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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 
2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

ŠKOLA ÚŢITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA 
Adresa školy: 034 01 Ruţomberok,  Scota Viatora 6 

Telefónne čísla školy: 
Sluţobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

044 4305511, 044 4322596 – kancelária,  044 4322597 - riaditeľka  
nemá sluţobný mobil                                                  

Faxové čísla školy:  
 

044 4305512 

Internetová stránka školy: 
 

www.suvrk.edu.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat@suvrk.edu.sk 
skolnikova@suvrk.edu.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

škola nemá súčasti  

Zriaďovateľ: 
 

Ţilinský samosprávny kraj, 
Ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Danica Školníková, RNDr. 

Zástupca 
pre pedagogickú činnosť 

Miroslava Macháčková, Ing. 

Zástupca 
pre ekonomiku 

Ľudmila Malenčíková, Ing. 

Výchovný poradca 
 

Katarína Ţerebáková, Mgr. 

Koordinátor prevencie 
 

Jozef Martiška, Mgr. 

Školský psychológ 
 

Michaela Bieleková, Mgr. 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1 Predseda: Michal Slašťan, Ing.  delegovaný za VUC 

2 Marta Tyrolová, Mgr. - podpredsedkyňa volená za pedagogických pracovníkov  

3 Roman Rembovský, Mgr.art. volený za pedagogických pracovníkov  

4 Iveta Podskubová volená za ostatných pracovníkov  

5 Ján Zákopčan, Ing. volený za rodičov 

6 Martina Mojšová, Bc. volená za rodičov 

7 Stanislav Dibdiak volený za rodičov 

8 Janka Šebestová, Mgr. delegovaná za VUC 

9 Peter Polák, PhDr. delegovaný za VUC 

10 Dušan Lauko delegovaný za VUC 

11 Barbora Tatarková volená za študentov 
Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 17. december 2008 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
- Pedagogická rada školy  - vyjadruje sa k rozhodnutiam riaditeľky školy, posudzuje a schvaľuje 

vnútorné predpisy školy, hodnotí výsledky vzdelávania a výchovných  opatrení, stanovuje kritéria 
pre prijímacie konanie   a pod.    

- Umelecká rada školy   -  rozhoduje o činnosti v oblasti výtvarného vzdelávania a prezentácie školy 
na verejnosti (výstavy, súťaţe, ...), posudzuje a vyjadruje sa ku kritériám prijímacích skúšok. 

 

5A. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2010 Stav k 31. 08. 2011 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 3 67 3 1 - 3 62 3 1  

2. ročník 3 62 2 - - 3 76 2   

3. ročník 3 77 1 - - 3 79 1   

4. ročník 3 80 1 - -      

5. ročník - - - - -      

6. ročník - - - - -      

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník - - - - -      

2. ročník 1 19 - - -      

Externé a kombinované štúdium - - - - -      

Spolu: 13 305 7 8 0 9 196 6 1 0 
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5C. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  0 4 1 5 0 4 1 5 

2. ročník  2 1 0 7 1 1 0 7 

3. ročník  1 6 0 14 1 6 0 14 

4. ročník  1 6 1 12 1 5 1 12 

5. ročník - - - - - - - - 

Spolu: 4 17 2 38 3 16 2 38 

Spolu CH + D: 21 40 19 40 

 
 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŢIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

8222 6 Úţitková maľba 0,30 10 3A 4 16 16 10 
8297 6 Fotografický dizajn 0,50 11 3A 4 24 24 11 
8236 6 Textilné výtvarníctvo 0,30 9 3A 4 1 1 0 
8240 6 Tvorba hračiek a dekoratívnych 

predmetov 
0,30 10 3A 4 5 5 5 

8260 6 Propagačné výtvarníctvo 0,70 18 3A 4 19 19 16 
8261 6 Propagačná grafika 0,70 18 3A 4 36 36 18 
8298 6 Odevný dizajn 0,40 10 3A 4 10 10 9 
8270 6 Scénická kostýmová tvorba 0,30 9 3A 4 1 1 0 
8238 6 Reklamná tvorba 0,50 11 3A 4 11 11 11 

 

 Na zápis sa dostavilo 80 uchádzačov. 

 Do 1. septembra 2011 rodičia zrušili zápis v prípade 13 uchádzačov. 

 Z 1. ročníka SOŠ obchodu a sluţieb v Dolnom Kubíne po komisionálnej skúške prestúpila 1 ţiačka 
do 1. ročníka od 1. septembra 2011. 

 Dovedna bolo do 3 tried 1. ročníka prijatých 68 uchádzačov.   
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

8236 6 Textilné výtvarníctvo 0,30 9 3A 4 1 1 0 

8270 6 Scénická kostýmová tvorba 0,30 9 3A 4 1 1 0 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV 
 

 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

 slovenský jazyk 2,826 2,622 2,423 2,482 - - 2,588 
 anglický jazyk 2,626 2,512 2,908 2,954 - - 2,75 
 nemecký jazyk 3,32 2,767 2,853 3,158 - - 3,024 
 ruský jazyk  1,922 2,134 - - - - 2,028 
 dejepis 1,836 1,377 - - - - 1,606 
 informatika  1,761 1,408 1,318 - - - 1,495 
 matematika 2,731 3,215 -  -  - - 2,973 
 občianska náuka 1,321 1,557 1,535 1,362 - - 1,443 
 technické kreslenie 2,565 2,25 - - - - 2,407  
 dejiny výtvarnej kultúry 2,078 1,93 1,934 2,354 - - 2,074 
 výtvarná príprava 1,968 2,29 - - - - 2,129 
 navrhovanie - - 1,784 1,951 - - 1,867 
 technológie 1,843 2,17 2,15 2,167 - - 2,082 
 figurálne kreslenie 2,302 2,328 2,107 2,024 - - 2,190 
 písmo 1,485 1,37 - - - - 1,427 
 prax 1,708 1,492 1,681 1,726 - - 1,652 
 V 8 vyučovaných odboroch 

bolo ďalších 27 predmetov 
.......... 

       

Spolu:  2,133 1,925 2,103 2,106   2,067 

 
 

 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet ţiakov  304 100 294 100 
Prospech prospeli s vyznamenaním 21 6,907 43 14,626 

prospeli s priemerom 1,00 - - 1 0,340 
prospeli veľmi dobre 102 33,552 93 31,081 
prospeli 126 41,447 152 51,701 
neprospeli 46 15,131 5 1,701 
neklasifikovaní 9 2,960 - - 
celkový prospech za školu 2,101 X 2,059 X 

Správanie veľmi dobré 296 97,368 278 93,918 
uspokojivé 4 1,316 8 2,702 
menej uspokojivé 4 1,316 10 3,378 
neuspokojivé - - - - 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 24 796 100 26 311 100 
počet ospravedlnených hodín 24 521 98,890 25 825 98,153 
počet neospravedlnených hodín 275 1,109 486 1,847 
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8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

8222 6 úţitková maľba denné 3A 
8236 6 textilné výtvarníctvo denné 3A 
8240 6 tvorba hračiek denné 3A 
8260 6 propagačné výtvarníctvo denné 3A 
8261 6 propagačná grafika denné 3A 
8270 6 scénická kostýmová tvorba denné 3A 
8298 6 odevný dizajn denné 3A 
8297 6 fotografický dizajn denné 3A 
8237 7 modelárstvo a návrhárstvo odevov denné 5B 

Predmet Úroveň  Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  
79 63,3% 

Anglický jazyk B2 - - 
B1 57 57,0% 

Nemecký jazyk B2 - - 
B1 18 35,0% 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  79 61,414% 

Anglický jazyk B2 - - 
B1 57 56,102% 

Nemecký jazyk B2 - - 
B1 18 39,737% 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  73 2,56 

Anglický jazyk B2 0 - 
B1 57 2,93 

Nemecký jazyk 
 

B2 0 - 
B1 16 2,75 

Teoretická časť odbornej zloţky  73 2,15 

Praktická časť odbornej zloţky  79 2,25 
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B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

8238 6 Ručné výtvarné spracúvanie textílií denné 3A 2009 
     

 
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 34 0 0 

Muţi 16 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 50 0 0 

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra do 30 rokov 12 0 0 

do 40 rokov 9 0 0 

do 50 rokov 16 0 0 

do 60 rokov 11 0 0 

dôchodcovia 2 0 0 

Spolu (veková štruktúra): 50 0 0 

 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 12 

Muţi 2 

Spolu (kontrolný súčet): 14 

Veková štruktúra do 30 rokov 1 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 6 

do 60 rokov 5 

dôchodcovia 0 

Spolu (veková štruktúra): 14 

 
12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ţeny -   

muţi -   

do 30 rokov ţeny -   

muţi -   

do 40 rokov ţeny 1 ex doktorandské UMB BB 

muţi 2 ex VŠ –tretí predmet – TU TT; doktorandské FT Púchov 

do 50 rokov ţeny -   
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1 Etická výchova  132 hodín z 33 504     99,606% 

Celkový priemer (%): 99,606 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu  

Vychádzajúc z plánu práce bolo nadviazané na dobré skúsenosti pri organizovaní    rôznych podujatí, ktoré sa 
dobre osvedčili aj v predchádzajúcich rokoch. Boli to najmä: 

 besedy so psychologičkou Mgr. Bielekovou napr. na tému ako zvládať adaptáciu na nové prostredie pre 
1.roč.,ako zvládať stres pred maturitami pre 4.roč., či rôzne aktuálne problémy v ďalších ročníkoch, boli 
dohodnuté individuálne stretnutia, stretnutia s rodičmi i samotnými problematickými ţiakmi, boli nájdené 
spoločné východiská a odporúčania. Väčšia pozornosť sa venovala problematike ţiakov s vývinovými 
poruchami učenia, spolupracovali sme s odborníkmi, snaţili sa hľadať cesty pri riešení problémov, je nutné 
viac spolupracovať so špeciálnym pedagógom  

 uskutočnili sa besedy s pracovníkmi úradu práce o postupe pri hľadaní zamestnania pre 4.roč. Pre ţiakov 
boli pripravené propagačné materiály so stručným zorientovaním sa v tejto i v iných oblastiach.  

 besedy o profesijnej orientácii na pomoc pri voľbe VŠ pre ţiakov 3. roč. boli i  tentoraz realizované 
prostredníctvom  školskej psychologičky , ako aj formou individuálnych konzultácií a stretli sa s priaznivým 
ohlasom, niektoré triednické hodiny  boli tieţ venované tomuto okruhu otázok. 

 stretnutia s pracovníkmi Pálkovho protidrogového centra, ktoré oslovili hlavne 1. roč.. V oblasti prevencie 
rôznych závislostí a patologických javov úzko spolupracujeme i s mestskou políciou, psychologičkami Dr. 
Zacharovskou a  Mgr. Bielekovou, plánujeme ešte zintenzívniť túto podobu riešenia problémov. Špeciálne 
k tejto téme bolo zrealizované i výchovné podujatie hudobného charakteru „Schody do seba“, ktoré sa 
stretlo vďaka jeho forme i autobiografickému charakteru s priaznivým ohlasom. 

 pravidelné stretnutia s predsedami tried sa neosvedčilo, aktuálne informácie sa riešia prostredníctvom 
operatívnych stretnutí a aktualizovania  nástenky 

 riešenie rôznych problémov v školskom, rodinnom a mimoškolskom prostredí, pričom bola vyuţitá 
spolupráca s mnohými inštitúciami, najmä CPPS a PPP. 

 príprava a realizácii imatrikulácie pre ţiakov 1. roč., ktorú zabezpečili študenti 3.roč.  

 stuţkových slávností i rozlúčky študentov 4. roč., kde tieţ aktívne spolupracovali študenti niţších ročníkov. 

 besedy v rámci triednických hodín o slušnom správaní, o zdravom ţivotnom štýle, o rôznych patologických 
javoch v spoločnosti a ich hrozbe na mladý organizmus, hľadania ľudskejšej formy komunikácie i 
správania voči sebe navzájom. 

 poradenstvo pri zvládaní stresových a záťaţových situácií kaţdodenného charakteru  

muţi 1 ex doktorandské FT Púchov 

do 60 rokov ţeny -   

muţi -   

dôchodcovia ţeny -   

muţi -   

Spolu: 4  - 
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 poradenstvo pri výbere vysokých škôl, nadstavbových či rekvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania. 
Bolo potvrdených 149 prihlášok na VŠ – 4.A 48 , 4.B 15 , 4.C 54, 4.D 32. Mnohí študenti skúšajú moţnosti 
prázdninových brigád v zahraničí. Momentálne je 24 študentov uţ prijatých na VŠ umeleckého  a 
pedagogického zamerania a mnohí ešte budú skúšať šťastie.  

 organizovanie návštev divadelných predstavení hromadného charakteru je prakticky na ústupe z 
 viacerých dôvodov, jednotlivci vyuţívajú ponuku KD, keď hosťuje niektorá z bratislavských scén. Predsa 
len sa nám po dlhom čase podarilo navštíviť Bábkové divadlo na rázcestí v B. Bystrici a spoločne 
zhliadnuť netradičné predstavenie „Sarkofágy a bankomaty“, po ktorom nasledovala veľmi zaujímavá 
beseda o tvorbe bábok. 

 v spolupráci s CVČ boli pre triedy organizované besedy na rôzne témy - zdravý spôsob ţivota, správne 
drţanie tela, závislosti 

 úsilie o tvorbu školského časopisu stroskotalo z viacerých dôvodov, podarilo sa vytvoriť dve čísla 
v elektronickej podobe len vďaka jednému študentovi 

 podobne dopadla aj karnevalová akcia ţiačok 1. ročníka, ktorej sa zúčastnil minimálny počet záujemcov, i 
keď bolo všetko zabezpečené.  

 Ţiacka školská rada bola tieţ predmetom záujmu len malej skupinky prváčok, hoci bolo zorganizovaných 
viacero stretnutí a zintenzívnená propagácia 

 
Veľmi oceňujem spoluprácu so psychologičkou Mgr. Bielekovou, taktieţ si veľmi cením snahu hŕstky 
nadšencov z radov študentov i pedagógov ktorí sú napriek pretrvávajúcim nepriaznivým okolnostiam 
/nezáujem, pasivita, preťaţenosť / naďalej ochotní spolupracovať. 
 

                                               Mgr. K. Ţerebáková, výchovný poradca 

 

 Vyhodnotenie činnosti koordinátora prevencie  

 Kaţdoročná spolupráca s odborníkmi z Pálkovho centra v Ruţomberku. Uskutočňujú sa vopred dohodnuté 
stretnutia so študentmi. Primárne zamerané na prvé ročníky. V prípade potreby aj so študentmi ostatných 
ročníkov. 

 Stretnutie protidrogových koordinátorov v rámci mesta Ruţomberok pod vedením  PaedDr. Viera Benkovej, 
na ktorom prebehlo celkové zhodnotenie činnosti na jednotlivých školách, poukázanie na moţné problémy a 
ich následné riešenie. 

 Účasť na seminári pre koordinátorov prevencie v stredných školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja pod názvom „ Koordinátor prevencie a jeho 
miesto v škole“ 

 V rámci funkcie protidrogového koordinátora stretnutia vo vybraných triedach, pri ktorých boli aplikované 
niektoré techniky na lepšie sebahodnotenie študenta. Ďalej vypočutie a  analýza ich názorov a postojov na 
rodinu a výchovu, uskutočňované formou dialógov. 

                      
          Mgr. J. Martiška, koordinátor 

prevencie 

 
  Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie  

Boli spomenuté v správach výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie. 

 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 

 Multimediálne prezentácie  

Škola má vlastnú webovú stránku (www.suvrk.sk), ktorá sa aktualizuje podľa potreby. Sú na nej uvedené 
všetky informácie o ţivote v škole, o študijných odboroch, o aktivitách študentov mimo vyučovania, o ich 
úspechoch pri účasti na súťaţiach a podobne.  
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Jednotlivé ODD archivovali práce študentov na CD.  
  
Ţivot školy sa pravidelne propagoval v mestskej a regionálnej tlači (Ruţomberský hlas, Spoločník, Liptov), 
maturitné práce ţiakov školy boli propagované v mestskej televízii Ruţa. Rozsiahlejšie články o práci ţiakov 
a učiteľov našej školy uverejnili  odborné časopisy DESIGNUM a Remeslo_Umenie_Dizajn.     

 
 Spolupráca školy s rodičmi 

Dvakrát za školský rok – pri štvrťročnom a ¾-ročnom informatívnom hodnotení prospechu, správania 
a dochádzky – sa konali plenárne stretnutia rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy. Rodičia boli 
informovaní o práci v škole a prosperite svojho dieťaťa. Okrem toho triedni učitelia zvolávali triedne stretnutia 
podľa potreby, alebo prizývali rodičov jednotlivo k riešeniu problémov ich detí. 

Rodičovské zdruţenie (RZ) sponzorsky podporuje podľa svojich moţností projekty schválené škole, ako aj 
účasť študentov na rôznych súťaţiach, na ktorých ţiaci reprezentujú školu.  

RZ finančne zabezpečuje vecné dary v súťaţiach, ktoré organizuje škola. 

RZ sponzorsky podporuje plenér študentov 1. ročníka, lyţiarsky kurz študentov 2. ročníka a Kurz na ochranu 
zdravia študentov 3. ročníka (úhrada dopravy). 

Na konci školského roka RZ odmenilo najlepších študentov kaţdej triedy knihami. 

Vďaka RZ sme mohli zaloţiť, postupne vybavujeme prístrojmi a doplňujeme kniţničný fond multifunkčnej 
odbornej kniţnice. 

 
 Formy prezentácie školy na verejnosti  

Formy prezentácie školy na verejnosti  úzko súvisia s jej odborným výtvarným zameraním. Prezentácie sú 
v rámci mesta, kraja, Slovenska, prípadne medzinárodnom, podľa  rozsahu tej - ktorej aktivity. Pravidelné sú 
módne prehliadky, účasť na výtvarných súťaţiach, účasť na výstavách výtvarných prác, prípadne 
organizovanie vlastných výstav podľa toho, ktoré výtvarné oddelenie sa prezentácie zúčastňuje. 

V novembri 2010 vystavovali pri príleţitosti 10. výročia školy v Liptovskom múzeu v Ruţomberku svoje práce 
pedagógovia školy spolu s najlepšími študentskými prácami. Pri tejto príleţitosti škola vydala katalóg 
s charakteristikou jednotlivých študijných odborov a prác ţiakov školy. Súčasťou katalógu bola aj jeho anglická 
mutácia. 

V máji 2011 sa konala v Liptovskom múzeu v Ruţomberku výstava najlepších maturitných prác školského roka 
2010/2011. Vernisáţ výstavy bola spojená s módnou prehliadkou maturitných prác študijných odborov odevný 
dizajn a scénická kostýmová tvorba. 

Absolventky pomaturitného špecializačného štúdia odboru modelárstvo a návrhárstvo odevov vystavovali svoje 
práce vo foyeri hotela Kultúra.  
 
Pravidelná účasť ţiakov školy – členov Klubu vysokohorskej turistiky na kaţdoročnej akcii „Čisté hory“ –  
zviditeľnenie školy v oblasti ekológie. 
 
Predmetová  komis ia  všeobecnovzde lávac ích predmetov:  

 Návšteva Liptovského múzea a galérie Ľ. Fullu  

 Príprava a vyhodnotenie vedomostného testu pre 1. roč. z SJL, ANJ, NEJ  

 Materiálno technické vybavenie vyučovania – učebnice, časopisy, kazety  

 Školský katalóg k 10. výročiu zaloţenia školy - preklad do anglického jazyka , jazyková úprava slovenského 
jazyka.  

 Výstava k 10. výročiu školy.   

 Zájazd do Talianska pre študentov a pedagógov školy. 

 Príprava a organizácia školského kola Olympiády v ANJ a NEJ.  
Víťazi školského kola: NEJ - Marek Černý  kategória 2D (vyučujúca Va), Magdaléna Šnürlová 
kategória 2C1,  Dominika Weissová  kategória 2D   
Študenti sa stali víťazmi okresného kola a postúpili do krajského. V okresnom kole v porote pracovali 
Tyrolová a Valášková. 
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 Prekladové práce školského katalógu do anglického jazyka.   

 Vydanie školského časopisu  

 Organizácia školského kola HK aj s recitáciami aj z cudzojazyčnej literatúry. 
Víťazom sa stala  Nina Tarasovičová  v próze, postúpila  do okresného kola,  kde obsadila 1. miesto. 
Adriana Dubovcová   vyhrala školské kolo v oblasti poézie a postúpila do okresného kola, kde získala 3. 
miesto.  
V cudzojazyčnej recitácii sa víťazmi stali Magdaléna Schnürlová (ANJ, NEJ), Michaela Gregorcová (RUJ), 
Petra Škutová  ( RUJ, ANJ ) 

 Príprava a hodnotenie prijímacích testov  

 Hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov a slovenčiny  

 Vydanie školské ho časopisu  

 Organizácia súťaţe Mladý Slovák - postup do krajského kola . 

 Organizácia súťaţe Priateľské kraje v zjednotenej Európe  

 Príprava a organizácia ústnych maturitných skúšok    

 Rozlúčka so štvrtákmi  

 Príprava a výstavka cudzojazyčných časopisov spojená so súťaţou   

 Organizácia kultúrnej exkurzie  do Viedne 

 Vydanie školského časopisu   

 Výstava maturitných prác v Liptovskom múzeu  
 
Oddelen ie  odevného diza jnu  a  scén icke j  kostýmove j  tvorby:   

Hneď na začiatku nového školského roka sme sa zúčastnili aktualizačného školenia pod vedením pracovníčky 
prešovského MPC týkajúceho sa metodiky tvorby maturitných zadaní z odborných predmetov. Intenzívne 
školenie v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov spolufinancované z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu absolvovala prevaţná väčšina odborných učiteľov.  

9. septembra 2010 sme navštívili výstavu bývalej absolventky našej školy - textilnej výtvarníčky Miry 
Podmanickej. Pod názvom "Biele miesto" prezentovala svoje diela v Centre Kolomana Sokola v Liptovskom 
Mikuláši. Výstavu navštívili študentky I.B, IV.B a II.P triedy.  

Počas druhého septembrového víkendu (v termíne od 10. - 12. septembra 2010) sa konalo aj dlho očakávané 
finále medzinárodnej študentskej súťaţe "Sami dla sebia" v poľskom meste Sieradz. Naším ţeliezkom v 
ohni bola absolventka odboru odevný dizajn Katka Paľová, ktorá prispela kolekciou športových odevov 
určených na street dance. Za svoje snaţenie bola odmenená účastníckym listom a poďakovaním organizátorov 
tohto festivalu.  

7. októbra 2010 sme cestovali do Bratislavy na výstavu "50 rokov talianskej módy". Vďaka predĺţenému 
termínu putovnej výstavy sme mohli obdivovať odevy "haute couture" zhotovené podľa návrhov svetoznámych 
talianskych návrhárov a produkty módnych značiek ako sú Versace, Missoni, Moschino, Prada a iné. Výstavy 
sa zúčastnili študentky odborov ODI, SKT a aj pomaturitného odboru modelovania a navrhovania odevov. 

Po absolvovaní stuţkovej slávnosti 4. ročníkov a tradičných jesenných akcií liptovských a oravských metodicko-
pedagogických centier a úradov práce (burzy škôl pre absolventov základných a stredných škôl) sme sa 
sústredili na realizáciu ročníkových prác vo všetkých ročníkoch odborov ODI a SKT. 

Prispeli sme aj k realizácii podujatia Výtvarné alternatívy v Povaţskej Bystrici organizovaným  10. decembra 
2010 ZUŠ Imra Weinera Kráľa. Keďţe tento ročník bol súťaţný, odniesli si študentka Lucia Laková a 
absolventka Silvia Jančová zo súťaţe v Povaţskej Bystrici ocenenia v podobe 1. a 3. miesta  v III. kategórii 
(voľná odevná tvorba). 

Po obhajobe a hodnotení ročníkových prác tradične spojených s prípravou a realizáciou januárového Dňa 
otvorených dverí sme uzatvorili klasifikačné obdobie I. polroka vydaním polročných vysvedčení. 

Začiatok nového kalendárneho roku bol spojený aj s termínom odovzdania aktualizovaných maturitných zadaní 
TČOZ a tém platných pre vykonanie PČOZ MS školského roka 2010/ 2011.           V tomto čase sme dokončili 
aj úpravu školského vzdelávacieho programu pre denné špecializačné pomaturitné štúdium v odbore 
modelárstvo a návrhárstvo odevov. 
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V mesiaci február 2011 sa naplnila spolupráca s neziskovou organizáciou "Pomocný anjel" zhotovením 
detských pyţamiek pre nemocnicu v Námestove. 

Plesovú sezónu vo viacerých mestách sme obohatili zapoţičaním odevov z oddelení ODI a SKT. Módna 
prehliadka zostavená z výrobkov oboch oddelení spestrila kultúrny program napr. aj na plese vo Varíne (4. 
februára 2011).  

Marcové termíny PFIČ a EČ MS upriamili našu pozornosť na blíţiace sa maturitné skúšky. Skompletizovali a 
prekontrolovali sme aktuálnosť a správnosť vytvorených maturitných tém určených pre TČOZ MS odborov ODI 
a SKT.  

Začiatok apríla priniesol hneď dve dôleţité udalosti. Jednou z nich bola naša účasť v súťaţi "Módna línia 
mladých 2011" v Prešove, ktorá sa nezaobišla bez ocenenia. 2. miesto v kategórii "Voľná odevná tvorba" 
získal trojčlenný kolektív autoriek zo IV. B triedy - Katarína Chválová, Katarína Ganobčíková a Barbora 
Gruchalová. Druhou udalosťou bola účasť na vernisáţi výstavy v poľskom meste Bielsko-Biała. V galérii 
mesta boli vystavené výtvarné práce ţiakov a študentov, zhotovené       v rámci projektu "Bohúň - maliar, 
ktorý nás spája". Exkurzie do Poľska sa zúčastnilo 7 študentiek odboru ODI.   

Odchod na veľkonočné prázdniny (20.04.2011) sme si spríjemnili divadelným predstavením "Alica v Krajine-
Nekrajine", ktoré nacvičili študenti pod vedením Mgr. Andrei Némethovej. Kostýmy určené  pre toto 
predstavenie zhotovili ako klauzúrne práce študentky odboru SKT. 

5. mája 2011 zorganizovali študentky IV. B triedy odboru ODI módnu show v Hoteli Kultúra v Ruţomberku 
určenú pre verejnosť.  

Najlepšie maturitné práce oddelení boli súčasťou spoločnej výstavy ŠÚV v priestoroch Liptovského múzea v 
Ruţomberku. Pri príleţitosti vernisáţe tejto výstavy sme opäť usporiadali módnu prehliadku.  

Členovia oddelení ODI a SKT sa v máji zúčastnili ÚFIČ MS nielen v našej škole, ale aj v iných školách, kde 
vykonávali činnosti vyplývajúce z poverení funkciami predsedov PMK a ŠMK.  

V termíne 01. a 02. 06. 2011 ukončili študenti II.P pomaturitné štúdium absolventskými skúškami.  

2. júna 2011 sme sa zúčastnili vernisáţe slovenskej časti výstavy medzinárodného projektu "Bohúň - 
maliar, ktorý nás spája" v priestoroch Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Za účasť v 
projekte sme dostali ďakovný list riaditeľky galérie. Výstava študentských diel trvala aţ do konca júla 2011. 

Zúčastnili sme sa súťaţe Brillance Fashion Talent 2011 určenej študentom a absolventom odborov ODI 
(koniec júna 2011) 

Usporiadali sme výstavu odevov a kostýmov oddelení ODI a SKT na Oravskom hrade (do konca augusta 
2011) 

 
Oddelen ie  propagačnej  gra f iky :   

 Výstava 10. rokov ŠÚV – príprava a tlač katalógu 

 Haptické skladačky pre slabozraké deti 

 Súťaţ Jarný salón 2011 – M. Šalata postup do celoslovenského kola 

 Exkurzia v tlačiarni Epos  

 Organizácia súťaţe pre ţiakov ŠÚV – SONDA ; dve kategórie – ţiaci a absolventi 
Ţiaci:  1. Kandríková Kristína – UMA  

2. Smitková Lea – PRG  
3. Lukášek Lukáš – FDI  

 Výstava 10 rokov propagačnej grafiky v Galérii Ľ. Fullu; trvanie – máj 2011 
 
 
Oddelen ie  úţ i tkove j  maľby:   

 Výstava k 10 výročiu ŠUV Ruţomberok, Liptovské múzeum. 

 Návšteva výstavy v galérii Ľudovíta Fullu 
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 Prehliadka sgrafitovej výzdoby priečelí domov v Ruţomberok. 

 Exkurzia v  centre Kolomana Sokola a galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši  

 Zabezpečenie výstavy  v kafetérii Camala v Martine na apríl -máj 2012 

 Návšteva múzea Martina Benku a Turčianskej galérie v Martine                      

 Výstava maturitných prác Liptovské múzeum Ruţomberok   ( 3 maturanti) 

 cena  v školskej súťaţi Sonda – Kristína Kandriková 

 návšteva  Oravskej galérie v Dolnom Kubíne 

 Súťaţ Výtvarné spektrum – postup do celoštátneho kola – Kristína Kandriková. 

 Súťaţ Figurálna kresba  2011 Trenčín 

 
Oddelen ie  propagačného vý tvarn íc tva :  

 Technické zabezpečenie otvorenia školského roku. (zvuková aparatúra) 

 Tvorba reklamných nápisov študijných odborov na sklenených výplniach fasády školy. 

 Spoluúčasť na realizácii intermediálneho projektu inštalovaného v priestoroch banskobystrickej ţelezničnej 
stanice. 

 Návrh a realizácia scénografických projektov v kultúrnom dome Andreja Hlinku. (stuţková slávnosť ŠÚV 
Ruţomberok, Gymnázium Ruţomberok, ZŠ Bystrická cesta.) 

 Výtvarný plenér  - Dolný Kubín - Srňacie 

 Účasť na spoločnej výstave výtvarných škôl ŢSK. 

 Prezentácia školy a oddelenia na burzách povolaní stredných škôl (Trstená, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, 
Liptovská Teplá) 

 Výstava Google Earth v priestoroch školskej galérie Šuv-x Ruţomberok. 

 Propagácia školy pri športovej akcii v Dolnom Kubíne (Oravský cyklomaratón)  inštalácia študentských prác. 

 Návštevy aktuálnych expozícií v múzeách a galériách. 

 Výstava prác ţiakov pomaturitného štúdia v Dolnom Kubíne - Kultúrny dom 

 Výstava prác ţiakov pomaturitného štúdia v Dolnom Kubíne  - SUM Gallery 

 Účasť na medzinárodnom workshope v Krakove (Poľsko). 

 Projekt TROJLÍSTOK - dom sociálnych sluţieb v Ruţomberku 

 Výtvarné spektrum v Čadci (sútaţ) 

 Výstava študentských prác v  kaviarni MLADOSŤ  (1. a 4. ročník) -  Liptovský Mikuláš -  celoročne 

 Technické zabezpečenie ukončenia školského roku (zvuk) 
 

Oddelen ie  tvorby  hračiek  a  dekora t ívnych  predmetov:   

 študenti odboru mali výstavu pod názvom NAOMAK III s pedagógom Mgr. art Michalom Hanulom 
v Kysuckej galérii v Čadci, spojená s besedou a prezentáciou školy 

 vybraní študenti sa spoločne s pedagógmi zúčastnili rezbárskeho sympózia v Liptovskom Hrádku 

 zúčastnili sme sa so študentmi celoslovenskej súťaţe a rovnomennej výstavy KRUHY NA VODE 

 zúčastnili sme sa taktieţ celoslovenskej súťaţe a výstavy ETUDY Z DREVA  

 archivácia študentských prác v depozite odboru 

 archivácia študentských prác v digitálnej forme 

 prezentovali sme sa ako odbor a zároveň sme propagovali ŠÚV na Dňoch mesta Ruţomberok 

 študenti vystavovali svoje práce na kolektívnych výstavách vo Zvolene, Krupine, v Bratislave 

 zúčastnili sme sa exkurzií v Bratislave 

 zúčastnili sme sa súťaţe neprofesionálnych výtvarníkov Jarný salón 2011 a postúpili sme cez okresné 
a krajské kolo do celoštátneho kola. 

 realizácie priestorových skladačiek zvierat pre LESY SR, š.p. 

 realizácia detského ihriska pre škôlku v Liptovských Revúcach 

VÝSLEDKY: 

 výstava svietiacich objektov pri príleţitosti akcie Noc múzeí a galérií v Galérii Ľ. Fullu v Ruţomberku 

 súťaţ a výstava KRUHY NA VODE, kde za svoju maturitnú prácu získala ocenenie Diana Janotová 

 úspešné umiestnenie v súťaţi ETUDY Z DREVA   1. miesto – kolekcia hračiek  
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 publikovanie článkov v odbornom časopise Drevársky magazín 

 súťaţ neprofesionálnych výtvarníkov Jarný salón 2011, M. Babic a B. Tatarková postúpili cez okresné kolo 
do krajského kola, K. Lobellová postúpila aţ do celoštátneho kola 

 

 V priebehu dvoch maturitných ročníkov máme 81% úspešnosť prijatia našich študentov na vysoké školy na 
Slovensku a v Českej republike. 

 
Oddelen ie  tex t i lného  d iza jnu:  

 V tomto školskom roku pokračovali v štúdiu študenti inovovaného odboru textilné výtvarníctvo 
a pripravovali sa na maturitné skúšky štvrtáci v pôvodnom študijnom odbore textilné výtvarníctvo. 

 Študijný odbor sme propagovali na výstave Kruhy na vode 2010 -  celoslovenská súťaţ,  ktorú 
pravidelne organizuje  ÚĽUV v Bratislave,  kde sme zaslali šatky, zhotovené tradičnou technikou 
modrotlače. 

 V septembri 2010 sme sa podieľali  a prezentovali odbor na výstave študentských prác stredných 
škôl v Povaţskej galérii v Ţiline.      

 V októbri vrcholili prípravy na výstavu v Liptovskom múzeu v Ruţomberku, organizovanú pri 
príleţitosti osláv 10. výročia existencie  našej ŠÚV. V nasledujúcom mesiaci študenti začali 
pracovať na polročných a klauzúrnych  prácach. V dielňach sme privítali návštevníkov v rámci Dňa 
otvorených dverí na ŠÚV. 

 V decembri sme pracovali na pedagogickej dokumentácii – témy pre praktickú a teoretickú časť 
MS, všetci členovia oddelenia absolvovali  po zimných prázdninách školenie zamerané na tvorbu 
maturitných tém. 

 V prvej polovici januára  2011 sa konal ďalší DOD, kde študenti aj nášho odboru úspešne 
prezentovali svoje polročné a klauzúrne práce.  Maturanti o pár týţdňov, po zadaní tém,  
pokračovali v realizácii praktických maturitných prác. 

 Študijný odbor sme prezentovali aj v júni  na akcii  v  Múzeu slovenskej dediny v Martine  - Dnes 
tovariš, zajtra majster, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme s ukáţkami textilných techník.   

 Na konci školského roka zasielame práce študentov na  súťaţnú  výstavu Textilná tvorba  2011, 
taktieţ pravidelnú akciu, organizovanú Pohronským osvetovým strediskom v Ţiari nad Hronom. 

 Napriek  záujmu o tkané, pletené a potláčané výrobky a textilné techniky zo strany rôznych 
kultúrnych inštitúcií aj jednotlivcov, sa stretávame s nízkym záujmom o štúdium  textilného 
výtvarníctva, čo v budúcnosti spôsobí výpadok stredoškolsky vzdelaných odborníkov v tomto 
odbore. 

 
Oddelen ie  fo tog ra f ického  d iza jnu:  

 fotografovanie študentských prác pre katalóg školy 

 exkurzia – Taliansko 

 exkurzia v Bratislave – Mesiac fotografie  

 účasť na internetovej fotografickej súťaţi 

 účasť a ocenenie na výstave:  22. Jarný salón 2011 – čestné uznanie Kristína Buľáková                 

 účasť na fotografickej súťaţi časopisu Foto-video 

 účasť a ocenenie na výstave AMFO 2011 – regionálna súťaţ fotografie: 

 kategória digitálna fotografia – 1. miesto Barbora Pisarčíková, čestné uznanie Anna Kmeťová 

 účasť na súťaţi Foto roka 2011 

 účasť na Letnej škole fotografie 2011 – Dom fotografie   v Liptovskom Mikuláši 
  

Oddelen ie  f igurá lneho kres len ia :  

 plán  prípravy študentov  štvrtých  ročníkov  k talentovým prijímacím  skúškam na VŠ s výtvarným 
zameraním aj prostredníctvo krúţku Figurálneho kreslenie, ktorý viedla Mgr. K.Sabuchová. 
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 pripomienky k údrţbe odborných učební, pomôcok  ( údrţba stojanov, stien...) a následné odstránenie 
nedostatkov. 

 oboznámenie s úpravami obsahu vyučovania figurálneho kreslenia, ktoré vykonali jednotlivé oddelenia v 
rámci realizácie nového Školského vzdelávacieho programu –zníţenie dotácií vyučovacích hodín. 

 podobne ako ostatné oddelenia, aj naše sa podieľalo na príprave osláv 10. výročia ŠUV. 

 vybrali sme školské práce, ktoré boli vystavené počas Dňa otvorených dverí                       

 konzultácie so ţiakmi štvrtých ročníkov – príprava na VŠ  

 riešili sme  problematiku úrovne prác študentov  

 zúčastnili sme sa na „Dni otvorených dverí “ ŠUV- vystavenie najlepších prác  

 študenti prvých ročníkov všetkých odborov absolvovali plenér 
   

 Školský časopis  

Ţiaci školy vydali v školskom roku 2010/2011  2 čísla vlastného školského časopisu ŠÚV – news 
v elektronickej podobe. Bol zverejnený na webovej stránke školy. 

 
 Činnosť ţiackej školskej rady 

V hodnotenom školskom roku ţiačky 4. ročníka sa pokúsili rozbehnúť s pomocou kolegyne Ţerebákovej 
činnosť školskej rady.  Jej činnosť stroskotala na nezáujme ţiakov školy.  

 
 Iné aktivity školy 

Veľmi dobrá je spolupráca školy so všetkými múzeami a galériami nielen v našom regióne, ale 
i s celoslovenskou pôsobnosťou. Za všetky je treba spomenúť Galériu Ľudovíta Fullu v Ruţomberku, Liptovské 
múzeum v Ruţomberku,  Björnsonov dom v Ruţomberku, Hotel Kultúra v Ruţomberku, Dom kultúry A. Hlinku 
v Ruţomberku, galériu P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravský hrad v Oravskom Podzámku,  Florinov 
dom v Dolnom Kubíne, Slovenské národné múzeum v Martine a ÚĽUV v Bratislave.  
 
Tieţ kontakty školy s prosperujúcimi podnikmi regiónu prinášajú osoh obidvom stranám. Študenti sa podieľajú 
na tvorbe výzdoby, realizácii kultúrnych podujatí, alebo ich prípravy a podobne, za čo nám podniky poskytujú 
sponzorskú materiálnu pomoc. Za všetky je potrebné konkrétne spomenúť veľmi dobrú spoluprácu s podnikom 
SCP Mondi Ruţomberok.  
 
Škola je cvičnou školou pre dve fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku (na náčuvy a praktické výstupy 
chodia študenti všeobecnovzdelávacích i výtvarných predmetov).      

 
 
 
 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 
ROKU 2010/2011 

 
 

Projekt  
/ 

Grant 
Názov projektu / 

grantu 
Stručná char. 

projektu / grantu 
Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 
začiatku 

realizácie pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufina
ncovanie 

Š
ko

la
 

Ţ
S

K
 

Ţ
S

K
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V školskom roku 2010/2011 sme nepodávali ţiadny projekt, ani neţiadali o grant, ale sme sa spoluzúčastňovali  
na projektoch podaných inými organizáciami. Naša spoluúčasť spočívala vo výtvarných návrhoch a praktickej 
realizácii výtvarného návrhu. Bola náplňou predmetov výtvarná príprava, navrhovanie a prax. Ţiaci získali 
skúsenosti pri realizácii vlastného návrhu, pri poznaní, ţe svojou prácou môţu zlepšiť ţivot a okolie ľuďom, ktorí 
sú odkázaní na pomoc iných.  
Relaxačno-oddychová zóna pre MŠ v Liptovských Revúcach – návrh a realizácia detského ihriska pri 
materskej škole. 
Tyflografická kniha pre slabozrakých a nevidiacich – návrh a realizácia hračiek a tyflografických kníh pre 
spojenú školu pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči. Zatiaľ boli realizované hračky, v budúcom školskom roku 
budú realizované tyflografické knihy. 
Trojlístok – dom sociálnych sluţieb – ozvláštnenie interiéru maľbami. Návrh a realizácia úpravy interiéru. 

 
 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
Zistenia: 
Za sledované obdobie školského roku 2010/11 prebehla jedna kontrola – prešetrovanie sťaţnosti ţiačky na 
hodnotenie ústnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 
Ţiačka bola za prítomnosti inšpektorky Štátnej školskej inšpekcie – inšpekčné centrum Ţilina preskúšaná 17. 6. 
2011.  
Hodnotenie výsledku bolo upravené zo známky nedostatočný na známku dostatočný.  

 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R

 

        

        

        

        

F
o

n
d

y 

E
U

 

        

        

        

        

IN
É

 

        

        

        

        

Kapacita 
školy: 

340 Skutočný počet ţiakov: 305 Naplnenosť 
školy (%): 

89,706 % 

 

 Počet Priestor v m 3                                                                                Poznámka 

Budovy celkom 2 26 341  m 3                                                                                Priestory budovy školy 

 Učebne 46 17 122  m 3                                                                                

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 0                      X  

Jazykové 0                      X  

Odborné 41                      X  

IKT 5                      X  

Laboratória 0                      X  
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B) športoviská 

 
 

C) vozový park 

 

Šatne                                  (Áno/Nie) áno                      1 250  m 3                                                                               Sú v priestoroch chodieb prízemia a 
medziposchodia. 

Dielne                                 (Áno/Nie) áno                     2 349  m 3                                                                                

Školský internát               (Áno/Nie) nie x  

Školská jedáleň                (Áno/Nie) nie x  

Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) nie x  

Telocvičňa                         (Áno/Nie) áno 4608 m 3  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia...)  

áno 627  m 3 Je v ponuke pre ŢSK na predaj ako 
nadbytočný majetok. 

T
ec

h
n

ik
a  PC                             (ks) 

117                      X 60 PC je v PC učebniach,  
12 v kabinetoch, 6 v kanceláriách, 8 
v multimediálnej kniţnici, ostané sú 
v odborných učebniach  a učebniach 
praxe. (uvádzané sú PC aj notebooky) 

Dataprojektory         (ks) 3                      X  

Interaktívne tabule   (ks) 1                      X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade 

nevyhovujúceho  popísať 
závady) 

Posledná 
rekonštrukci

a (dátum) 

Telocvičňa  áno 32x18m parkety vyhovujúci   

Telocvičňa  - - - -   

Ihrisko  nie - - -   

Ihrisko  - - - -   

Viacúčelové ihrisko nie - - -   

Atletický ovál nie - - -   

Atletická rovinka  áno 100x5m antuka vyhovujúci   

Atletické doskočisko áno - piesok vyhovujúci   

Vrhačský sektor nie - - -   

Hokejové ihrisko nie - - -   

Posilňovňa nie - - -   

Tenisové kurty nie - - -   

Plaváreň nie - - -   

Sauna nie - - -   

Pohybové štúdio nie - - -   

Gymnastická telocvičňa nie - - -   

Floorbalové ihrisko nie - - -   

Iné (uviesť)  - - -   

       

Šatne 3 - vyhovujúce 

Hygienické zariadenia 6 - sprchy 

Vozový park 

Druh vozidla Rok výroby Počet najazdených km Počet miest na sedenie 

AVIA FURGON  13.11.1992 17 417 3 
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
 Cieľ:     

Vyučujúci odborných predmetov absolvujú kontinuálne vzdelávanie v oblasti tvorby 
maturitných tém pre PČOZ a TČOZ 
 

Splnenie cieľa: 
20 kolegovia absolvovali vzdelávanie v trvaní 32 hodín v mesiaci september 2010 v priestoroch 
školy v popoludňajších hodinách. Boli vytvorené nové zadania znení maturitných tém pre TČOZ  
a PČOZ a nové kritériá hodnotenia TČOZ a PČOZ pre všetky študijné odbory v súlade so 
získanými poznatkami na absolvovanom aktualizačnom vzdelávaní. 
 

 Cieľ:     
Vytvorenie nového študijného odboru pomaturitného špecializačného štúdia miesto 
zrušeného odboru pomaturitného špecializačného štúdia propagačné výtvarníctvo. 

Splnenie cieľa: 
V spolupráci kolegov  študijného odboru propagačné výtvarníctvo a Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania bol predloţený a Ministerstvom školstva schválený a zaradený do siete školy študijný 
odbor 8276 7 Produktová tvorba, ktorý umoţní pomaturitné špecializačné štúdium absolventom 
viacerých príbuzných maturitných študijných odborov. Experimentálne overovanie začne prebiehať  
od 1. septembra 2011. 

 
Cieľ pre školský rok 2011/2012: 

 Vytvorenie nového študijného odboru pomaturitného špecializačného štúdia pre študijné odbory 
úţitková maľba a fotografický dizajn, vzhľadom k tomu, ţe pre absolventov týchto štvorročných 
študijných odborov neexistuje študijný odbor pomaturitného špecializačného štúdia. 
 

 Prehodnotiť ponuku študijných odborov pre absolventov ZŠ a zamerať sa na študijné odbory, 
ktoré majú perspektívu rozvoja.  

 

20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Individuálny prístup vo vzdelávaní výtvarne talentovaných 
študentov. 

Priemerné výsledky študentov pri štúdiu jazykov a z toho 
vyplývajúce problémy pri MS.   

Demokratický, aţ kolegiálny a obojstranne inšpiratívny vzťah 
učiteľ – študent. 

Občas nedôsledné výchovné pôsobenie vyučujúcich na 
študentov. 

Vedenie študenta k samostatnej tvorivej činnosti 
a schopnosti prezentovať sa na verejnosti (výstavy, scénické 
stvárnenie rôznych podujatí,......). 

Obmedzený trh práce na Slovensku pre absolventov školy.  

Stopercentná kvalifikovanosť vyučujúcich. - 

Inšpiratívne pôsobenie výtvarnej tvorby vyučujúcich na 
študentov. 

- 

Zapojenie školy do rôznych projektov. - 

Príleţitosti: Riziká: 

Zapojenie študentov do činnosti umeleckej verejnosti 
v regióne a na Slovensku. Kaţdá účasť na podujatí 
propaguje školu. 

Otváranie výtvarných študijných odborov na iných typoch 
stredných škôl – menšia moţnosť výberu talentov. 

Nadregionálna pôsobnosť školy s atraktívnymi študijnými 
odbormi. 

Príprava absolventa do prostredia, ktoré naša spoločnosť 
nedostatočne oceňuje a hodnotí. 

Uplatnenie absolventov v oblasti malého  podnikania (dielne, 
štúdiá, prevádzky...). 

Módne trendy negatívne ovplyvňujú záujem o niektoré 
študijné odbory. 

Zapájanie študentov do medzinárodných umeleckých súťaţí. Nasýtenie pracovného trhu absolventmi niektorých úzko 
špecializovaných výtvarných odborov. 



18 

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 Viesť kultúru školy tak, aby vznikali podmienky pre vnútorný rozvoj silných stránok školy. 

 Otvorene na stretnutiach pedagógov, poradných orgánov riaditeľky a Rady školy riešiť priebeţne slabé stránky, 
ktoré vieme ovplyvniť. 

 Na študentov výchovne pôsobiť v duchu vzájomnej tolerancie a rešpektovania osobnosti, názoru a iných 
odlišností.  

 Vyuţívať všetky ponúkajúce sa príleţitosti na propagáciu a zviditeľňovanie práce v škole a úspechov školy. 

 Dôsledným plánovaním rozvoja školy a ponuky študijných odborov  minimalizovať riziká.  

 

 
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŢIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
ţiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

ţiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
ţiakov k 

 31. 08. 2011 

1 8222 6  úţitková maľba 8 4   

2 8236 6  textilné výtvarníctvo 4 1   

3 8240 6  tvorba hračiek a dekor. predmetov 6 3   

4 8260 6  propagačné výtvarníctvo 16 5   

5 8261 6  propagačná grafika 17 10   

6 8270 6  scénická kostýmová tvorba 6 3   

7 8298 6  odevný dizajn 9 7   

8 8297 6  fotografický dizajn 9 3   

9 8237 7  modelárstvo a návrhárstvo 
odevov 

7 1   

10 8260 7 propagačné výtvarníctvo 12 6   

Spolu: 87 **39 ** * 

 
*    Vzhľadom k tomu, ţe máme ţiakov z celého Slovenska a zisťované údaje sa rýchle v čase menia, nie je 

moţné uvádzať  presné údaje o zamestnaných absolventoch, prípadne tých, ktorí sú evidovaní na mnohých 
úradoch práce na celom Slovensku. 

** Nie všetci absolventi dajú vedieť, ţe boli prijatí na ďalšie štúdium, nie všetci dajú vedieť, ţe sa zamestnali. 
Z toho dôvodu uvádzané čísla nie sú presné, iba orientačné o tých absolventoch, o ktorých vieme. Nie je to 
ich zákonná povinnosť. 

 

 
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
 

Vzhľadom na individuálny prístup ku talentovaným študentom, legislatíva stanovuje vyučovanie odborných 
výtvarných predmetov v málopočetných skupinách. Niektorý vzdelávací program v ročníku tvorí práve iba takáto 
skupina, a tak je trieda tvorená často dvomi, tromi, ba aţ štyrmi rôznymi skupinami. Všeobecnovzdelávacie 
predmety sa vyučujú spoločne, ale na odborné predmety sa na kaţdú hodinu trieda delí na príslušný počet 
skupín. Výtvarné predmety (výtvarná príprava, navrhovanie, prax, figurálne kreslenie a ďalšie) sú dotované  3 – 7 
vyučovacími hodinami týţdenne, ktoré je moţné spájať do blokov. Mnohí študenti denne dochádzajú z blízkeho, 
ale aj vzdialenejšieho okolia (aţ z Martina, Dolného Kubína, Liptovského Hrádku a k nim priľahlých obcí).  
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Vytvorenie rozvrhu hodín je vzhľadom na uvedené skutočnosti dosť náročná záleţitosť a je potrebné nájsť 
kompromis pre čo najoptimálnejšie zaťaţenie študenta na vyučovaní. V rozvrhu hodín sa často stane, ţe niektorá 
skupina triedy sa hodinu nevyučuje, ostatné skupiny áno. 

 Vyučovanie sa realizuje spravidla od 7.10 do 14.15 hod. Po 1. hodine je 5 minútová prestávka, po 3. 
hodine  15 minútová, ostatné prestávky majú po 10 minút.  Od 7. vyučovacej hodiny sú prestávky iba 5 
minútové.  

 S  ohľadom na dochádzajúcich študentov (spoje) sa vyhýbame popoludňajšiemu a večernému vyučovaniu.  

 Bloky predmetov sa vyučujú bez ohľadu na zvonenie nepretrţite, pričom študent si môţe s vedomím 
vyučujúceho spraviť prestávku v tvorbe, kedy uzná za vhodné, alebo potrebuje. Skracuje sa tým čas 
vyučovania o dobu prestávok. 

 Obedňajšia prestávka vo vyučovaní nie je, študenti idú na obed aţ po poslednej vyučovacej hodine 
spravidla o 14.15 hod. Tí, čo sa stravujú v školskej jedálni obchodnej akadémie obedujú počas prestávky 
v bloku odborných hodín. 

 V škole si študenti i pracovníci môţu kúpiť počas celého dňa vhodný nápoj z automatu, cez veľkú 
prestávku jedlo z ponuky ambulantného predaja školského bufetu. 

 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 

 prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2010/2011: 

Zaradenie Názov krúţku 
Počet 
ţiakov 

Vedúci krúţku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Slovenský jazyk inak 14 Mgr. Adriana Vicianová 

   

   

Prírodovedné    

   

   

Technické Internet po škole 20 Ing. Milan Chovan 

Grafika, web, programovanie 15 Mgr. Emília Majtenyiová 

   

Umelecké Divadelný krúţok 12 Mgr. Andrea Némethová 

Fotoateliér 20 Mgr. Martin Môcik 

3D grafika 11 Ing. Ľubomír Ţila 

Modelky 16 Mgr. art. Patrícia Biarincová 

Krúţok figurálneho kreslenia – príprava na VŠ 18 Mgr. Katarína Sabuchová 

Krúţok figurálneho kreslenia 17 Mgr. Katarína Sabuchová 

Športové Volejbalový krúţok 14 p. Ľuboš Cibulka 

Halový futbal - chlapci 14 Mgr. Martin Môcik 

Halový futbal - dievčatá 8 Mgr. Peter Šugár 

Iné Krúţok šitia 1 20 Ing. Simona Schlosserová 

Krúţok šitia 2 23 p. Ľudmila Hatiarová 

Sieťotlač 7 Ing. Mária Priesolová 

 

 prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád a postupových súťaţí  

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    
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Celoslovenské 
kolo  

Módna línia mladých 2011: Kategória  Voľná 
odevná tvorba 

Kolektív - Chválová, 
Ganobčíková, Gruchalová 

2. miesto 

 

Kruhy na vode D. Janotová čestné uznanie 

Etudy z dreva Kolektív  1. miesto  

Textilná tvorba:  kategória Úţitkové predmety Kolektív I.B 1. miesto 

Textilná tvorba:  kategória Úţitkové predmety V. Machynová 3. miesto 

Textilná tvorba: kategória Šperk Kolektív II.P 1. miesto  

Jarný salón 2011 K. Lobellová 3. miesto 

   

Medzinárodné 
kolo 

Sami dla sebia (Sieradz – Poľsko) K. Palová  čestné uznanie 

   

   

   

   

   

 
 prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových 

súťaţí  
Ţiaci školy sa neumiestnili na bodovaných miestach v krajských, celoslovenských alebo medzinárodných kolách 
športových súťaţí. 

  
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 

Škola nemá ţiadne súčasti. 

 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia 
za školský rok 2010/2011 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum:   3. 10. 2011 
 
Podpis:  RNDr. Danica Školníková 
      riaditeľka školy 
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