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S p r á v a 

 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb , M.R. Štefánika 8 ,  

              963 01 Krupina , za školský rok 2016 / 2017. 
 

 
spracovaná v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve s školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
  

1. 
a)  Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a Vyhlášky  
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) 

 

Názov školy:  
  
 

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Adresa školy:  
  

 
 

 
M.R. Štefánika 8 , 963 01 Krupina 

Telefónne číslo:   
   

 

 
045 / 5512403 

 

 Internetová adresa: 
 Elektronická adresa: 

www.soskrupina.sk 
soupka@mail.t-com.sk 

 Zriaďovateľ: Banskobystrický  samosprávny kraj 
Nám. SNP 23 

974 01 Banská Bystrica 

 Vedúci zamestnanci školy    Mgr. Anna Borbuliaková - riaditeľka školy 
   Ing. Peter Lazár - zástupca riaditeľky školy ,   
                                pre  pedagogické činnosti 
   Mária Lazárová  -    ekonómka 

 
Údaje o poradných orgánoch školy : 

1.1 Rada školy :  Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb bola ustanovená v 

zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Funkčné obdobie rady školy od :  15. 3. 2016 

    Predsedom rady školy bol zvolený :  Ing. Mária  Šumichrastová 

V zmysle zákona č. 596 / 2003 Z. z. rada školy: 

         a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 
         b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 
         riaditeľa, 
         c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 
         riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, 
         d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského    
         zariadenia, k  návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia. 
 
 

http://www.soskrupina.sk/
mailto:soupka@mail.t-com.sk
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Meno, priezvisko, titul  
 

Funkcia v rade 
školy 

V rade školy zastupuje 

Ing. Mária Šumichrastová Predsedníčka pedagogický zamestnanec 

Alena Kaufmanová Členka pedagogický zamestnanec 

Marta Labudová Členka ostatný zamestnanec 

Jana Baťová Členka zástupca rodičov 

Erika Dodoková Členka zástupca rodičov 

Ing. Pavel Hucák Členka zástupca rodičov 

Štefan Matejkin Delegovaný člen zástupca BBSK 

Mgr. Marianna Kemková   Delegovaná členka zástupca BBSK 

Mgr. Michaela Valentová Delegovaná členka zástupca BBSK 

Ing. Zuzana Molnárová Delegovaná členka zástupca zamestnávateľov  BBSK 

Kamila Gregáňová   Členka zástupca žiakov 

               
 
1. 2  Pedagogická rada :   všetci pedagogickí  zamestnanci Strednej odbornej   

                                                školy obchodu a služieb  v Krupine. 

       
Rozhodujúcu úlohu v systéme riadenia, ako poradný orgán riaditeľky školy mala pedagogická 
rada, ktorá riešila kľúčové pedagogické otázky – hodnotila výsledky prospechu, správania a 
dochádzky žiakov v štvrťročných intervaloch. V školskom roku 2016/2017 PR zasadala 12 x. 
V medzi období PR plnila úlohu poradného orgánu  - pracovná porada riaditeľky školy. Prenos 
informácií bol zabezpečovaný z jednotlivých pracovných porád úsekov teoretického a praktického 
vyučovania. Pracovné porady úsekov TV a PV pracovali podľa schváleného časovo-obsahového 
plánu TV a PV. 

 

 
1. 3  Rodičovská rada :  Rodičovská rada je najvyšším orgánom rodičovského 

združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným 
čl.4, ods.5 na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka. 
                         Zloženie RR :  Jana Baťová - rodič 

                                                 Erika Dodoková -rodič 

                                                 Ing. Pavel Hucák - rodič 

 
 
 
1. 4  Predmetová komisia /PK/ : 

 

Názov  Meno predsedu Kategória PZ 
 

           PK  všeobecno-vzdelávacie predmety Mgr. Simona Uramová Učiteľka 

PK strojárske predmety Ing. Bohumila Balková Učiteľka 

PK  dopravné predmety Ing. Monika Ungvarská Učiteľka 

PK  potravinárske  predmety Ing. Anna Trníkova Učiteľka 

PK ekonomické predmety Ing. Mária Šumichrastová Učiteľka 

Výchovné  poradenstvo Mgr. Ľubica Prokajová Učiteľka 

 
Predmetové komisie zasadali 5-krát ročne a pracovali v súlade s vypracovanými a schválenými 
plánmi PK, pre školský rok 2016/2017.  PK vypracovali v rámci inovovaných ŠVP, ŠKVP pre 
všetky učebné a študijné odbory na škole. V rámci novo schválených odborov , PK pre 
potravinárske odborné predmety vypracovala  učebné osnovy pre schválený učebný odbor 
Kuchár  - cukrár. Vypracované učebné osnovy pre študijné odbory boli schválené na úvodnom 
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zasadaní  PR v auguste 2016. Následne boli schválené riaditeľkou  školy a takto schválený 
ŠKVP bol prerokovaný a schválený v Pedagogickej rade školy. Hlavným cieľom PK  v školskom 
roku 2016/2017 bolo uplatňovanie pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovanie 
výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok a zabezpečenie ich rozpracovania do konkrétnych 
úloh v rámci jednotlivých predmetov príslušného PK. Na škole sa uplatňovalo v plnej miere 
neformálne vzdelávanie  PK a vedenie školy, zabezpečovali kontrolu plnenia učebných osnov a 
tematických plánov v jednotlivých ročníkoch a odboroch. 

1. 5  Žiacka školská rada:  Žiacka školská  rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady:  Žiacka školská rada je 
iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a 
vzdelávania. 

Meno a priezvisko Zaradenie v SOŠ 
Funkcia 
ŽSR 

 

1. Kamila Gregáňová  

2. Marek Géry  

3. Viliam Smutný  

4. Mária Pinterová  

5. Viktória Balážová 

6. Paula Gajdošíková  

7. Veronika Šulajová  

8. Viktória Hradská 

9. Alžbeta Spodniaková  

10. Lenka Boďová  

11. Marcel Majerský                                                                                                                

 

 
 
Žiačka  
 
Žiak 
 
Žiak  
 
Žiačka  
 
Žiačka 
  
Žiačka 
 
Žiačka  
 
Žiačka  
 
Žiačka 
 
Žiačka 
 
Žiak 

 

Predsedníčka 

Člen 

člen  

člen 

člen 

člen 

člen 

člen 

člen 

člen 

člen 

        Ing. Žofia Miškovová  učiteľka koordinátor 
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b) Údaje o počte žiakov školy podľa odborov vrátane žiakov špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami za školský rok 2015/ 2016  (§ 2 ods. 1 písm. b 
Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.9/2006 Z. z.) 
 

P. 
č. 

Kód Názov odboru, 
a jeho označenie 

Počet žiakov v ročníkoch 
k 15. 9. 2016 / 31. 8. 2017 

 odboru  
I. 

 
II. 

 
III. 

 
IV. 

 
Spolu 

1 2982 L 02 Potravinár. výroba                         P 0 5 0 0 5 

2 3757 L  00 Dopravná prevádzka                     D 0 5 0 0 5 

3 6403 L Podnikanie v remeslách a službách N 14 2 0 0 16 

4 2487 H Auto opravár mechanik                  A        10 7 10 0 27 

5 2964 H Cukrár                                            C 10 12 7 0 29 

6 2413 K  Mechanik strojov a zariadení       M 5 8 8 10 31 

7 6317 M Obchodná akadémia                    O 13 11 11 12 47 

8 29 82 F Potravinárka výroba                      E 9 7 0 0 16 

9 2478 F  Strojárska výroba                          F 9 5 0 0 14 

10 2977H Cukrár Kuchár                               K 20 0 0 0 20 

  Spolu 90 62 36 22 210 

 
 c) Údaje o počte žiakov podľa tried: 

P. č. Trieda Počet 
tried 

Počet žiakov 
v triede k 15. 9. 

2016 

Počet žiakov 
v triede k 31. 8. 2017 

1.  I. A C 1 20 15 

2.  I.MO 1 18 18 

3.  I.EF 1 18 14 

4.  I.K 1 20 19 

5.  II. A C 1 19 15 

6.  II.MO 1 19 19 

7.  II.EF 1 12 7 

8.  III. AC 1 17 15 

9.  III. MO 1 19 19 

10.  IV. M 1 10 9 

11.  IV.O 1 12 12 

12.  I. N 1 14 14 

13.  II. D,II. P.II.N 1 12 12 

 Spolu           210               188 

 

 

Počet žiakov denného štúdia k 15. 9. 2016 :  210                            
Počet žiakov študujúcich popri zamestnaní k 15. 9. 2015:     0                            
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdeláv. potrebami k 15. 9. 2015 :  21 
Počet žiakov denného štúdia k 31. 8. 2017 :  188                  
Počet žiakov so ŠVVP k 31. 8. 2017 :  21     
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 d ) Porovnanie počtu žiakov  so školským rokom   2012/2013, 2013/2014,2014/2015 
(údaje sú k 15.9.) 

 
 
Školský rok         2012/2013        2013/2014       2014 /2015      2015/2016 
 
Počet žiakov               160                 159                    225                   205 
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Graf č. 1 : Porovnanie počtu žiakov podľa jednotlivých odborov za predchádzajúce  školské  roky  
 

 

    e) Údaje o počte prijatých žiakov školský rok 2016 / 2017 
 

 
Kód 

 
Učebný odbor 
Študijný odbor 

 
Plán 

výkonov 

 
Prihlá
sení 

 
Prijatí 

 
Zapísa

ní 

2487 H Autoopravár - mechanik 20 8 10 10 

2433 H Obrábač kovov 10 2 0 0 

2964 H Cukrár 20 12 12 12 

3152H Krajčír- dámske odevy 10 0 0 0 

2977 H Cukrár - Kuchár  20 20 20 20 

6317 M  Obchodná akadémia 10 12 13 13 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 10 5 5 5 

4553 K  Podnikateľ pre rozvoj vidieka 10 1 0 0 

2982 F Potravinárska výroba 10 10 10 10 

2478 F  Strojárska výroba 7 9 9 9 

Spolu                         127 79 79 79 

2982 4 potravinárska výroba 10 2 0 0 

3757 4 dopravná prevádzka 10 2 0 0 

6403 L podnikanie v remeslách a službách        11 10 14 14 

Spolu 158 93 93 93 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
 

R
o

č
n

ík
 

Počet z toho 

tr
ie

d
 

ž
ia

k
o

v
 

Prospeli neprospeli 

N
e

k
la

s
if

ik
o

v
a
n

í So zníženým 

s
p

o
lu

 

 
v tom 

s
p

o
lu

 
v tom 

z 
predmetu 

 
Opr. 
skúš. 

 
2. 

 
3. 

 
4 

 
P
V 

P
V
D 

 
Ost. 

 
1 

 
2 

 
3 a 
viac 

 
stupňom 

    NŠ 

1 1   8 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1   10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 2 18 18 1 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    UO  trojročné 

1 2 32 25 1 1 23 4 2 2 0 4 3    5 2 2 
2 1 15 11 3 2 6 1 1 0 0 1 3 0 2 4 
3 1 15 12 0 2 10 0 0 0 0 0 3 1 1 0 

Spolu 4 62 48 4 5 39 5 3 2 0 5 9 6 5 6 
   UO dvojročné 

1 1 14 6 1 3 2 6 5 1 0 6 2 3 5 1 
2 1 7 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Spolu 2 21 11 1 3 7 6 5 1 0 6 4 3 5 1 
     ŠO s maturitou 

1 1 20 16 1 1 14 3 1 0 2 1 1 0 0 0 
2 1 18 17 2 5 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
3 1 19 19 2 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 21 21 0 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 5 78 72 5 10 57 5 2 0 3 2 1 0 0 0 

SOŠOaS 13 179 149 11 25 113 16 10 3 2 13 14 9 10 7 

 

Vyhodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov a správania žiakov za posledné 
štyri školské roky za školu : 
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  Graf č.1 šk.r.2013/2014                                                       Graf č.2 šk. r. 2014/2015 
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Graf č.3 šk. r.2015/2016                                                               Graf č.4 šk. r. 2016/2017                                                                                   
 

 

         Priemer prospechu  z jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 
 

Vyučovací predmet  

Priemer   ročník 

1. 

učeb. 

2. 

učeb. 

3. 

učeb. 

1. 

Štud. 

2. 

Štud. 

3. 

Štud. 

4. 

Štud. 

 

1.NS 

 

2.NS 

Administratíva a korešpondencia    3,23 2,40 2,64 2,92 2,00 1,64 

Administratívne cvičenia     2,40     

Analytická chémia         1,6 

Anglický jazyk 3,69 2,33 2,43 3,37 2,78 2,79 3,19 2,67 3,50 

Aplikovaná ekonomika          

Aplikovaná informatika      1,27 1,00   

Automatizácia strojárskej výroby          

Automobily 3,14 2,57 3,25       

Biochémia    3,23    2,50 1,00 

Biológia         2,75 

Cestná a mestská doprava 3,67 2,25 2,29       

Cukrárska technológia a suroviny        1,88 1,00 

Cvičenia z modelovania    3,23    2,50 1,00 

Cvičná firma         2,75 

Časti strojov a zariadení      3,63 3,11   

Číslicovo riadené stroje      2,36 3,17   

Daňová sústava    2,84 2,94  2,56  2,89 

Dejepis 3,29 2,43 3,00       

Diagnostika a opravy automobilov         3,25 

Dopravná geografia      3,63 3,11   

Ekonomické cvičenia       3,00 1,63 2,00 

Ekonomika a svet práce  2,80 2,53 2,33 3,38 3,25 3,00 2,25 2,45 

Elektrotechnika  3,00 3,63  3,13 3,50  3,00 3,63 

Etická výchova     1     

Fyzika 3,29   3,16 2,88 3,00    

Hospodárska geografia    1,92      

Hygiena  3,25         

Hygiena potravín a výživa 4,13 3,00        

Chémia 3,25   2,77     1,40 

konverzácia v anglickom jazyku        2,83  

konverzácia v ruskom jazyku        3,00 1,50 

Informatika  2,67  2,47 2,33   1,75 1,73 

Laboratórne cvičenia  1,63 1,43       

Manažment a marketing        1,25 1,00 

Manažment osobných financií        1,25 1,00 

Matematika 3,33 2,95 4,75 2,74 2,83 2,47 3,00 2,88 2,36 

Mikrobiológia         1,40 
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Náboženská výchova     1,00     

Nemecký jazyk       3,56  3,67 

Občianska náuka 2,00 1,83  1,63 1,44   1,50 1,00 

Odborná prax      1,64 1,75  1,56 

Odborné kreslenie 1,83 1,29 1,29       
Odborné kreslenie a modelovanie      2,45 2,67   
Odborná konverzácia z 
anglického jazyka 

2,22 2,17 2,20 2,17 2,13 2,38 2,33   

Odborná konverzácia z ruského 
jazyka 

1,83 1,29 1,29       

Odborný výcvik      2,45 2,67   
Personalistika     1,60  2,42   

Podnikanie      3,13 3,00 2,00 2,18 

Podniková ekonomika    3,00 2,20 2,00 3,08   

Podnikanie v cestovnom ruchu
  

    1,0 1,0    

Podnikateľská komunikácia 
    

       1,88  

Právna náuka     2,10   2,00 1,00 

Prevádzka cestnej dopravy        3,20 3,25 

Potravinárska výroba 3,00 2,67        

Ruský jazyk 3,00 2,83 3,60 3,31 2,80 2,45 2,83 3,00 2,50 

Sekretárske práce       1,14   

Slovenský jazyk a literatúra 3,45 2,71 2,75 2,47 2,89 2,47 3,05 2,50 2,73 

Spoločenská komunikácia    2,08      

Strojárska technológia 3,14   3,33 3,13     

Stroje a zariadenia 3,38 2,63 2,43       
Suroviny 2,81         
Technická mechanika      3,00 3,33   

Technické kreslenie 2,86   2,00 2,63 1,88 2,11   

Technické merania      3,38 3,11   

Technológia montáže    3,17 3,13 3,50 3,00   

Technológia potravinárska - 
nadst. 

  2,64      2,00 

Technológia cukrár  2,75        3,67 

Technológia kuchár 3,13         

Technológia potravinárska - 
nadst. 

  2,64      2,00 

Telesná a športová výchova 2,41 2,00 2,09 1,37 2,00 1,88 1,76 1,86 1,63 

Tovaroznalectvo    3,00      

Účtovníctvo     2,4 2,72 2,75 2,25 2,5 

Úvod do makroekonómie     1,8  2,916   

Úvod do sveta práce  3,5        

Základy strojárstva 
4,14   3,66 3,5     

Zasielateľstvo         2,25 
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Výsledné hodnotenie externej časti MS: 
 
Hodnotitelia: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra    

               
Dátum skúšky:14.3.2017 

 
  
P. 
č. 

Úroveň 

 
Výsledky  

Úspešnosť 
% 

Percentil 

1.  B1 25 1,9 

2.  B1 35,9 10,6 

3.  B1 39,1 14,6 

4.  B1 34,4 8,8 

5.  B1 34,4 8,8 

6.  B1 37,5 12,5 

7.  B1 46,9 28,7 

8.  B1 31,3 5,8 

9.  B1 40,6 17,2 

10.  B1 26,6 2,7 
11.  B1 54,7 45,9 
12.  B1 39,1 14,6 
13.  B1 31,3 5,8 
14.  B1 28,1 3,5 
15.  B1 29,7 4,5 
16.  B1 39,1 14,6 
17.  B1 34,4 8,8 
18.  B1 34,4 8,8 
19.  B1 32,8 7,2 
20.  B1 40,6 17,2 
21.  B1 28,1 3,5 
22.  B1 23,4 1,4 
23.  B1 37,5 12,5 
24.  B1 28,1 3,5 
25.  B1 46,9 28,7 
26.  B1 42,2 19,8 
27.  B1 54,7 45,9 
28.  B1 39,1 14,6 
29.  B1 45,3 25,5 
30.  B1 28,1 3,5 
31.   B1 50 35,2 
32.  B1 51,6 34,7 
33.      B1 25 1,9 

 Priemer 

školy 
36,85 14,34 
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Predmet : anglický jazyk 
 
Dátum skúšky : 15.3. 2017 

 
P. 
č. 

 
Úroveň 

 
Výsledky 

 
Úspešnosť 
       % 

 
Percentil 
 

1.  B1 30 7,8 
2.  B1 46,7 29,4 
3.  B1 50 35 
4.  B1 58,3 50,3 
5.  B1 53,3 41 
6.  B1 66,7 65,8 
7.  B1 81,7 89,6 
8.  B1 55 44,1 
9.  B1 55 44,1 
10.  B1 61,7 56,4 
11.  B1 46,7 29 
12.  B1 31,7 9,4 
13.  B1 43,3 24 
14.  B1 63,3 59,7 
15.  B1 18,3 1,2 
16.  B1 40 19,5 
17.  B1 26,7 5 
18.  B1 36,7 15,3 
19.  B1 16,7 0,8 
20.  B1 11,7 0,2 
21.  B1 31,7 9,4 
22.  B1 28,3 6,3 
23.  B1 35 13,1 
24.  B1 36,7 15,3 
25.  B1 28,3 6,3 
26.  B1 41,7 21,6 
27.  B1 48,3 32,1 
28.  B1 28,3 6,3 

  Priemer 
školy 

41,85 26,37 

 
Predmet: ruský jazyk 
Dátum skúšky: 15.3. 2017                                               

 
P. 
č. 

Úroveň 

Výsledky 

Úspešnosť 
       % 

Percentil 

1 B1 45 38 
2 B1 53,3 56 
 Priemer 

školy 
49,15 47 
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 Predmet : Nemecký jazyk 

Dátum skúšky : 15.3.2017 

 
 
P. 
č. 
 

Úroveň Výsledky 
 

Úspešnosť 
% 

Percentil 

1 B1 20 5,7 

2 B1 23,3 11 

 Priemer 

školy 

 

21,65 

 

8,35 

 

 

 

  f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,  zoznam uplatňovaných učebných 
plánov  

P. 
Č. 

Kód 
odboru 

Názov odboru Kód  
zámer. 

Zameranie 

1 2414 L Strojárstvo 02 
 

obrábanie materiálov 
 

1. septembra 1998,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

2 
 

2982 L Potravinárska  výroba 02 
 

pekárenská a cukrárska 
výroba 

1. septembra 1999,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

3 3757 L Dopravná prevádzka 01 
 

cestná a mestská doprava 
 

1. septembra 1999, začínajúc 1. ročníkom.“ 

4 2413 K 
 

Mechanik strojov a zariadení 

Študijný odbor  schválený pre SOŠOaS od 1.septembra 2012 

5 6317 M  
 

Obchodná akadémia 

 
Študijný odbor schválený pre SOŠOaS od 1.9.2014 

6 
 

2964 H 
Cukrár 

1. septembra 2003,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

7 2487 H Autoopravár 01 
 

Mechanik 

od 1. septembra 2005,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

8 2982 F 
 

Potravinárska výroba 

1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom. 

9 2478 F Strojárska výroba 

1.septembra 2015 

10. 2977 H   Cukrár – kuchár   Cukrár - kuchár 

Od 1.9.2016  začínajúc 1. ročníkom   

  

0

5

10

15

20

25

30

šk.r.2014/15 šk.r.2016/17

% NJ

percentil
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Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, ktoré škola  má  
zaradené v  sieti odborov – nenaplnené žiakmi . 

 

 
P. č. 
 

 
Kód 
odboru 

 
Názov odboru 

 
Kód  
zámer. 

 
Zameranie 

4 2487 H  autoopravár 02 autoopravár - elektrikár 

5 2487 H autoopravár 03 autoopravár - karosár 
8. 2433 H obrábač kovov 

od 1.9.2004 začínajúc 1. ročníkom.“ 
9. 3152 H   Krajčír 02 Dámske odevy  

od 1.9.2005 začínajúc 1. ročníkom.“ 
10. 2464 H Strojný mechanik 

od 1.9.2005 začínajúc 1. ročníkom. 

11. 4553K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

od 1.9. 2011 začínajúc 1. ročníkom 

   

 

   
 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov : 
 

P.č. 

Vyučovací predmet  
Skratka 

predmetu 

Týždenný počet hodín 

% odbornosti 
celkom 

odborne 
vyučované 

neodborne 
vyučované 

1 Administratíva a korešpondencia ADK 13,00 13,00 0,00 100,00 

2 Administratívne cvičenia ADC 2,00 2,00 0,00 100,00 

3 Analytická chémia ACH 3,00 3,00 0,00 100,00 

4 Anglický jazyk ANJ 30,00 30,00 0,00 100,00 

5 Aplikovaná informatika API 4,00 4,00 0,00 100,00 

6 Automatizácia strojárskej výroby ASV 1,00 1,00 0,00 100,00 

7 Automobily AUO 5,50 5,50 0,00 100,00 

8 Biochémia BCH 4,00 4,00 0,00 100,00 

9 Biológia BIO 2,00 0,00 2,00 0,00 

10 Cestná a mestská doprava CMD 6,00 6,00 0,00 100,00 

11 Cukrárska technológia a suroviny CTS 12,00 12,00 0,00 100,00 

12 Cvičná firma CVF 3,00 3,00 0,00 100,00 

13 Časti strojov a zariadení ČSZ 1,00 1,00 0,00 100,00 

14 Číslicovo riadené stroje ČRS 1,00 1,00 0,00 100,00 

15 Daňová sústava DAS 4,00 4,00 0,00 100,00 

16 Dejepis DEJ 5,00 5,00 0,00 100,00 

17 Diagnostika a opravy 
automobilov DOA 7,50 7,50 0,00 100,00 

18 Dopravná geografia DOG 1,00 0,00 1,00 0,00 

19 Ekonomické cvičenia EKC 6,00 6,00 0,00 100,00 

20 Ekonomika a svet práce ESP 15,00 15,00 0,00 100,00 

21 Elektrotechnika ELK 6,50 6,50 0,00 100,00 

22 Etická výchova ETV 4,00 0,00 4,00 0,00 

23 Fyzika FYZ 7,00 7,00 0,00 100,00 

24 Hospodárska geografia HOG 2,00 2,00 0,00 100,00 

25 Hygiena potravín a výživa HPV 3,00 3,00 0,00 100,00 

26 Chémia CHE 5,00 5,00 0,00 100,00 

27 Informatika INF 11,00 11,00 0,00 100,00 
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28 Laboratórne cvičenia LAC 2,00 2,00 0,00 100,00 

29 Manažment a marketing MAM 1,00 1,00 0,00 100,00 

30 Manažment osobných financií MOF 4,00 4,00 0,00 100,00 

31 Matematika MAT 17,50 17,50 0,00 100,00 

32 Mikrobiológia MBI 2,00 2,00 0,00 100,00 

33 Náboženská výchova NBV 5,00 5,00 0,00 100,00 

34 Nemecký jazyk NEJ 3,00 3,00 0,00 100,00 

35 Občianska náuka OBN 7,00 7,00 0,00 100,00 

36 Odborná prax ODP 30,00 18,00 12,00 60,00 

37 Odborné kreslenie a 
modelovanie OKM 2,50 2,50 0,00 100,00 

38 Odborná konverzácia z 
anglického jazyka OKA 4,00 4,00 0,00 100,00 

39 Odborná konverzácia z ruského 
jazyka OKR 2,00 2,00 0,00 100,00 

40 Odborný výcvik OVY 203,00 203,00 0,00 100,00 

41 Personalistika PER 2,00 2,00 0,00 100,00 

42 Podnikanie POD 7,00 7,00 0,00 100,00 

43 Podnikateľská komunikácia POK 1,00 1,00 0,00 100,00 

44 Podniková ekonomika POE 14,00 14,00 0,00 100,00 

45 Právna náuka PRN 3,00 3,00 0,00 100,00 

46 Prevádzka cestnej dopravy PCD 8,00 8,00 0,00 100,00 

47 Potravinárska výroba PVB 4,00 4,00 0,00 100,00 

48 Ruský jazyk RUJ 21,00 21,00 0,00 100,00 

49 Sekretárske práce SEP 2,00 2,00 0,00 100,00 

50 Slovenský jazyk a literatúra SJL 23,50 23,50 0,00 100,00 

51 Spoločenská komunikácia SPK 1,00 0,00 1,00 0,00 

52 Strojárska technológia STT 5,00 5,00 0,00 100,00 

53 Stroje a zariadenia STZ 3,00 3,00 0,00 100,00 

54 Technická mechanika TEM 4,00 4,00 0,00 100,00 

55 Technické kreslenie TCK 6,00 6,00 0,00 100,00 

56 Technické merania TMR 2,00 2,00 0,00 100,00 

57 Technológia montáže TMO 4,50 4,50 0,00 100,00 

58 Technológia potravinárska TEC 8,00 8,00 0,00 100,00 

59 Technológia obrábania  TEO 3,00 3,00 0,00 100,00 

60 Telesná a športová výchova TSV 19,50 19,50 0,00 100,00 

61 Tovaroznalectvo TVZ 2,00 2,00 0,00 100,00 

62 Účtovníctvo ÚČT 14,00 14,00 0,00 100,00 

63 Úvod do makroekonómie ÚVM 2,00 2,00 0,00 100,00 

64 Úvod do sveta práce ÚSP 1,00 1,00 0,00 100,00 

65 Základy strojárstva ZST 4,00 4,00 0,00 100,00 

66 Zasielateľstvo ZAS 2,00 0,00 2,00 0,00 

 Spolu  614,00 588,00 26,00                                 91,82 

       

Vyhodnotenie: 
Všeobecno-vzdelávacie predmety: odbornosť vyučovania bola zabezpečená v najväčšej 
možnej miere.  Neodborne sa vyučovali predmety, etická výchova, biológia .  Odborné 
predmety: Vo všetkých študijných a učebných odboroch (dopravná prevádzka, potravinárska 
výroba, strojárstvo, cukrár, obrábač kovov,  auto opravár ) sa nosné predmety  odboru - odborné 
predmety vyučovali odborne . Výnimku tvorili len  predmety odborná prax a dopravná geografia, 
ktoré sa čiastočne vyučovali neodborne.  

Celková odbornosť vyučovania na škole bola na úrovni 91,82% , čo oproti predchádzajúcemu 
školskému roku keď odbornosť bola 91,16 % je nárast o 0,66%. 
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 g) Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu   
pedagogických zamestnancov školy. 

 

 
P. č. 

 
Zamestnanci 

 
Učitelia 

 
MOV 

 
Spolu 

 

  
1 

 
Počet pedagogických zamestnancov 

18 10 28 

 Z toho:     plne kvalifikovaných   17 8 25 

                 študujúcich  DPŠ  2 1 2 

                 adaptačné vzdelávanie 2 1 2 

 Vedúci zamestnanci s ukončeným  
  funkčným štúdiom 

3 1 4 

 
2 

 
Počet nepedagogických zamestnancov 

 
12 

 

 Z toho:  ekonómka 1 

              účtovníčka 1 

              asistentka riaditeľky 1 

              údržbár, vodič, školník 1 

              upratovačky  2 

              strážnici 2 

              personalistka 1 

              predavačka školská cukráreň 1 

              informatik  1 

              inštruktor  autoškoly  1 

3  Externý učiteľ 3 

    Externý  odborný zamestnanec- školský psychológ 1 

P.č.P  
Meno  
a priezvisko PZ 

Kateg. 
PZ 

Predmety 
vyučovani
a 

Kvalifi 
- kácia 

Dopĺ-
ňa si 
kvalif
ik. 

Iné  

1. Mgr. Borbuliaková 
Anna 

učiteľka Odb. 
predmety 
potravinársk
e 

áno - Riadenie projektov 

2. Ing. Lazár Peter učiteľ Odb. 
predmety 
dopravné 

áno - zástupca riaditeľky 
školy  
 

3 Ing. Ungvarská 
Monika  

učiteľka Odb. 
predmety 
dopravné 

áno - Koordinátor RIS 
ASC agenda  , 
učiteľka poverená 
vedením TV, 
vedúca PK 
dopravné predmety 

4. Ing. Balková 
Bohumila 

učiteľka Odb. 
predmety 
strojárske. 

áno - Vedúca PK 
strojárstvo, 
projekty Erasmus + 

5. Ing. Fekiačová Eva  učiteľka Odb. 
predmety  
ekonomické 

áno - záujmové krúžky 
školská knižnica 
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6. Ing. Chovanec Ján  učiteľ Odb. 
predmety 
strojárske 

áno - 
Inštruktor autoškoly 

7. Mgr. Izáková Jana  učiteľka 
na 0,5 
úväzok 

Fyzika, 
chémia 
  

áno - 
 

7. Ing. Janotová 
Ľubica 

učiteľka 
na 0,5 
úväzok 

Odb. 
predmety 
ekonomické 

áno - 
Personalistka, 
mzdy  

8. Ing. Trníková Anna učiteľka Anglický 
jazyk, odb. 
predmety 
potravinársk
e 

áno - vedúca potravinár. 
PK, Projekty 
Erasmus +  

9. Mgr. Ližbetínová 
Alžbeta  

učiteľka  Anglický 
jazyk 

áno - - 

10. Ing. Miškovová 
Žofia  

učiteľka Odb. 
predmety 
potravinársk
e 

nie áno Koordinátorka ŠR,  

11. Mgr. Marek Janek učiteľ Telesná 
výchova  a 
dejepis 

áno - Koordinátor drog. 
závisl., záujmové 
krúžky 

12. Mgr. Uramová  
Simona 

učiteľka Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

áno - Referentka kultúry 
Vedúca PK 
všeobecnovzdeláv
aco. predmety 

13. Ing. Pokorný 
Walter  

učiteľ Odborné 
predmety 
ekonomické 

áno - Finančná 
gramotnosť, 
záujmové krúžky 

14. Mgr. Prokajová 
Ľubica 

učiteľka Ruský 
jazyk, 
Technika 
administratí
vy, 
Etická 
výchova 

áno - 

Výchovná 
poradkyňa  

15. Mgr. Stankovičová 
Dana  

učiteľka Matematika, 
informatika 

áno - Elektronické 
testovanie, 
záujmové krúžky 

16. Ing. Šumichrastová 
Mária  

učiteľka Odb. 
predmety 
ekonomické 

áno - Podnikanie 
v cestovnom ruchu, 
záujmové krúžky 

17. PeadDr. Tomus 
Tichomír 

učiteľ na 
0,5  

Nemecký 
jazyk 

áno - 
Externý učiteľ 

18. Mgr. Trubínyová 
Mária  

učiteľka ADK, Ruský 
jazyk 

áno - Súťaže písania na 
stroji, záujmové 
krúžky 

20. Mgr. Válka Michal učiteľ  Nábož. 
výchova 
Kat. 

áno - Externý učiteľ 

21. Mgr. Dubek 
Miroslav  

učiteľ Nábož. 
výchova Ev. 

áno - Externý učiteľ 

22 Bc. Hroncová 
Andrea 

majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Hlavná MOV –
potrav. Odbory, 
záujmové krúžky 
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23. Kaufmanová Alena majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Príprava na 
odborné súťaže 

24. Mičudová Eva  majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

nie áno Záujmové krúžky 
 

25. Konček Michal  majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

    nie    áno             Záujmové 
krúžky, príprava 
súťaže 

26. Baculík  Jozef majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - - 

27.  Bc. Brodniansky 
Ján 

majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno -  Hlavný MOV 
strojárske odbory 
 

28.  Oravec  Marián majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - - 

29. Ratkovský Ján majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Zváračský 
Inštruktor, záujm. 
krúžky 

30.  Mgr. Veronika 
Zeljenkova 

Školská 
psychologi
čka  

Odborné 
poradenstv
o- žiaci, 
učitelia 

áno - Externý odborný 
zamestnanec  

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

 
Druh vzdelávania 

 
Ukončilo v šk. 
roku 

 
Pokračuje 

 
Spolu 

kvalifikačné 1 5 6 

aktualizačné    

inovačné    

Adaptačné vzdelávanie 2 0 2 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 

ZBIERKA BIELA PASTELKA  
Dňa 23. septembra 2016 sa tretiačky obchodnej 

akadémie našej školy vybrali do ulíc mesta Krupina s 
pokladničkami Únie nevidiacich a slabozrakých, aby 
sprostredkovali verejnú zbierku B    
 

ODBOJÁRSKA VATRA NA ŠVÁBE 
Pri príležitosti osláv 72. výročia SNP sa v osade Šváb dňa 28.9.2016 
konala akcia pod názvom „Odbojárska vatra na Švábe“. Podujatia sa 
zúčastnilo aj 10 žiakov našej školy. Sprevádzala ich - Ing. Bohumila 
Balková a riaditeľka školy – Mgr. Anna Borbuliaková. V rámci 
kultúrno-spoločenského podujatia boli pre pozvaných hostí 
a návštevníkov pripravené príhovory a referáty na 
tému SNP so zameraním na Krupinu . 
 

Festival vedy „NOC VÝSKUMNÍKOV“ – 
30.9.2016 
Žiaci SOŠOaS – odbor Mechanik strojov a 
zariadení a Autoopravár – mechanik vycestovali na 
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exkurziu do Banskej Bystrice, kde sa každoročne posledný septembrový piatok uskutočňuje 
podujatie Festival vedy „Noc výskumníkov“.V priestoroch obchodného centra Europa Shopping 
Centre mali žiaci možnosť vidieť 27 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity, ale predstavili sa aj spoločnosť Granvia, Fakultná 
nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky, Energoland a viaceré výskumné ústavy SAV.  
 

EXKURZIA SEREĎ A BRATISLAVA 
Dňa 27. 10. 2016 sme sa so žiakmi zúčastnili na veľmi zaujímavej exkurzii. Najprv sme navštívili 
Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou SNM – Múzea židovskej 
kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého 
pracovného a koncentračného tábora v Seredi. 
Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní 
slovenskí Židia. Putovali do nacistických 
koncentračných a vyhladzovacích táborov, 
zriadených na okupovanom území Poľska. Mali sme 
možnosť vidieť budovy, v ktorých kedysi boli Židia, 
vlakové vozne, ktorými boli deportovaní do Poľska 
a tiež aj ich fotografie, životopisy atď.  

Našou druhou zastávkou bola Incheba Expo Aréna v Bratislave, kde sa konala výstava Svetová 
premiéra výstavy o kozmonautike - Cosmos Discovery. Tu sme videli ruský Sputnik, psa Lajku, 
americkú opicu Enosa, príbeh Jurija Gagarina -prvého človeka v kozme, či americkú raketu 
Mercury, ktorá je vystavená v mierke 1:1. 
V ďalších galériách sa nachádzali lunárne 
výpravy programu Apollo, vrátane 
mesačného vozidla, v ktorom americké 
posádky podnikali svoje prieskumné cesty 
na Mesiac, ale taktiež ruské mesačné 
vozidlo Lunochod. 

V závere nás čakala rozsiahla interaktívna 
playzóna Cosmocamp, kde sme si mohli 
vyskúšať náročný výcvik kozmonautov, či 
najnovšie 3D technológie.  

 

IMATRIKULÁCIE 
Dňa 16. 11. 2016 sa v našej škole konali imatrikulácie. 
Je to dátum, ktorý sa tohtoročným prvákom vryje 
hlboko do pamäti a len tak ľahko naň 
nezabudnú. V tento slávnostný deň sa stali členmi 
cechu študentského. Ale nebolo to len tak zadarmo, 
čakali ich rôzne disciplíny.  

 

 

 

 

 

 

EXKURZIA KREMNICA 
Dňa 25.11. 2016 sme mali možnosť navštíviť 
Kremnicu. Náš program zahŕňal návštevu 
múzea a aj samotnú obhliadku mincovne. Naše 
prvé kroky putovali do mincovne. Mincovňa 
Kremnica, bola založená v roku 1328 a už 
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takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria z hľadiska viacerých 
kritérií medzi špičku vo svete.  

 

 

18. ROČNÍK SÚŤAŽE ZENIT V STROJÁRSTVE V 
ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 
Dňa 30.11.2016 sa na Strednej odbornej škole techniky a služieb v 
Brezne konal 18. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. 
 

Súťaže sa zúčastnili  žiaci zo stredných odborných škôl z celého 
banskobystrického samosprávneho kraja. Súťažilo sa v štyroch 
kategóriách A, C, B1 a B2. Strednú odbornú školu obchodu 
a služieb Krupina, reprezentovali na tejto súťaži dvaja žiaci 
študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení, Šimon 
Kohút, žiak 4.M a Ján Antal, žiak 2.M. V konkurencii 
deviatich  súťažiacich sa umiestnili medzi prvými tromi 
súťažiacimi.  Šimon Kohút skončil na 2. mieste a Ján Antal na 3. 
mieste vo svojej kategórii. 

 
BURZA STREDNÝCH ŠKÔL VO ZVOLENE – STREDOŠKOLÁK 2016 

Dňa 1. decembra 2016 sme boli prezentovať našu 
školu a štúdium jednotlivých odborov na 6. ročníku 
podujatia s názvom „Stredoškolák“ vo 
Zvolene, ktoré bolo určené žiakom 8. a 9. ročníkov 
základných škôl, rodičom a pedagógom z okresu 
Zvolen a Krupina. Burzy stredných škôl sa zúčastnili 
aj niekoľkí kľúčoví zamestnávatelia z nášho regiónu 
- Continental Zvolen. Žiakom základných škôl sme 
sprístupnili informácie o podmienkach prijatia a o 
štúdiu na SOŠOaS v Krupine. Záujemcov o študijný 
odbor obchodná akadémia sme oboznámili s 
rôznymi študijnými predmetmi, ako napríklad 
účtovanie v aplikačnom účtovnom programe Omega 

a desaťprstová hmatová metóda písania na počítači. Zaujali sme ich aj možnosťou e-
learningového učenia. Najviac sa im páčila možnosť praxovania už od tretieho ročníka. Žiačka 
Terézia Dendišová (II.C) predviedla výrobu cukrárskych tortových ozdôb a prezentovala svoj 
odbor  aj v rámci ochutnávky cukrárskych výrobkov. Žiak Šimon Kohút (IV.M)  prezentoval svoj 
odbor ukážkami strojárskych výrobkov (učebný odbor obrábač kovov a študijný odbor mechanik 
strojov a zariadení). Žiaci základných škôl prejavili záujem aj o mimoškolské aktivity a záujmové 
krúžky, ktoré na škole žiakom ponúkame. 

 
EUROSCOLA 2017 
Študenti 3. ročníka SOŠOaS v Krupine študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli zapojiť 
do celoslovenskej súťaže Euroscola, ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária 
Európskeho parlamentu na Slovensku.  
Základnou podmienkou zapojenia sa do súťaže je usporiadať podujatia, ktorých cieľom je 
diskusia na zvolenú tému o Európskej únii. Usporiadali  diskusiju cez  telemost prostredníctvom 
kamier diskutovali s europoslankyňou M. Flašíkovou- Beňovou, diskusie sa zúčastnil aj poslanec 
BBSK p. Štefan Matejkin, riaditeľka školy a predsedníčka  klubu seniorov v Krupine p. Anna  
Križanová. Témou boli utečenecká kríza v EÚ, mladí ľudia  a EÚ. 
 

DUÁL PRO NA SOŠOaS KRUPINA 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine 
bude od budúceho školského roka realizovať 
duálne vzdelávanie v spolupráci s firmou 
Continental. V štvorročnom študijnom 
odbore Mechanik strojov a zariadení  
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 vzdelávania formou  DULPRO. Okrem maturitného vysvedčenia a výučného listu, absolvent 
získava aj Nemecký certifikát odbornej spôsobilosti, vo vyštudovanom odbore Mechanik 
strojov a zariadení. Dňa 2.12.2016 sa vo firme Continental Zvolen, stretli riaditelia a výchovní 
poradcovia  Základných škôl okresu Krupina a Zvolen. Účastníkmi stretnutia boli aj riaditeľka 
CPPPaP Zvolen PhDr. Beáta GRASSL, za AHK Nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru Dipl. 
Ing. Željka Šenkovič , vedúca oddelenia projektov a odborného vzdelávania AHK, za BBSK Mgr. 
Imrich Kováč z oddelenia školstva a kultúry, za hostiteľskú firmu Continental Ing. Lovás a Mgr. 
Kavická. SOŠOaS Krupina zastupovali Mgr. Anna Borbuliaková riaditeľka školy a Bc. 
Ján  Brodniansky, hlavný MOV strojárstvo. Exkurziu v priestoroch firmy absolvovali aj žiaci zo ZŠ, 
ktorí prejavili záujem o duálne vzdelávanie. 
 

TRADIČNÉ VIANOCE NA  STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE OBCHODU A SLUŽIEB V 
KRUPINE.  

Dňa 9. 12. 201 sa v priestoroch Kina Kultúra v 
Krupine uskutočnil šiesty  ročník kultúrno- 
spoločenskej akcie s názvom Vianočný perník – 
Tradičné Vianoce.  Akcia organizovaná Strednou 
odbornou školou obchodu a služieb v Krupine pod 
záštitou primátora mesta Krupina, Ing. Radoslava 
Vazana, v spolupráci s  Občianskym združením 

Tradičná Chuť regiónov Slovenska. Cieľom tohto netradičného vyučovania je priblížiť žiakom 
školy a verejnosti, tradície počas týchto najkrajších sviatkov roka, predstaviť zdravý spôsob 
stravovania, dať aj možnosť a príležitosť „oprášiť“ recepty na medové pečivo .  Celý program bol 
v tento rok zameraný na tradície Hontu, a že  bol naozaj pestrý svedčí aj záujem žiakov a 
verejnosti.  

 

VIANOČNÉ TRHY       

Aj keď vonku to zatiaľ veľmi nevyzerá na to, že by sa Vianoce 

blížili, predsa len, keď nazrieme do kalendára zistíme, že tu už 

budú čo nevidieť. A preto sme si adventné obdobie spríjemnili 

atmosférou prichádzajúcich sviatkov. Žiaci 3. ročníka študijného 

odboru obchodná akadémia v rámci fiktívnej cestovnej kancelárie 

Funny Tour  zorganizovali zájazd na Vianočné trhy do Banskej 

Štiavnice. Najskôr sme absolvovali nákup darčekov vo vianočne 

naladenom meste, kde sa konali Vianočné trhy, zohriali sme sa pri 

vianočnom punči a ochutnali tradičné vianočné jedlá. 

CESTA DO ŠTRASBURGU 
   
Štrasburg – mesto 
na hraniciach 
Nemecka a 
Francúzska. Je 
centrum Alsaska, 
sídlo Európskeho 
parlamentu a osloví 
Vás krásnou 
architektúrou a 
pamiatkami. Naši 
žiaci odboru 
obchodná akadémia 
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ho v dňoch 24. 1. – 28. 1. 2017 mali možnosť navštíviť. Bola to odmena za prácu na projekte 
Euroscola, ktorému sme sa venovali od septembra 2016. Euroscola 2017 je celoslovenská súťaž, 
ktorú vyhlasuje Informačná kancelária EP na Slovensku a najúspešnejšie školy v súťaži majú 
možnosť na jeden deň sa stať europoslancami, ktorí zastupujú naše Slovensko v tejto európskej 
inštitúcii. Samotnému dňu v EP predchádzala tvrdá príprava v škole. Preberali sme aktuálne 
témy zamerané na migráciu, životné prostredie, budúcnosť Európy a samozrejme v angličtine, čo 
bolo pre mnohých žiakov náročné. Cesta do Europarlamentu bola spojená aj s poznávaním 
niektorých zaujímavých miest v Nemecku a Rakúsku. Romantickou cestou po Bavorsku sme 
navštívili úžasný zámok Neuschweinstein a vo Wiskirchene kostol, ktorý je zapísaný v Unesco. 
V Rakúsku nás oslovilo historické mesto Salzburg 
známe ako rodisko významného hudobného 
skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta.  

 
ÚSPEŠNÁ V EUROGAME  
Počas návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu, 
prebiehala súťaž EUROGAME 
Táto hra pozostávala z otázok, ktoré boli sformulované 
v rôznych jazykoch krajín EÚ. Museli sme zostaviť 3-
členný tím. Ja som bola v tíme so študentkami 
z Poľska, Česka a Francúzska. Po vypracovaní 
všetkých kvízových otázok sme odovzdali kvízový 
hárok vedúcim hodnotiteľom a čakali  na výsledky. Môj 
tím postúpil do finále, kde sme súťažili spolu s ďalšími 
3 tímami. Po ťažkom a napínavom  boji sme finále vyhrali a získali  ZLATÚ MEDAILU. 
 
24. ROČNÍK VEĽTRHU GASTRONÓMIE DANUBIUS GASTRO 
Danubius Gastro prezentuje ucelenú ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva, je národným 
sviatkom všetkých potravinárov a hotelierov. Domáci a zahraniční vystavovatelia ponúkajú 
ochutnávky kulinárskych špecialít, okrem potešenia zmyslov, prináša aj novinky a informácie pre 
prevádzky hotelov, reštaurácií, obchodov a odborné školstvo. 24. ročník Medzinárodného 
veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2017, sa konal v dňoch 26. – 29. januára 2017. Aj 
tento rok sme v expozícii Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, Veľtržného a kongresového 
centra INCHEBA Bratislava, vystavovali výrobky naši žiakov a súťažili v kategórii cukrár junior. 
Súťaž prebiehala pod záštitou pánov Miroslava Kubeca – 
WACS Continental Directora Central Europe a Branislava 
Križana, prezidenta SZKCSR.V 18. ročníka súťažnej 
výstavy Poézia v gastronómii 2017, sme získali ocenenia v 
kategóriách: - cukrárska artistika junior - Terézia 
Dendišová, žiačka 2. ročníka učebného odboru cukrár, 
získala  zlatú medailu.V kategórii cukrár junior príprava 
dezertov – junior, Vladimíra Dadová, žiačka 2. ročníka 
učebného odboru cukrár, získala zlatú medailu. V kategórií 
cukrár junior - príprava dezertov na živo – Dana Miklóšová, 
žiačka 1. ročníka učebného odboru cukrár-kuchár, získala 
bronzovú medailu. Okrem súťažiacich zo Slovenska na týchto súťažiach súťažili aj zástupcovia z 
Českej republiky, Rakúska a Írska.V rámci „Danubius Gastro 2017“sa uskutočnil 11. ročník 
medzinárodnej súťaže o najlepší Bratislavský rožok v dňoch 26.01.-28.01.2017 pod záštitou 
Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenska pani Gabriely Matečnej. V tejto súťaži 
 nás reprezentovali Diana Bergerová  a Veronika Benedeková, žiačky 1. ročníka odboru cukrár-
kuchár, ktoré získali Cenu únie pekárov Slovenska.  
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LYŽIARSKY VÝCVIK 
Dňa 29. 1. 2017 – 2.2. 2017 sa v našej škole už po druhýkrát uskutočnil 
lyžiarsky výcvik. Naše kroky smerovali do lyžiarskeho strediska Tále. Aj 
v tomto školskom roku sa lyžiarskeho výcviku zúčastnili   žiaci z rôznych 

ročníkov o odborov štúdia 
SOŠOaS Krupina. Spoločným 
menovateľom bola chuť lyžovať, 
alebo naučiť sa to. Všetko čo sme 
k tomu potrebovali nám 
zabezpečilo vedenie školy. 
Lyžiarsky kurz a potrebná  výstroj 
bola zabezpečená za pomoci 
grantu, ktorý škola získala 
od MŠVVaŠ SR.   
 

SÚŤAŽ ZENIT V STROJÁRSTVE 2017 
V priestoroch Strednej priemyselnej škole (SPŠ) v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa v utorok 7. februára 2017 slávnostne 
otvorilo celoštátne kolo súťaže Zenit. Tento rok išlo už o 33. ročník súťaže Zenit v elektronike, 33. 

ročník v programovaní a web dizajne a 18. ročník v 
strojárstve a CNC. Celoštátne kolo, do ktorého 
postúpili tí najlepší z krajských kôl, potrvá do 9. 
februára 2017. „Súťaže sú 
teoretické aj praktické, žiaci 
musia v jednotlivých 
súťažiach preukázať najprv 
teoretické vedomosti, 
a potom aj manuálnu 
zručnosť,“ uviedol riaditeľ 
SPŠ v Novom Meste nad 
Váhom Peter Rebro. 

Kategóriu A tvoria študenti 3. a 4. ročníkov. V kategórii B si sily zmerajú 
študenti 1. a 2. ročníkov. V odbore strojárstvo na študentov čakala 
teoretická časť pozostávajúca z 30 otázok  a praktická časť, v ktorej 
musia predviesť svoje praktické zručnosti. Strednú odbornú školu 
obchodu a služieb v Krupine a BBSK, reprezentoval Šimon Kohút, žiak 4. 
ročníka odboru Mechanik strojov a zariadení. Šimon si v konkurencii 
súťažiacich z celého Slovenska  počínal úspešne a vo svojej kategórii  sa umiestnil na 1. mieste.  
OBLASTNÉ KOLO SÚŤAŽE AUTOOPAVÁR 
JUNIOR 2017 
Dňa 21. marca sa žiaci našej školy zúčastnili 
oblastného kola súťaže Autoopravár Junior 2017 v 
kategórii mechanik . V dňoch od 20.marca do 
24.marca úspešne prebehli oblastné kolá súťaže 
Autoopravár Junior 2017. Jednotlivé kolá prebiehali 
na  partnerských stredných odborných školách, a to 
na SOŠ automobilovej Košiciach a Trnave, v SOŠ 
obchodu a služieb Nových Zámkoch, v SOŠ 
Považskej Bystrici a v Spojenej škole – SOŠ 
automobilovej Banskej Bystrici. Kategória 
Autoopravár – mechanik a elektrikár Do tejto 
kategórie sa zapojilo 93 súťažiacich z odborov autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár, 
kde len 12 z nich postupuje do finále. Strednú odbornú školu obchodu a služieb Krupina 
reprezentovali na oblastnom kole žiaci učebného odboru autoopravár Adam Baťa a Erik Dodok. 
Väčší úspech v oblastnom kole zaznamenal Adam Baťa, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo svojej 
kategórii. Po zosumarizovaní výsledkov zo všetkých oblastných kôl konaných v rámci Slovenska 
sa umiestnil na 7. mieste a postúpil do celoslovenského finále. 
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STÁŽ STROJÁROV V JENE  
 v rámci projektu ERASMUS + do ktorého je naša 
škola  zapojená  spolu s partnerskými školami sa 
zúčastnili žiaci odboru mechanik strojov a zariadení  
Matúš Povaľač a Šimon Kohút a učiteľka  
odborných predmetov Ing. Balková 

  
 

VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE - 
PREZENTÁCIA ŽILINA 
 
Dňa 26. 04. 2017 sme sa ako žiačky tretieho 
ročníka študijného odboru obchodná akadémia v 
rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu 
zúčastnili súťaže Vitajte v našom regióne. Táto 
súťaž bola pod záštitou neziskovej organizácie 
JA Slovensko, ktorá realizuje podnikateľské, 
ekonomické a finančné zážitkové vzdelávanie 
mladých ľudí. V Žiline súťažilo až 46 
študentských tímov z celého Slovenska so 
svojimi podnikateľskými nápadmi, ako zatraktívniť miesta a regióny, kde žijú. My sme predstavili 
obec Sebechleby, Starú Horu a spoločensko – kultúrne podujatie Oberačka po sebechlebsky.  
 

TÉMATICKÁ EXKURZIA  BUDAPEŠŤ 
Počas exkurzie sme si prehliadli  Námestie hrdinov /Hosok t./ s 
historickými stavbami.  Potom sme sa prešli po mestskom parku 
Varosliget - hrad Vajda, Szécheny kúpele-vstup do prijímacej 
haly,  Vidámpark a Zoo , histor.cukráreň z 19.stl Gundel (známa 
delikátnymi palacinkami). Odtiaľ autobusom cez Andrássyho triedu 
popri Opere k Bazilike sv. Štefana (prehliadka interiéru a možnosť 
výstupu na kupolu). V centre mesta si pozriere secesné domy Odena 
Lechnera, najmä na Vátci utca, či kvetinárstvo z 19.st. Philantia, 
Nám.Vorosmarty tér so slávnou cukrárňou Gerbaud.  
V prípade záujmu možnosť návštevy historickej secesnej  tržnice z 
19.st., Reduta...na Vátci utca aj kratšie osobné voľno. V časti BUDA 
navštívite Rybársku baštu /možný vstup/ s krásnou panorámou na 
mosty, Parlament. Cafe-muse uem marcipánu v hoteli Hilton-možný 
vstup, kostol sv. Mateja-zvonku, 
cukráreň z r.1829 Ruszwurm, 2 
obchod né minigalérie s ručne 
zhotovenými šperkami, 
kabelkami a dekorat.predmetmi, 
nádvoria hradného areálu. Na  
Budíne aj osobné voľno na  
občerstvenie.  
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Po prehliadke mesta sme sa presunuli za perifériu  Budapešti  k  súčasnej najväčšej atrakcii 
mesta  Tropicaria a   Oceanária , ktorého expozície sú situované v modernom obchodnom a 
zábavnom centre Campona  Shopping Center -v rámci prehliadky aj osobné voľno na nákupy, 
prípadne občerstvenie.  

 

 
SPOZNAJ SVOJU VLASŤ- KOŠICE 
Žiaci a pedagogickí zamestnanci sa v rámci 
turistického krúžku na konci školského roka  
vybrali spoznáva našu metropolu na východe 
Košice. Na cestu využili voľné študentské 
lístky  a vlakom sa dopravili do metropoly 
východu . Prezreli si pamätihodnosti Košíc , 
pobudli v katovom dome a plný zážitkov sa 
vrátili  domov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťaže  a výstavy umiestnenie : 
 

Názov súťaže 

Umiestnenie 

Meno 
Súťažiaceho 

Regionálne / 
krajské kolo 

Celoslovenské 
kolo 
 

Medzinárodné 
súťaže 

DANÚBIUS  
GASTRO 

Terézia 
Dendišová 

- 1. - 

DANÚBIUS  
GASTRO 

Dana 
Miklóšová 

- 3. - 

DANÚBIUS  
GASTRO 

Vladimíra 
Dadová 

 1. - 

ZENIT 
V STROJÁRSTVE  

Šimon Kohút   2 1 - 

ZENIT V 
STROJÁRSTVE 

Ján Antal  3 - - 

AUTOOPRAVÁR  
JUNIOR 

Adam Baťa 2 - - 
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JA Slovensko Vitajte 
v našom regióne - 
prezentácia  regiónu 

Paulína  
Gajdošíková, 

- 1 - 

JA Slovensko “Vitajte 
v našom regióne“ - 
prezentácia na pódiu 

Paulína  
Gajdošíková, 

- 1 - 

 
 

j) Údaje o projektoch , do ktorých je škola zapojená (§2ods.1 písm. j vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.9/2006 Z.z.) 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
     inšpekciou 
Dňa 28.11.2016 Vykonal ŠIC v Banskej Bystrici tematickú inšpekciu : Zistenie vzťahu medzi 
mierou osvojených poznatkov zo spoločenských predmetov/dejepis, občianska náuka/ v zmysle 
príslušných vzdelávacích štandardov a postojmi žiakov k demokratickým hodnotám .  
 
Závery : Žiaci školy dosiahli vedomostných úlohách z predmetov dejepis a občianska náuka 
vedomostné skóre 4,67bodu  z 9 bodov. Priemerné skóre za SR je 4,96 bodu.  Porovnanie 
výsledkov , ktoré dosiahli žiaci školy s výsledkami za SR možno urobiť po nahliadnutí do správy 
z výskumu pod názvom „ Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov 
a stredoškoláčok k menšinám?“, ktorá je zverejnená na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie  
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l) Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 
 
 

 
Priestory teoretického vyučovania 

 
Účel 

 
Počet 

Klasické učebne Teoretické vyučovanie 8 

Odb. učebne informatiky  Teoretické vyučovanie 2 

Odborná učebňa ADK Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa  autoopravár  Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa  strojárska Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa ekonom. predmetov  Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa+ Potravinárske laboratórium Teoretické vyučovanie 1 

Posilňovňa, herňa Teoretické vyučovanie 3 

Ihriská + doskočište na skok o diaľky Teoretické vyučovanie 2 +1 

Exteriérový stôl na stolný tenis Teoretické vyučovanie 1 

Telocvičňa Teoretické vyučovanie 1 

Jazyková učebňa Teoretické vyučovanie 1 

         
 

 
Priestory odborného výcviku 

 
Využitie v odboroch 

 
Počet 

Dielňa pre ručné obrábanie kovov autoopravár, mechanik 
strojov, strojárstvo 

3 

Dielňa pre strojové obrábanie kovov autoopravár, mechanik 
strojov, strojárstvo 

2 

Dielňa pre diagnostiku a príjem vozidiel autoopravár 1 

Dielňa pre bežný servis autoopravár 1 

Dielňa pre opravu motorov a prevodoviek autoopravár 1 

Odborná učebňa  strojárske  odbory autoopravár 1 

Dielňa na výučbu v odbore autoopravár modely+rezy motor. vozidiel 1 

Zváračská škola pre žiakov i verejnosť 1 

Dielňa pre delenie materiálov autoopravár, obrábač kovov 1 

Dielňa pre cukrársku výrobu cukrár, potrav. výroba 3 

Dielňa  pre výučbu kuchárov kuchár 1 

Učebňa pre potravinársku výrobu cukrár, potrav. výroba 1 

Predajňa cukrárskych výrobkov cukrár 1 

 
 
m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-   
         vzdelávacej činnosti školy 
 

 

P.č. Názov  € 

1. Dotácie zo ŠR na žiakov v školskom roku 2015/2016 v € 559 888 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov žiakov 
v €  
 

- 

3. Prijaté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v € 
(nenormatívne),  
z toho :         

5 242 

- na osobné náklady 2 970 

- na materiálové zabezpečenie krúžkov 2 205 
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- ostatné náklady /služby a energie/ 67 

4. Finančné prostriedky získane z hl. činnosti SOŠ                    
v šk.r.2015/16  z toho                                                           

66 732 

prenájom 653 

služby a dodávky OV 
 

50 317 

služby autoškoly 
 

12 407 

služby zváračskej školy 3 355 

  
                                       

                       
n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na  

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

1. Zachovať  a rozšíriť ponuku  odborné vzdelávania   v okrese Krupina  

 
   Spôsob plnenia cieľa :  vhodne zvoleným náborom   získať žiakov  zo ZŠ   

           do odborného  vzdelávanie  
- ponúknuť verejnosti možnosť vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov 
- spolupodieľať sa na vzdelávaní verejnosti rôznymi neformálnymi akciami 
- využiť danosti regiónu – spolupráca  odboru cukrár kuchár  
- poskytnúť duálne vzdelávanie v odbore mechanik strojov a zariadení  

 
 Vyhodnotenie cieľa: Úloha sa plní, nábor žiakov sa robí  na ZŠ , ale aj na gastronomických 

akciách, ktoré sa konajú v regióne. Prezentáciou školy na remeselných jarmokoch 
v okresnom meste a organizovaním rôznych prezentácií v školskej cukrárni, účasťou na 
gastronomických súťažiach a zverejnením výsledkov v médiách . Škola organizuje už 6. rok 
workshop  zameraný na vzdelávanie pre širokú verejnosti z oblasti zdravého stravovania 
počas akcie Tradičný Vianočný perník. Prezentácia  odborného vzdelávania na základných 
školách v okrese Krupina s firmou Continental za účelom duálneho vzdelávania. 
Prezentácia odborného vzdelávania na akcii Stredoškolák v rámci stredných škôl vo 
Zvolene. Spoločný nábor  s firmou  Continental do DUALPRO vzdelávania . 

 
Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 
 

2. Skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi , verejnosťou   
a ostatnými školami na princípe partnerstva. 

 
Spôsob plnenia cieľa  
-   zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania   

      a voľno časových aktivít 
- aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby ŠKVP,  výchovno -  vzdelávacieho procesu 
- vytvárať spoluprácu so školami navzájom si vymieňať skúseností a poznatky 
Vyhodnotenie cieľa : Na škole pracovalo deväť   záujmových krúžkov 
a pracovalo v nich 178 žiakov. Žiaci a pedagogický pracovníci úspešne reprezentovali školu 
na krajských, celoslovenských  a medzinárodných súťažiach . Pedagogický pracovníci a žiaci 
zorganizovali tretí ročník vianočnej prezentácie tradičného pečiva a zdravého stravovania pod 
názvom : „Tradičné slovenské  Vianoce.“ 
Žiacka rada školy, zorganizovala  Imatrikuláciu žiakov prvých ročníkov. Športovo – turistický  
deň,  spojený s občerstvením. Zároveň sa žiaci    pripravovali a zúčastňovali rôznych 
 športových súťaží. Prezentovali svoju firmu – cestovnú kanceláriu, na  verejnosti 
a prostredníctvom aktivít príprava a realizácia narodeninovej párty,  animátorstvo na 
športových dňoch firiem, konferovanie akcie, realizácia ankiet, služby hostesiek pre rôznych 
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zákazníkov šírili dobré meno školy a získavali kompetencie priamo v teréne.  Žiaci školy sa 
aktívne  zapájali do aktivít , ktoré vyhlásili rôzne nadácie, a združenia napr. Deň 
dobrovoľníctva, Deň Zeme, Deň narcisov, Boj proti závislostiam, Biela  pastelka, Hodina  
deťom. Prostredníctvom zbierok , alebo  vlastnej práce  odovzdávali na verejnosti pridanú 
hodnotu k svojmu vzdelávaniu. Vo všetkých odboroch prípravy žiakov sme spolupracovali 
s profesijnými komorami , zamestnávateľmi , občianskymi združeniami . Zamestnávatelia  boli 
oboznámený so ŠkVP pri nástupe žiakov na odborný výcvik a odbornú prax. Zároveň im bolo 
ponúknutá možnosť spolupodieľať sa na tvorbe  ŠKVP.  
 
Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 
 
3. Lepšou vzájomnou spoluprácou medzi školou a rodičmi zlepšiť dochádzku žiakov 

na   vyučovanie. 
 

    Spôsob plnenia cieľa : 
    - sledovaním dochádzky  na vyučovanie. 

 - pravidelne informovať rodičov o dochádzke ich detí na vyučovanie 
 - pomocou výchovných opatrení znížiť neospravedlnenú absenciu  
 - zabezpečiť dôsledné splnenie potrebného počtu hodín odborného výcviku   

pre vykonanie Záverečnej skúšky . 
- informovať príslušné orgány štátnej správy  a inštitúcie o nedbalej povinnej školskej 

dochádzke 
Vyhodnotenie cieľa : Tento cieľ  sa nedarí plniť, kvôli  spolupráci niektorých rodičov, hlavne  
u problémových  žiakov, ktorí  vymeškávajú  vyučovanie a svoju neúčasť na vyučovaní 
neospravedlňujú. Triedni  učitelia spolupracujú s políciou a ÚPSVaR Zvolen. Snažia sa  
usmerniť žiakov z nedbalou povinnou školskou dochádzkou. Dôslednou kontrolou  odučených 
hodín na odbornom výcviku sa zlepšila dochádzka na vyučovanie odborného výcviku a  
príprava na záverečné skúšky.  
 
Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený len čiastočne 

 
4. Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia 

 
Spôsob plnenia cieľa :  
- zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy 
- zrekonštruovať špeciálnu učebňu pre praktickú príprav žiakov 
- zrekonštruovať hygienické priestory v dielňach OV 
Vyhodnotenie cieľa :  Okolie školy a dielní sa pravidelne upravuje a rekonštruuje , žiaci 
a zamestnanci pravidelne udržujú zeleň a kvety v škole ako aj v jej okolí. Odborné učebne 
v dielňach boli doplnené o výpočtovú techniku, nové  pracovné kresliace programy, 
v cukrárskych dielňach bola rekonštruovaná časť dielne pre špeciálne techniky ako aj 
kuchynka. Sociálne zariadenia v strojárskych dielňach boli vybudované na novo  a uvedené 
do prevádzky. Dielňa  na ručné obrábanie  bola  zrekonštruovaná a sprevádzkovaná. Zároveň 
boli vymenené podlahy a lavice v niektorých triedach v budovách školy.  
Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
  
5. Zvýšenie úrovne školy v súvislosti s obsahom a kvalitou vzdelávania 

 
 Spôsob plnenia cieľa :  
- získanie  certifikátov  vo vzdelávaní realizovanom prostredníctvom firiem , odbory: 

mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia, cukrár , kuchár 
- uplatniť nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia ,  
- zabezpečiť kvalitné učebné pomôcky a vzdelávanie pedagógov 
- umožniť žiakom a pedagógom zahraničné stáže 
- vytvárať priaznivé sociálne a  emociálne pracovné prostredie v teoretickom a praktickom 

vyučovaní  
- ŠKVP vypracovať v súlade s požiadavkami  podnikateľských subjektov a trhu práce. 
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- spolupracovať s priemyselnými komorami a profesijnými zväzmi v súlade so zákonom 
o odbornom vzdelávaní pri stanovovaní kritérií ukončovania vzdelania.  

Vyhodnotenie cieľa :  
V spolupráci s Ja Slovensko, zamestnávateľskými zväzmi , sme vo vzdelávaní zaviedli 

inovácie a žiaci získavajú certifikáty s podnikania v cestovnom ruchu. V rámci OP 
Vzdelávanie, sme získali financie  na zlepšenie materiálneho a technického vybavenia 
školy ako aj tvorbu učebných pomôcok a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Projekt sa 
realizoval celý školský rok. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili školenia k IKT 
pomôckam získaných z projektu. Odborné učebne boli vybavené novými počítačmi, 
vyučovacími programami, učebnými pomôckami, ako video nahrávky niektorých 
pracovných operácií z príslušných odborov vzdelávania, učiacimi sa programami  pre 
strojárov, autoopravárov a cukrárov.   

   Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 
 
6. Nadviazať užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne. 

         Spôsob plnenia cieľa :  
   - aktívne zapojiť zamestnávateľov  do náboru  žiakov zo ZŠ.    
   - zaistiť sponzorské príspevky a granty  na  zorganizovanie odborných exkurzií a stáží 
   - zabezpečiť prezentáciu rôznych profesií počas dní otvorených dverí na škole 

         Vyhodnotenie cieľa : Škola získala grant na realizáciu  dňa otvorených dverí, podieľali sa 
aj zástupcovia firiem : Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen , WAY 
INDUSTRIES a.s.,  LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o. Krupina, Krupina, BROTHER 
INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. Krupina, Wittur S.r.o. production site, Krupina, Pekáreň 
Bzovík s.r.o. Krupina. Žiaci odboru mechanik strojov získali grant na 14dňový pobyt v Počas 
celého školského roka sme podporovali neformálne vzdelávanie žiakov. Zástupcovia 
zamestnávateľov sa aktívne spolupodieľali na zdarnom priebehu maturitných skúšok 
a záverečných skúšok.  

         Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 

 
7.  Zapojiť školu do  medzinárodných projektov, získanie grantov a sponzorských 

príspevkov. 
 

 Spôsob plnenia cieľa :  

- získať finančný grant v rámci programu ERASMUS +.  

- získať Chartu mobility  

 reagovať na výzvy na podávanie projektov pre stredné školy, podaním žiadostí. 

 Vyhodnotenie cieľa : V rámci agentúry  celoživotného vzdelávania a programu 
ERASMUS +, sme podali žiadosť o grant na   projekt. Cieľovými krajinami  boli Česká 
republika a Spolková  republika  Nemecko. Projekt bol schválený a zrealizovaný. V rámci 
programu ERASMUS+ z grantu EU sa žiaci školy zúčastnili mobilít do nemeckého mesta  
Jena. Projektový tým zostavil projekt  na mobility učiacich sa  žiakov a učiteľov školy, 
projekt bol schválený , ale pre nedostatok financií na  agentúre nám  financie neboli ešte 
pridelené.  
Charta mobilít nám bola  agentúrou celoživotného vzdelávania SAAIC schválená na  roky 
2017-2020.  
Vedenie školy podalo žiadosť na grant z ROIP na zlepšenie podmienok odborného 
vzdelávania na škole. Žiadosť je v štádiu posudzovania. 

   Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
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8.  Spolupráca s mestom Krupina a  regionálnymi združeniami - zorganizovať  
regionálnu súťaž „Tradičná chuť Vianoc“ – priblížiť tradície cukrárskeho  remesla.  

 
Spôsob plnenia cieľa : 

- v spolupráci s primátorom mesta Krupina,  riaditeľom Mestského kultúrneho centra 
Krupina, včelárskymi združeniami regiónu Krupina a regionálnym združením „Tradičná chuť 
regiónov Slovenska", sme zorganizovali 6.ročník Tradičnej chuti Vianoc. 

Vyhodnotenie cieľa :  
Počas akcie bola žiakom a širokej  verejnosti prezentovaná odborná prednáška o význame  
medu pre zdravie  človeka a jeho uplatnení v stravovaní , žiaci sa zapojili svojimi výrobkami 
do súťaže. Akcia sa tešila  záujmu verejnosti, žiaci zo ZŠ a MŠ sa aktívne zapojili do súťaží 
na tejto akcii. Zároveň  sviatočným  výchovným koncertom sme si pripomenuli  vianočné 
koledy a tradície počas Vianoc  nám priblížili žiaci odboru OA v pripravenej prezentácii „ Od  
Ondreja do Troch kráľov.“  
 

 Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 

 
9.  Podpora talentu , osobnosti a záujmu každého žiaka. 

 
      Spôsob plnenia cieľa : 
     - vytvárať prostredie školy založené na tvorivo – humánnom a poznatkovo   
       hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu     
       osobnosti žiaka 
    -  rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie      
       a radosti z úspechu 
 

Vyhodnotenie cieľa :  
       Pedagogickí zamestnanci sa podieľajú na naplnení záujmov žiakov počas     
       vyučovania ako aj počas osobného voľna. Žiaci sa zapájali do odborných  
       súťaží. Učitelia odborných predmetov a majstri OV sa spolupodieľali na    
       príprave žiakov  na odborné súťaže. Žiaci ktorí školu reprezentovali na rôznych    

akciách v rámci celej SR ako jaj v zahraničí  sú odmeňovaní  zvýhodneným kurzom na 
vodičské a zváračské oprávnenie ako aj vecnými cenami. Na škole pracuje žiacka školská 
rada,  podieľa sa na organizovaní  a realizovaní školských akcií, súťaží. Škola pravidelne 
realizuje Športovo relaxačný deň 1.6.. Počas tohto dňa spolu  v športových disciplínach, 
turistike a spoločnom varení občerstvenia navzájom spolupracujú učitelia so žiakmi 
a dochádza k neformálnemu vzájomnému zblíženiu. Kultúrna referentka školy zabezpečuje 
po dohode s vyučujúcimi a vedením školy   kultúrne podujatia pre žiakov a pedagógov školy. 
Školská psychologička, výchovná poradkyňa a učiteľ poverený  protidrogovým poradenstvom 
úzko spolupracujú s rodičmi, žiakmi školy,  a organizáciami poskytujúcimi poradenstvo v tejto 
oblasti vzdelávania a výchovy žiakov.  

  Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 

 
o)   Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých      sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane    návrhov opatrení 

SWOT analýza 

 
Silné stránky 
 

 
Slabé stránky 

 
 vo všetkých študijných a učebných 

odboroch sa odborné predmety 
vyučujú odborne 

 58. ročná tradícia školy 

 
 nedostatok finančných prostriedkov 

na opravu školských budov 
 ekonomická náročnosť učebných 

odborov 
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 škola, ktorá poskytuje odborné 
vzdelávanie pre región 

 vo všetkých odboroch sa spolu 
podieľajú podnikatelia na príprave  
žiakov – Odb. prax a OV priamo 
v podnikateľských subjektoch 

 kvalitná príprava žiakov 
v odboroch úspechy  na 
medzinárodnej. 

           úrovni  
 pedagogickí pracovníci sa 

priebežne vzdelávajú  
 vlastná cukrárska výrobňa 

a predajňa výrobkov 
 vlastná autodielňa ,  
 vybavená strojárska dielňa  
 zváračská škola a autoškola 
 dobrá spolupráca so samosprávou 

a regionálnymi  občianskymi 
združeniami 

 dobrá spolupráca s profesijnými 
zväzmi 

 dobrá spolupráca podnikateľmi  v 
regióne 

 

 slabý záujem žiakov o trojročné 
učebné odbory 

 väčšina žiakov so sociálne slabého 
prostredia 

 staré budovy a sociálne zariadenia 
 chýbajúce šatne a staré sociálne 

zariadenia 
 nárast sociálnej ohrozenosti mládeže 
 klesajúce počty populácie 
 nárast žiakov s neukončeným 9-tym 

ročníkom ZŠ 
 neadekvátne finančné a morálne 

ohodnotenie učiteľa spoločnosťou 
 nízke ohodnotenie nepedagogických 

zamestnancov školy 
 negatívne vplyvy vonkajších činiteľov 

na žiakov 
 nedostatok finančných prostriedkov 

na ohodnotenie voľno časových 
aktivít učiteľov so žiakmi 

 nedostatok finančných prostriedkov 
na odmeny PZ za prácu nad rámec 
povinnosti 

 
Príležitosti 

 
Ohrozenie a riziká 

 
 Duálne vzdelávanie 

v strojárskych a potravinárskych 
odboroch 

 Otvorenie nových študijných 
a učebných odborov 

 Podpora  športu v meste 
Krupina  

  Získanie maturitného 
vysvedčenia možnosť 
v nadstavbovom štúdiu pre  
verejnosť v regióne 

 Pracovné mobility - získavanie 
odborných  kompetencii 
v krajinách EÚ 

 Podpora ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov 

 Budovanie priemyselného parku 
v meste,  

 Spolupráca s podnikateľskými 
subjektmi 

 Možnosť získania zváračské 
a vodičské oprávnenie počas 
štúdia 

 modernizácia školy, 
vyučovacieho procesu 

 spolupráca so 

 
 nedostatok finančných 
      prostriedkov na základe 
      normatívneho financovania 
 na školu sa hlásia žiaci so slabými 

študijnými výsledkami  
a s problémovým správaním 

 žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

 podceňovanie odborného 
vzdelávania verejnosťou 

 vplyv nežiaducich javov na mládež 
 nárast ťažko vzdelávateľných 

žiakov zo ZŠ 
 nižší počet žiakov na základných 

školách 
 sťahovanie mladých ľudí z regiónu 

za prácou do krajín EÚ 
 pokles populácie v regióne  
 odchod žiakov za lukratívnejšími 

študijnými odbormi do susedných 
miest 

 prijímanie žiakov  nedostatočnými 
výsledkami na študijné odbory 

 zlá finančná situácia rodičov - 
nemožnosť realizovať niektoré 
kurzy 
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samosprávou, regionálnymi 
združeniami 
a zamestnávateľskými zväzmi  

 poskytovanie služieb v rámci 
celoživotného vzdelávania 
akreditovanými kurzami a  
pomaturitným vzdelávaním 
 

 slabá príprava žiakov na ZŠ pre 
štúdium na technických odboroch 

 veľký záujem o štúdium učebných 
odborov poskytujúcich služby 
kaderník, kozmetik a v gastronómii 
– kuchár- čašník. 

 nezáujem o poskytované 
vzdelávanie  

   
 
Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenia rizík. 

 
1. Oprava budov teoretického a praktického vyučovania – získať finančné prostriedky 

od zriaďovateľa a  pomocou výziev z eurofondov. 
2. Úspešne sa naďalej zapájať do výziev na finančné granty a podpory – získať  

učebné pomôcky a vybavenie na vyučovací proces. 
3. Prezentovať školu v širšej verejnosti i naďalej formou rôznych prezentácií, súťaží a 

spolupracovať so ZŠ za pomoci  zamestnávateľských zväzov a podnikateľskej 
verejnosti. 

4. Kvalitným a systematickým náborom  získať  väčší počet žiakov do prvých 
ročníkov. 

5. Podporovať vzdelávanie pedagógov školy na rozšírenie kompetencií v súlade 
s rozvojom technológií vo všetkých zameraniach a odboroch na škole. 

6. Zapájať sa do súťaží  a  aktivít mimo vyučovania, ponúknuť záujmové krúžky 
žiakom školy, reprezentovať školu na rôznych odborných súťažiach .  

7. Získať grant na realizáciu pracovných mobilít v krajinách EÚ. 
8. Naďalej spolupracovať so zamestnávateľmi a profesijnými združeniami v regióne. 
9. Spolupráca s mestom Krupina a  regionálnymi združeniami, podieľať sa na 

činnostiach v rámci prezentácie školy,  zorganizovať 5. ročník regionálnej súťaže 
„Tradičná chuť Vianoc“ – priblížiť tradície cukrárskeho remesla. 

10. Zlepšiť podmienky na vyučovanie telocviku a rozvíjať športové aktivity . 
11. Využiť stabilné firmy  na spoluprácu v odbornom vzdelávaní. 
12. Využiť mimoriadne dobré podmienky na šport v Krupine na  prospech školy , tak 

aby  čo najviac žiakov  so športových tried ZŠ ostávalo na SOŠOaS.   
13. Požiadať o nové študijné  a učebné  odbory aby sa mohli  spájať príbuzné odbory         
      do spoločných tried. 
14. Aktívne zapájanie školy do charitatívnych zbierok, konaných v regióne   
   a okrese   Krupina. 

15.  Modernizovať  učebne na škole tak aby pedagogický proces na škole, hlavne na 
teoretickom vyučovaní bol v súlade s požiadavkami dnešnej doby. 

16. Aktívne sa zapájať do akcii v rámci ochrany životného prostredia,    
       prírody a človeka. 
17. Umožniť žiakom pomocou exkurzií kontakt s novinkami vedy a techniky  v odbore. 
18. Pomocou výchovno - vzdelávacích koncertov , besied , workshopov a exkurzií 

prispieť k získaniu všeobecných kompetencií žiakov a znížiť riziko závislostí 
žiakov. 

19. Podporovať neformálne vzdelávanie  na škole. 
20. Vytvoriť podmienky  pre prácu školského psychológa na  škole.  
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 p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie      
        žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie    
        štúdium.  

     

Počet 
končiacich  
žiakov  

Dĺžka  
Štúdia 
v 
rokoch 

 NŠ Počet 
prijatých 
na VŠ 

Pomatur
itné  
štúdium 

Prijatí do 
zamestna
nia 

ÚPSVaR Nemáme 
informácie 

        21 4 0 4 0 14 3         0 

12 2 0 0 0 9 1 2 

15 3 0 0 0 13 0 2 

9 2 6 0 0 3 0 0 

 
 
(2) Ďalšie informácie o škole 
 

a) Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a    
   Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.)  
 
   V rámci psycho - hygieny pôsobí  na škole školská psychologička, zabezpečuje poradenstvo 
pre  žiakov a učiteľov, ako zvládať stres a rôzne životné situácie. O ohrození v podobe 
návykových látok ako aj obchodovanie s ľuďmi vedie so žiakmi neformálne  rozhovory počas 
hodín na  to určených. Zároveň zabezpečuje spoluprácu s ICM Krupina a ÚPSVaR Zvolen, OR 
PZ Krupina. Akcie boli zahrnuté do plánu  aktivít neformálneho vzdelávania žiakov školy. 

 
b) Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b Vyhlášky Ministerstva   
   školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.)  

 
  O voľný čas žiakov sa starajú pedagógovia prostredníctvom krúžkov. Z celkového     počtu 225 
vydaných vzdelávacích poukazov bolo 200 prijatých. Žiaci pracovali     v nasledovných krúžkoch 
v školskom roku 2014/2015 : 
 

P.č. Názov krúžku šk.r. 2015/2016   Vedúci krúžku 
1.  Mini cukrár Eva Mičudová, 

2.  Mini cukrár Bc. Hroncová 

3.   Kondičná kulturistika Mgr. Marek Janek 

4.  Elektronické šípky Mgr. Marek Janek 

5.  Zváračský Ján Ratkovský 

6.  Matematický a príprava na VŠ Mgr. Dana Stankovičová 

7.  Mladý promóter- hosteska Ing. Mária  Šumichrasová 

8.  Turistický Mgr. Prokajová 

9.  Píšeme rýchlo a presne Mgr. Trubínyová 

10.  Mini cukrár pre žiakov ZŠ Alena Kaufmanová 

11.  Šikovné ruky  Mgr. Prokajová  

12.  Mladý účtovník  Ing. Fekiačová  

13.  Manažujem svoje peniaze  Ing. Walter Pokorný 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z.)  

 
  Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni, triedni učitelia  pravidelne informujú   
  rodičov o svojich žiakoch. Prípadné problémové situácie boli riešené za pomoci  výchovnej   
poradkyne a odborného zamestnanca CPPPaP Zvolen a školskej  psychologičky. Škola rodičov    
pozýva na rodičovskú schôdzku prostredníctvo triednych učiteľov. Na  škole  pracuje OZ rodičov 
pri SOŠOaS Krupina 
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d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v 
škole podieľajú (§ 2 ods. 2 písm. d Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 9/2006 Z. z.)  

 
Naša škola patrí medzi menšie školy, čo so sebou prináša veľmi pozitívne vzťahy medzi žiakmi 
a pedagogickými zamestnancami školy. Osobné pohovory so žiakmi,  osobný kontakt  prináša 
rýchle a efektívne riešenie vzniknutých krízových situácií. V škole pracoval krúžok MINICUÁR, 
kde sme priblížili žiakom ZŠ odbor cukrár. Zo strany žiakov ZŠ bol záujem o prácu v tomto 
krúžku.  
 
e) Firmy, ktoré so školou spolupracovali v šk. r. 2016 / 2017  
 

Názov firmy Odborná prax / odborný  výcvik  

Continental Automotive Systems 
Slovakia s.r.o. Zvolen 

Mechanik strojov 

WAY INDUSTRIES a. s. Krupina Mechanik strojov,  Obchodná akadémia 

DAVOS trade-logistics s.r.o. Krupina Mechanik strojov  

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) 
s.r.o. Krupina, 

Mechanik strojov 

Wittur S.r.o. production site, Krupina ODP Obchodná akadémia, Mech. strojov 

Autoopravy  Peter Lendvorský Krupina 
Autoservis, Ján Drozdík Horný Badín  
Autoservis Šemoda , Sliacky ,Krupina 
Automechanik Klapal Dudince 
Kuho – Mix SK, s.r.o. Zvolen 
Motor – Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, Zvolen 

  
 
 
OV – autoopravár ( 3.roč) 

Pekáreň Bzovík, Krupina  OV potravinárska výroba F 
 OP - potravinárska výroba NŠ 

Autokavos , s.r.o. Krupina 
PMKP Autotranstport Pavel Kocka, 
Hontianske Nemce 

 
 OP - dopravná prevádzka NŠ 

Dipos Milan Desat Banská Bystrica  Cukrárske suroviny, technológie, stroje  

Zeelandia s.r.o.  Košice  Cukrárske suroviny, technológie, 

Mraziarne Chrien Zvolen  Cukrárske suroviny a polotovary, stroje 

Domovy sociálnych služieb Krupina  OV potravinárska výroba F/2 roč. 

GAS Krupina školská stravovňa  OV potravinárska výroba F/2 roč. 

Hotel Slovan Krupina  OV potravinárska výroba F/2 roč. 

Kúpele Dudince,  ODP Obchodná akadémia 

OKCR Dudince ODP Obchodná akadémia 

Ja Slovensko   Obchodná akadémia  

                                            
 Pedagogická Rada školy :  
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti Strednej odbornej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti bola prerokovaná 
v pedagogickej rade  dňa: 11. 10. 2017 

      
Vypracovala : Mgr. Anna Borbuliaková, 

 
                                                                                 riaditeľka školy 

 Krupina  11. október 2017 
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Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb ,  

M.R. Štefánika 8,  963 01 Krupina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A N O V I S K O 
 

     Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine berie na vedomie 
Správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2016/ 2017 

       
  

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa    12.10.2017.  

 
 
 

 

 
                                                                                     Ing. Mária Šumichrastová  
                                                                                      Predsedníčka  Rady školy 
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