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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 2014 / 2015. 
 
 

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 :  12. 3. 2012 

    Predsedom rady školy bol zvolený :  Bc. Ján Brodniansky 

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 

 Bc. Ján Brodniansky Predseda 
 

pedagogický zamestnanec 

Marián Oravec Člen 
 
 

pedagogický zamestnanec 

Mária Lazárová Členka 
 

ostatný zamestnanec 

Dana Jombíková Členka zástupca rodičov 
 

Erika Dodoková Členka 
 

zástupca rodičov 

Ing. Pavel Hucák Členka 
 

zástupca rodičov 

Štefan Matejkin Delegovaný: 
člen 

zástupca BBSK 

Mg. Diana Gavalcová Delegovaný: 
člen 

zástupca BBSK 

Ing. Tomaš Kulka Delegovaný: 
člen 

 

zástupca BBSK 

Ing. Zuzana Molnárová Delegovaný: 
člen 

 

zástupca BBSK 

Tomáš Necpal Člen 
 

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 2014/2015 PR zasadala 11 x. V 
medziobdobí 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 :  Dana Jombíková - rodič 

                                                 Erika Dodoková -rodič 

                                                 Ing. Pavel Hucák - rodič 
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1. 4  Predmetová komisia /PK/ : 

 

Názov  Meno predsedu Kategória PZ 
 

PK  všeobecno-vzdelávacie predmety Mgr. Simona Packová Učiteľka 

PK strojárske predmety Ing. Bohumila Balková Učiteľka 

PK  dopravné predmety Ing. Peter Lazár Učiteľ 

PK  potravinárske  predmety Ing. Anna Kulichová 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 2014/2015.  PK vypracovali v rámci inovovaných ŠVP, ŠKVP pre 
všetky učebné a študijné odbory na škole. V rámci novo schválených odborov , PK pre strojárske 
odborné predmety vypracovala  učebné osnovy pre schválený študijný odbor Mechanik strojov. 
Vypracované učebné osnovy pre študijné odbory boli schválené na úvodnom zasadaní  PR 
v auguste 2014. Následne boli schválené riaditeľkou  školy a takto schválený ŠKVP bol 
prerokovaný a schválený v Pedagogickej rade školy. Hlavným cieľom PK  v školskom roku 
2014/2015 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 

Tomáš Necpal žiak predseda 

Jozef Vojčík  žiak člen 

Rudolf Vician žiak člen 

Ján Smutný žiak člen 

Jana Zimermanová žiak člen 

Katarína Uličná žiačka člen 

Kamila Gregáňová                    Žiačka  člen 

Šimon Kohút žiak 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 2014/ 2015 
 (§ 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. 20134/ 31. 8. 2015 

 odboru   
I. 

 
II. 

 
III. 

 
IV. 

 
Spolu 

1 2982 L 
02 

Potravinár. výroba        
P 

12/8 - - 
- 

12/8 

2 3757 L 
00 

Dopravná 
prevádzka    D 

7/5 6/5 - 
- 

13/10 

3 2414 L 
02 

Strojárstvo                    
S 

6/3 3/3 - 
- 

9/6 

4 2487 H 
 

Autoopravár                 
A 

16/15 12/10 14/14 
- 

42/39 

5     2964 H Cukrár                          
C 

14/8 11/7 14/14 
- 

37/29 

186 2413 K 
 

Mechanik strojov 
M 

7/8 10/10 - 
- 

17/18 

7 6317  Obchodná 
akadémia 

O 
12/13 14/13 17/17 

 
24/23 67/66 

8 
 

29 82 F Potravinárka výroba 
E 

19/17 9/8 - 
- 

28/25 

  Spolu     225/201 

 
 c) Údaje o počte žiakov podľa tried: 

P. č. Trieda Počet 
tried 

Počet žiakov 
v triede k 15. 9. 

2014 

Počet žiakov 
v triede k 31. 8. 2015 

1.  I. A C 1 28 23 

2.  I.MO 1 19 19 

3.  I.E 1 19 17 

4.  II. A C 1 23 17 

5.  II.M 1 10 10 

6.  II.O 1 14 13 

7.  II.E 1 9 8 

8.  III. A 1 14 14 

9.  III. C 1 14 14 

10.  III. O  1 17 17 

11.  IV.O 1 24 23 

12.  I. D, I. P, I. S 1 25 17 

13.  II. D,II. P,II. S 1 9 9 

 Spolu      13          225              201 

 

Počet žiakov denného štúdia k 15. 9. 2014 :  225                            
Počet žiakov študujúcich popri zamestnaní k 15. 9. 2014:     0                            
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelá. potrebami k 15. 9. 2014 :  23 
Počet žiakov denného štúdia k 31. 8. 2015 :  201                  
Počet žiakov so ŠVVP k 31. 8. 2015 :      17 
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 d ) Porovnanie počtu žiakov  so školským rokom   2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 
(údaje sú k 15.9.) 

 
 
 
Školský rok        2011/201        2012/2013                2013/2014       2014 /2015 
 
Počet žiakov           170                   160                          159                    225 
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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 2015 / 2016 
 

 
Kód 

 
Učebný odbor 
Študijný odbor 

 
Plán 

výkonov 

 
Prihlásení 

 
Prijatí 

 
Zapísa

ní 
2487 H Autoopravár 15 15 15 14 

2433 H Obrábač kovov 15 0 0 0 

2464 H Strojný mechanik 15 0 0 0 

2964H Cukrár 15 15 15 12 

6317 M  Obchodná akadémia 15 10 10 10 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 15 11 11 11 

2982 F Potravinárska výroba 15 13 13 13 

2478 F  Strojárska výroba 15 5 5 5 

Spolu                         105 68 68 67 

2982 4 potravinárska výroba 10 12 12 9 

3757 4 dopravná prevádzka 10 7 7 6 

6403 L podnikanie v remeslách 
a službách  

        10 2 2 2 

Spolu 30 19 19 17 
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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 

 
PV 

 
PVD 

 
Ostat. 

 
1 

 
2 

 
3 a 
viac 

stupňom 

NŠ 

1 1 17 9 1 1 7 8 4 2 2 6 0 0 0 0 

2 1 8 5 0 1 4 3 3 0 0 3 0 0 0 0 

Sp 2 25 14 1 2 11 11 7 2 2 9 0 0 0 
0 
 

 

1 1 23 15 0 0 15 6 2 1 3 2 3 0 2 4 

2 3 17 17 0 3 14 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

3 2 27 27 0 2 25 0 0 0 0 0 0 5 1 2 

Sp 7 67 59 0 5 54 6 2 1 3 2 3 8 3 
9 
 

UO                

1 1 17 15 1 2 12 2 1 0 1 1 0 5 2 0 

2 1 8 6 0 1 5 2 1 0 1 1 0 5 2 0 

SP 
 

2 25 31 1 3 17 4 2 0 2 2 0 10 4 0 

MŠ                

1 1 21 20 2 4 14 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

2 2 23 19 0 6 13 4 3 1 0 4 0 2 1 1 

3 1 17 14 2 3 9 2 1 0 1 1 1 2 0 0 

4 1 23 22 2 6 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sp 5 84 75 6 19 50 8 4 1 3 5 1 5 1 
1 
 

SOŠOaS 16 201 179 8 29 132 29 15 4 10 18 4 23 8 
10 
 

 

 

Vyhodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov a správania žiakov za posledné 
štyri školské roky : 
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          Graf  č. 2  šk. r. 2011 / 2012                                Graf  č. 3 šk. r. 2012 / 2013                                       
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         Graf č.4 šk. r. 2013/2014                                                Graf č.5 šk. r. 2014/2015                                                                                                                                           

 

 
       

   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       2,69 2,46 3,00 2,61 1,76 1,50 

Administratívne cvičenia         2,77         

Analytická chémia               3,11   

Anglický jazyk 3,20 3,00 3,26 2,52 2,87 3,41 3,17 3,75 3,67 

Aplikovaná ekonomika           1,00 1,13     

Aplikovaná informatika           1,71       

Automatizácia strojárskej výroby               3,33 2,67 

Automobily 3,67 3,20 3,38             

Biochémia               3,78   

Biológia       1,69           

Cestná a mestská doprava               2,80 3,40 

Cukrárska technológia a suroviny 3,86 2,71               

Cvičenia z modelovania     1,43             

Časti strojov a zariadení         3,00         

Číslicovo riadené stroje               3,00 1,33 

Daňová sústava           2,29 2,83     

Dejepis       2,48 2,50     2,82 2,00 

Diagnostika a opravy automobilov 3,64 3,10 2,85             

Dopravná geografia                 1,40 

Ekonomické cvičenia             1,91     

Ekonomika     3,00             

Ekonomika a svet práce   3,53   3,38 2,70     3,00 3,00 

Elektrotechnika   3,50 3,46   3,20     3,33 3,00 

Etická výchova                   

Fyzika 3,60     2,43 3,00 1,94   3,13   

Hospodárska geografia       1,00           

Hygiena potravín a výživa 4,00 3,29               

Chémia 2,43     1,92           

Informatika   1,71   2,38 2,26     1,41 2,50 

Laboratórne cvičenia   3,14 2,14             

Manažment osobných financií         2,00         

Matematika 3,31 2,68   2,95 2,78 3,12   3,06 2,75 

Mikrobiológia               3,22   

Náboženská výchova                   
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Nemecký jazyk     3,13       3,56 5,00 3,50 

Občianska náuka 3,18 1,88   1,76 1,70 1,29       

Odborná prax           1,65   2,06 2,50 

Odborné kreslenie     1,00             

Odborné kreslenie a modelovanie 2,57 1,00               
Odborná konverzácia z 
anglického jazyka 

          3,08 2,86     

Odborná konverzácia z 
nemeckého jazyka 

            3,00     

Odborná konverzácia z ruského 
jazyka 

          2,50 3,17     

Odborný výcvik 2,41 2,08 2,07 2,13 2,60         

Personalistika             2,11     

Podnikanie               3,29 3,00 

Podniková ekonomika       3,00   2,47 2,70     

Právna náuka         2,77         

Prevádzka cestnej dopravy               3,00 3,20 

Potravinárska výroba 3,47 3,25               

Ruský jazyk 3,58 2,75   2,31 2,77 2,88 2,71     

Sekretárske práce             1,14     

Slovenský jazyk a literatúra 3,38 3,00 2,63 2,62 2,43 2,00 2,39 2,82 3,50 

Spoločenská komunikácia       1,38           

Strojárska technológia 4,13     3,38 2,90         

Stroje a zariadenia 3,29 3,29 2,93             

Suroviny     3,00             

Technická mechanika               4,00 2,67 

Technické kreslenie 3,67     2,63 2,40         

Technické merania               3,33 2,33 

Technológia montáže       2,63 2,60         

Technológia potravinárska     2,64         2,89   

Technológia obrábania                3,67 2,33 

Telesná a športová výchova 2,19 2,12 2,09 1,45 1,57 1,67 1,25 2,07 1,00 

Tovaroznalectvo       2,00           

Účtovníctvo         2,69 3,00 2,83     

Úvod do makroekonómie             2,00     

Úvod do sveta práce   1,63               

Základy strojárstva 4,07     3,75           

Zasielateľstvo               2,40   

                   

 

 

Výsledné hodnotenie externej časti MS: 
Hodnotitelia: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra    
               
Dátum skúšky: 17.3.2015 

 
  
P. 
č. 

Úroveň 

 
Výsledky  

Úspešnosť 
% 

Percentil 

1.  B1 67,2 76,9 

2.  B1 65,6 74,4 

3.  B1 53,1 52 

4.  B1 51,6 49 

5.  B1 50,0 46 
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6.  B1 48,4 42,8 

7.  B1 48,4 42,8 

8.  B1 48,4 42,8 

9.  B1 46,9 39,6 

10.  B1 42,2 30 

11.  B1 42,2 30 

12.  B1 42,2 30 

13.  B1 40,6 27 

14.  B1 37,5 20,9 
15.  B1 35,9 18,1 
16.  B1 35,9 18,1 
17.  B1 35,9 18,1 
18.  B1 34,4 15,5 
19.  B1 34,4 15,5 
20.  B1 31,3 10,6 
21.  B1 28,1 6,7 
22.  B1 26,6 5,2 
23.  B1 26,6 5,2 
24.  B1 25 3,9 
25.  B1 25 3,9 
26.  B1 25 3,9 
27.  B1 25 3,9 
28.  B1 21,9 1,9 
29.  B1 20,3 1,2 
30.  B1 17,2 0,5 
31.  B1 15,6 0,2 

 Priemer 

školy 
 

37 
 

13,5 

             

 

Predmet : anglický jazyk 
 
Dátum skúšky : 18.marec 2015 

 
P. 
č. 

 
Úroveň 

 
Výsledky 

 
Úspešnosť 
       % 

 
Percentil 
 

1.  B1 88,3 96,4 

2.  B1 65,0 73,1 

3.  B1 56,7 59,7 

4.  B1 56,7 59,7 

5.  B1 55,0 56,9 

6.  B1 48,3 45,1 

7.  B1 46,7 42,0 

8.  B1 45,0 39,0 

9.  B1 41,7 33,0 

10.  B1 39,3 27,7 

11.  B1 36,7 24,9 

12.  B1 30,0 14,7 

9 
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13.  B1 28,3 12,4 

14.  B1 25,0 8,5 

15.  B1 20,0 3,7 

16.  B1 20,0 3,7 

17.  B1 18,3 2,5 

18.  B1 18,3 2,5 

19.  B1 16,7 1,6 

20.  B1 15,0 1,0 

 Priemer 
školy 

 
38,5 

 
13,3 

 
 
Predmet: nemecký jazyk  
 
Dátum skúšky: 18. marec 2015                                                   

 
P. 
č. 

Úroveň 

Výsledky 

Úspešnosť 
       % 

Percentil 

1 B1 45 64,8 
2 B1 35 45,2 
3 B1 30 33,2 
4 B1 15 2,4 
5 B1 8,3 0,2 
 Priemer 

školy 
 

26,7 
 

14,4 

 

 

Predmet : Ruský jazyk  
 
Dátum skúšky: 18.marec 2015 

 
P. 
č. 

 
Úroveň 

 
Výsledky 
 

 
Úspešnosť 
         % 

 
Percentil  

1.  B1 51,7 59,4 

2.  B1 48,3 52,7 

3.  B1 35,0 25,4 

4.  B1 31,7 18,0 

5.  B1 30,0 14,6 

6. B1  30,0 14,6 

 Priemer 

školy 

 

37,8 

 

27,5 
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  f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,  zoznam uplatňovaných učebných 
plánov  
 

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. 

  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 
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   Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov : 
 

Vyučovací predmet  
Skratka 

predmetu 

Týždenný počet hodín 

% odbornosti 
celkom 

odborne 
vyučované 

neodborne 
vyučované 

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

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

Analytická chémia ACH 1,50 1,50 0,00 100,00 

Anglický jazyk ANJ 36,00 36,00 0,00 100,00 

Aplikovaná ekonomika APE 3,00 3,00 0,00 100,00 

Aplikovaná informatika API 6,00 6,00 0,00 100,00 

Automatizácia strojárskej výroby ASV 2,00 2,00 0,00 100,00 

Automobily AUO 6,00 6,00 0,00 100,00 

Biochémia BCH 2,00 2,00 0,00 100,00 

Biológia BIO 1,00 0,00 1,00 0,00 

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

Cukrárska technológia a 
suroviny CTS 8,00 8,00 0,00 100,00 

Cvičenia z modelovania CVM 0,50 0,50 0,00 100,00 

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

Číslicovo riadené stroje ČRS 2,00 2,00 0,00 100,00 

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

Dejepis DEJ 4,00 0,00 4,00 0,00 

Diagnostika a opravy 
automobilov DOA 8,50 8,50 0,00 100,00 

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

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

Ekonomika EKO 2,00 2,00 0,00 100,00 

Ekonomika a svet práce ESP 9,00 9,00 0,00 100,00 

Elektrotechnika ELK 8,50 0,00 8,50 0,00 

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

Fyzika FYZ 6,00 6,00 0,00 100,00 

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

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

Chémia CHE 4,00 4,00 0,00 100,00 

Informatika INF 11,00 8,00 3,00 72,73 

Laboratórne cvičenia LAC 2,00 2,00 0,00 100,00 

Manažment osobných financií MOF 2,00 2,00 0,00 100,00 

Matematika MAT 18,00 18,00 0,00 100,00 

Mikrobiológia MBI 1,00 1,00 0,00 100,00 

Náboženská výchova NBV 4,00 4,00 0,00 100,00 

Nemecký jazyk NEJ 8,00 8,00 0,00 100,00 

Občianska náuka OBN 9,00 9,00 0,00 100,00 

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

Odborné kreslenie ODK 0,50 0,00 0,50 0,00 

Odborné kreslenie a 
modelovanie OKM 1,50 1,50 0,00 100,00 

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

Odborná konverzácia z 
nemeckého jazyka OKN 2,00 2,00 0,00 100,00 

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

Odborný výcvik OVY 214,50 214,50 0,00 100,00 
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Personalistika PER 2,00 2,00 0,00 100,00 

Podnikanie POD 4,00 4,00 0,00 100,00 

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

Právna náuka PRN 2,00 0,00 2,00 0,00 

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

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

Ruský jazyk RUJ 16,00 16,00 0,00 100,00 

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

Slovenský jazyk a literatúra SJL 26,00 26,00 0,00 100,00 

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

Strojárska technológia STT 4,00 4,00 0,00 100,00 

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

Suroviny SUR 1,00 1,00 0,00 100,00 

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

Technické kreslenie TCK 5,00 5,00 0,00 100,00 

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

Technológia montáže TMO 3,00 3,00 0,00 100,00 

Technológia potravinárska TEC 9,00 9,00 0,00 100,00 

Technológia obrábania  TEO 5,00 5,00 0,00 100,00 

Telesná a športová výchova TSV 25,00 25,00 0,00 100,00 

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

Účtovníctvo ÚČT 11,00 11,00 0,00 100,00 

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

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

Základy strojárstva ZST 3,00 3,00 0,00 100,00 

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

Spolu  622,50 582,50 40,00                                  84,5 

 

 

Vyhodnotenie: 
 
Všeobecno-vzdelávacie predmety: vo všeobecno - vzdelávacích predmetoch odbornosť 
vyučovania bola zabezpečená pri premetoch  slovenský jazyk a literatúra,  nemecký jazyk , ruský 
jazyk, anglická výchova,  náuka o spoločnosti, náboženská výchova, telesná výchova, fyzika, 
chémia , matematika .  Neodborne sa vyučovali predmety , dejepis, etická výchova.   

 

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 elektrotechnika , 
zasielateľstvo, spoločenská komunikácia , odborné kreslenie, ktoré  sa vyučovali neodborne. 

 Celková odbornosť vyučovania bola na úrovni 84,5% , čo oproti predchádzajúcemu školskému 
roku keď odbornosť bola 81,75 % je nárast o 2,75 %. 
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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 

17 10 26 

 Z toho:     plne kvalifikovaných   16 8 24 

                 študujúcich  DPŠ  1 0 1 

                 adaptačné vzdelávanie 0 2 2 

 Vedúci zamestnanci s ukončeným  
  funkčným štúdiom 

3 2 5 

 
2 

 
Počet nepedagogických zamestnancov 

 
11 

 

 Z toho:  ekonómka 1 

              účtovníčka 1 

              asistentka  1 

              údržbár, vodič, školník 2 

              upratovačky  2 

              strážnici 2 

              personalistka 1 

              predavačka 1 

 
3 
 

 Externý učiteľ  
3 

   

P.č.P  
Meno  
a priezvisko PZ 

Kateg. 
PZ 

Predmety 
vyučovania 

Kvalifi 
kácia 

Dopĺňa 
si 
kvalifik. 

Iné  

1. Mgr. Borbuliaková 
Anna 

učiteľka Odb.predmety 
potravinárske 

áno - Riaditeľka 
Projektový manažér 
projekt Vzdelávanie 
–tvorba učebných 
materiálov 

2. Ing. Lazár Peter učiteľ Odb. predmety 
dopravné 

áno - zástupca riaditeľky 
školy 
vedúci PK 
doprav. pred. 
projekt Vzdelávanie 
–tvorba učebných 
materiálov 

3 Ing. Monika 
Ungvarská 

učiteľka Odb. predmety 
dopravné 

áno - Koordinátor RIS , E 
– škola  projekt 
Vzdelávanie –tvorba 
učeb. materiálov, 
učiteľka poverená 
vedením TV 

4. Ing. Balková 
Bohumila 

učiteľka Odb. predmety 
strojárske. 

áno - Vedúca PK 
Projekty Erasmus +, 
projekt Vzdelávanie 
–tvorba učebných 
materiálov  
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5. Ing. Eva 
Fekiačová 

učiteľka Odb. predmety  
ekonomické 

áno - projekt Vzdelávanie 
–tvorba učebných 
materiálov 

6. Ing. Chovanec  učiteľ Odb. predmety 
strojárske 

áno - 
Inštruktor autoškoly 

7. Mgr. Jana Izáková učiteľka Fyzika, chémia 
  

áno -      projekt 
Vzdelávanie –tvorba 
učeb. materiálov     

7. Ing. Janotová 
Ľubica 

Učiteľka 
na 0,5 

Odb. predmety 
ekonomické 

áno - Personalistka, mzdy 
, projekt 
Vzdelávanie –tvorba 
učeb. materiálov 

8. Ing. Kulichová 
Anna 

učiteľka Anglický jazyk, 
odb. predmety 
potravinárske 

áno - vedúca potravinár. 
PK projekt 
Vzdelávanie –tvorba 
učeb. materiálov  

9. Mgr. Alžbeta 
Ližbetínová 

učiteľka  Anglický jazyk áno - - 

10. Ing. Žofia 
Miškovová 

učiteľka Odb. predmety 
potravinárske 

nie áno projekt Vzdelávanie 
–tvorba učeb. 

materiálov 
Koordinátor ŽR 

11. Mgr. Nemček 
Marián 

učiteľ Telesná 
výchova  a 
dejepis 

áno - Koordinátor 
drog.Závisl., 
odborne spôsob. 
CO školy 

12. Mgr. Packová 
Simona 

učiteľka Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

áno - Ref.kultúry, 
koordinátorka -
žiacka rada 

13. Ing. Walter 
Pokorný 

učiteľ Odborné 
predmety 
ekonomické 

áno - Finančná 
gramotnosť 

14. Mgr. Prokajová 
Ľubica 

učiteľka Ruský jazyk, 
Technika 
administratívy, 
etika 

áno - Výchov. poradkyňa 
projekt Vzdelávanie 
–tvorba učeb. 
materiálov 

15. Mgr. Dana 
Stankovičová 

učiteľka Matematika, 
informatika 

áno - 
- 

16. Ing. Mária 
Šumichrastová 

učiteľka Odb. predmety 
ekonomické 

áno - Cvičná firma 

17. PeadDr. Tomus 
Tichomír 

učiteľ 
na 0,5  

Nemecký jazyk áno - projekt Vzdelávanie 
–tvorba učebných 
materiálov 

18. Mgr. Mária 
Trubínyová 

učiteľka ADK, Ruský 
jazyk 

áno - Súťaže písania na 
stroji 

19. Mgr. Anna 
Fedešová 

učiteľka  Chémia áno - 
Externý učiteľ 

20. 
. 

Mgr. Emil Gallo učiteľ  Nábož.výchov. 
katolícka 

áno - Externý učiteľ 

21. Mgr. Miroslav 
Dubek 

učiteľ Nábož.výchov. 
evanielická 

áno - Externý učiteľ 

22 Bc. Hroncová 
Andrea 

majster
ka OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Hlavná MOV –
potrav. odbory 

23. Kaufmanová 
Alena 

majster
ka OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Príprava na 
odborné súťaže 

24. Kristína 
Kikinderová 

majster
ka OV 

Odborný 
výcvik 

nie áno - 

25. Michal Konček  majster Odborný     nie       áno             - 
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ka OV výcvik 

26. Baculík  
 Jozef 

majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - - 

27.  Bc. Brodniansky  
Ján 

majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno -  predseda RŠ 
 

28. Oravec 
Marián 

majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - - 

29. Ratkovský  
Ján 

majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Zváračský 
inštruktor 

30.  Mgr. Roziak  
Pavel 

Majster 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Hlavný MOV , 
vedúci  zvárač. 
Školy, autoškoly 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

 
Druh vzdelávania 

 
Ukončilo v šk. 
roku 

 
Pokračuje 

 
Spolu 

kvalifikačné 1 0 1 

aktualizačné 20 0 20 

inovačné 10 0 10 

Adaptačné vzdelávanie 2 0 1 

 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

ZBIERKA BIELA PASTELKA  
Dňa 24. septembra 2014 sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine 

zapojili do zbierky Biela pastelka. 
Tretiaci študijného odboru obchodná akadémia už desať rokov pomáhajú zbierať finančné 
prostriedky pre ľudí so zrakovým postihnutím. V rámci podnikateľských aktivít predmetu 
aplikovaná ekonómia, ktorý sa vyučuje v spolupráci s Junior Achievement Slovensko n. o., žiaci 
Alena Farkašová, Paulína Kvasová, Šimon Šnajder a Matúš Cibuľa vyšli s pokladničkami do ulíc 
mesta Krupina. Peniaze, ktoré vyzbierali, odovzdali organizátorom zbierky Únii nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska.  

 

EUROAKADEMIK GASTRO  
 
V dňoch 2. a 3. októbra 2014 sa znovu stretli súťažiaci zo stredných 
odborných škôl a hotelových akadémií na 8.ročníku súťaže 
Euroakademik Gastro 2014 v Rimavskej Sobote. Súťaž, ktorá bola 
organizovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom a Strednou 
odbornou školou obchodu a služieb v Rimavskej  Sobote, nadväzovala 
na predchádzajúce ročníky a svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu si 
prišli zmerať žiaci z viacerých škôl. Stredná odborná škola obchodu a 
služieb v Krupine mala zastúpenie v súťažnom odbore cukrár, kde nás 
reprezentovali žiaci 3.ročníka učebného odboru cukrár, Mária 
Palkovičová a Martin Kováč, obsadili medailové 2. miesto.  Žiakov na súťaž pripravovala  
majsterka OV Alena Kaufmanová 
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EXKURZIA  BRATISLAVA 
 
Národná banka SR  
Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady 
 
Dňa 29. 10. 2014 žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb išli na 
exkurziu do Bratislavy.  V Bratislave sme sa chystali navštíviť dve 
zaujímavé miesta. Prvým miestom bola  Národná banka Slovenska, kde 
nám sprievodkyňa porozprávala o bankovom systéme Európskej únie, 

dozvedeli sme sa veľa informácií o Európskej centrálnej banke a o 
našej Národnej banke. Potom sme si pozreli poučný film a 
nakoniec sme sa išli pozrieť na stálu expozíciu, kde boli vystavené 
naše bývalé slovenské koruny a tiež meny rôznych štátov.  
Incheba Expo Aréna, kde sme navštívili výstavu s názvom 
Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Mali sme možnosť 
nahliadnuť do dávnej histórie a spolu s archeológom a bádateľom 
Howardom Carterom sme zažili atmosféru objaviteľskej výstavy a 
objavili Tutanchamonovu hrobku. 

 

HANDY HANDS (šikovné ruky).  

Tretiaci študijného odboru obchodná akadémia 
zvolali dňa 21. októbra 2014 ustanovujúce 
valné zhromaždenie akcionárov študentskej 
spoločnosti Handy Hands (šikovné ruky). V 
rámci predmetu aplikovaná ekonómia majú 
možnosť založiť si študentskú spoločnosť, ktorá 
simuluje akciovú spoločnosť. Predajom akcií 
získali základný kapitál na rozbehnutie 
podnikateľskej činnosti, zvolili si spomedzi seba manažment firmy, vypracovali stanovy, 
podnikateľský plán a po odhlasovaní predložených zámerov akcionármi začali podnikať.   

2. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO 
VZDELÁVANIA V NITRE. SÚČASŤOU EXKURZIE  BOL AJ AUTOSALÓN NITRA A 
VÝSTAVA CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV TORTY OD 
MAMY. 

Dňa 17. 10. 2014 sme sa zúčastnili exkurzie, ktorá bola 
zameraná hlavne na 2. ročník Európskeho veľtrhu 
pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Nitre. Študenti 
mali možnosť osobne sa stretnúť so zástupcami škôl a boli im 
ponúknuté propagačné materiály a informácie o štúdiu. Na 
veľtrhu sa predstavili vysoké školy zo zahraničia.  

ACADEMY OF COFFEE – VŠETKO O KÁVE.  

Dňa 20.novembra 2014 sa na našej škole 
uskutočnila prednáška o káve. Boli nám prednášať 
lektori z Academy of coffee - strediska pre výučbu 
profesionálnych baristov a rozvoj kávovej kultúry 
zo Serede.  
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PREZENTÁCIA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB V KRUPINE 
NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V OKRESE KRUPINA 

Priblížiť žiakom základných škôl štúdium na našej strednej 
škole sa rozhodli študenti a pedagogickí pracovníci školy, 
zaujímavým spôsobom. Zobrali si rôzne pomôcky a priamo vo 
vestibuloch škôl si rozložili svoje stánky podľa jednotlivých 
odborov. Tak vznikli pracoviská pre žiakov odboru autoopravár, 
kde žiaci mohli pomocou rôznych prístrojov zistiť  ako sa 
testujú autá aby sme zabezpečili ich dobrý technický stav. 
Strojári predstavili svoj kresliaci a modelovací program Solid 
Works, ktorý im pomáha pri ich výučbe . Dievčence z 
obchodnej akadémie, predstavili svoju firmu a všetko to, čo sa 
na OA za štyri roky naučili. Samozrejme, že najväčší záujem bol o prácu cukrárok, lebo tie piekli 
a zdobili pred očami žiakov základnej školy. A tak sa celou školou v tento deň niesla krásna 
aróma čerstvo upečeného pečiva, ktoré si žiaci ZŠ sami vyzdobili, na zaujímavý dezert za 
pomoci študentov odboru cukrár.  

POĎAKOVANIE ZA PRACU NA ODBORNOM VÝCVIKU Z KANCELÁRIA MINISTRA  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu , Slovenskej republiky 

Minulý týždeň sme pre ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyrábali pralinky. A 
asi sa im páčili a aj im chutili - a tak nám napísali... 

Dobrý deň, ďakujeme Vám a celému tímu v škole za krásne a chutné pralinky, 
zamestnanci MŠVVaŠ SR boli priam nadšení chuťou a vzhľadom, potešili ste nás.  Ešte 
raz ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v roku 2015.  

Prajeme vám ešte príjemné prežitie sviatkov a všetko dobré. 

S pozdravom   Mgr. Hana Kostovčíková (Rechtoríková) , kancelária ministra Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu , Slovenskej republiky 

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL VO ZVOLENE - STREDOŠKOLÁK 2014 

Dňa 4. decembra 2014 sme boli prezentovať našu školu 
a štúdium jednotlivých odborov na burze stredných škôl 
Stredoškolák vo Zvolene. Žiakom základných škôl sme 
sprístupnili informácie o podmienkach prijatia a o štúdiu 
na SOŠOaS v Krupine. Záujemcom o študijný odbor 
obchodná akadémia sme demonštrovali účtovanie v 
aplikačnom účtovnom programe Omega a desaťprstovú 
hmatovú metódu písania na počítači. Zaujali sme ich aj 
ukážkou e-learningového vzdelávania. Dievčence 
cukrárky predviedli výrobu cukrárskych tortových ozdôb 
rôznymi metódami modelovania a prezentovali sa aj v 

rámci ochutnávky svojich cukrárskych výrobkov. Naši strojári sa prezentovali ukážkami svojich 
strojárskych výrobkov (učebný odbor obrábač kovov a študijný odbor mechanik strojov a 
zariadení) a ukážkami práce v moderných kresliacich a modelovacích programoch. Autoopravári 
zas prezentovali možnosti modernej diagnostiky motorových vozidiel. Žiaci základných škôl 
prejavili záujem aj o mimoškolské aktivity a záujmové krúžky, ktoré na škole žiakom ponúkame 
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JUVYR  2014 
 
V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa konal v AEGON 
aréne v Bratislave 23. ročník podujatia JUVYR 2014. Toto 
podujatie organizuje každoročne Štátny inštitút odborného 
vzdelávania Bratislava.  
V rámci tohto podujatia sa uskutočnil 2.ročník  projektu 
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na 
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami“. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina sa zúčastnila aktivity „Škola mojej profesie“, 

ktorá bola určená žiakom základných škôl z celého Slovenska.  

  

MIKULÁŠ 

...Konečne sa blíži čas, kedy chodí Mikuláš. 

Preto sme dnes zavčas vstali, aby sme ho privítali... 

Tretiaci „obchodniari“ navodili mikulášsku 
atmosféru príjemnou vianočnou hudbou, vôňou 
medovníkov a v kostýmoch Mikuláša, anjelov a 
čertíkov. Ráno 5. decembra 2014 privítali 
spolužiakov, učiteľov a zamestnancov školy 
spevom a rozdali všetkým sladkosti, ktoré 
darovalo vedenie  školy. 

 

 

VIANOČNÝ MEDOVNÍK – TRADIČNÉ 
VIANOCE  

Dňa 12.12.2014 Stredná odborná škola obchodu a 
služieb v Krupine, pod záštitou primátora mesta 
Krupina, usporiadala 4. ročník súťaže Vianočný 
medovník – Tradičné Vianoce. Akcia sa konala v 
spolupráci s Občianskym združením Tradičná chuť regiónov Slovenska a RPPK Krupina.  

POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO VIEDNE SPOZNÁVANIE PREDVIANOČNEJ VIEDNE TRVÁ 
UŽ ŠTVRŤSTOROČIE 

Jednou z najobľúbenejších aktivít žiakov Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb v Krupine je aj 
návšteva predvianočnej Viedne. Hlavným cieľom 
nášho exkurzno - poznávacieho zájazdu bolo však 
spoznávanie pozoruhodností mesta, predovšetkým v 
jeho historických súvislostiach.  
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WBL – „WORK BASED LEARNING“  

– kontaktný seminár Berlín „Učenie sa 
prácou“  

Kontaktný seminár usporiadala Nemecká 
národná agentúra BiBB, ktorá má pod 
záštitou projekty realizované cez Erasmus+ 
v oblasti odborného vzdelávania, t.j. 
odborné pracovné stáže najmä žiakov, ale aj odborných učiteľov 
v hosťujúcej krajine. Jej cieľom na kontaktnom seminári bolo umožniť zoznámenie sa jednotlivých 
inštitúcií navzájom, či už samotným školám,  sprostredkovateľským organizáciám, alebo 
školiacim centrám  pre ďalšiu spoluprácu . 

SIGEP 2015 

Pedagogickí zamestnanci zo Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb Krupina, sa aj tento rok 
zúčastnili 36. ročníka potravinárskeho veľtrhu 
Sigep 2015 v dňoch 17.1. – 19.1.2015.  

 

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI 
 
Tradične na záver prvého polroku si „zmerajú“ svoje zručnosti v písaní 
na počítači študenti odboru obchodná akadémia.  
Aj tento školský rok súťažili študenti druhého, tretieho a štvrtého 
ročníka. Z druhákov bola najrýchlejšia Veronika Garajová, druhý bol 
Mário Igaz a tretie miesto patrí Lucii Kohútovej. V treťom ročníku 
najrýchlejšie píše Frederika Buzáková, o 2 údery menej mala Paulína 
Kvasová, ktorá sa tak umiestnila na druhom mieste, tretia bola Nora Vyletelová.  Z našich 
budúcich maturantov najrýchlejšie píše Anna Vicianová, druhá najlepšia bola Alžbeta 
Tomaškinová a na treťom mieste skončila Marcela Neslušanová. 

 

 

CHOP SA PRÍLEŽITOSTI 
 

... beseda študentov SOŠOaS so zástupcami Technickej univerzity Zvolen 
Dňa 20. 01. 2015 sa konala beseda o možnostiach štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene. 
Na našu SOŠOaS zavítali osobne dekan  Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, Doc. Ing. 
Marián Kučera, PhD. Prodekan pre rozvoj, zahraničné styky a ekonomickú činnosť a poverený 
prodekan pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., 
a pedagogický zamestnanec fakulty  Ing. Jozef Krilek, PhD. Vedúci katedry nám priblížili štúdium 
na fakulte environmentálnej a výrobnej techniky a ukázal nám práce a výkony študentov. 
Oboznámil nás s informáciami o prijatí na študijné odbory a zároveň nás pozvali na Deň 
otvorených dverí. 
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DANUBIUS GASTRO 2015 
Danubius Gastro je výstava , ktorá prezentuje ponuku všetkého, čo 
prináleží pre gastronómiu a hotelierstvo.  

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina, sa zúčastnila už  16. 
ročníka súťažnej výstavy - Poézia v gastronómii  – v kategóriách cukrár 
junior. Zastupovali nás žiačky tretieho ročníka odboru cukrár. Mária 
Palkovičová, v súťaži cukrárska artistika, získala zlatú medailu za svoje 
umelecké dielo „Nepopísaná kniha.“  Ďalšia súťažiaca Lenka Boďová, 
súťažila so svojimi slávnostnými dezertmi pre šesť osôb a získala 
striebornú medailu. 

 

1. REPREZENTAČNÝ PLES STREDNEJ ODBORNEJ 
ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA 

Konal sa v priestoroch hotela Slovan Club a organizačne ho 

pripravili žiaci 3. ročníka študijného odboru obchodná 

akadémia v rámci podnikateľských aktivít študentskej 

spoločnosti Handy Hands. Roztancovaní študenti, učitelia 

a hostia prežili noc plnú zábavy, dobrého jedla, hodnotných 

tombolových cien a množstva nezabudnuteľných zážitkov 

 

 

49. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SÚŤAŽE V SPRACOVANÍ 
INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI. 

 

...v Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom  ... 
Súťažilo sa v troch disciplínach:  odpis textu na počítači,  
úprava textu na počítači, wordprocessing – profesionálne 
spracovanie textu na počítači. Do súťaže v jednotlivých 
disciplínach sa zapojilo 24 súťažiacich žiakov z 10 stredných 
škôl ekonomického zamerania z Banskobystrického kraja.  
Našu školu reprezentovali 2 študenti – Anna Vicianová 
a Tomáš Gajdoš z 4. 0 študijného odboru obchodná akadémia. Súťažili v prvej disciplíne 
– odpis textu na počítači.  Z 23 súťažiacich sa Anička Vicianová umiestnila na 8. mieste 
a Tomáš Gajdoš na 10. mieste. Za reprezentáciu našej školy im srdečne ďakujeme. 

 

 

SEMINÁR O EURÓPSKEJ ÚNII 

 
Všetko čo sa v Európe deje sa nás týka. Navyše nám 
členstvo v EÚ prináša rôzne výhody ako napríklad: 
výmenné pobyty v zahraničí (vzdelanie), otvorené 
hranice medzi členskými štátmi (vycestovanie za 
prácou), spoločná mena (euro), euro fondy (napríklad na 
opravu škôl, nemocníc, ciest...). Prednášajúci nám 
poskytli možnosť rozprávať sa o týchto veciach viac, ukázali nám aká malá je účasť na voľbách 
pričom si sami volíme ľudí, ktorí budú zastupovať naše záujmy a potreby v ÉU. 
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MLADÝ ÚČTOVNÍK 

 
Dňa 24. 2. 2015 sa konalo školské kolo súťaže Mladý účtovník, kde 
sme si overili svoje vedomosti z účtovníctva a praktické zručnosti 
v účtovnom softvére Omega. Súťaže sa zúčastnili vybraní študenti 3. 
a 4. ročníka.  

  
 

AUTOOPRAVÁR JUNIOR - OBLASTNÉ KOLO  

Oblastného kola súťaže sa za našu školu zúčastnili žiaci 
tretieho ročníka učebného odboru autoopravár - mechanik 
- Jän Guži, Julius Vránsky, Dominik Petróci. Najlepšie sa 
darilo práve prvému spomenutému Jánovi Gužimu, ktorý 
sa umiestnil na šiestom mieste v kategórii autoopravár - 
mechanik a elektrikár. 

 

 VEĽTRH ŠTUDENTSKÝCH SPOLOČNOSTÍ 
 
Dňa 26. marca 2015 sa žiaci 3. ročníka študijného odboru 
obchodná akadémia SOŠOaS v Krupine zúčastnili na Veľtrhu 
študentských spoločností.  

Konal sa v priestoroch Avionu Shopping Parku v Bratislave 

a slávnostne ho otvoril prezident Slovenskej republiky Andrej 

Kiska. Bol vyvrcholením celoročného úsilia študentov aplikovanej 

ekonómie stredných škôl z celého Slovenska. Žiaci prezentovali 

verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby 

v konkurenčnom prostredí 62 zúčastnených študentských 

spoločností. 

 

EXKURZIA V AUTOMOBILKE VOLKSWAGEN 

SLOVAKIA A.S. 

 
Vo štvrtok 26. marca sa žiaci SOŠOaS odboru obchodná 
akadémia zúčastnili exkurzie v automobilovom závode 
Volkswagen. Počas tejto exkurzie  sme sa dozvedeli nielen 
niečo z automobilového priemyslu ale na vlastné oči sme si 
mohli pozrieť, ako to všetko prebieha.  
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MLADÝ TVORCA 2015 
 

Už 23. ročník výstavy sa konal pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, na výstavisku 

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.  Zúčastnené školy mali príležitosť prezentovať svoje 

výsledky a súťažiť v rôznych kategóriách. Naša žiačka odboru cukrár Miroslava Ciglanová 

reprezentovala školu v cukrárskej súťaži o najkreatívnejšiu tortu, chlapci zo študijného odboru 

mechanik strojov a zariadení Šimon Kohút a Matúš Povaľač predvádzali verejnosti zručnosti pri 

obsluhe programovaného CNC obrábacieho stroja. Aktivity študentskej spoločnosti v študijnom 

odbore obchodná akadémia prezentovala Norika Vyletelová. Z pedagogických pracovníkov sa 

aktívne v našom prezentačnom stánku zúčastnili Ing. Mária Šumichrastová – učiteľka odborných 

predmetov, Bc. Andrea Hroncová  - hlavná MOV pre  potravinárke odbory, Bc. Ján Brodniansky-

majster OV pre strojárske odbory.  

  
 

 

 „ CENA VÚC“.  
 
Škola získala Cenu VUC, za aktívnu podporu ďalších 
foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií 
mladého človeka, ako vyjadrenie uznania v oblasti 
neformálneho vzdelávania. Cenu udelilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR , Iuventa  
a Banskobystrický samosprávny kraj. 
 
 
ZÍSKALI  SME  MEDZINÁRODNÉ  CERTIFIKÁTY  PODNIKATEĽSKÝCH  
    ZRUČNOSTÍ     ESP  
 
Medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 
až 20 rokov. Na úspešné získanie certifikátu sa vyžadovala 70 % úspešnosť. Na Slovensku sa do 
procesu zapojilo 210 študentov stredných škôl. Naše žiačky Katarína Poliaková a Klaudia 
Krbušíková to zvládli a zaradili sa medzi 72 úspešných držiteľov medzinárodných certifikátov. 
Získali tak potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj 
vlastný podnik.  
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Súťaže  a výstavy umiestnenie : 
 

Názov súťaže 

Umiestnenie 

Meno 
Súťažiaceho 

Regionálne 
/ krajské 
kolo 

Celoslovenské 
kolo 
 

Medzinárodné 
súťaže 

DANÚBIUS  GASTRO 
Mária 
Palkovičová 

- 1.  

DANÚBIUS  GASTRO 
Lenka 
Boďová 

- 2.  

49. ROČNÍK KRAJSKÉHO 
KOLA SÚŤAŽE V 

SPRACOVANÍ 
INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 

Anička 
Vicianová  

8. - - 

49. ROČNÍK KRAJSKÉHO 
KOLA SÚŤAŽE V 

SPRACOVANÍ 
INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 

Tomáš 
Gajdoš 

10. - - 

CENA VÚC SOŠOaS 2 - - 

MEDZINÁRODNÉ  
CERTIFIKÁTY  
PODNIKATEĽSKÝCH  
    ZRUČNOSTÍ     ESP 

Katarína 
Poliaková 

- - certifikát 

MEDZINÁRODNÉ  
CERTIFIKÁTY  
PODNIKATEĽSKÝCH  
    ZRUČNOSTÍ     ESP 

Klaudia 
Krbušíková 

- - certifikát 

 
 

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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3.  
 
 
 

 
Rozvoj 
stredného 
odborného 
vzdelávania 
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4. 

Zvyšovanie 
kvality 
vzdelávania na 
základných a 
stredných 
školách  
s využitím 
elektronického 
testovania 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
     inšpekciou 
 
Štátna školská inšpekcia , Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica, vykonalo v dňa 
11.6.2014 následnú školskú inšpekciu , na komplexnú inšpekciu vykonanú na škole  v dňoch 
24.4.2014 -30.4.2014 . Následnú školskú inšpekciu vykonal RNDr. Jaroslav Malček , školský 
inšpektor – ŠIC Banská Bystrica  

 
Závery inšpekcie:  
Opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov a ich príčin prijaté riaditeľkou školy zodpovedali 
inšpekčným zisteniam.  

 
 

l) Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 
 

 
Priestory teoretického vyučovania 

 
Účel 

 
Počet 

Klasické učebne Teoretické vyučovanie 8 

Odb. učebne informatiky + techn. predmetov Teoretické vyučovanie 2+ 3 

Chemické laboratórium+ odborná učebňa 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 

Jazykové učebne Teoretické vyučovanie 2 

Telocvičňa Teoretické vyučovanie 1 

Jazyková učebňa Teoretické vyučovanie 1 

         

 
Priestory odborného výcviku 

 
Využitie v odboroch 

 
Počet 

Dielňa pre ručné obrábanie kovov autoopravár, obrábač kovov 3 

Dielňa pre strojové obrábanie kovov autoopravár, obrábač 2 

Dielňa pre diagnostiku a priamy príjem 
vozidiel 

autoopravár 1 

Dielňa pre bežný servis autoopravár 1 

Dielňa pre opravu motorov a prevodoviek autoopravár 1 

Dielňa pre prijímanie vozidiel do servisu 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 
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Dielňa pre cukrársku výrobu cukrár, potrav. výroba 3 

Učebňa pre potravinársku výrobu Cukrár, potrav. výroba 1 

Predajňa cukrárskych výrobkov Cukrár 1 

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

1. Dotácie zo ŠR na žiakov v školskom roku 2014/2015 v € 524 250 
 

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

0 

3. Prijaté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v € (nenormat.),  
z toho : 
            - na osobné náklady 
           - na materiálové zabezpečenie krúžkov 
           - ostatné náklady – služby a energie 

5 907 
 

2583 
2749 
  575 

 

4. Finančné prostriedky získane z hl. činnosti SOŠ v šk.r.2014/2015 
z toho 

- prenájom 
- služby a dodávky OV 
- služby autoškoly 
- služby zváračskej školy 

69 538 
 

   1 677 
47 870 
14 476 
  5 515 

  

Prehľad  získaných mimo rozpočtových  prostriedkov  za uplynulé obdobie : 
 

Školský  rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Spolu 
 

Financie z projektov na 
mobility  žiakov a  PZ 

19 192€ 12 000 €  36 831€ 49 922 € 0 117945 € 

Financie z projektov na  
učebné  pomôcky  

6281 €  5 600€   1720 € 
   1 000 € 
 

11 736 € 
2000  € 

163302 € 191639 € 

Investície do  renovácie 
budov 

 33992€  23 500€ 75 392 €  24 350€  14 000€ 171234€ 

 
Spolu 

 
59 446€ 

 
41 100 € 

 
114943 € 

 
88 008 € 

 
177302 € 

 
480 818 € 

                                                             

n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na  
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

1. Stredná odborná škola obchodu a služieb – poskytuje kvalitné vzdelávanie    
      v okrese Krupina  

 
   Spôsob plnenia cieľa :  vhodne zvoleným náborom  vzbudiť u žiakov ZŠ   

           záujem o odborné vzdelávanie  
- ponúknuť verejnosti možnosť vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov 
- spolupráca s profesijnými komorami a rozšíriť možnosti vzdelávania 
- vytvoriť v škole poradenské centrum pre gastronómiu, služby a potravinárstvo,  
- spolupodieľať sa na vzdelávaní verejnosti rôznymi neformálnymi akciami 
- využiť danosti regiónu – otvorenie študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka 

 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 
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jarmokoch v okresnom meste a organizovaním rôznych prezentácií v školskej cukrárni, 
účasťou na gastronomických súťažiach a zverejnením výsledkov v médiách . Škola 
organizuje každý 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. Prezentácia odborného vzdelávania 
na akcii Stredoškolák v rámci stredných škôl vo Zvolene. 

 
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, skvalitňovať výchovno vzdelávací 

proces 
- vytvárať spoluprácu so školami navzájom si vymieňať skúseností a poznatky 

 

Vyhodnotenie cieľa : Na škole pracovalo desať   záujmových krúžkov 
a pracovalo v nich 187 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 Vianoce.“ 
Žiacka rada školy, zorganizovala  Imatrikuláciu žiakov prvých ročníkov. Športovo – turistický  
deň,  spojený s varením gulášu. Zároveň sa žiaci    pripravovali a zúčastňovali rôznych 
 športových súťaží. Prezentovali svoju firmu na  verejnosti a prostredníctvom aktivít 
zhodnocovali vložený kapitál žiackej firmy.  Aktívne  zapájali do aktivít , ktoré vyhlásili rôzne 
nadácie, a združenia napr. Deň Zeme, Deň narcisov, Boj proti závislostiam, Modrý gombík, 
Hodina  deťom, zbierka na Krupinské hrobky ap. Vo všetkých odboroch prípravy žiakov sme 
spolupracovali s profesijnými komorami , zamestnávateľmi . 

 
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 . 
Vyhodnotenie cieľa : Na základe vzájomnej spolupráce pedagogických pracovníkov 
a rodičov sa v porovnaní s minulými školskými rokmi podarilo udržať výsledky výchovno - 
vzdelávacieho procesu na rovnakej úrovni, čo je vzhľadom na možnosti a schopnosti žiakov 
v učebných odboroch dosť ťažké. Dôslednou kontrolou  odpracovaných hodín na odbornom 
výcviku sa zlepšila dochádzka na vyučovanie odborného výcviku a  príprava na záverečné 
skúšky. 

 
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. Nepodarilo sa nám 
však zrekonštruovať sociálne zariadenia v škole a dielňach. Požiadali sme zriaďovateľa 
o financie na sociálne zariadenia v dielňach, ktoré sú v havarijnom stave. 
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5. Zvýšenie úrovne školy v súvislosti s obsahom a kvalitou vzdelávania 

 
 Spôsob plnenia cieľa :  
- 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. 
- spolupracovať s priemyselnými komorami a profesijnými zväzmi v súlade so zákonom 

o odbornom vzdelávaní pri stanovovaní kritérií ukončovania vzdelania.  
 

Vyhodnotenie cieľa : 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. 

    
6. Získať financie na zlepšenie pracovných podmienok žiakov a zamestnancov 

SOŠ. 
 
 Spôsob plnenia cieľa :  
   - pomocou kapitálových finančných prostriedkov urobiť fasádu a vymeniť okná na 
budove č. 1 teoretického vyučovania.  

 - vyriešiť vykurovanie v priestoroch dielní  autoopravár a obrábač kovov.  
Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
 
7. Úspešne pracovať v projektoch – získať novú výpočtovú techniku a učebné 

pomôcky. 
  
     Spôsob plnenia cieľa :  
- sledovať výzvy pre školy a využiť pomocou projektov možnosti na  získanie  IKT 

a učebných pomôcok.  
Vyhodnotenie cieľa : Škola pomocou projektov získala nové PC . 
  Získali sme nové IKT pomôcky, interaktívnu tabuľu, tablety, note buky, 
dataprojektor. Cieľ bol splnený 
 

8. Prezentovať školu v širšej verejnosti i naďalej formou rôznych prezentácií, 
súťaží a spolupracovať so ZŠ .  

 
    Spôsob plnenia cieľa :  
    - zúčastňovať sa na tradičných akciách: Dni mesta Krupina, Tradičná chuť  Hontu, 

Jablková chuť Hontu, Dni Zeme, Mládež v akcii. 
    - zorganizovať súťaž pre žiakov ZŠ  a širokú verejnosť počas vianočných sviatkov: 

„Tradičné vianočné pečivo.“ 
Vyhodnotenie cieľa : Žiaci školy  a pedagogický pracovníci a sa aktívne zapojili do 
akcií  organizovaných mestom , Vidieckym parlamentom, Regionálnym združením 
Tradičná chuť regiónov Slovenska a RPPK. 

  Na  akciách ako Tradičná chuť Hontu, Jablková chuť Hontu, Deň Zeme,  
prezentáciou v reláciách celoštátnych médií. V rámci základných škôl celého okresu 
sme prezentovali odborné vzdelávanie vyučované na našej strednej škole. 

9. Nadviazať užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne. 
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         Spôsob plnenia cieľa :  
   - aktívnym zapojením  zamestnávateľov  do náboru  žiakov zo ZŠ.   -  - 
   - pomocou sponzorských príspevkov sa spolupodieľať na zorganizovaní   

           odborných exkurzií a stáží.  
         - zúčastňovať sa firemných prezentácií so žiakmi aj pedagógmi.  
         - zabezpečiť prezentáciu odborných zručností odborníkmi na škole. 
        - umožniť žiakom návštevu podnikateľských subjektov v regióne. 
         Vyhodnotenie cieľa : Pri nábore žiakov sa aktívne podieľala  strojárska firma 

Continental Zvolen ,žiaci získali zmluvy o spolupráci s firmou pri zabezpečovaní OV. 
Nadviazali sme spoluprácu s potravinárskymi firmami v rámci okresu Krupina. Žiaci  
so všetkých odborov sa v priebehu školského roka zúčastnili odborných exkurzií do 
firiem, Národnej banky SR, výstav a veľtrhov s profesijným zameraním. Počas 
celého školského roka sme podporovali neformálne vzdelávanie žiakov. 
Zástupcovia zamestnávateľov sa aktívne spolupodieľali na zdarnom priebehu 
maturitných skúšok a záverečných skúšok a zúčastnili sa slávnostného 
odovzdávania maturitných vysvedčení a výučných listov.  

 
10.  Zapojiť školu do  medzinárodných projektov, získanie grantov 

a sponzorských príspevkov. 
 

 Spôsob plnenia cieľa :  

- podať žiadosť o finančný grant v rámci programu ERESMUS +.  

- počas školského roka 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 
Anglicko  a Taliansko. Projekt bol schválený a v  súčasnosti sme v pozícii čakateľov 
na finančný grant. 
V rámci programu ERASMUS+ z grantu EU sa riaditeľka školy zúčastnila 
týždenného študijného pobytu o Duálnom vzdelávaní v SRN - v mestách Jena, 
Weimar, Erfurt , Gera.  
 

11.  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 5.ročník Tradičnej chuti 
Vianoc. 

Vyhodnotenie cieľa :  
Počas akcie bola žiakom a širokej  verejnosti prezentovaná odborná prednáška 
o zdravom stravovaní , žiaci sa zapojili svojími výrobkami do súťaže. Akcia sa tešila  
záujmu verejnosti. 

  
12.  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     
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       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 školu reprezentovali na rôznych    

akciách v rámci SR. Na škole pracuje žiacka rada, sa podieľa na organizovaní   
školských akcií  a súťaží.  

 
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 

 55. ročná tradícia školy 
 škola, ktorá poskytuje odborné 

vzdelávanie pre región 
 vo všetkých odboroch sa 

spolupodieľajú podnikatelia na 
príprave  žiakov – 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 
 vlastná autodielňa ,  
 vybavená strojárska dielňa  
 zváračská škola a autoškola 
 dobrá spolupráca so 

samosprávou a regionálnymi  
občianskymi združeniami 

 dobrá spolupráca s profesnými 
zväzmi 

 dobrá spolupráca 
s podnikateľskými subjektmi v 
regióne 

 

 
 nedostatok finančných 

prostriedkov na opravu školských 
budov 

 ekonomická náročnosť učebných 
odborov 

 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 
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Príležitosti 

 
Ohrozenie a riziká 

 
 Otvorenie nových študijných 

a učebných odborov 
 Vylepšenie interiéru a exteriéru 

školy 
   Získanie maturitného 

vysvedčenia možnosť  
pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu na našej škole 

  Pracovné mobility - získavanie 
odborných  kompetencii 
v krajinách EÚ 

 podpora ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov 

 budovanie priemyselného parku 
v meste,  

 spolupráca s podnikateľskými 
subjektmi 

 na škole možnosť získať 
zváračské oprávnenie 
a vodičský preukaz počas 
štúdia 

 modernizácia školy, 
vyučovacieho procesu, ďalšie 
zavádzanie IKT technológií na 
škole 

 spolupráca so samosprávou 
mesta Krupina, regionálnymi 
združeniami a vidieckym 
parlamentom 

 poskytovanie služieb v rámci 
celoživotného vzdelávania 
akreditovanými kurzami a  
pomaturitným vzdelávaním 

 sprísnenie prijímacích 
pohovorov na študijné odbory 
priemer 2,75 / september 2014/ 

 rozšírenie služieb pre verejnosť 
 nárast požiadaviek na technicky 

vzdelaných ľudí 
 vhodné podmienky na 

poskytovanie služieb na vidieku 
 prirodzená výmena 

zamestnancov vo firmách 

 
 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 

 príjmanie žiakov z nedostatočnými 
výsledkami na študijné odbory 

 zlá finančná situácia rodičov - 
nemožnosť realizovať niektoré 
kurzy 

 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 poskytovanie služieb 
v agroturistike 

 
 
 
 

  Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenia rizík. 
 

1. Oprava budov teoretického a praktického vyučovania – získať finančné prostriedky 
od zriaďovateľa , pomocou finančných príspevkov z fondov. 
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2. Úspešne sa zapojiť do v projektov – získať  učebné pomôcky a vybavenie na 
vyučovací proces. 

3. Prezentovať školu v širšej verejnosti i naďalej formou rôznych prezentácií, súťaží a 
spolupracovať so ZŠ . 

4. Spolupracovať zo ZŠ v približovaní odborného strojárskeho vyučovania 
prostredníctvom prác žiakov ZŠ v priestoroch dielní SOŠOaS. 

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

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

7. Zrealizovať  medzinárodný projekt, v spolupráci VIP tak aby sme získali žiakov do 
študijného odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka. Získať grant a sponzorský 
príspevok 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    
       na škole. 
11. Aktívne zapájanie školy do charitatívnych zbierok, konaných v regióne   
   a okrese   Krupina. 

12. Do vybavovať odborné učebne na škole tak aby pedagogický proces na škole, 
hlavne na teoretickom vyučovaní bol v súlade s požiadavkami dnešnej doby. 

13. Aktívne sa zapájať do akcii v rámci ochrany životného prostredia,    
       prírody a človeka. 
14. Umožniť žiakom pomocou exkurzií kontakt s novinkami vedy      a techniky  

v odbore. 
15. Zachovať terajšie učebné a študijné odbory , zároveň, otvoriť schválené nové 

odbory: učebný odbor kuchár - cukrár , v nadstavbovom tak aby škola dokázala 
splniť aj požiadavky podnikateľov v regióne.  

16. Pomocou výchovno - vzdelávacích koncertov , besied , workshopov a exkurzií 
prispieť k získaniu všeobecných kompetencií žiakov a znížiť riziko závislostí 
žiakov. 

 
 
 
 
 p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie      

        žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie    
        štúdium.  

     

Počet 
konč.  
žiakov  

Dĺžka  
štúdia 

 NŠ Počet 
prija-
tých na 
VŠ 

Pomatur
itné  
štúdium 

Prijatí 
do 
zamestn
ania 

ÚPSVaR Nemáme 
informácie 

      8 2 4 0 0 1 3         0 

27 3 15 0 0 4 6 2 

8 2/NŠ 0 1 0 7 0 0 

23 4 0 9 0 5 7 2 

 

 
 



 - 35 - 

(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 boli na škole zabezpečené besedy , psycho -  hygienické    tréningy 
ako zvládať stres a rôzne životné situácie . O ohrození v podobe návykových látok ako aj 
obchodovanie s ľuďmi. Uvedené     akcie a lektorov  pre    žiakov školy zabezpečilo 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. 2013/2014   Vedúci krúžku 
1.  Mini cukrár Bc. Andrea Hroncová  

2.   Kondičná kulturistika Mg. Marian Nemček  

3.  Elektronické šípky Mgr. Marian Nemček  

4.  Zváračský Mgr. Pavel Roziak 

5.  Počítačový Ing. Žofia Miškovová 

6.  Omega Ing. Šumichrasová 

7.  Futbal PaedDr. Tomus 

8.  Píšeme rýchlo a presne Mgr. Trubínyová 

9.  Princípy úspechu  Mgr. Pokorný 

10.  Správna sekretárka Ing. Fekiačová 

   

 
 

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. Škola rodičov   
  pozýva na rodičovskú schôdzku prostredníctvo triednych učiteľov. 
 
 
 
 
 

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. 
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e) Firmy, ktoré so školou spolupracovali v šk. r. 2014 / 2015  
 

Názov firmy Odborná prax / odborný  výcvik  

Continental AS Zvolen Mechanik 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) 

Bzovská pekáreň, Krupina  OV potravinárska výroba F/2 roč 
 OP - potravinárska výroba NŠ 

Autokavos , s.r.o. Krupina 
PMKP Autotranstport Pavel Kocka, 
Hontianske Nemce 
Nováková Anna Nákladná doprava  

 
 
OP - dopravná prevádzka NŠ 

Dipos Milan Desat Banská Bystrica  Cukrárske suroviny, technológie, stroje  

Lactoprot  Košice  Cukrárske suroviny, technológie, 

Mraziarne Chrien Zvolen Cukrárske suroviny a polotovary, stroje 

Relax hostinec OV potravinárska výroba F/2 roč./ 

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./ 

Mliekareň Hont. Tesáre OV potravinárska výroba F/2 roč 

 
 
 
                                                         
                                                            
 
 
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: 8. 10. 2015 

 
      

 
 
 
 
V Krupine,  8 . október 2015   

 Vypracovala : Mgr. Anna Borbuliaková, 
 

                                                                                 riaditeľka školy 
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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 2014 / 2015 
       

  

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa    14.10.2015.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Bc. Ján Brodniansky 

Predseda  Rady školy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


