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S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  výsledkoch a podmienkach 

Strednej priemyselnej školy, Sov. hrdinov 369/24, Svidník  

za školský rok 2016/2017 

 
 

Správu predkladá: 

 

Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 29. septembra 2017 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri SPŠ, Sov. hrdinov 369/24, Svidník 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi – Prešovskému samosprávnemu kraju  

s ch v á l i ť – n e s ch v á l i ť  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach SPŠ vo Svidníku               

za školský rok 2016/2017. 

 

 

 

       --------------------------------------------------- 

        Mgr. Martina Gemzíková 

Vo Svidníku dňa.................................    predsedníčka Rady školy 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Prešovský samosprávny kraj    

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach SPŠ vo Svidníku za 

školský rok 2016/2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

       --------------------------------------------------- 

         za zriaďovateľa 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  výsledkoch a podmienkach 

SPŠ  vo Svidníku 
 

A/ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Názov školy:   Stredná priemyselná škola  
Adresa školy:   Sov. hrdinov 369/24, 089 01  Svidník 

Tel. a fax. čísla školy:             054/7881810, 811, fax: 054/7881812 

 

Internetová a elektronická adresa školy:  www.spssvidnik.sk  

 spso.svidnik@gmail.com  , skola@spssvidnik.sk 

 

 Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj 

           Nám. mieru 2 

          080 01  Prešov 

Vedúci zamestnanci školy: 

 Mgr. Pavel Olejár  - riaditeľ školy                                                              

 Ing. Nadežda Sovičová - zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie 

______________________________________________________________________            

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

Rada školy  

Rada školy pri  SPŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov po voľbách dňa 26.9.2016.  

Na základe výzvy predsedu PSK  sa dňoch  22.09. a 26. 09. 2016 konali  nové voľby členov 

Rady školy za jednotlivé kategórie – pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, žiaci 

a rodičia. Listom č. 01984/2016/ORHC-47 zo dňa 10.10.2016  boli delegovaní 4 zástupcovia 

zriaďovateľa do rady školy.  

RŠ pozostáva z 11 členov:  

 Mgr. Martina Gemzíková, Ing. Gabriela Koreňová  – za pedagogických zamestnancov 

 Mgr. Monika Velčíková - za nepedagogických zamestnancov 

 Lucia Krausová – za žiakov 

 Mgr. Jana Ducárová, Iveta Ľos-Božiková, Emil Frandofer – zástupcovia rodičov 

 Peter Pilip, PhDr. Ján Vook. Mgr. Kamil Benko, Bc. Mikuláš Krajkovič – delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa 

Zvolenou predsedkyňou RŠ je Mgr. Martina Gemzíková  

Rada školy 

- je iniciatívny a poradný orgán, ktorý presadzuje záujmy miestnej samosprávy a rodičov, ped. 

zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelania. 

- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom školy (počty prijímaných žiakov, úpravy učebných 

plánov, voliteľné predmety, rozpočet školy, hospodárska činnosť školy...), 

- plní funkciu verejnej kontroly práci vedúcich zamestnancov školy, 

- na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, 

- navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy.  

 

http://www.spssvid.edu.sk/
mailto:spso@spssvidnik.sk
mailto:skola@spssvidnik.sk
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Rodičovská rada  

RR pozostáva zo 4 členov ( za každú triedu jeden zástupca). 

- Pracuje ako reprezentant rodičovského združenia. 

- Pomáha pri realizácii programu školy, zlepšovaní materiálnych podmienok, pri financovaní 

výchovných a vzdelávacích aktivít. 

 predseda RR –  p. Iveta Ľos-Božíková 

Pedagogická rada 

- Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci. Zvoláva ju riaditeľ školy, podľa potreby, riadi sa 

schváleným programom zasadnutia. 

- Prerokuje, navrhuje a schvaľuje výchovno-vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické 

problémy. K návrhom na riešenie sa členovia vyjadrujú hlasovaním, ktoré je verejné. 

Umelecká rada 

- Tvoria ju vedúci PK umeleckých odborných predmetov a vedenie školy. 

- Umelecká rada stanovuje termíny a spôsob realizácie klauzúrnych prác i praktickej časti 

odbornej zložky  maturitnej skúšky. 

- Stará sa  o materiálne zabezpečenie umeleckých  odborov, vybavenie pomôckami 

a materiálom. 

Predmetové komisie – metodický orgán 

Na škole pracovali tieto PK: 

 PK všeobecnovzdelávacích predmetov (vedúca Mgr. Ľudmila Vachnová). 

 PK odborných odevných a ekonomických predmetov  ( vedúca Ing. Mária Maťašová). 

 PK odborných umeleckých predmetov pre 4 – ročné št. odbory - odevný dizajn, propagačná 

grafika  ( vedúca Mgr. Beáta Gencová). 

 PK odborných umeleckých predmetov pre pomaturitné študijné odbory  - modelárstvo 

a návrhárstvo odevov a grafika vizuálnych komunikácií ( vedúca Mgr. Martina Gemzíková). 

- Funkciou predmetových komisii je sledovať nové trendy vo vyučovaní, navrhovať úpravy 

časovo-tematických plánov, koordinovať prácu vyučujúcich, navrhovať opatrenia na 

zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, navrhovať, doplňovať materiálno-technické 

vybavenia, usmerňovať činnosť svojich členov. 

Študentská rada - reprezentuje študentov školy: 

- v danom školskom roku ju tvorili zástupcovia študentov jednotlivých tried – z každej triedy  

2 študenti ( spolu 8 študentov ), 

- garantom študentskej rady bola Ing. Gabriela Koreňová, 

- študentská rada predkladala riaditeľovi školy požiadavky a návrhy na zlepšenie 

a humanizáciu života v škole, návrhy na uskutočňovanie aktivít na škole a podieľala sa na ich 

organizovaní ( napr. film. predstavenia, Mikuláš, ples študentov ... ), 

- predseda ŠR –  Tomáš Bednárik  (4.G). 

Inventarizačná komisia  

- pozostávala z centrálnej inventarizačnej komisie ( bola zastúpená piatimi členmi)              

a z 18 dielčích inventarizačných komisií ( každá z nich bola zastúpená tromi členmi ).  

- k 31. 12. 2016 bola vykonaná inventarizácia, ktorá bola prevedená dokladovo ale aj fyzicky, 

kde neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 
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B/ ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
Stav žiakov v jednotlivých  študijných odboroch a ročníkoch: 

Trieda 
úplne stredné odborné 4 ročné štúdium 

(maturita) 

Počet žiakov  

spolu / chlapci 

k 15. 09. 2016 

Počet žiakov 

spolu / chlapci 

k 31. 08. 2017 

    z toho ŠVVP 

1.G 8261 M propagačná grafika 11/2 11/2 0 

 8298 M odevný dizajn 9/0 9/0 1 

2.G 8261 M propagačná grafika 13/7 13/7 1 

 8298 M odevný dizajn 5/0 4/0 0 

3.G 8261 M propagačná grafika 11/6 10/6 1 

 8298 M odevný dizajn 4/1 4/1 0 

4.G 8261 6 00 propagačná grafika 15/11 14/10 0 

 8298 M odevný dizajn 4/0 4/0 0 

SPOLU 72/27 69/25 3 

 v 2.G/PG -  1  žiak  prestúpil na školu do Stropkova 23.9.2016 (Gajdoš) 

 v 2.G/ODI – 1 žiačka prestúpila na študijný odbor propagačná grafika  (Terkaničová) 

 v 3.G/PG – 1 žiačka prerušila štúdium (Migová) 1.3.2017 – 1.3.2018 

 v 4.G/PG – 1 žiak prerušil štúdium (Džavoronok) 13.1.2017 – 13.1.2018 

  

Trieda vyššie odborné štúdium (absolutórium) 
Počet žiakov  

spolu / chlapci 

k 15. 09. 2016 

Počet žiakov 

spolu / chlapci 

k 31. 08. 2017 

    z toho ŠVVP 

1.P 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 20/9 19/8 0 

2.P 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 16/7 15/6 0 

3.P 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 8/1 8/1 0 

3.P 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 11/3 11/3 0 

SPOLU 55/20 53/18 0 

Celkový počet žiakov na škole 127/47 122/43 0 

- v 1.P – 1 žiak ukončil štúdium 28.2.2017 (Jurečko) 

- v 2.P - 1 žiak ukončil štúdium 3.7.2017 (Antoš) 
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D/ ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 

STREDNEJ ŠKOLY 

 

ÚPLNE STREDNÉ ODBORNÉ 4 ROČNÉ ŠTÚDIUM  (MATURITA) 

UMELECKÉ ZAMERANIE 

Študijný odbor 
Počet  

prihlásených / 

prijatých 

Počet zapísaných 

k 31.08.2017 15.09.2017 

8261 M propagačná grafika 17/14 11  10 

8298 M odevný dizajn 13/11 6  7 

8283 M reklamná tvorba 1/1 0 0 

celkom 31/26 17 17 

 

Do umeleckých študijných odborov boli prijímaní žiaci, na základe úspešného vykonania talentovej skúšky 

a študijných výsledkoch zo ZŠ.  

 

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM  

UMELECKÉ ZAMERANIE 

Študijný odbor 
Počet  

prihlásených / prijatých 

Počet zapísaných 

k 31.08.2017 15.09.2017 

8237 Q  modelárstvo a návrhárstvo 

odevov 
3/3 0 0 

8293 Q grafika vizuálnych 

komunikácií 
16/16 18 18 

 

 

 

Údaje o počte plánovaných a otvorených tried pre šk. rok 2017/2018 

 

Študijný odbor Plán Skutočnosť 

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Propagačná grafika 1/3 triedy 1/2 triedy 

Odevný dizajn 1/3 triedy 1/2 triedy 

Reklamná tvorba 1/3 triedy -- 

Spolu 1 trieda 1  trieda 

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM 

Modelárstvo a návrhárstvo odevov 1/3  triedy -- 

Grafika vizuálnych komunikácií 2/3  triedy 1 trieda 

Spolu 1 trieda 1  trieda 
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E/ VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 
 

Prehľad prospechu podľa tried  

Trieda 
Počet žiakov 

celkom / chl. 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli 

Neprospeli/ 

opravné skúšky 

vykonali 

Neklasifikovaní 
Priemerný 

prospech 

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné  odborné štúdium ISCED 3A 

1.G/ODI 9/0 5 2 2 - - 1,57 

2.G/ODI 4/0 2 1 1 - - 1,43 

3.G/ODI 4/1 1 2 1 - - 1,54 

4.G/ODI 4/0 1 2 1 - - 1,77 

1.G/PG 11/2 5 5 1 -  - 1,49 

2.G/PG 13/6 2 4 7 - - 2,26 

3.G/PG 10/7 3 1 6 - - 2,25 

4.G/PG 14/10 2 5 7 - - 2,17 

spolu 69/36 21 22 26 0 0 1,89 

Trieda 
Počet žiakov 

celkom / chl. 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli 

Neprospeli/ 

opravné skúšky 

vykonali 

Neklasifikovaní 
Priemerný 

prospech 

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium ISCED 5B 

1.P/GVK 19 3 7 9 0 0 1,94 

2.P/GVK 16 2 8 6 0 0 1,88 

3.P/GVK 11 1 8 2 0 0 1,57 

3.P/MNO 8 1 2 5 0 0 2,32 

spolu 48/17 7 25 22 0 0 1,93 
 

Prehľad prospechu podľa ročníkov z koncoročnej klasifikácie 

Ročník 
Počet 

žiakov 
celkom/chl. 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Priemerný 

prospech 

 %  %  %  %  %  

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné  odborné štúdium 

prvý 20/2 10 38,9% 7 38,9% 3 22,2% - - - - 1,53 

druhý 17/6 4 20% 5 33,3% 8 40% - - - - 2,07 

tretí 14/8 4 26,3% 3 26,3% 7 47,4% - - - - 2,05 

štvrtý 18/10 3 17,6% 7 11,8% 8 64,7% - - - - 2,08 

spolu 69/37 21 26,1% 22 27,5% 26 44,9% - - - - 1,89 

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium 

prvý 16/3 1 6,3% 0 0 15 93,8% - - - - 2,82 

druhý 19/4 3 15,8% 6 31,6% 10 52,6% - - - - 2,05 

tretí 13/6 1 7,7% 1 7,7% 11 84,6% - - - - 2,66 

spolu 48/13 5 10,4% 7 14,6% 36 75% 
- - - - 

2,44 
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Prehľad dochádzky podľa ročníkov za šk.rok 2016/17 (1. a 2. polrok) 

Ročník 
Zameškané 

hodiny- celkom 

Zameškane hodiny 

na žiaka 

Ospravedlnené - 

celkom 

Ospravedlnené 

hodiny na žiaka 

Neospravedlnené - 

celkom 

Neospravedlnené 

hodiny na žiaka 

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné  odborné štúdium 

prvý 1565 78,25 1561 78,05 4 0,20 

druhý 2966 174,47 2905 170,88 61 3,59 

tretí 3389 241,86 3337 238,36 49 3,50 

štvrtý 3258 181 3174 176,33 84 4,67 

spolu 11175 161,96 10977 159,09 105 2,87 

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium 

prvý 4144 218,11 4144 218,11   

druhý 1394 87,13 1394 87,13   

tretí 1650 86,84 1650 86,84   

spolu 7188 133,11 7188 133,11   

 

Porovnanie dochádzky podľa ročníkov (1. a 2. polrok) 

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Ročník 
Zameškané 

hodiny- celkom 

Zameškane hodiny 

na žiaka 

Zameškané 

hodiny- celkom 

Zameškane hodiny 

na žiaka 

Zameškané 

hodiny- celkom 

Zameškane hodiny 

na žiaka 

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné  odborné štúdium 

prvý 1565 78,25 2669 148,28 2 185 145,66 

druhý 2966 174,47 3531 235,4 3 480 183,15 

tretí 3389 241,86 4492 236,42 5 124 301,41 

štvrtý 3258 181 3604 212 2 868 239 

spolu 11175 161,96 14184 205,57 13 657 216,77 

 

Výsledky maturitných skúšok 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 
EČ MS 

úspešnosť % 

PFIČ MS 
úspešnosť % 

ÚFIČ MS 

priemer 

PČOZ 

priemer 

ANJ B1 14 56 % 60,70 % 2,29 - 

RUJ B1 4 70,40 % 57,50 % 2,00 - 

SJL - 18 61 % 57,50 % 2,44 - 

PČOZ – PG - - - - - 1,79 

PČOZ – ODI     - 2,00 

TČOZ – PG - - - - 1,93 - 

TČOZ – ODI     1,75 - 

 Celkový priemer školy je: 2,02 
 

EČ MS - externá časť maturitnej skúšky   

PFIČ MS - písomná forma internej časti maturitnej skúšky  

ÚFIČ MS - ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

PČOZ - praktická časť odbornej zložky   

TČOZ - teoretická časť odbornej zložky 
PG – študijný odbor propagačná grafika,  ODI – študijný odbor odevný dizajn 
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F/ ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM 

UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 
V šk.roku 2016/2017 na SPŠ vo Svidníku fungovali nasledovné študijné odbory: 

 

ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE   ISCED 3A 

 Umelecké odbory : 

8298 M  odevný dizajn  
- školský vzdelávací program MÓDNA TVORBA pre študijný odbor odevný dizajn (1. a 4. ročník) 

8261 M propagačná grafika  
- školský vzdelávací program PROPAGAČNÁ TVORBA pre študijný odbor propagačná grafika 

(1.- 4. ročník) 

 

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM   ISCED 5B 

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov  - 3-ročné  
- školský vzdelávací program MÓDNA TVORBA – PMŠ  pre študijný odbor modelárstvo 

a návrhárstvo odevov  

8293 Q  grafika vizuálnych komunikácií  - 3-ročné 
- školský vzdelávací program GRAFICKÁ TVORBA- PMŠ pre študijný odbor grafika vizuálnych 

komunikácií   

 

 

G/ POČET ZAMESTNANCOV ŠKOLY  
K 30. 06. 2017 bol stav zamestnancov školy nasledovný: 

 

ZAMESTNANCI CELKOM 23 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 19 

Riaditeľ a zástupca riaditeľa 2 

Učitelia na plný uväzok 13 

• učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov 3 

• učitelia odborných predmetov 10 

Učitelia na kratší pracovný čas 6 

• učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov 3 

• učitelia odborných predmetov 3 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 5 

• THP 2 

• upratovačky 2 

• údržbár 1 

 

- pedagogickí zamestnanci: - 21 (aj riaditeľ a zástupkyňa RŠ) 

 kvalifikovaní  - 20 

 nekvalifikovaní -  1 
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H/ ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

V školskom roku 2016/2017 pedagogickí zamestnanci absolvovali nasledovné ďalšie 

vzdelávanie:  
 

Meno  a priezvisko Druh 

vzdelávania 
Vzdelávacia 

inštitúcia/ 

miesto 

Názov programu  

Mgr. Marianna Sopková akreditovaný 

kurz 

mLEARNING SK 

Inštitút digitálneho 

dizajnu a 

multimédií 

Grafický design – 

reklamná a propagačná 

grafika – grafik, DTP, 

designer 

ukončené 

Mgr. Jitka Džupinová 

Mgr. Darina Kocurová 

aktualizačné 

Akadémia 

vzdelávania 

Žilina 

Riadenie 

interpersonálnych 

konfliktov v práci učiteľa  

ukončené 

aktualizačné 

Akadémia 

vzdelávania 

Žilina 

Asertívne zvládanie 

náročných komunikačných 

situácií v práci učiteľa   

ukončené 

aktualizačné 

Akadémia 

vzdelávania 

Žilina 

Dosahovanie psychickej 

odolnosti, zvládanie stresu 

a syndrómu vyhorenia 

ukončené 

 

Česká národná 

agentúra 

Erasmus+ Praha 

odborný seminár eTwinning -  

Používanie eTwinningu v KA2 

„School-to-school“ partnerstvách

  

jednorazové 

Mgr. Darina Kocurová aktualizačné 
MPC, 

Bratislava 

Prípravné atestačné pred 

prvou atestáciou 
 

Mgr. Darina Kocurová aktualizačné 
MPC, 

Bratislava 

Tvorba maturitných zadaní 

z anglického jazyka 
 

Mgr. Darina Kocurová  

Dr.Josef Raabe 

Slovensko s.r.o. 

SAAIC/ Senec 

Medzinárodná odborná 

konferencia: Učiteľ nie je 

Google – seminár 

Erasmus+ 

jednorazové 

Mgr. Darina Kocurová  
MPC, 

Bratislava 

Vzdelávanie v rámci 

projektu EnglishGo ANJ 

jednorazové 

21.6.2017 

Mgr. Darina Kocurová 

Mgr. Pavel Olejár 

Mgr. Monika Velčíková 

 

SAAIC – 

národná agentúra 

programu 

Erasmus+ Košice 

Inštruktážny seminár 

k predkladaniu návrhov 

projektov – Strategické 

partnerstvá 

jednorazové 

Mgr. Darina Kocurová 

Mgr. Pavel Olejár 
 

SAAIC – 

Bratislava 

Inštruktážny seminár 

k predkladaniu žiadosti 

o chartu v oblasti OVP 

jednorazové 

31.3.2017 

Ing. Nadežda Sovičová 

Mgr. Monika Velčíková 
 

SAAIC – v 

Košiciach 

Inštruktážny seminár 

„Manažment schválených 

projektov“ 

jednorazové 

7.6.2017 

Mgr. Marianna Sopková  
ZUŠ Považská 

Bystrica 

Celoslovenský seminár pre 

pedagógov 

jednorazové 

28.4.2017 

Mgr. Jana Nogová  

Slovenský zväz 

bedmintonu, 

Svidník 

Školenie učiteľov TEV 

„Začni s bedmintonom“ 
jednorazové 

25.5.2017 
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I/ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

PREZENTÁCIA ŠKOLY 

 Výstavy: 

 Výstavy žiakov študijných odborov – spoločenské priestory školy 

 Výstava „10 rokov priateľstva SPŠ a EU“ v kine Dukla Svidník - vernisáž výstavy 

24.11.2016 

 Prezentačná výstava študijných odborov školy + predajná výstava študentských prác – 

Deň otvorených dverí SPŠ – spoločenské priestory školy       07.12.2016 

 Prezentačná výstava študijných odborov školy + predajná výstava študentských prác 

v rámci predvianočných trhoch POS vo Svidníku (08.12.2016) 

 Maturitné práce št. odboru propagačná grafika– výstavné priestory školy 

 Výstava maturitných prác v POS vo Svidníku, vernisáž výstavy 20.05.2016 

 Výstava – inštalácia  v Arche na pešej zóne vo Svidníku – propagácia školy (jún – júl) 

 Výstava fotografií a katalógov zo stáže študentov v Krakove a výstava klauzurných 

prác -  spoločenské priestory školy (28.06.2016)  

 Výstava klauzurných a maturitných prác žiakov SPŠ a plagátov zo stáže  projektu 

ERASMUS+KA1  v priestoroch kina Dukla vo Svidníku (29.06.2017 – 25.08.2017) 

 Módne prehliadky: 
 Módna prehliadka pre verejnosť  – „10 rokov priateľstva SPŠ a EU“ v kine Dukla 

Svidník (24.11.2016) 

 Módna prehliadka pre žiakov ZŠ a verejnosť v rámci Dňa otvorených dverí – kino 

Dukla Svidník  (  07.12.2016 ) 

 Módna prehliadka pre žiakov ZŠ Stropkov v rámci Dňa otvorených dverí – kino 

Dukla Svidník  (  01.02.2017 ) 

 Módna prehliadka pre žiakov ZŠ v Bardejove – ZUŠ Bardejov (08.02.2017) 

 „JUNK FASHION SHOW“ – eko fashion weekend - módna prehliadka v NCK -     

al. Jana Pawla II 232 v Krakowe  v Poľsku (07.02.2016) – prezentácia papierových 

modelov vytvorených počas stáže v Krakowe  

 prehliadka papierových modelov z projektu ERASMUS+KA1  na Rusinskom 

festivale vo Svidníku (27.05.2017) 

 MÓDNA PREHLIADKA SPŠ 2017 pre žiakov ZŠ a verejnosť v priestoroch kina 

Dukla vo Svidníku (29.06.2017) 

 Ročníkové projekty - Klauzúrne práce, Výtvarný plenér: 
 1.G/ PG – téma: Geometrická abstrakcia s prvkami reliéfu 

 1.G/ ODI – téma: Odevný doplnok s prvkami reliéfu 

 2.G/ PG – téma : Kruhový ornament – vinetka  

 2.G/ ODI – téma: Kruhový ornament  - maľba na hodváb 

 3.G/ PG – téma: Plagát 

 3G/ ODI – téma: Kolekcia historických odevov (Renesancia) 

 2.G, 2.PG – krajinársky kurz v  skanzene vo Svidníku (07.-11.09.2016) 

 Webová stránka školy: 
- Aktualizácia  www stránky - Ing. Vladimír Kucer 

- Podrobné informácie o študijných odboroch, o aktivitách školy, dosiahnutých 

výsledkoch, výsledkoch PS a MS, mimoškolskej činnosti. 
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 Deň otvorených dverí  

 pre žiakov 9.ročníkov ZŠ okresu Svidník a pre verejnosť (07.12.2017) 

 pre žiakov 9.ročníkov ZŠ okresu Stropkov (01.02.2017) 

 Prezentácia školy  

 prezentácia v regionálnych týždenníkoch Podduklianské noviny, Dukla, v denníku 

Korzár 

 prezentácia na facebooku a www.stránke školy 

 Grafické štúdium GRAFIT 

 pracovalo pod vedením Mgr. Beáty Gencovej 

 realizácia a tlač prezenčných predmetov: šálky, trička, plagáty, pozvánky 

 realizácia a tlač tričiek pre študentov školy (uchaľák - žiaci 1.G) 

 

ÚSPECHY ŠKOLY  

 

SÚŤAŽE MLADÝCH MÓDNYCH NÁVRHÁROV 
 

Súťaž Umiestnenie Meno žiaka Vyučujúci 

MLM 2017 

30.03.2017  Prešov 

účasť 7 kolekcií  

3.miesto  

V. Bezecná, A. 

Štefaníková, N. 

Pavlišinová. K. Paligová 

(4.G) 

v kategórií Voľná tvorba 

kolekcia  Strana - hrana 

Mgr. Gemzíková 

Ing. Maťašová 

Prostějovská zlatá 

jehla 2017 

09.06.2017 Prostějov 

účasť 3 kolekcií  

1. miesto 

v kategórii Knoflík 

E.Matejová, B.Žanonyová  
N.Sovičová, K.Zápotocká, 

(2.G) 

kolekcia Gombíkové 

variácie  

Ing. Sovičová 

2. miesto  

v kategórií Madame 

Bio 

kolektív 4.G 

kolekcia Green Point 

 

Ing. Maťašová,  

Mgr. Gemzíková 

Majstrovstva v šití 

KSA Krakow 
účasť 

Zuzana Ľos-Božíková 

(3.G) 

Veronika Bezecná (4.G) 

Mgr. Gemzíková 

Ing. Maťašová 

návrhárska súťaž 

Carpathian ART of 

FASHION 

 (Poľsko)   

1. miesto 

do súťaže sa zapojili žiaci 

ODI s 5 kolekciami  

 

Zuzana Ľos-Božíková 

(3.G) 

 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 
 

Súťaž Umiestnenie Meno žiaka  Vyučujúci 

Kreativita mladých 

grafikov 2017 

Nižná 

 zapojilo sa 11 študentov  

3. miesto  

v kategórii Plagátová 

tvorba 

Tomáš Bednárik (4.G) 

„Daj si pozor čo piješ“ 

Mgr.art. Olijár 

2.miesto 

v kategórií Ilustrácia 

Adam Vasko (4.G) 

 

http://www.stránke/
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súťaž výtvarnej tvorby 

okresné kolo 

Výtvarné spektrum 

2017 

okres Svidník, Stropkov 

28.03.2017 

 

1. miesto v grafike  
Kristína VAŇKOVÁ 3.G 
za slepotlač „Prieniky I.II.“ 

akad.mal.Boršovská-

Nemcová 

2. miesto v grafike  
Samuel SOTÁK  2.G 

za linoryt „Loď v kartách“ 

akad.mal.Boršovská-

Nemcová 

3. miesto v grafike 

Andrea KAŠČÁKOVÁ 

2.G za slepotlač 

„Kompozícia I., II., III 

akad.mal.Boršovská-

Nemcová 

1. miesto v kresbe 
Štefan VAŠ 4.G –       

„Vojna anjelov I.,II.,III“ 

Mgr.art. Olijár 

2. miesto v kresbe 
Cecília RUDYOVÁ  4.G 

– „Nebo, peklo, raj“ 
Mgr. Uramová 

1. miesto v maľbe 
Marianna Franková 1.G  
za akryl „Na krídlach 

fantázie“ 

Mgr. Gencová 

2. miesto v maľbe 
Kristína Štefančínová 1.G 
za akryl „Chaos“ 

Mgr. Gencová 

3. miesto v maľbe 
Lívia Pirchalová 2.G 

za akryl „Piruety“ 

Mgr. Gencová 

súťaž výtvarnej tvorby 

krajské kolo 

Výtvarné spektrum 

2017    Humenné 

Ceny 

v kategórií A: 15-25 r. 
VASKO Adam 4.G –       
Bez názvu I, III; perokresba 

Mgr.art. Olijár 

54. ročník celoštátnej 
postupovej súťaže 

neprofes. Výtvarnej tvorby 

Výtvarné spektrum 

2017 

25.– 26.07.2017, Trenčín 

vystavené diela  

RUDYOVÁ Cecília 4.G 

– Nebo, peklo, raj; 

kombinovaná technika 

VASKO Adam 4.G –       
Bez názvu I, III; perokresba 

Mgr. Uramová 

Mgr.art. Olijár 

okresná súťaž 

Medový štetec 2017 

Svidník 

1. miesto Alexandra Pradidová– 2.G 

Akad.mal.Boršovská 

– Nemcová 

Bohúňova Paleta 2017 

máj 2017 
diplom za účasť  Alexandra Pradidová– 2.G Mgr. Uramová 

2.ročník súťaže o najlepšie 

príklady dobrej praxe 

výučby mediálnej 

výchovy na ZŠ a SŠ 

09.02.2017,Trnava 

1. miesto 

 

Téma: „Dobré média“ 

T.Bednárik, V.Bezecná, 

M.Zápotocký – 3.G 

L.Motyľová, M.Sidor – 

3.P 

Ing. Kucer,  

Mgr.art. Olijár,  

Mgr. Kocurová 

LITERÁRNE  SÚŤAŽE 

Súťaž Umiestnenie Meno žiaka  Vyučujúci 

Ihnatové Hanušovce 2016 

- vyhodnotenie 12.09.2016 

Čestné uznanie 
v próze 

Anna Štefaniková – 4.G 
Mgr. Vachnová 

Krídla Ivana Laučíka 

2016 
bez ocenenia 5 prác 

 

Gerbocová literárna 

Snina 20117 
účasť 

A. Štefaníková – 4.G 

I. Kopačková – 1.G 

Mgr. Vachnová 

Projekt Nebojme sa...  účasť A. Štefaníková – 4.G Mgr. Vachnová 
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

Súťaž Umiestnenie Meno žiaka  Vyučujúci 

Obvodné kolo 

v cezpoľnom behu 

žiakov a žiačok SŠ 

10.10.2016 

4. miesto M. Zápotocký – 4.G Mgr. Nogová 

účasť 

M. Zápotocký, J. Olejár,  

J. Olejár, D.Roháč, 

M.Zápotocký 

Volejbalový turnaj        

J. Opletala v Stropkove   - 

dievčatá 

14.11.2016 

4. miesto 

Gorzadová, Kačšáková, 

Keselicová Petrová, Sovičová, 

Ľos-Božíková, Zápotocká, 

Žanonyová, Saloňová  

 

Obvodné kolo v stolnom 

tenise 

25.11.2016 

účasť  

Mgr. Nogová 

Obvodné kolo 

v bedmintone 

30.11.2016 

1. miesto 
Nikola Sovičová – 2.G 

Ivana Keselicová – 3.G 

Mgr. Nogová 

účasť Medviď, M.Zápotocký 

Vianočný volejbalový 

turnaj o pohár 

riaditeľky SŠ a CVČ vo 

Svidníku 

14.12.2016 

4. miesto 

Gorzadová, Jurčová, 

Kačšáková, Keselicová 

Petrová, Sovičová,  

Ľos-Božíková, Zápotocká, 

Žanonyová, 

 

súťaž telesnej zdatnosti 

žiakov SŠ o putovný 

pohár riaditeľa SZŠ mil. 

Samaritána vo Svidníku 

 

5. miesto 
D.Fedorkovič, M.Zápotocký, 

P.Mašša 

 

obvodné kolo vo 

volejbale dievčat  

30.03.2017 

2. miesto 

Gorzadová, Jurčová, 

Kačšáková, Keselicová 

Petrová, Sovičová,  

Saloňová, Štefaníková, 

Zápotocká, Žanonyová,  

 

Volejbalový turnaj  

o pohár riaditeľa SPŠ  

11.04.2017 

3. miesto 

Gorzadová, Jurčová, 

Kačšáková, Keselicová 

Petrová, Sovičová,  

Saloňová, Štefaníková, 

Zápotocká, Žanonyová,  

 

Volejbalový turnaj  

o pohár riaditeľa 

gymnázia DH vo 

Svidníku  

17.05.2017 

2. miesto 

Gorzadová, Jurčová, 

Kačšáková, Keselicová 

Petrová, Sovičová,  

Saloňová, Štefaníková, 

Zápotocká, Žanonyová,  
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AKTIVITY ŠKOLY 

 v rámci projektu ERASMUS+KA1 - "Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového a 

tvarového a grafického dizajnu" -   vycestovalo 13 študentov a 4 učitelia  

( Mgr. Gemzíkoví, Ing. Maťašová,  Mgr.Sopková, Mgr. Džupinová ) 

 Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru 

(Poľská republika) 
- dvojtýždňový študijný pobyt  10 študentov študijného odboru odevný dizajn 

a propagačná grafika, ktorí v rámci projektu vytvorili 10 papierových modelov, ktoré 

boli prezentované na JUNG FASHION SHOW - eko fashion weekend v Krakowe 

(07.02.2016).  Všetci zúčastnení študenti získali certifikáty.  (18.01.-29.01.2016) 

- dvojtýždňový študijný pobyt  10 študentov študijného odboru propagačná grafika 

ktorý bol zameraný na fotografovanie a nadviazal na predošlý turnus. Všetci 

zúčastnení študenti získali certifikáty (18.04.-29.04.2016)  

 Projekt Carpatian fashion Art – zapojenie sa prostredníctvom mesta Svidník do 

projektu spolufinancovaného Európskou úniou v rámci programu Interreg V-A Poľsko-

Slovensko 2014 – 2020.  

 09.06.2017 – prednáška tykajúca sa stylingu a módy v Rzeszowe (PL) – 16 žiakov 

odevného dizajnu + Mgr. Gemzíková 

 zapojenie 5 študentov do súťaže  Carpathian Art of Fashion vyhlásenenej autorom 

projektu o najlepšiu autorskú kolekciu. Výherkyňou súťaže sa na slovenskej strane 

stala Zuzana Ľos Božiková žiačka 4.G triedy, 

  15.-16.09.2017 – veľkolepá módna prehliadka v poľskom Tyczyne s vyhodnotením 

súťaže  – 25 účastníkov. 

 ŠPORTOVÉ AKTIVITY : 

 I. a III. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníkov  

 Lyžiarsky výcvikový kurz  pre žiakov 1. ročníka  (20.02. – 24.02.2017, 

Ľubovnianske Kúpele) 

 II. a IV. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník  

 Kurz na ochranu života a zdravia pre študentov 3. ročníka (05.06.-07.06.2017, 

Slovenský Raj, okolie Svidníka) 

 Športový deň  – v lyžiarskom stredisku Medvedzie (02.02.2017) 

 Počas celého roka krúžková činnosť zameraná na loptové hry, posilňovanie. 

 BESEDY: 

 Besedy  so psychológmi z Centra pedagogicko–psychologického poradenstva 

a prevencie vo Svidníku 

- „Ako čo najefektívnejšie študovať (pamäť, učenie, relaxácia)“ pre žiakov            

1. ročníka,   prednášateľ:  Mgr. Katarína Paňková (16.11.2016) 

-  „Medziľudské vzťahy, vzťahy  v triede, vzťah učiteľ – žiak.“ pre žiakov 2. ročníka, 

prednášateľ: Mgr. R.Otolleová (09.11.2016) 

- „Stratégia prípravy na maturitnú skúšku“ - 4. ročník   - Mgr. Katarína Paňková  

(06.02.2017) 

- „Agrasia a deštrukcia – príčiny a prejavy“ – 3. ročník, Mgr. Renáta O´Tooleová 

(14.02.2017) 

- „Rizika práce v zahraničí“ – 3. ročník, Mgr. Jana Ducarová (02.03.2017) 

- „Osobnosť žiaka, vlastnosti osobnosti, sebapoznávanie a regulácia“ - 1.ročník -  

Mgr. Jana Ducarová (10.05.2017) 
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-  „Profesijná orientácia“ ( 3. ročník) – Mgr. Renáta O´Tooleová 

 Prezentácia ďalšieho štúdia na VŠ: 

- Mária Oleárová – prezentácia štúdia na Prešovskej univerzite 

- Gbur Jaroslav – prezentácia štúdia PZ SR  20.04.2017 

 KULTÚRNE PREDSTAVENIA: 

 divadelné predstavenie Jana z Arku – DJZ Prešov (27.10.2016) 

 multimediálne predstavenie s protidrogovou tematikou „Cesta do tmy“ – kino Svidník  

(23.03.2017) 

 EXKURZIE: 

 exkurzia do priestorov FMK v Trnave v rámci ocenenia projektov v súťaži Príklady 

dobrej praxe výučby mediálnej výchova – Dobré média (09.02.2017) 
Z: Mgr. Kocurová 

 odborná exkurzia z DVK -  Medzilaborce –  výber žiakov umeleckých odborov  

(01.03.2017) 

 prehliadka pravoslávneho chrámu s výkladom 

 návšteva múzea moderného umenia A.Warholu vrátane odborného sprievodu 
Z: Mgr. Gencová 

 ĎALŠIE AKTIVITY: 

 Deň zdravej výživy – príprava jedál, besedy o zdravej výžive  

 Mikuláš 2016 – (4.G) 

 imatrikulácia prvákov – (3.G) 

 spolupráca pri celonárodnej verejnej zbierke „Biela pastelka“ na podporu 

nevidiacich a slabozrakých občanov 

 spolupráca pri celonárodnej verejnej zbierke „Hodina deťom“ 

 deň otvorených dverí 

 aktívna účasť na predajnej predvianočnej akcií v POS vo Svidníku 

 ples umelcov (3.G) 

 

 Pokračovanie v  medzinárodnej spolupráce so školami  

v Poľskej republike: 

  Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru 

v Portugalsku: 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASQUILHOS, Quinta dos Casquilhos , Barreiro  

v Taliansku:  

 L.V. BERTARELLI , Corso Porta Romana , Milano 
v Grécku: 

 11TH LYCEUM PERISTERIOU, Skamandrou 73 , Athens 

v Španielsku: 

 IES DISTRICTE MARITIM, Av Balears 62, Valencia 
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J/ PROJEKTY 

Realizované projekty 

 Projekt ERASMUS+KA1 Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov   

- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár 

- "Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového a tvarového a grafického dizajnu"                  

/ vzdelávacia mobilita jednotlivcov/, č. 2016-1-SK01-KA102-022312 

- Naša škola  vyslala  13 študentov a 4 učiteľov na dve dvojtýždenné stáže do 

partnerskej  školy - Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego 

Projektowania Ubioru a SUPŠ v Ustí nad Orlíci . 

- 1.turnus  sa uskutočnil v termíne od 9. januára do 20. januára 2017 a vycestovalo    

9 študentov študijného odboru odevný dizajn a 2 učitelia (Mgr. Gemzíková,           

Ing.  Maťašová). V rámci projektu vytvorili 9 papierových modelov, ktoré boli 

prezentované na JUNG FASHION SHOW v Krakowe a na rusínskom festivale vo 

Svidníku. Všetci zúčastnení študenti získali certifikáty.      

- 2. turnus sa uskutočnil v termíne od 13.marca do 24. marca 2017 a vycestovalo 6 

študentov študijného odboru propagačná grafika (3.G) a 2 učitelia Mgr. Sopková 

a Mgr. Džupinová.  Tento turnus bol zameraný na tvorbu papierových obalov 

a nadviazal na predošlý turnus študentov, ktorí sa zaoberali realizáciou papierových 

modelov. 

Projekt získal finančnú podporu 24 134,- EUR  

 Projekt ERASMUS+, Aktivita nadnárodnej spolupráce - "Using eTwinning in KA2 

School-to-school Partnership" -   č. zmluvy: 2016-TCA-001  

- vypracovala a koordinátor:   Mgr. Darina Kocurová 

- Zámerom projektu bola účasť na kontaktom seminári neďaleko Prahy organizovaného 

Českou národnou agentúrou Erasmus+ programu s názvom: Používanie eTwinningu v 

KA2 „School-to-school“ partnerstvách, ktorého sa zúčastnila Mgr. Kocurová 

- Projekt získal finančnú podporu 180,- EUR 

 Rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2016 

- vypracoval: Mgr. Pavel Olejár 

- koordinátor: Mgr. Jana Nogová 

- Projekt bol schválený čiastočne  a škola získala FP na vybavenie telocvične (žinenky, 

rebriny, futbalové a volejbalové lopty, basketbalová doska s košom, bedmintonový 

set, florbalová bránka, kužeľový set, značkovací set klobúčikov.) 

- Projekt získal finančnú podporu 1 650,- EUR  

 

 

Navrhnuté projekty  pre šk.rok 2017 - 18 

 Projekt ERASMUS+KA1 Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov   

 schválený 

- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár 

 "Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redessing v móde a obalovom 

dizajne". / vzdelávacia mobilita jednotlivcov/, č. 2017-1-SK01-KA102-035038 

 (vypracovala:  Mgr. Martina Gemzíková) 

- Projekt by mal nadviazať na úspešný minuloročný projekt v Krakowe a to pre 

študentov odevného dizajnu (1 stáž).  Študenti propagačnej grafiky sa zúčastnia stáže 

v českom meste Ustí nad Orlíci.   
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- Projekt je určený pre 18 študentov odborov ODI a PG a 2 sprevádzajúce osoby 

- Trvanie projektu: 01. 09. 2017 - 31. 08. 2018 

- Projekt získal finančnú podporu 29 751,- EUR  

 Projekt ERASMUS+ KA2  Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov    

schválený 

- koorinátor: Mgr. Darina Kocurová 

- "Filmmaking journey: From scratch to screen" 

- č.zmluvy: 2017-1-SK01-KA219-035319_1  (vypracovala     Mgr. Kocurová 

- Cieľom projektu je vytvoriť kompletný vzdelávací program v základoch filmovej 

tvorby, ktorý by spĺňal požiadavky vzdelávacích systémov všetkých zapojených škôl. 

Zároveň budú žiaci zapojených škôl postupne vzdelávaní v tomto programe počas 

dvoch rokoch existencie projektu. Okrem daného programu budú hlavným 

hmatateľným výsledkom projektu krátke filmy na tému mediálnej výchovy vytvorené 

žiakmi v medzinárodných tímoch. Asociovaným partnerom projektu je Trnavská 

univerzita, Fakulta masmediálnej komunikácie, ktorá nám zároveň poskytne priestor 

v ich profesionálnom filmovom štúdiu na záverečné spracovanie filmových 

produktov a na nahrávanie ďalších filmových výstupov projektu.  

- Partneri:  

- Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro, Portugalsko 

- 11th Lyceum Peristeriou, Atény, Grécko 

- IES Fidiana, Cordoba, Španielsko 

- SUPS sv. Anežky České, Český Krumlov, Česká republika 

- Trvanie projektu: 01. 09. 2017 - 31. 08. 2019 

- Projekt získal finančnú podporu: 29 900,00 EUR 

 

 

K/ VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU NA ŠKOLE 
V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná žiadna inšpekcia: 
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L/ PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 
       V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu SPŠ disponuje nasledovnými 

priestormi, určenými na všeobecné, odborné a praktické vzdelávanie. V škole po rekonštrukcií 

máme 13 učební vrátane odborných učební: 

- 2 učebne informatiky obsahujúce 26 počítačov (16+10), 2 skenery a 2 laserové tlačiarne 

a jednu multifunkčnú atramentovú farebnú tlačiareň. 

Všetky počítače sú pripojené na Internet a prepojené do školskej počítačovej siete s NAS 

serverom. Vo vyučovacom procese sú využívané najmä na výučbu informatiky, základov 

umeleckej prezentácie, počítačovej grafiky, intermediálnej tvorby ale aj ako súčasť 

vyučovania  iných odborných predmetov (písmo, navrhovanie, prax, grafika vizuálnych 

komunikácií). Mimo vyučovania sú využívané na voľný prístup študentov školy k IKT 

a prípravu študentov na vyučovacie hodiny. Učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou. 

K dispozícii sú aj 3 multimediálne  notebooky. 

Vedenie školy plánuje v tomto školskom roku vynoviť jednu učebňu informatiky. 

- jazyková učebňa - jazykové laboratórium (ANJ) bola zrealizovaná vďaka rozvojovému 

projektu MŠ SR Jazykové laboratóriá pre zákl. a str. školy „Mobilné jazykové laboratórium 

pre SPŠ odevnú vo Svidníku“. Učebňa je vybavená 6 multimediálnymi  notebookmi, 

dataprojektorom a interaktívnou tabuľou, softvérovým kompletom pre anglický a nemecký 

jazyk, magnetofónom a knižným fondom.  

- odborná učebňa 122 -  je vybavená knižným fondom pre cudzie jazyky a interaktívnou 

tabuľou. Učebňa sa využíva na vyučovanie teoretických predmetov.  

- videoučebňa, v ktorej sa nachádza 1 TV box napojený na internet a školskú počítačovú sieť, 

dataprojektor, domáce kino, videorecorder a klasický televízor.  Miestnosť využívame hlavne 

na  premietanie filmov z CD, DVD a VHS kaziet a iných videoedukačných materiálov 

z internetu a školskej siete, školských prezentácií a taktiež na  besedy, prednášky a  školské 

výstavy študentských prác. 

-  šijacia dielňa je vybavená potrebnou šijacou, podlepovacou a žehliacou technikou. 

V školskom roku 2016-17 boli zakúpené: 

 1-ihlové priemyselné šijacie stroje s viazaným stehom značky JUKI v počte 8ks, 

 krajčírske busty - 3ks 

 lis na poťahovanie gombíkov + piston na poťahovanie (veľkosť 24) 

 lis na nitovanie + piston k nitovaniu ( 6 mm) 

 drobná odevná príprava (šijacie nite, podlepovací materiál, ozdobné prymky...)  

 Dielňa sa využíva pre výuku odborného predmetu odevná tvorba. Mimo vyučovania je 

využívaná na krúžkovú činnosť 

- ateliér modelársky, ktorý sa využíva na modelárske techniky (napr. modelovanie so sadry, 

z hliny), maľbu na sklo, hodváb a iné výtvarné techniky 

- ateliér výtvarný , ktorý sa využíva na výuku výtvarných predmetov  

- ateliér grafiky, ktorý sa využíva pre študijný odbor propagačná grafika na grafické techniky 

v rámci predmetu prax a je vybavený 2 grafickými lismi 

- ateliér kresby je vybavený kresliacimi stojanmi a je využívaný na výuku figurálneho 

kreslenia a figurálnej tvorby 

- grafické štúdio – GRAFIT – využíva sa na tlač propagačných predmetov v rámci záujmového 

vzdelávania, ale aj  počas hodín praxe. Je vybavené PC, farebnými  tlačiarňami, skenerom, 

lisom na textil, lisom na hrnčeky a rezacím plottrom.  

- fotoateliér je vybavený niekoľkými poloprofesionálnymi digitálnymi fotoaparátmi značky 

CANON v počte 6 ks (CANON 600D -2ks, CANON 700D – 1 ks, CANON 100D – 2ks, 

CANON 80D – 1ks), sadou poloprofesionálnych objektívov, zrkadlovkou OLYMPUS E-420 
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s 2 objektívmi, klasickou kinofilmovou zrkadlovkou CANON EOS 300 a kompaktným 

fotoaparátom zn. CANON. Príslušenstvo fotoateliéru pozostáva z profesionálnej štúdiovej 

zostavy  zábleskových svetiel s elektronickým odpaľovaním bleskov (3ks  veľkoplošné 

softboxy s príslušenstvom), sadou trvalých výkonných svetiel s príslušenstvom,  fotostanom 

a fotostolom s príslušenstvom a osvetlením, niekoľkými statívmi, bielym a rôznofarebnými 

pozadiami na držiakoch, systémovým fotobleskom  Canon 430EX a ďalšími doplnkami. 

K dispozícii je aj  množstvom odbornej literatúry zameranej na fotografiu a úpravu fotografií 

v počítači.  

Škola zároveň  disponuje  dvoma  digitálnymi  videokamerami zn PANASONIC a SONY, 

doplnkovým kamerovým  LED svetlom, špičkovým kamerovým mikrofónom zn. RODE, a 

taktiež 2 laminovacími zariadeniami a rezačkou.  

V hlavnej budove je vo vestibule školy orientačná tabuľa  s televízorom. Žiaci a zamestnanci 

školy majú k dispozícii zrekonštruované  sociálne zariadenia. Škola ma vlastnú kotolňu. Chodby 

a ostatné priestory školy sa esteticky upravujú prácami našich študentov. 

Klub – malá telocvičňa 

Telocvičňa sa využívala počas vyučovania od 7. 40 – do 14.45 hod. pondelok a utorok. 

V odpoludňajších hodinách prebiehala krúžková činnosť školy. 

Telocvičňa je vybavená dostatočným množstvom volejbalových a basketbalových lôpt. 

Na gymnastiku máme dve doskočné kozy, dva odrazové mostíky, dve švédske debny.   

K dispozícií máme bedmintonové rakety, švihadla, fit lopty, tenisové rakety a florbalové 

hokejky. 

V rámci rozvojového projektu bolo obnovené vybavenie telocvične: žinenky, rebriny, 

futbalové a volejbalové lopty, basketbalová doska s košom, bedmintonový set, florbalová 

bránka, kužeľový set, značkovací set klobúčikov. 

Vyučujúca TŠV Mgr. Nogová absolvovala školenie učiteľov TEV „Začni s bedmintonom“ 

v rámci ktorého škola obdŕžala učebný materiál „Učiteľský manuál a plány jednotlivých 

akcií“ a bedmintonové sety so sieťami a košíkmi. 

KLUB - Posilňovňa –  prenájom (KIM klub ) 

- škola využíva podľa potreby prednostne a bezplatne 

- prebiehajú tu hodiny podľa plánov pre 1. až 4. ročník 
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M/ FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Pridelené finančné prostriedky od VÚC za rok 2016 

Spolu: 409 195,- EUR 

 bežné výdavky  -                    409 195,- EUR 

z toho účelové: 

- maturita     1 723,- EUR 

- lyžiarsky kurz     3 000,- EUR 

- rozvojový projekt „Telocvičňa“  1 650,- EUR  

- mimoriadne výsledky žiakov   2 000,- EUR 

- vzdelávacie poukazy    3 639,- EUR 

- jubilejné odmeny    2 253,- EUR 

- kreditové príplatky    1 187,- EUR 

- hmotná zainteresovanosť   2 672,- EUR 

- oprava prístreškov, chodníkov a obrub.   35 000,- EUR   

- oprava vykurovacích telies   3 000,- EUR 

- odstupné     5 107,- EUR 

- odchodné     2 043,- EUR     

 kapitálové výdavky  -                   0,-  EUR   

viď. Príloha č.1 – Rozbor hospodárenia 

       Príloha č.2 – Čerpanie rozpočtu 

       Príloha č.3 – Súvaha 

2. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít v šk. roku 2016/17 

     Príjmy na účet Rodičovského združenia (RZ) pri SPŠ Svidník v šk. roku 2016-17: 

- dobrovoľný rodičovský príspevok           1 079,11  EUR 

- príjem zo sponzorského            50,00  EUR  

- zostatok zo šk.roku 2015-16       1 973,96  EUR 

S p o l u :                3 103,07  EUR 

 Výdavky  boli na:   

- príspevok  na súťaže  - športové      84,83 EUR 

- príspevok na súťaže – návrhárske, výtvarné     96,35 EUR 

- príspevok školské akcie         194,05 EUR 

- príspevok na mimoškolskú činnosť  

     ( nákup výtvarných potrieb)       96,74 EUR 

- príspevok na mimoškolskú činnosť  

     (nákup odevných materiálov)      278,89 EUR 

- propagácia školy       115,46 EUR 

- trička pre žiakov  1.roč. (uchaľák)       50,00 EUR 

- nákup kníh a časopisov (ocenenie žiakov)     199,30 EUR 

- IVT (PC)                      31,10 EUR 

- iné /Deň učiteľov)         44,80 EUR 

S p o l u:              1 191,52 EUR 

Zostatok zo šk. roku 2016/17     1 911,55 EUR 

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov za šk. rok 2016/17 

- projekt „ERASMUS+KA1“     24 134,- EUR 

„Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového  a tvarového a grafického dizajnu“- 2016-1-

SK01-KA102-022312“  
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N/ CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE 

ROZVOJA ŠKOLY  
Hlavné ciele: 

 Skvalitňovanie výchovno–vzdelávacieho procesu, za účelom zvyšovania úrovne 

všeobecno-vzdelávacej a odbornej prípravy absolventov 

 Skvalitňovanie pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie výchovno-

vzdelávacích cieľov a zvyšovanie ich zodpovednosti za dosahované výsledky 

 Zapájanie sa do projektov 

Splnenie cieľov: 

 V práci s talentovanými žiakmi boli dosiahnuté významné úspechy v jednotlivých 

súťažiach. 

 Veľmi dobré výsledky žiaci dosiahli z praktickej časti odbornej zložky, čím sa preukázala 

ich dobrá pripravenosť v odbore. 

 V tomto školskom roku sa podarilo vypracovať  1 projekt – Erasmus+KA1, 1 projekt – 

Erasmus+KA2. Obidva projekty boli schválené.  

 V tomto školskom roku škola zrealizovala tieto projekty:   

- Erasmus + KA1,   

- Erasmus + KA2, 

- Rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti TŠV – 

dovybavenie telocvične 

- zapojila študentov do projektu Carpatian fashion Art 

 Škola pokračovala v realizácii  školských projektov (Škola podporujúca zdravie, Škola 

bez alkoholu, drog a cigariet) 

 

P/ UPLATNENIE ABSOLVENTOV  
 4- ročné maturitné štúdium 

V tomto školskom roku v 1 triede maturitného štúdia sme mali 17 úspešných maturantov, a ich 

uplatnenie je následovné:  

- prijatí na VŠ, VOŠ   -    7 / 41,2 %  žiakov 

- zamestnaní    -    2 / 11,8 %  žiakov 

- sú evidovaní na úradoch práce -    3 / 17,4 %  žiakov 

- nezistení    -    5 /  29,4 % žiakov 

 pomaturitné štúdium (VOŠ) 

V tomto školskom roku v  pomaturitnom štúdiu sme mali 7 úspešných absolventov, a ich 

uplatnenie je následovné:  

- prijatí na VŠ      -   1 / 14,3 %  žiakov 

- zamestnaní    -   5 / 71,4 %  žiakov 

- sú evidovaní na úradoch práce -   1 / 14,3 %  žiakov 

- nezistení    -   0/  0 % 
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SWOT ANALÝZA  SPŠ SVIDNÍK 

Silné stránky Slabé stránky 

 kurikulum a kultúra školy 

 kvalifikovanosť učiteľov 

 integrácia IKT, PC gramotnosť učiteľov 

a žiakov, 

 prístup žiakov na internet, možnosť práce na 

počítačoch v mimovyučovacom čase, 

 zapájanie sa do vypracovania projektov, 

 spolupráca s PSK, RŠ, RR, študentskou radou 

a verejnosťou, 

 dlhoročná dobrá tradícia školy v regióne, 

 dobrá adaptabilita žiakov na trhu práce, 

 úspechy žiakov pri reprezentácii školy, 

 pravidelné atraktívne módne prehliadky 

a výstavy aj v okolitých okresoch, 

 možnosť pokračovania v štúdiu na VŠ 

 postupné zariaďovanie odborných učební školy 

modernou technikou (interaktívne tabule – 3ks, 

IKT- počítače, digitálny  fotoaparát, 

videokamera, dataprojektor) 

 výtvarný charakter školy – lepšia komunikácia 

so žiakmi v menších skupinách 

 tvorivé stretnutia našich žiakov a učiteľov so 

žiakmi a učiteľmi iných škôl ( v rámci projektu 

Erasmus+K1 – s poľskými študentmi, v rámci 

projektu Erasmus+K2 – s anglickými, 

francúzskymi, talianskymi,  španielskymi, 

gréckymi a portugalskými  študentmi 

a učiteľmi) 

 estetické interiéry školy 

 estetický exteriér školy 

 možnosť pokračovať na škole v pomaturitnom 

vyššom odbornom štúdiu  

 zníženie atraktívnosti školy z hľadiska 

geografického umiestnenia školy v regióne, 

 žiaci pochádzajú z menej solventných 

rodín, a preto nemajú dostatok finančných 

prostriedkov na štúdium na VŠ, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rozvoj školy, znížený normatív na 

umelecké odbory 

 fyzicky opotrebovaný a poškodený nábytok 

v triedach a kabinetoch  

 

Príležitosti Ohrozenia 

 zlepšiť atraktívnosť a image školy v rámci 

regiónu, 

 zapojiť školu do projektov v umeleckej oblasti, 

 spolupráca a výmena skúsenosti s partnerskými 

školami v zahraničí,  

 možnosť žiakov zapájať sa do mimoškolskej 

činnosti, množstvo rôznorodých aktivít, 

 zapájaním sa do medzinárodných aktivít 

realizovať výmenné pobyty, spoločné výstavy, 

výmenu skúsenosti žiakov, učiteľov, vedenia 

školy s partnermi EÚ. 

 

 nepriaznivý demografický vývoj – 

prípadne zníženie záujmu o štúdium na 

škole 

 veľký počet stredných škôl v okrese 

a regióne, 

 rast cien cestovného a ubytovania v DM 

pokles žiakov z iných okresov ako Svidník 

a Stropkov. 

 zhoršenie sociálneho zázemia 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy 

 nedostatočné spoločenské docenenie 

učiteľov 
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ĎALŠIE INFORMÁCIE  

A/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Zo strany vedenia školy a všetkých zamestnancov sa venovala zvýšená pozornosť dodržiavaniu 

psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania v škole. 

- pri zostave rozvrhu hodín 

- pri dodržiavaní času prestávok 

- možnosť stravovania študentov v školskej jedálni SOŠ arm.gen. L. Svobodu vo Svidníku 

- hygienické zariadenia školy 

- zabezpečené upratovanie a čistota školy 

- úprava zelene v areáli školy 

- organizovanie besied a prednášok za účelom zlepšenia psychohygienických podmienok – 

so zameraním na: 

 zdravý spôsob života, posilnenie duševného a telesného zdravia, 

 sebapoznanie, sebavedomie,  

 pocit spokojnosti a vyrovnanosti 

- poradenská činnosť výchovného poradcu 

B/ Voľnočasové  aktivity školy  

Študenti mali možnosť zmysluplne využívať voľný čas dobrovoľnou činnosťou v záujmových 

útvaroch. V ponuke bolo 8 krúžkov z ktorých si študenti mohli vyberať podľa osobných 

záujmov, niektorí sa rozhodli navštevovať viacero krúžkov. 

- Textilné a výtvarné techniky, Mgr. Uramová 

- Grafické štúdio - Grafit, Mgr. Gencová,  

- Grafické techniky a grafický dizajn, Mgr. Gemzíková,  

- Figurálna kresba, Mgr.art. Tomáš Olijár 

- Tvorivá dielňa – modeling, Ing. Maťašová 

- Tvorivá dielňa - módny dizajnér, Ing. Koreňová 

- Fotografický krúžok, Ing. Kucer 

- Pohybové aktivity, Mgr. Nogová 

Za prácu a úspešné výsledky Rada rodičov v priebehu šk. roka ocenila jednotlivcov a  kolektívy 

študentov vecnými oceneniami. 

 

C/ Spolupráca školy s rodičmi a inými organizáciami 

- Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Vedenie školy sa aktívne realizuje aj 

pri riešení akýchkoľvek podnetov zo strany rodičov, prijíma ich nové nápady, vypočuje si ich 

názory, rieši  problémy ktoré sa počas školského roka vyskytnú. Taktiež sme radi že sa časť 

rodičov zapojila do projektu Zdravá škola. 

- Veľmi dobré vzťahy má škola s Podduklianskou knižnicou, s Podduklianskym osvetovým 

strediskom – poskytnutie priestorov na výstavy, účasť na besedách, SČK – organizačné 

zabezpečenie a účasť pri darovaní krvi. 

 

Príloha č.1 – Rozbor hospodárenia 

Príloha č.2 – Čerpanie rozpočtu 

Príloha č.3 – Súvaha 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Olejár 

         riaditeľ školy 


