu k 31.12.2014 770,08 €
SOŠ AW Medzilaborce nemá k 31.12.2014 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 2014/2015
Rada školy pri SOŠ AW Medzilaborce na svojom zasadnutí dňa 22.10.2015 si vypočula
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok
2014/2015. Rada školy pri SOŠ AW sa plne stotožňuje s obsahom správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2014/2015 a vyjadruje
kladné stanovisko.

Mgr. Protivňak Stanislav
predseda Rady školy
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok
2014/2015 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24.8.2015.

V Medzilaborciach september 2015

Mgr. Jarmila Savčaková
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 2014/2015

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