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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

 
 
     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 ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA 
Adresa školy: 034 01 Ružomberok,  Scota Viatora 6 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

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

Faxové čísla školy:  
 

044 4305512 

Internetová stránka školy: 
 

www.suvrk.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

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

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

škola nemá súčasti  

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj, 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
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 Žerebáková, Mgr. 

Koordinátor prevencie 
 

Jozef Martiška, Mgr. 

Školský psychológ 
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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 Janka Jánošíková volená za ostatných pracovníkov  

5 Miloš Handák volený za rodičov 

6 Soňa Žygliňská, PaedDr. volená za rodičov 

7 František Urban volený za rodičov 

8 Lívia Fabiánová delegovaná za VUC 

9 Peter Polák, PhDr. delegovaný za VUC 

10 Dušan Lauko delegovaný za VUC 

11 Romana Mudrončíková volená za študentov 
Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 11. december 2012 

 
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, súťaže, ...), posudzuje a vyjadruje sa ku kritériám prijímacích skúšok. 

 

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2013 Stav k 31. 08. 2014 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 3 65 9 1 - 3 60 9 1 - 

2. ročník 3 85 6 - - 3 85 6 - - 

3. ročník 3 61 6 - - 3 61 6 - - 

4. ročník 3 62 9 1 - - - - - - 

5. ročník - - - - -      

6. ročník - - - - -      

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 11   - - - 1 8 - - - 

2. ročník 
1 10 1 - - - - - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - - - - - - - 

Spolu: 13 294 30 2 0 10 214 18 1 0 
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5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 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  1 4 0 9 1 3 0 9 

2. ročník  0 3 1 10 0 3 1 10 

3. ročník  0 5 1 8 0 5 1 8 

4. ročník  0 8 0 9 0 9 0 9 

5. ročník         

Spolu: 1 20 2 36 1 19 2 36 

Spolu CH + D: 21 38 20 38 

 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

8222 M Úžitková maľba 0,40 10 3A 4 16 16 5 
8297 M Fotografický dizajn 0,50 10 3A 4 22 22 5 
8236 M Textilné výtvarníctvo 0,30 9 3A 4 1 1 0 
8240 M Tvorba hračiek a dekoratívnych 

predmetov 
0,30 9 3A 4 8 8 6 

8260 M Propagačné výtvarníctvo 0,70 18 3A 4 14 14 10 
8261 M Propagačná grafika 0,70 18 3A 4 26 26 12 
8298 M Odevný dizajn 0,30 9 3A 4 11 11 9 
8270 M Scénická kostýmová tvorba 0,30 9 3A 4 1 1 0 
8238 M Reklamná tvorba 0,50 10 3A 4 9 9 6 
8276 Q Produktová tvorba 0,70 18 5B 2 23 27 18 
8237 Q Modelárstvo a návrhárstvo odevov 0,30 9 5B 2 8 8 8 

 

 Na zápis sa dostavilo 80 uchádzačov. 

 Do 1. septembra 2014 rodičia zrušili zápis v prípade 27 uchádzačov. 

 Dovedna bolo do 2 tried 1. ročníka prijatých 53 žiakov. 

 Na pomaturitné špecializačné štúdium do 1. ročníka nastúpilo 2. septembra 2014 26 žiakov. 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

8270 M Scénická kostýmová tvorba 0,3 9 3A 4 1 1 0 

8236 M Textilné výtvarníctvo 0,3 9 3A 4 1 1 0 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

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

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. PMŠ 2. PMŠ 

 slovenský jazyk 2,656 2,560 2,823 2,920 - - 2,739 
 anglický jazyk 2,730 2,840 3,010 3,046 4,000 3,130 3,126 
 nemecký jazyk 3,000 2,653 2,996 3,036 4,000 3,000 3,114 
 ruský jazyk  - 2,816 2,536 2,510 - - 2,621 
 dejepis 2,230 1,780 - - - - 2,005 
 informatika  1,563 1,703 1,696 - - - 1,654 
 matematika 2,966 2,906 - - - - 2,936 
 občianska náuka 1,500 1,756 2,100 - - - 1,785 
 ekológia - - 2,486 - - - 2,486 
 technické kreslenie 2,285 2,730 - - - - 2,507 
 dejiny výtvarnej kultúry 1,993 2,010 2,230 1,973 2,005 1,400 1,935 
 výtvarná príprava 1,700 1,775 - - - - 1,737 
 navrhovanie - - 2,100 1,700 1,380 1,315 1,623 
 technológie 2,248 2,160 2,198 2,043 - - 2,162 
 figurálne kreslenie 2,313 2,526 2,276 2,176 2,380 2,300 2,328 
 písmo 1,720 1,476 - -   1,598 
 prax 1,790 1,660 2,027 1,785 1,630 1,900 1,798 
 ekonomika - - - 2,280 - - 2,280 
 marketing - - - - 3,000 1,600 2,300 
 typografia - - - - 2,630 2,380 2,505 
 V 11 vyučovaných odboroch 

bolo ďalších 45 predmetov 
.......... 

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

Spolu:  2,093* 2,19* 2,286* 2,16* 2,21* 1,72* 2,11* 

 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  289 100 285 100 
Prospech prospeli s vyznamenaním 25 8,651 26 9,123 

prospeli s priemerom 1,00 1 0,346 1 0,351 
prospeli veľmi dobre 78 26,989 79 28,070 
prospeli 135 46,713 171 60,00 
neprospeli 37 12,803 8 2,807 
neklasifikovaní 14 4,844 0 - 
celkový prospech za školu 2,037 X 2,114 X 

Správanie veľmi dobré 273 94,464 270 94,737 
uspokojivé 8 2,768 9 3,157 
menej uspokojivé 8 2,768 6 2,105 
neuspokojivé - - - - 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 22 688 100 24 192 100 
počet ospravedlnených hodín 22 249 98,065 23 866 98,652 
počet neospravedlnených hodín 439 1,935 326 1,348 
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* Priemery za jednotlivé ročníky a celkový priemer školy sú uvedené zo systému aSc Agenda. 

 
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: 

 
 
Údaje o absolventských skúškach 
 

 
 
 
 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  
60 61,4 % 

Anglický jazyk B2 - - 
B1 42 45,0 % 

Nemecký jazyk B2 - - 
B1 15 42,6 % 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  60 57,75 % 

Anglický jazyk B2 - - 
B1 42 50,66 % 

Nemecký jazyk B2 - - 
B1 15 41,66 % 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  56 2,59 

Anglický jazyk B2 0 - 
B1 44 2,95 

Nemecký jazyk 
 

B2 0 - 
B1 14 2,64 

Teoretická časť odbornej zložky  56 2,59 

Praktická časť odbornej zložky  59 2,04 

Kód Študijný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

8276 7 Produktová tvorba 8 2 4 2 0 0 

8237 7 Modelárstvo a návrhárstvo 
odevov 

2 1 1 0 0 0 
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9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

8222 M úžitková maľba denné 3A 
8236 M textilné výtvarníctvo denné 3A 
8240 M tvorba hračiek denné 3A 
8260 M propagačné výtvarníctvo denné 3A 
8261 M propagačná grafika denné 3A 
8270 M scénická kostýmová tvorba denné 3A 
8298 M odevný dizajn denné 3A 
8297 M fotografický dizajn denné 3A 
8283 M reklamná tvorba denné 3A 
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov denné 5B 
8276 Q Produktová tvorba denné 5B 

 

B) Neaktívne 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

Neaktívne od šk. 
roku 

8238 M Ručné výtvarné spracúvanie textílií denné 3A 2009 
     

 
C) Experimentálne overovanie 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

     

 
 

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 30 0 0 

Muži 15 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 45 0 0 

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra do 30 rokov 9 0 0 

do 40 rokov 12 0 0 

do 50 rokov 11 0 0 

do 60 rokov 11 0 0 

dôchodcovia 2 0 0 

Spolu (veková štruktúra): 45 0 0 
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11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 10 

Muži 2 

Spolu (kontrolný súčet): 12 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 5 

do 60 rokov 5 

dôchodcovia 0 

Spolu (veková štruktúra): 12 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

 
 

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 Slovenský jazyk a literatúra 100 % 

2 1anglický jazyk 100 % 

3 1.nemecký jazyk 100 % 

4 2.anglický jazyk 100 % 

5 2.nemecký jazyk 100 % 

6 2.ruský jazyk 100 % 

7 Etická výchova 132 vyuč. hodín z 33 437 odučených – 99,605 % 

8 Náboženská výchova 100 % 

9 Dejepis 100 % 

10 Občianska náuka 100 % 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy -   

muži -   

do 30 rokov ženy -   

muži -   

do 40 rokov ženy -   

muži 1 ex doktorandské FT Púchov 

do 50 rokov ženy -   

muži 1 ex doktorandské FT Púchov 

do 60 rokov ženy -   

muži -   

dôchodcovia ženy -   

muži -   

Spolu: 2  - 



8 

 

11 Fyzika 100 % 

12 Chémia 100 % 

13 Matematika 100 % 

14 Informatika 100 % 

15 Telesná a športová výchova 100 % 

16 Dejiny výtvarnej kultúry 100 % 

17 Výtvarná príprava 100 % 

18 Navrhovanie 100 % 

19 Figurálne kreslenie 100 % 

20 Technológie  100 % 

21 Písmo 100 % 

22 Technické kreslenie 100 % 

23 Odevné materiály 100 % 

24 Teória odevnej tvoeby 100 % 

25 Konštrukcie odevov 100 % 

26 Konštrukcie strihov 100 % 

27 Kostýmová tvorba 100 % 

28 Odevná tvorba 100 % 

29 Teória a vývoj fotografie 100 % 

30 Dejiny reklamy 100 % 

31 Aplikovaná informatika 100 % 

32 Technológia a vzorovanie pletenín 100 % 

33 Technológia a vzorovanie tkanín 100 % 

34 Technológia tlače 100 % 

35 Základy kinematografie 100 % 

36 Videotvorba 100 % 

37 Psychológia dieťaťa 100 % 

38 Interiérová tvorba 100 % 

39 Intermediálna tvorba 100 % 

40 Umelecká prezentácia 100 % 

41 Dejiny divadla a filmu 100 % 

42 Odborný anglický jazyk 100 % 

43 Odborný nemecký jazyk 100 % 

44 Dejiny umenia 20.storočia 100 % 

45 História filmu, divadla a fotografie 100 % 

46 Psychológia 100 % 

47 Aplikovaná psychológia 100 % 

48 Marketing 100 % 

49 Teória odborného vyučovania 100 % 

50 Pedagogický seminár 100 % 

51 Praktické cvičenia 100 % 

52 Metodika odborného vyučovania 100 % 

53 Náčuvy 100 % 

54 Bezpečnosť a hygiena práce 100 % 

55 Dejiny odievania 100 % 

56 Tovaroznalectvo 100 % 

57 Ručné techniky 100 % 

58 Modelovanie strihov 100 % 

59 Architektonická tvorba 100 % 

60 Ateliérová tvorba 100 % 

61 typografia 100 % 

Celkový priemer (%): 99,993  
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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 
osvedčili aj v predchádzajúcich rokoch. I napriek absencii našich externých spolupracovníčok veľmi pozitívne 
hodnotím spoluprácu s CPPPaP v Ružomberku, ktoré nám bolo opäť nápomocné . Boli to najmä: 

 konzultácie s Mgr. Novákom na aktuálne témy a hlavne individuálne poradenstvo, boli dohodnuté individuálne 
stretnutia, stretnutia s rodičmi i samotnými problematickými žiakmi, boli nájdené spoločné východiská 
a odporúčania, v niektorých prípadoch aj odborná pomoc a prerušenie štúdia. 

 Väčšia pozornosť sa venovala žiakom s vývinovými poruchami učenia, spolupracovali sme s odborníkmi, 
snažili sa hľadať cesty pri riešení problémov. Ich počet stále narastá a v šk.roku 2013/2014 ich bolo 
evidovaných 30 ako integrovaných a 7 ako posudzovaných. Mimoriadna pozornosť bola venovaná žiakovi 
s ADHD a symptómami autizmu. S prácou s takýmto žiakom nemáme prakticky žiadne skúsenosti, tak sme 
sa preto obrátili na predchádzajúcu ZŠ i CPPPaP v Martine, s ktorými pravidelne konzultujeme (Dr. Lepejová 
a Mgr.Matisová). V tomto smere budeme musieť vyvinúť maximálne úsilie na eliminovanie nežiadúcich 
sprievodných javov v súvislosti so psychosomatickým vývinom žiaka. Viackrát bolo iniciované stretnutie 
s rodičmi žiaka, bola prehĺbená spolupráca s nimi. V novembri 2013 žiakovi bol diagnostikovaný Aspergerov 
syndróm, takže je veľmi náročné s ním pracovať bez asistenta učiteľa, ktorého sme len teraz vyžiadali a jeho 
intervencia je nevyhnutná. Otvoril sa i ďalší problém súvisiaci s prostredím spolužiakov. V tomto smere sme 
pre kolektív jeho triedy uskutočnili stretnutia s pracovníkmi Nízkoprahového krízového centra v Ružomberku. 
Stále je aktuálna nutnosť viac spolupracovať so špeciálnym pedagógom , niekedy aj psychiatrom, nakoľko 
niektoré potvrdené príznaky ťažkých diagnóz sú kontrolované farmakologickou liečbou. Obrátili sme sa aj na 
NÚCEM v Bratislave, vzhľadom na to ,že nevyhnutne potrebujeme usmernenie k jeho maturitnej skúške. 
Priebežne sa dopĺňala dokumentácia, sledovali a odporúčali sa rediagnostické vyšetrenia, konzultovali sme 
vzájomne. S potešením môžem skonštatovať, že zo 7 študentov, ktorí boli začlenene a vzdelávaní podľa 
IVVP len 1 študentka neprospela z ANJ a 2 študenti pomaturitného špecializačného štúdia sa momentálne 
pripravujú na absolventskú skúšku 

 besedy s pracovníkmi úradu práce o postupe pri hľadaní zamestnania pre 4.roč. sa pre časovú 
zaneprázdnenosť zainteresovaných v tomto šk. roku neuskutočnili. Pre žiakov však boli pripravené 
propagačné materiály so stručným zorientovaním sa v tejto i v iných oblastiach, pravidelne sa obmieňali i na 
nástenke.  

 besedy o profesijnej orientácii na pomoc pri voľbe VŠ pre žiakov 3.roč. boli i  tentoraz realizované a stretli sa 
s veľkým ohlasom. Tiež  niektoré triednické hodiny  boli venované tomuto okruhu otázok. 

 stretnutia s pracovníkmi Nízkoprahového krízového centra (PhDr.Rakučák a Mgr.Schneider), ktoré oslovili 
hlavne 1.roč. Spomedzi študentov sa zaktivizovali tí, ktorí aktívne spolupracovali s touto organizáciou pri 
rôznych podujatiach. V oblasti prevencie rôznych závislostí a patologických javov úzko spolupracujeme i 
s mestskou políciou, psychologičkami, plánujeme ešte zintenzívniť túto podobu riešenia problémov. 
Nadviazali sme spoluprácu s p.psychologičkou na UPSVAR-e Mgr. Veronikou Tholtovou i klinickou p. 
psychologičkou Dr. Tomáškovou. Špeciálne k tejto téme bolo zrealizované i výchovné podujatie hudobno-
motivačného charakteru - rockový koncert hudobnej agentúry Valentína Čekovského. Bolo veľmi pútavé 
a podnietil zúčastnených nielen k premýšľaniu, ale aj aktívnej spolupráci. 

 návšteva filmového predstavenia – Yves Saint Lorain, o slávnom francúzskom módnom návrhárovi, by opäť 
mala prehĺbiť poznatky zo sveta umenia 

 aktuálne informácie sa riešia prostredníctvom operatívnych stretnutí a aktualizovania  nástenky, v tomto 
smere som využila možnosť zviditeľnenia prostredníctvom školského webu, no informovanosť a prehľad aj tak 
neustále klesá. 

 riešenie rôznych problémov v školskom, rodinnom a mimoškolskom prostredí, pričom bola využitá spolupráca 
s mnohými inštitúciami, najmä CPPPaP Ružomberok a Lipt. Mikuláš, ako aj Nízkoprahové krízové centrum, 
s ktorým sa úzka spolupráca veľmi zintenzívnila predovšetkým pri riešení akútnych situácií a problémov. 

 príprava a realizácia imatrikulácie pre žiakov 1.roč., ktorú zabezpečili študenti 3.roč. , aj tentoraz naozaj veľmi  
výtvarne nápadito a samostatne realizačne,  

 stužkových slávností i rozlúčky študentov 4. roč., kde tiež aktívne spolupracovali študenti nižších ročníkov, 
ktorí si overili svoje kreatívne nápady i organizačné schopnosti 
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 besedy v rámci triednických hodín o slušnom správaní, o zdravom životnom štýle, o rôznych patologických 
javoch v spoločnosti a ich hrozbe na mladý organizmus, hľadania ľudskejšej formy komunikácie i správania 
voči sebe navzájom, kde sú ešte stále značné rezervy. 

 zapojenie sa do aktivity Červené stužky, hlavne v spolupráci s II.A triedou, ktorú sme si tak-trošku vyskúšali 
a predpokladáme väčšiu zapojenosť v jednotlivých kategóriách v budúcom ročníku, ale podarilo sa nám 
vytvoriť i živú stužku, čo pokladám predsa len za malý úspech 

 zaktivizovanie sa Žiackej školskej rady bolo neúspešné i napriek mnohým snahám a pokusom, rozhodne 
bude treba v budúcnosti získať výraznejších aktivistov 

 poradenstvo pri zvládaní stresových a záťažových situácií každodenného charakteru  

 poradenstvo pri výbere vysokých škôl, nadstavbových či rekvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania. Bolo 
potvrdených 69 prihlášok na VŠ – IV.A 32 , IV.B 14 , IV.C 17, I.P 3  a II.P 6.Mnohí študenti skúšajú možnosti 
prázdninových brigád v zahraničí. Momentálne je 11 študentov už prijatých na VŠ umeleckého  a 
pedagogického zamerania a mnohí ešte budú skúšať šťastie.  I pomaturitná forma štúdia na našej škole 
zaujala a mnohí študenti o nej uvažujú. Momentálne evidujeme 26 prihlášok. 

 úsilie o tvorbu školského časopisu bolo i v tomto školskom roku neúspešné, pokúsime sa pritiahnuť ku 
spolupráci viac šikovných a ochotných študentov 

Veľmi oceňujem spoluprácu s našimi externými psychologičkami i pracovníkmi poradenských centier z LM 
i okolia, ktorí sú veľmi ochotní konzultovať. Taktiež si veľmi cením snahu hŕstky nadšencov z radov študentov 
i pedagógov ktorí sú napriek pretrvávajúcim nepriaznivým okolnostiam (nezáujem, pasivita, preťaženosť) naďalej 
ochotní spolupracovať.  
 

                                                                           Mgr. K.Žerebáková 
 
 

 Vyhodnotenie činnosti koordinátora prevencie  

 každoročná spolupráca s odborníkmi z Nízkoprahového krízového centra v Ružomberku, 

 uskutočňujú sa vopred dohodnuté stretnutia so študentmi, primárne zamerané na prvé ročníky, v prípade 
potreby aj so študentmi ostatných ročníkov, 

 tvorba školského preventívneho programu, 

 stretnutie  s pracovníkmi CPPP v Ružomberku, 

 výchovný program študentskej spoločnosti zo SOŠ Námestovo pod názvom „Prečo ÁNO prečo NIE“ 
uskutočnený v priestoroch ŠUV Ružomberok, 

 stretnutia vo vybraných triedach v  rámci funkcie protidrogového koordinátora, pri ktorých boli aplikované 
niektoré techniky na lepšie sebahodnotenie študenta, 

 diskusia  a analýza názorov a postojov žiakov, ktoré sa týkajú rodiny a výchovy. 
 
 
                                                                                                                    Mgr.  Jozef Martiška,  

koordinátor drogovej 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 niekoľkokrát do týždňa. 
Sú na nej uvedené všetky informácie o živote v škole, o študijných odboroch, o aktivitách študentov mimo 
vyučovania, o ich úspechoch pri účasti na súťažiach a podobne.  
Jednotlivé ODD archivovali práce študentov na CD.  
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 Život školy sa pravidelne propagoval v mestskej a regionálnej tlači (Ružomberský hlas, Spoločník, Liptov), 
výstava pedagógov školy a výstava maturitných prác žiakov školy boli propagované v mestskej Ružomberskej 
televízii, práca pedagógov školy a absolventov školy boli propagované 10 minútovými medailónmi v mestskej 
televízii Liptovského Mikuláša.. Rozsiahlejšie články o práci žiakov a učiteľov našej školy uverejnili  odborné 
časopisy DESIGNUM a Remeslo_Umenie_Dizajn.  
O práci a aktivitách školy pravidelne informujeme verejnosť aj na webovom spravodajskom portáli Global24. 

 
 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 a konzultačné hodiny 
pre rodičov. Rodičia boli informovaní o práci v škole a prosperite svojho dieťaťa. Okrem toho sa v polovici 
septembra 2013 konalo rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. ročníka, triedni učitelia zvolávali triedne 
stretnutia podľa potreby, alebo prizývali rodičov jednotlivo k riešeniu problémov ich detí. 

Rodičovské združenie (RZ) sponzorsky podporuje podľa svojich možností projekty schválené škole, ako aj 
účasť študentov na rôznych súťažiach, na ktorých žiaci reprezentujú školu. 

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

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

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

Vďaka RZ sme mohli založiť, postupne vybavujeme prístrojmi a doplňujeme knižničný fond multifunkčnej 
odbornej knižnice. 

 
 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 súťažiach, účasť na výstavách výtvarných prác, prípadne 
organizovanie vlastných výstav podľa toho, ktoré výtvarné oddelenie sa prezentácie zúčastňuje. 

Škola sa pravidelne zúčastňuje všetkých búrz stredných škôl, ktoré sa konajú v mestách Oravy a Liptova. 

Škola sa prezentuje na akciách organizovaných Liptovským múzeom v Pribyline. Prezentuje sa tiež na festivale 
Východná. 

V decembri 2013 sa konala v centre Ruffin v Dolnom Kubíne výstava prác našich žiakov pod názvom „Roses“ 
spojená s módnou prehliadkou. Práce boli súčasťou výzdoby priestorov kaviarne do januára 2014. 

14. februára 2014 sme na žiadosť riaditeľky Tatranskej galérie prispeli k slávnostnému znovuotvoreniu TG po   
rekonštrukcii.  

V marci 2014 sa konala v Galérii Ľ. Fullu výstava fotografií našich žiakov pri príležitosti 10 rokov vyučovania 
úžitkovej fotografie a fotografického dizajnu v našej škole. 

V marci 2014 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru propagačné výtvarníctvo a 4. ročníka odboru propagačná 
grafika svojimi prácami zúčastnili výstavy v Galérii P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pod názvom „Odpad, to 
chce nápad“. 

V máji 2014 sa konala v Liptovskom múzeu v Ružomberku výstava najlepších maturitných prác školského roka 
2013/2014. Vernisáž výstavy bola spojená s módnou prehliadkou maturitných prác a prác predchádzajúcich 4 
rokov študijného odboru odevný dizajn.  

V polovici júna 2014 odovzdali žiaci 2. ročníka odborov reklamná tvorba  a tvorba hračiek žiakom Spojenej 
školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči tyflografické knihy a haptické a kinetické hračky, ktoré navrhli a 
vytvorili s finančnou podporou Nadácie Orange v projekte „Kto vidí srdcom, vidí dvakrát.“ 

V júni 2014 ukončili žiaci pomaturitného špecializačného štúdia odboru produktová tvorba práce na zrkadlách 
a mydelničkách pre projekt Komunitnej nadácie Liptov, ktorú ktorý finančne podporilo kúpeľňové štúdio K.R.T. 
z Liptovského Mikuláša. Práce budú v septembri 2014 vydražené a získané finančné prostriedky venované 
škole na materiálne zabezpečenie vyučovania. 
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V júli a auguste 2014 sme vystavovali na Oravskom hrade odevy študijných odborov odevný dizajn a scénická 
kostýmová tvorba.  

 
 

PREDMETOVÁ KOMISIA V ŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH  PREDMETOV:  

PK zrealizovala nasledujúce činnosti : 
 

 Návšteva Liptovského múzea a galérie Ľ.Fullu (Že , Mo) 

 Príprava a vyhodnotenie vedomostného testu pre 1. roč. z Sj, Aj, Nj  -  (My,Va,Ty) 

 Materiálno technické vybavenie výuky – učebnice, časopisy, kazety (Ty, Va, My, Mc) 
 
November – december 

 Príprava a organizácia škol.ského kola Olympiády v AJ a NJ. (Va, Ty ) 

 víťazi školského kola:  NJ – Michaela Škapcová IV.C (vyučujúca Pa),    
AJ – M. Mičíková II.B (vyučujúca Br), David Ferenčík   III.C (vyučujúca Ty) 

 Menovaní sa stali víťazmi okresného kola v rôznych kategóriách  a postúpili do krajského kola, v ktorom 
David Ferenčík získal 3. miesto, Martina Mičíková 5. miesto  

 Študenti Katolíckej Univerzity praxovali na škole v predmetoch  SJ, DEJ (Md, Mc) 
 
Marec – apríl 

 Organizácia školského kola HK aj s recitáciami aj z cudzojazyčnej literattúry (Md) a novovytvorená kategória - 
dramatizácia literárneho diela. 
Prvé miesto získalo filmové spracovanie románu Dom v stráni v réžii Miriam Vejovej z II. B. 
Víťazkou prednesu v cudzom jazyku sa stala Mária Matúšová  z III.A.  
Súťažiace Michala Obšitošová z IV. B. a Simona Hlatká z I. C v prednese poézie a prózy v slovenčine vyhrali 
školské kolo a  postúpili do okresného kola. 

 Príprava a hodnotenie prijímacích testov (Md, Va, Že, Mc, Ty) 

 Hodnotenie externej časti maturitných skúšok  z cudzích jazykov a slovenčiny ( Ty, Br, Šu, Md, Vi, Rš, Va, Pa) 

 Poznávacia exkurzia Holandsko a jeho kultúrne pamiatky (Mo) 
 
Máj - jún 

 Príprava a organizácia ústnych maturitných skúšok   (Va, Md, Ty, Šu, Vi) 

 Rozlúčka so štvrtákmi (Md) 

 Príprava a výstavka cudzojazyčných časopisov spojená so súťažou  (Ty, Va) 

 Exkurzia Viedeň (Mo) 

 Exkurzia Krakov (Mc) 
 
 

                                                                   Mgr.  Marta Tyrolová  
 
 

PREDMETOVÁ KOMISIA P RÍRODOVEDNÝCH A TECHNICKÝCH PREDMETOV:  

Oddelenie pracovalo podľa vopred stanoveného plánu, ktorý bol schválený na úvodnom zasadnutí v auguste 
2013. Členovia oddelenia sa stretávali na pravidelných a mimoriadnych zasadnutiach, kde boli informovaní 
o záveroch z gremiálnej porady a taktiež riešili problémy,  ktoré sa vyskytli vo vyučovacom procese. 
 

V oblasti prírodovedných predmetov (matematika) sa v tomto školskom roku nekonali žiadne súťaže, nakoľko 
u študentov nebol záujem.  
 

V predmete informatika sme sa zapojili do medzinárodného testovania eSkills, ktoré bolo zamerané na IKT.  
Na škole pracoval krúžok volejbalu a aerobiku. 
 

Výsledky športových súťaží: 
 

September- október  
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Okresné kolo vo volejbale študentov 
Dievčatá  3. miesto 
Chlapci  2. miesto 
 
Ružomberská aprílová latka 
1. miesto Andrea Pašková III.C 
2. miesto Michaela Šefranková IV.A 
3. miesto Eliška Siváková II.B 
7. miesto Dalibor Janči 
 
Okresné kolo v atletike 
Dievčatá 
1.miesto Pašková Andrea v skoku do výšky -135cm       
2.miesto Siváková Eliška v skoku do výšky -130cm 
3.miesto Pašková Andrea v skoku do diaľky - 400cm 
9.miesto Florková Valéria v skoku do diaľky – 357cm 
9.miesto Vejová Miriam v behu na 100m – 16,5s. 
10.miesto Vejová Miriam v skoku do diaľky – 356cm 
 
Chlapci 
1.miesto Radovan Knieža v behu na 100m – 11,9s. 
4.miesto Radovan Knieža v skoku do diaľky – 513cm 
7.miesto Lukáš Ondrejka vo vrhu guľou – 8,72m 
 
Majstrovstvá kraja študentov SŠ – Martin 
Dievčatá 
5.miesto Andrea Pašková v skoku do výšky - 135cm  
     

Chlapci 
3.miesto Radovan Knieža v behu na 100m – 11,7 s. - rekord školy 
 
       Mgr. Emília Majtenyiová, Mgr. Viera Tauberová 
 
 

ODDELENIE ODEVNÉHO D IZAJNU A SCÉNICKEJ KOSTÝMOVEJ  TVORBY:  

Činnosť oddelení prebiehala podľa navrhnutého plánu práce oddelenia ODI a SKT pre rok 2013/ 2014 zo dňa 2. 
septembra 2013.  
 
V mesiaci september sme sa zúčastnili exkurzie v národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, kde nám boli 
predvedené tradičné textilné techniky a spracovanie vlny. 
 
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Liptovskom Mikuláši. Tunajšie Centrum Kolomana Sokola hostilo vo 
svojich priestoroch výstavu rakúskej textilnej výtvarníčky Marianne Puschner.  
 
September 2013 sa konala v Ružomberku súťaž Módny návrhár, kde sme vďaka kolekcii Michaely 
Gregorcovej  obsadili 3. miesto. 
 
20. 09. 2013 - účasť na výstave Textilná tvorba v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici – prezentácia 
amatérskych tvorcov a študentov, ktorí sa zaoberajú textilnou tvorbou. 
 
07. 11. 2013 - odborný seminár pre pedagógov a študentov v Trenčíne; prednášajúca Ing. Jana Máchalová. 
Seminár bol určený pre všetkých, ktorí sú s módou spojení v akejkoľvek forme, či už je ich profesiou, záľubou, 
alebo sa ešte len na kariéru v oblasti módy pripravujú.  



14 

 

V novembri a decembri sme sa prezentovali na burzách informácií škôl a zamestnávateľov určených 
absolventom základných a stredných škôl v Ružomberku, v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. V tomto 
období sme sa sústredili i na realizáciu ročníkových prác vo všetkých ročníkoch odborov ODI a SKT. 

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

31. 01. 2014 sme sa spolupodieľali na organizácii plesu OA v Ružomberku, kde sme sa prezentovali módnou 
prehliadkou. 

5. februára 2014 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v Banskej Bystrici v Bábkovom divadle Na 
Rázcestí, ktorá bola spojená s prednáškou o príprave masiek a ukážkami divadelného líčenia.  

14. februára 2014 sme na žiadosť riaditeľky Tatranskej galérie prispeli k slávnostnému znovuotvoreniu TG po 
rekonštrukcii.  

V marci 2014 sme v rámci súťaže Junior Design Fest v Bratislave vystavili kolekciu študentky Michaely 
Gregorcovej. V tomto mesiaci sme tiež (už tradične) prispeli svojimi modelmi do jarnej módnej prehliadky v OC 
Stopshop Liptovský Mikuláš.  

Naše modely bolo v tomto mesiaci možné vidieť aj inom obchodnom centre (OC Klinec v Námestove), kde tvorili 
kulisu k prezentácii študentských prác Hotelovej akadémie zo Slanickej Osady. 

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

11. 04. 2014 sme sa zúčastnili súťaže  "Módna línia mladých 2013" v Prešove. 

V termíne od 24. 04. - 30. 04. 2014 prebehla realizácia PČOZ v maturitnom ročníku ODI. 

V máji sme vykonávali povinnosti spojené s maturitným skúškami 4. ročníka odboru ODI.  

Najlepšie maturitné práce obidvoch oddelení boli súčasťou spoločnej výstavy ŠÚV v priestoroch Liptovského 
múzea v Ružomberku. Pri príležitosti vernisáže tejto výstavy sme opäť usporiadali módnu prehliadku.  

V mesiaci jún sme v oddeleniach ODI a SKT absolvobvali:  

 účasť na besede s výtvarníčkou Zuzanou Hruškovou v Galérii Ľudovíta Fullu 

 hodnotenie a obhajobu ročníkových prác  I.- III. ročníka odborov ODI a SKT 

 inštalácia výstavy prác v rámci Dňa otvorených dverí 

 výstavu odevov a kostýmov oddelení ODI a SKT na Oravskom hrade (do konca augusta 2014) 

 prihlášky na aktuálne súťaže v septembri 2014 (Liberec - Oděv a textil, Ružomberok – Módny návrhár 
2014) 

 ukončenie klasifikácie a záver školského roka 2013/ 2014. 

 
         Ing. Simona Schlosserová  

 

 

ODDELENIE PROPAGAČNE J  GRAFIKY:   

 Tvorba loga pre nový operačný program ministerstva školstva a kultúry: Kvalita životného prostredia 
OPKŽP 

 Spolupráca so spoločnosťou BIOBOX na tvorbe regionálnej značky, ktorá bude používaná pre 
lokálnych pestovateľov Turca 

 Slovenská súťaž s témou vytvorenie loga národného projektu NÚCEM: Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  

 Súťaž firmy ANTALIS o návrh kalendára na rok 2014 

 LIVE PAITING (maľovanie naživo so študentmi školy) 12.4.2013 Banská Bystrica, 21.2.2014 Martin, 
22.3.2014 Čadca, 26. 4. 2014 Kysucké Nové Mesto 

 Tvorba grafického návrhu na pohár pre kultúrny uzol v Bratislave –  KC Dunaj( STRAKA ocenený) 
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 Článok a foto v časopise SLOVAK MAN a v oblastnej televízii 

 Magická záhrada 1. miesto L. KUDLIČKOVÁ za model svietidla – Galéria P. M. Bohúňa Liptovský 
Mikuláš 

 Účasť na súťaži amatérskych výtvarníkov v LM – Jarný salón 

 Účasť na medzinárodnej súťaži Európskeho roka rodiny 2014 Helsinki, zatiaľ nevyhodnotená, 
súťažiaci  P. ŤAPAJNA 

 Exkurzia do kníhviazačskej dielne populárnej p. Melichovej v Žiline, dizajn knihy 

 Exkurzia do ofsetových tlačiarní, EPOS RK 

 Komentovaná výstava grafika a maliara Andreja Augustína v Oravskej galérii v DK 

 Schválený projekt pre nevidiace a slabozraké deti Nadácie ORANGE Slovakia na tyflografické knihy 
a haptické hračky – návrhy a realizácia –  2. ročník RET a THR  

 
 

         PaedDr. A. Hrivnáková  
 

ODDELENIE ÚŽITKOVEJ MAĽBY  A  TEXTILNÉHO DIZAJNU:  

September 2013:  

 príprava tematických plánov a učební 

 Študenti UMA na exkurzii v Budapešti 

 Lvivské retro, Ukrajina, Mgr. art. R. Rembovský ArtD. – získal ocenenie 

 práce z TVY na súťažnej výstave Textilná tvorba 2013 v Banskej Štiavnici    

Október 2013:       

 Bienále Forma 2013, Galéria SÚV – Umelka, Bratislava,  vystavené práce Mgr.art. A. Ševčíkovej 
Marčekovej  

November 2013:   

 2. Trienále umenia knihy Martin 2013, Turčianska galéria, vystavené práce Mgr.art. A. Ševčíkovej 
Marčekovej   

 kolektívna výstava (výber) spoločnosti súčasného umenia White @ Weiss Zoya, Galéria Erdӧdyho 

palác, Bratislava, vystavené práce Mgr. art. R. Rembovský 

 Pribylina workshop – Ovčia vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok, účasť všetkých 
študentiek 2. ročníka TVY 

December 2013:    

 návšteva výstavy Svetozár Mydlo, Galéria Ľ. Fullu, 1.roč. UMA a 2. roč.TVY 

Január 2014:          

 inštalácia a hodnotenie polročných prác 

 Deň otvorených dverí 

 exkurzia 4 roč. UMA, 2. Trienále umenia knihy Martin 2013, Turčianska  galéria a SNM Etnografické 
múzeum 

Február 2014:        

 zadanie maturitných tém 

 Jarný salón Liptovský Mikuláš, práce UMA 

Marec 2014:          

 zaslané práce na tému VODA, Vodohospodársky ústav, Bratislava 

 talentové skúšky 

 Junior dizajn, Bratislava 
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Apríl 2014:            

 zaslané práce do súťaže Zelená zem, Banská Bystrica 

 účasť študentiek UMA na spoznávacom zájazde do Holandska 

Máj 2014:             

 praktické maturitné skúšky 

 návšteva komentovanej výstavy  Andrej Augustín v Oravskej Galérii v Dolnom Kubíne, 2.,3.roč. UMA 

 výstava najlepších maturitných prác v Liptovskom muzeu v RK 

 jarná výstava spoločnosti súčasného umenia White @ Weiss Zoya, Galéria Erdӧdyho palác, 

Bratislava, vystavené práce Mgr. art. R. Rembovský 

Jún 2014:              

 Kruhy na vode, zaslanie prác z TVY 

 súťaž Ružomberská ruža, 1.m. L. Dunajová, 2.m. J. Knor 

 prezentácia školy na akcii „Dnes tovariš, zajtra majster“ v Múzeu slovenskej dediny Jahodnícke 
Háje, Martin 

 inštalácia a hodnotenie koncoročných prác 

 Deň otvorených dverí 
                                                              

Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková 

 

 
ODDELENIE PROPAGAČNÉHO V ÝTVARNÍCTVA A  PRODUKTOVEJ TVORBY 

september 2013: 

 ozvučenie priestorov ŠÚV Ružomberok. 

 účasť na výstave „mladý tvorca“ Martin. 

 príprava a realizácia výstavy v BB. 

október  2013:     

 workshop a výstava „Cyril a Metod“ DK. 

 Junior design príprava prác na súťaž. 

 burza stredných škôl Námestovo. 

november 2013: 

 plenér hotel Orava – Dolný Kubín. 

 burza stredných škôl Liptovská Teplá. 

december 2013: 

 príprava a realizácia výstavy „ ROSES“ DK. 

 realizácia scény  pre ŠÚV  Ružomberok. 

január   2014: 

 príprava a inštalácia polročných prác. 

február  2014: 

 zimný maliarsky plenér / hotel Orava / DK. 

marec 2014: 

 zabezpečenie výtvarného spotrebného materiálu / farby, štetce, profily, drevené palety... / 

 Účasť na výstave „ Odpad to chce nápad“ v LM. 

apríl   2014: 

 tvorba reklamných objektov pre RGB centrum.                     
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máj  2014: 

 ukončenie výstavy „ kaviareň Mladosť „ LM.                               

 zabezpečenie materiálu pre potreby odboru 

 výstava maturitných prác 

jún 2014: 
 úprava učebne 214                     

 práca na prezentoch pre KRT LM. 
Mgr. Vladimír Lofaj 

ODDELENIE TVORBY HRA ČIEK A  DEKORATÍVNYCH PREDME TOV:  

 v posledný prázdninový víkend roku 2013 sme prezentovali našu školu a odbor THR na podujatí 
DNI MAJSTROV v Bratislave. 

 pred Vianocami 2013 sme sa zúčastnili výstavy v Bratislave pod názvom KRÁSNE GULE 
VIANOČNÉ, na ktorej boli zastúpené aj práce našich študentov 

 v januári sa v priestoroch školy konali Dni otvorených dverí, počas ktorých si mohli návštevníci 
prezrieť aj polročné práce študentov THR 

 formou exkurzie sme sa zúčastnili vernisáže prestížnej súťaže ETUDY Z DREVA  

 študenti vystavovali svoje práce na kolektívnych výstavách vo Zvolene, Krupine 

 prezentovali sme sa ako odbor a zároveň sme propagovali ŠÚV na veľtrhu NÁBYTOK A BÝVANIE 
v Nitre  

 zúčastnili sme sa súťaže o naj dizajnovú kraslicu EX OVO 2014 

 zúčastnili sme sa s kolekciou lampiónov výstavno – súťažného projektu „Magická záhrada“ 
v Galérii P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši  

 vybraní študenti štvrtého ročníka vystavili svoje práce na výstave najlepších maturitných prác 
v Liptovskom múzeu v Ružomberku 

 realizácia hračiek pre nevidiacich a slabozrakých – projekt Nadácie ORANGE Slovensko 

 realizácia detských preliezok v rámci súvislej týždennej umeleckej praxe pre DVOR U MALIARA v 
Liptovskom Michale 

 prvý prázdninový víkend sme prezentovali naše oddelenie formou tvorivých dielní na folklórnom 
festivale VÝCHODNÁ 

 archivácia študentských a maturitných prác v depozite odboru 

 archivácia študentských a maturitných prác v digitálnej forme 
 

VÝSLEDKY 
 

 úspešné umiestnenie maturitnej práce našej študentky Martiny Labdovej na medzinárodnej 
súťažnej výstave stredných umeleckých škôl JUNIOR DESIGN FEST Bratislava 2014 

 publikovanie článkov v odborných časopisoch Drevársky magazín a RUD 
 

 
                                                                                    Mgr. art. Michal Hanula 

 

 

ODDELENIE FOTOGRAFIC KÉHO DIZAJNU:  

september 2013: 

 rekonštrukcia fotografického laboratória  
október 2013: 

 výstava Umenie v záhrade, Banská Bystrica 
november  2013:  
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 Bratislava mesiac fotografie –exkurzia  
december  2013:  

 Fotenie prác pre ostatné odbory  
január  2014: 

 rekonštrukcia fotografického ateliéru 
február  2014: 

 príprava výstavy Mladý tvorca centrum Rufin, Dolný Kubín 
marec 2014: 

 realizácia výstavy a vernisáže  10 rokov fotografie na ŠUV –  Galéria Ľudovíta Fullu,  Ružomberok  
apríl 2014: 

 inštalácia výstavy –  kultúrne centrum Mladosť, Liptovský Mikuláš 

 projekt iPad v škole 
máj 2014: 

 AMFO Liptovský Mikuláš – účasť v porote, preberanie cien 
jún 2014: 

 fotografovanie pre ročníkové práce pre jednotlivé odbory na škole  

 Letná fotoškola, Liptovský Mikuláš 

 príprava aktivít pre návštevníkov počas dňa otvorených dverí (ateliér pre deti) 
Priebežne počas roka: 

 zabezpečenie fotodokumentácie školských akcií 
 

 Mgr. Martin Môcik 
  

ODDELENIE FIGURÁLNEH O KRESLENIA:  

 Do polovice septembra sme pripravovali tematické plány a kresliarne. 

 V polroku sme ku Dňu otvorených dverí vystavili za sklá na 3. poschodí niekoľko prác, ale ich počet bol 
obmedzený počtom skiel. Rozhodli sme sa tak, pretože nebol dostatočný počet kvalitných a zaujímavých prác 
k vystaveniu v kresliarni. 

 V priebehu školského roka došlo k zmenám pedagógov vyučujúcich FIK, úväzok    Mgr. art. P. Biarincovej učil 
dočasne zastupujúci Mgr. V. Baran a v druhom polroku nastala opäť zmena, úväzok za Mgr. K. Božekovú 
prevzal dočasne zastupujúci Mgr. art. I. Illovský. 

 V druhom polroku nenastali prevratné zmeny v kvalite figurálnej kresby, jednak veľa hodín odpadlo štátnymi 
sviatkami a inými školskými povinnosťami, čo často žiakov zbrzdí v ich kresliarskych zručnostiach 
a podaktorým /väčšine/ chýba pracovitosť a ďalší zase vymeškávajú veľa hodín z rôznych iných dôvodov. 

 Tiež je na škodu, že nie sú finančné prostriedky na žiadny živý model staršieho človeka, čo by skvalitnilo 
vyučovanie FIK. 

 V budúcom školskom roku musíme určite sprísniť kritéria komisionálnej skúšky. 

 V júni sme pripravili a vybrali práce ku Dňu otvorených dverí a do súťaže figurálnej kresby do Trenčína, ktorá 
sa bude konať v školskom roku 2014/2015.  

 
Mgr. art. Andrea Ševčíková Marčeková 

   
 

 Školský časopis  

V tomto školskom roku naši žiaci nevydali žiadne číslo školského časopisu – bývalá redakčná rada 
zmaturovala a u súčasných žiakov aj napriek propagácii zo strany kolegyne K. Žerebákovej nebol záujem 
o tvorbu časopisu.  

 Činnosť žiackej školskej rady 

V hodnotenom školskom Žiacka rada školy, ktorá sa sformovala v predchádzajúcom školskom roku, prestala 
pracovať.  

 Iné aktivity školy 
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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 Ružomberku, Liptovské 
múzeum v Ružomberku,  Björnsonov dom v Ružomberku, Hotel Kultúra v Ružomberku, Dom kultúry A. Hlinku 
v Ružomberku, galériu P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom 
Mikuláši, Oravský hrad v Oravskom Podzámku,  Florinov dom v Dolnom Kubíne, Centrum Ruffin v Dolnom 
Kubíne, Slovenské národné múzeum v Martine a ÚĽUV v Bratislave.  

Tiež 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 Ružomberok.  

Škola je cvičnou školou pre dve fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (na náčuvy a praktické výstupy 
chodia študenti všeobecnovzdelávacích i výtvarných predmetov), sme tiež cvičnou školou pre Pedagogickú 
fakultu a Filozofickú fakultu UMB v Banskej Bystrici.     

 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 
ROKU 2013/2014 

 

 
Škola je zapojená do nasledujúcich celoslovenských projektov: 
NÚCEM: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 
ŠIOV: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
UIPŠ: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 
MŠVVaŠ SR: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 
Z projektov UIPŠ a  MŠVVaŠ SR sme získali vybavenie interaktívnou tabuľou do dvoch učební. 
 

Projekt  
/ 

Grant 
Názov projektu / 

grantu 

Stručná 
charakteristika 

projektu / grantu 

Akcept./ 
Neakcept. 

Termín 
začiatku 
realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Celkový 
rozpočet 

Spolufina
ncovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

        

        

        

        

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R

 

        

        

        

        

F
o

n
d

y 

E
U

 

        

        

        

        

IN
É

 

Nadácia Orange Tvorba 
tyflografických kníh 
a haptických hračiek 

akceptovaný február 
2014 

máj 2014 1 100 € 0 0 

Nadácia Orange Za starými 
holandskými 
majstrami 

neakceptovaný      

Nadácia Orange Program pre 
optimistov 

neakceptovaný      

Nadácia Tatra 
banky 

Priblíženie 
vyučovania praxi 

akceptovaný júl 2014 december 
2014 

500 € 0 0 



20 

 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná žiadna inšpekcia. 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 

 
B) športoviská 

Kapacita 
školy: 

320 Skutočný počet žiakov: 290 Naplnenosť 
školy (%): 

95,31% 

 

 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  

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...)  

chata 627  m 3 Je v ponuke pre ŽSK na predaj ako 
prebytočný majetok od roku 2010. 

T
ec

h
n

ik
a  PC                             (ks) 

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

Dataprojektory         (ks) 4                      X  

Interaktívne tabule   (ks) 2                      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 – trávnatá plocha  áno 100x30m tráva vyhovujúci Slúži aj pre OA a Spoj. 
školu 

 

Viacúčelové ihrisko nie - - -   

Atletický ovál nie - - -   
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Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)   
 

C) školský internát 
Škola nevlastní školský internát. 

 
D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
Škola nevlastní školskú jedáleň, ani výdajnú školskú jedáleň.. 

 
 

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 

 Cieľ:     
Dokumentačná a materiálová príprava na požiadanie MŠVVaŠ o zaradenie nového 
študijného odboru dizajn interiéru do siete školy. 

Splnenie cieľa: 
Vzhľadom k tomu, že experimentálne overovanie študijného odboru dizajn interiéru sa predĺžilo aj 
na školský rok, ukončená dokumentácia sa týka iba školského vzdelávacieho programu a súhlasu 
Slovenskej živnostenskej komory. Pripravené sú materiály na súhlas Krajskej rady na dokončenie 
zaradenia študijného odboru do siete školy. 

 

 Cieľ: 
Účasť na projektoch NÚCEM a ŠIOV. 

Splnenie cieľa: 
Škola sa zapojila do projektu NÚCEM „Elektronické testovanie“, zatiaľ priama účasť na projekte 
bola odložená na školský rok 2014/2015. V tomto školskom roku prakticky overovali elektronické 
testovanie len gymnáziá. 
Škola sa zapojila do projektu MŠVVaŠ „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva“.  
Škola sa zapojila do projektu UIPŠ „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecnovzdelávacie predmety“. 
Z posledných dvoch projektov škola získala interaktívne tabule, notebooky a dataprojektor. 

 

Cieľ pre školský rok 2014/2015: 

 Dokončenie procesu zaradenia nového študijného odboru dizajn interiéru do siete školy. 

 Účasť na projekte Erasmus+. 

Atletická rovinka  áno 100x5m antuka vyhovujúci 4  

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 



22 

 

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, až 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 aktivít a projektov. - 

Príležitosti: Riziká: 

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

Otváranie výtvarných študijných odborov na iných typoch 
stredných škôl – menšia možnosť 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 súťaží. Nasýtenie pracovného trhu absolventmi niektorých úzko 
špecializovaných výtvarných odborov. 

 
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 priebežne slabé stránky, 
ktoré vieme ovplyvniť. 

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

 Využívať všetky ponúkajúce sa príležitosti 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 ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov k 

 31. 08. 2014 

1 8222 6  úžitková maľba 10 5   

2 8240 6  tvorba hračiek a dekor. predmetov 3 1   

3 8260 6  propagačné výtvarníctvo 16 6   

4 8261 6  propagačná grafika 15 11   

5 8270 6  scénická kostýmová tvorba 0 0   

6 8298 6  odevný dizajn 9 5   

7 8297 6  fotografický dizajn 7 2   

8 8236 6  textilné výtvarníctvo 0 0   
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9 8276 Q  produktová tvorba 10 5   

10 8237 Q  modelárstvo a návrhárstvo 
odevov 

2 0  
 

Spolu: 73 **35 ** * 

   
*  Vzhľadom k tomu, že máme žiakov z celého Slovenska a zisťované údaje sa rýchle v čase menia, nie je možné 

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

** Nie všetci absolventi dajú vedieť, že boli prijatí na ďalšie štúdium, nie všetci dajú vedieť, že 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 až štyrmi rôznymi skupinami. Všeobecnovzdelávacie 
predmety sa vyučujú spoločne, ale na odborné predmety sa na každú hodinu trieda delí na príslušný počet 
skupín. Výtvarné predmety (výtvarná príprava, navrhovanie, prax, figurálne kreslenie a ďalšie) sú dotované  3 – 7 
vyučovacími hodinami týždenne, ktoré je možné spájať do blokov. Mnohí študenti denne dochádzajú z blízkeho, 
ale aj vzdialenejšieho okolia (až z Martina, Dolného Kubína, Liptovského Hrádku a k nim priľahlých obcí).  
Vytvorenie rozvrhu hodín je vzhľadom na uvedené skutočnosti dosť náročná záležitosť a je potrebné nájsť 
kompromis pre čo najoptimálnejšie zaťaženie študenta na vyučovaní. V rozvrhu hodín sa často stane, že 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 nepretržite, pričom študent si môže 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 až 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 môžu 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 krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Literárny klub 25 Ing. M. Chovan 

Technické Sieťotlač 21 Ing. Mária Priesolová 

Umelecké Modelky 20 Mgr. Andrea Némethová 

Športové Loptové hry – volejbal, basketbal 20 Mgr. Renáta Juríková 

Aerobic a jóga 13 Mgr. Renáta Juríková 
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Iné Krúžok šitia 1 16 Ing. Simona Schlosserová 

Krúžok šitia 2 23 p. Ľudmila Hatiarová 

  

 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád a postupových súťaží  

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo AMFO 2014 – veková skupina 16 – 21 rokov 
 
                         veková skupina do 16 rokov 

Michaela Obšitošová 
Mária Šímová 
Simona Lomnická 

1.miesto 
2.miesto 
1.miesto 
 

Olympiáda v anglickom jazyku David Ferenčík 3.miesto 

Celoslovenské 
kolo  

Módny návrhár Michaela Gregorcová 3.miesto 
 

Textilná tvorba 2013 – kategória úžitkové 
predmety 

Kolektív 6 žiačok 2. roč. 1.miesto 

Grafický návrh pohára pre kultúrny uzol, KC 
Dunaj Bratislava 

Radim Straka ocenený 

Amna Awards professional 2013 Nikoleta Muchová 1.miesto 

Medzinárodné 
kolo 

Junior design fest Bratislava 2014 
 

Martina Labdová Cena poroty 

 
 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových 

súťaží  

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Ľahká atletika – beh 100 metrov Radovan Knieža 3. miesto 

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   

   

 
24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 

 
Škola nemá žiadne súčasti. 

 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia 
za školský rok 2013/2014 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum:   29. 09. 2014 
 
 
Podpis:  RNDr. Danica Školníková 
      riaditeľka školy 
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