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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

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

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov školy: 
 STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ  

Adresa školy: 

 
VEĽKÁ OKRUŽNÁ 25 
 010 01  ŽILINA 
 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

041/5621331  
041/5621528 
 

Faxové číslo školy:  
 041/5001041 

Internetová stránka školy: 
 www. spssza. sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

spssza@spssza.sk 
durinik@spssza.sk 

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

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj 
Ul. Komenského 48 
011 09 Žilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
 
FUNKCIA: 
 

 
TITUL, MENO, PRIEZVISKO 

Riaditeľ školy 
 Ing. Jozef Ďuriník 

Zástupca 
pre všeobecnovzdelávacie predmety RNDr. Elena Dorovská 

Zástupca 
pre odborné predmety Ing. Alena Okániková 

Zástupca 
pre technicko – ekonomické činnosti Mgr. Ľubomír Portašík 
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PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI –ŠPECIALISTI 

(§ 33 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.) 
 

 
TITUL, MENO, PRIEZVISKO 

výchovná  poradkyňa RNDr. Jaroslava Frťalová 
koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov PhDr. Zuzana Čičmancová 
kariérová poradkyňa RNDr. Jaroslava Frťalová 
vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných 
predmetov 
 (slovenský jazyk a predmety vzdelávacej oblasti 
 „Človek a hodnoty“ a  „Človek a spoločnosť“) 

 
Mgr. Katarína Mihová 

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov 
 (predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“) Ing. Daria Mandáková 

vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov  
(predmety vzdelávacej oblasti 
 „Život a príroda“  
a „Matematika, a práca s informáciami“) 

RNDr. Miroslava Sobčáková 

vedúci predmetovej komisie  telesnej a športovej 
výchovy (vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“) Mgr. Ondrej Podolinský 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov I. 
(predmety vyučované v odbore staviteľstvo – pozemné 
staviteľstvo) 

Ing. Dagmar Vankušová 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov II. 
(predmety vyučované v odbornom zameraní dopravné 
staviteľstvo a prax)                                     

Ing. Božena Kypusová 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov III. 
(predmety vyučované v odbore geodézia, kartografia a 
kataster) 

Ing. Petra Šutariková 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov IV. 
(predmety vyučované v odbore technické a informatické 
služby v stavebníctve) 

Ing. Ľubica Gašperáková 

pedagogickí zamestnanci špecialisti – triedni učitelia viď bod 15.6. 
vedúca metodického združenia triednych učiteľov RNDr. Jaroslava Frťalová 
koordinátor informatizácie Mgr. Martin Dubec 
koordinátorka maturitnej skúšky Ing. Alena Okániková 
koordinátor prevencie  bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci a pri vyučovaní Ing. Jozef Bullo 

koordinátor prevencie požiarnej ochrany Ing. Viliam Klabník 
špecialistka na informatizáciu pedagogickej 
dokumentácie Ing. Eva Makovníková 

koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Maroš Bolo 
koordinátorka žiackej školskej rady RNDr. Jaroslava Frťalová 
špecialistka na výchovu a vzdelávanie žiakov so 
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami RNDr. Jaroslava Frťalová 

koordinátor webovej stránky školy Ing. Jozef Dudoň 
koordinátorka činnosti  školskej knižnice Mgr. Viera Sabová 
koordinátorka evidencie školských učebníc Ing. Katarína Ilčíková 
koordinátorka vedenia kroniky školy Ing. Alena Ďurkáčová 
koordinátori odbornej praxe Ing. Viliam Balko - 2. a 3.ročník 

Ing. Emília Meriačová – 1.ročník 
koordinátorka výchovy k materstvu a rodičovstvu RNDr. Jaroslava Frťalová 
koordinátorka práce s Radou rodičov pri SPŠS  Mgr. Katarína Mihová 
koordinátor krúžkovej činnosti Mgr. Ľubomír Portašík 
koordinátorky  medzinárodných projektov Ing. Petra Šutariková 

Ing.Božena Kypusová 
koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti Ing. Viliam Wesserle 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
 
P.č. 

 
Titul, meno a priezvisko členov RADY ŠKOLY: 
 

 
Volený/ delegovaný za... 

1,  Ing. Jozef Dudoň - predseda pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Alexandra Kulihová pedagogických zamestnancov 
3. Ing. Jozef Štrba zriaďovateľa ŽSK 
4. Mgr. Zuzana Mešková  zriaďovateľa ŽSK 
5. Mgr. Terézia Cingelová zriaďovateľa ŽSK 
6. Ing. Peter Weber  zriaďovateľa ŽSK 
7. Ing. Milan Škorník  rodičov SPŠS 
8. Ladislav Portášik 

Anna Prokešová je delegovaná zastupovaním za pána Portášika na 1 rok 
 rodičov SPŠS 

9. Ing. Emil Cipko  rodičov SPŠS 
10. Jana Paurová  nepedagogických zamestnancov 

SPŠS 
11. Margaréta Paučová  žiakov SPŠS 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 6. júla 2012 

 
   

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy: 

 pedagogická rada, 
 gremiálna rada, 
 predmetové komisie, 
 metodické združenie triednych učiteľov, 
 stavovské a profesijné organizácie. 

 
Pedagogická rada školy 
Pedagogická rada  (PR) školy je  najvyšší poradný orgán riaditeľa školy, jej členmi  sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
Pedagogická rada zasadala v zmysle stanoveného harmonogramu zasadnutí, ktorý bol  integrálnou súčasťou Plánu práce školy na 
školský rok 2013/2014 a v zmysle aktuálnych potrieb výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzky školy. 
 
Činnosť PR v školskom roku 2013/2014 bola nasledovná: 

 prerokovala plán výkonov pre nasledujúci školský rok, kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 
2014/2015, 

 prerokovala zmeny v  poradných orgánoch školy, úväzky učiteľov,  triednictvo, zloženie  predmetových  komisií, oblasť  
výchovného  poradenstva, náplň koordinátorov špecifických činností,  využívanie vzdelávacích poukazov,...  

 prerokovala ročný plán práce školy pre školský rok 2013/2014, mesačné plány práce, pravidelne hodnotila ich plnenie,  
 prerokovala Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za  školský rok 2012/2013, 
 prerokovala výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu (každý štvrťrok), prerokovala výchovné opatrenia, ktoré ukladá 

riaditeľ školy, znížené známky zo správania, komisionálne  skúšky, 
  prerokovala návrhy zmien v učebných plánoch v  jednotlivých študijných odboroch a špecializáciách, 
  prerokovala plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov,  štruktúru kariérových pozícií  pedagogických zamestnancov, ako aj 

ďalšie  interné predpisy školy, 
 prerokovala prípravu písomných a ústnych maturitných skúšok, výsledky EČ MS z jednotlivých predmetov,  
 okrem plánovaných úloh riaditeľ školy v rámci pedagogickej rady požadoval vyjadrenie k úlohám vyplývajúcim z povinností 

rozhodnutia riaditeľa školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 na rokovanie pedagogickej rady riaditeľ  prizval podľa charakteru prerokovávanej problematiky aj zástupcov iných orgánov 
a organizácií (pedagogických zamestnancov Strednej školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci). 
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Gremiálna rada riaditeľa 
Je zložená z vedúcich zamestnancov školy, podľa aktuálnych potrieb boli na gremiálne porady prizývaní výchovná poradkyňa, 
zástupca odborovej organizácie, predseda Rady školy, vedúci  PK a MZTU, koordinátori špecifických činností  a zamestnanci 
hospodárskeho úseku. Zasadala podľa potreby a zvolával ju riaditeľ školy. 
V školskom roku 2013/2014 prerokovala  a rozhodovala  o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy.  
Kontrolovala  plnenie Plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhovala  a koordinovala jednotlivé činnosti práce školy. 
Organizovala prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady a  pracovných porád. 
Zriaďovala orgány potrebné na samosprávny chod školy a určovala ich náplň. 
 
Predmetové komisie 
 Hlavnou úlohou predmetových komisií  (PK)  bolo  riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, spracovanie základnej 
pedagogickej dokumentácie, inovácia obsahu, využívanie vytvorených didaktických pomôcok a prostriedkov, využitie  učebných 
pomôcok, používanie  nových  foriem a metód vyučovania, príprava a účasť  žiakov na olympiádach, súťažiach, hodnotenie práce 
členov PK v zmysle stanovených kritérií a iné aktuálne otázky.  
Členovia PK (učitelia) dbali o to, aby žiaci získali vedomosti, návyky a zručnosti, ktoré ich uprednostnia na trhu práce. 
 Podiel na tvorbe učebných osnov mali aj zamestnávatelia (Komora stavebných inžinierov, Komora geodetov, Asociácia 
zamestnávateľov v stavebníctve a pod.). 

 
Podrobné informácie o ich činnosti sú uvedené vo vyhodnocovacích  správach predmetových komisií za školský rok 2013/2014. 
 
Metodické združenie triednych učiteľov 
Vedúca  metodického združenia triednych učiteľov  koordinovala prácu triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov 
predovšetkým vo výchovnej oblasti a pri vedení pedagogickej dokumentácie. 
Plnilo úlohy stanovené vlastným plánom práce, úlohy stanovené ročným plánom práce. 
 
Stavovské organizácie a profesijné organizácie 
SPŠS spolupracuje  so zástupcami zamestnávateľov, profesijnými organizáciami, združeniami, hospodárskymi komorami 
a regionálnym úradom práce. 
 
Učitelia školy spolupracujú s profesijnými organizáciami a zároveň sú ich aktívnymi členmi:  

 Komora geodetov a kartografov  Slovenska, 
 Slovenská komora stavebných  inžinierov, 
 Slovenská spoločnosť  geodetov a kartografov, 
 Asociácia  učiteľov slovenského  jazyka Slovenskej  republiky. 

 
SPŠS  je  členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Slovenskej republiky a Komory certifikovaných účtovníkov 
od roku 2011.  
V roku 2014 sa stala čestným členom Cechu strechárov Slovenska. 
 
Cieľom je účasť  na stavebných a  ekonomických fórach, stretnutiach s členmi SOPK, získavanie materiálov z rôznych oblastí 
stavebného a ekonomického života firiem, možnosť získať odborníka z praxe pre odborné prednášky pre žiakov, možnosť získať 
partnerov, ktorí by pomáhali pri realizácií praktického vyučovania žiakov, získavať informácie o novej platnej legislatíve v oblasti 
malého a stredného podnikania a jej aplikácia - získavanie najnovších informácií pre prácu na hodinách teoretického, ale aj 
praktického vyučovania.  
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2013 Stav k 31.08. 2014 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 
A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 6 176 - - - 6 174 - - - 
2. ročník 6 178 - - - 6 175 - - - 
3. ročník 6 167 - - - 6 163 - - - 
4. ročník 6 156 - - - 6 155 - - - 
5. ročník - - - - - - - - - - 
6. ročník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník - - - - - - - - - - 
2. ročník - - - - - - - - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - - - - - - - 
Spolu: 24 677 - - - 24 667 - - - 
 
 
 

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
 
Denná forma štúdia Stav k 15. 09. 2013 Stav k 31. 08. 2014 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 
A B C A B C 

1. ročník - príma - - - - - - - - - - 
2. ročník - sekunda - - - - - - - - - - 
3. ročník - tercia - - - - - - - - - - 
4. ročník - kvarta - - - - - - - - - - 
5. ročník - kvinta - - - - - - - - - - 
6. ročník - sexta - - - - - - - - - - 
7. ročník - septima - - - - - - - - - - 
8. ročník - oktáva - - - - - - - - - - 
Spolu: - - - - - - - - - - 

 
 

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
 

Ročník 
1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 
CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  3 1 1 2 4 1 1 2 
2. ročník  1 1 - 1 1 1 - 1 
3. ročník  1 - - 2 2 - - 2 
4. ročník  - 5 - - 1 4 - - 
5. ročník - - - - - - - - 
Spolu: 5 7 1 5 8 6 1 5 
Spolu CH + D: 12 6 14 6 
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5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIACH 

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 
CH D CH D CH D CH D 

1. ročník - príma - - - - - - - - 
2. ročník - sekunda - - - - - - - - 
3. ročník - tercia - - - - - - - - 
4. ročník - kvarta - - - - - - - - 
5. ročník - kvinta - - - - - - - - 
6. ročník - sexta - - - - - - - - 
7. ročník - septima - - - - - - - - 
8. ročník - oktáva - - - - - - - - 
Spolu: - - - - - - - - 
Spolu CH + D: - - - - 

 
 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
 
 

Kód 

 
 

Názov študijného odboru 
 

Návrh školy Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 
počet 
tried 

počet 
žiakov prihlásení zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 
3650 M staviteľstvo 4,5 135 3A 4 152 250 133 
39176 M 06 technické a informatické služby - 

v stavebníctve 
0,5 15 3A 4 18 47 15 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 1,0 30 3A 4 19 67 29 
 
 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 
počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 
- Nie sú - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 
 

 
 

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka 
 
P. č. Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 
1 Slovenský jazyk a literatúra 2,22 2,19 2,42 2,72 - - 2,41 
2 Anglický jazyk 2,42 2,68 2,78 2,82 - - 2,67 
3 Nemecký jazyk 2,28 2,63 2,84 2,78 - - 2,58 
4 Matematika 2,79 2,89 3,36 3,37 - - 3,12 
5 Fyzika 2,67 2,53 2,30 - - - 2,52 
6 Informatika 1,45 1,53 - - - - 1,46 
7 Občianska náuka 1,40 1,34 1,62 1,85 - - 1,54 
8 Dejepis - 2,47 - - - - 2,47 
9 Telesná a športová výchova 1,02 1,09 1,16 1,09 - - 1,09 
10 Deskriptívna geometria 2,25 - - - - - 2,25 
11 Pozemné staviteľstvo 2,39 2,24 2,46 2,74 - - 2,44 
12 Dopravné staviteľstvo - 2,06 2,44 3,06 - - 2,52 
13 Stavebné materiály 2,50 - - - - - 2,50 
14 Inžinierske stavby 1,76 - - 2,01 - - 1,85 
15 Konštrukčné cvičenia 1,90 2,08 2,50 2,36 - - 2,18 
16 Odborné kreslenie 1,77 - - - - - 1,77 
17 CAD systémy 1,46 1,84 1,76 2,18 - - 1,72 
18 Ekonomika 1,62 1,53 2,03 2,25 - - 2,03 
19 Stavebné konštrukcie - - 2,62 2,31 - - 2,49 
20 Automatizácia zobrazovacích  prác - - - 2,04 - - 2,04 
21 Hospodárske právo - - - 1,27 - - 1,27 
22 Pozemkové právo - - 1,17 - - - 1,17 
23 Kataster nehnuteľností - - - 2,04 - - 2,04 
24 Počítačová grafika - 1,23 - - - - 1,23 
25 Základy staviteľstva 1,79 - - 1,81 - - 1,81 
26 Vybrané state z odboru - - - 2,41 - - 2,41 
27 Technické kreslenie  1,69 - - - - - 1,69 
28 Prax  (odbor STV) - 2,05 - - - - 2,05 
29 Administratíva a korešpondencia 1,54 1,33 1,32 1,26 - - 1,33 
30 Geografické informačné systémy - - - 2,33 - - 2,33 
31 Právna náuka - - -      2,18 - - 2,18 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 
počet % počet % 

Celkový počet žiakov  672 X 667 X 
Prospech prospeli s vyznamenaním 72 10,7 89 13,3 

prospeli s priemerom 1,00 7 1,04 11 1,65 
prospeli veľmi dobre 189 28,1 201 30,1 
prospeli 327 48,7 360 54,0 
neprospeli 84 23,2 17 15,9 
neklasifikovaní 0 0 0 0 
celkový prospech za školu 2,14 X 2,13 X 

Správanie veľmi dobré 646 96,13 618 91,78 
uspokojivé 22 3,27 34 5,97 
menej uspokojivé 4 0,60 15 2,25 
neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 35 555 X 34 074 X 
počet ospravedlnených hodín 34 581 97,26 33 028 96,93 
počet neospravedlnených hodín 974 2,74 1 046 3,07 
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32 Geodetické výpočty 2,83 2,03 1,73 2,30 - - 2,24 
33 Prax ( odbor geodézia) 1,69 1,93 1,68 2,54 - - 1,93 
34 Mapovanie - 2,03 2,53 - - - 2,28 
35 Prax (odbor  TIS) - - 1,73 - - - 1,73 
36 Cudzojazyčná korešpondencia - ANJ - - - 2,41 - - 2,41 
37 Cudzojazyčná korešpondencia -  NEJ - - - 1,83 - - 1,83 
38 Manažment - - 2,20 1,73 - - 1,95 
39 Kartografia - - - 2,48 - - 2,48 
40 Účtovníctvo - 1,67 2,04 2,03 - - 1,96 
41 Cvičenia z účtovníctva - - 1,80 1,64 - - 1,72 
42 Geodézia 2,45 2,11 2,30 2,56 - - 2,32 
43 Architektúra - 1,67 1,80 2,47 - - 2,28 
44 Fotogrametria - - 2,63 - - - 2,63 
45 Požiarna prevencia - 2,48 2,50 2,22 - - 2,45 
46 Organizácia ochrany pred požiarmi - - - 2,78 - - 2,78 
47 Chémia v ochrane pred požiarmi - - - 1,78 - - 1,78 
48 Stavebná mechanika - 2,48 3,26 - - - 2,85 
49 Aktualizácia geodetických  informácií - - - 2,52 - - 2,52 
50 Model 3D - - 1,70 - - - 1,70 
51 Drevené a kovové konštrukcie - -      2,69 - - - 2,69 
52 Mosty a tunely - - - 3,24 - - 3,24 
53 Technické prostriedky a výcvik - - 1,94 - - - 1,94 
54 Metodika zdolávania požiarov - - - 2,56 - - 2,56 
55 Zakladanie stavieb - 2,41 - - - - 2,41 
56 Rozpočtovanie stavieb - - - 2,43 - - 2,43 
57 Stavebná prevádzka - - - 2,59 - - 2,59 
58 Kartografia - -- - 2,43 - - 2,43 
59 Aplikovaná chémia - 1,90 - - - - 1,90 
60 Počítačová grafika - 1,24 - - - - 1,24 
61 Interiérová tvorba - 1,69 2,05 - - - 1,87 

Spolu:  2,01 1,94 2,27 2,31 - - 2,13 
 
 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka: 
 
Kód. Názov vyučovacieho 

predmetu 
Priemerný prospech Spolu 

1.  
ročník 

2.  
ročník 

3.  
ročník 

4.  
ročník 

5.  
ročník 

6.  
ročník 

7.  
ročník 

8.  
ročník 

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
Spolu:  - - - - - - - - - 
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8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 
 
 

 
Predmet 
 

 
Úroveň  

 
Počet žiakov 

 
Priemerná úspešnosť 

 Slovenský jazyk a literatúra - 155 65,22 % 
- - - 

Anglický jazyk B1 132 54, 94 % 
- - - 

Nemecký jazyk B1 23 43,54 % 
- - - 

Matematika - 98 46,33 % 
- - - 

- - - - 
- - - 

 
Predmet 

 
Úroveň 

 
Počet žiakov 

 

 
Priemerná úspešnosť 

 

 Slovenský jazyk a literatúra - 155 72,65 % 
- - - 

Anglický jazyk B1 132 58,94 % 
- - - 

Nemecký jazyk B1 23 59,35 % 
- - - 

 
Praktická  časť odbornej zložky 
 

 
- 

 
155 

 
2,24  

(priemerný prospech) 
- - - - 

- - - 

 
Predmet 
 

 
Úroveň 

 
Počet žiakov 

 
Priemerná úspešnosť 

 Slovenský jazyk a literatúra - 155 2,03 
- - - 

Anglický jazyk B1 132 2,42 
- - - 

Nemecký jazyk B1 23 2,43 
- - - 

Teoretická časť odbornej zložky - 155 2,30 
- - - 

 - - - 
- - - 



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 
 

Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru  

Forma štúdia 
 

Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

3650 M  staviteľstvo  denná 3A 
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve denná 3A 
3692 M geodézia, kartografia a kataster denná 3A 
    
Poznámka: Žiaci na študijnom odbore staviteľstvo si volia po 1.ročníku nasledovnú 

odbornú špecializáciu: 
staviteľstvo – pozemné staviteľstvo 
staviteľstvo – dopravné staviteľstvo 
staviteľstvo – požiarna ochrana 
staviteľstvo – stavebný manažment 
staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov 

- - 

 
 
B) Neaktívne 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
C) Experimentálne overovanie 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
 

 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku prospeli s  

vyznamenaním 
prospeli 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 
Ženy 37 - - 
Muži 14 - - 
Spolu (kontrolný súčet): 51 - - 
Kvalifikovanosť v %: 100 % X 
Veková štruktúra do 30 rokov 4 - - 

do 40 rokov 10 - - 
do 50 rokov 14 - - 
do 60 rokov 19 - - 
dôchodcovia 4 - - 

Spolu (veková štruktúra): 51 - - 
 
 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 
Ženy 9 
Muži 2 
Spolu (kontrolný súčet): 11 
Veková štruktúra do 30 rokov - 

do 40 rokov 3 
do 50 rokov 2 
do 60 rokov 5 
dôchodcovia 1 

Spolu (veková štruktúra): 11 
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12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 

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

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy 0 - - 
muži 0 - - 

do 30 rokov ženy 1 
 
1 
 
 

externá 
 
externá 

RP MPC Žilina (aktualizačné vzdelávanie) 
 
ÚIPŠ v spolupráci s MŠ VV a Š SR (aktualizačné vzdelávanie) 

muži  
2 
 
1 

 
externá 
 
externá 
 

 
RP MPC Žilina  (aktualizačné vzdelávanie) 
 
NÚCEM Bratislava (externé testovanie v oblasti vzdelávania) 

do 40 rokov ženy 3 
 
 
1 
 
1 

externá 
 
 
externá 
 
externá 

Firma Kros, a.s. Žilina (program OMEGA, Olymp a jeho 
aplikácie - aktualizačné vzdelávanie) 
 
RP MPC Žilina (prípravné atestačné vzdelávanie) 
 
MŠ VV a Š SR – program DIGIPEDIA  

muži 1 
 
 
2 
 
 
1 

externá 
 
 
externá 
 
 
externá 

Územný spolok Slovenského červeného kríža (aktualizačné 
vzdelávanie) 
 
RP MPC Trenčín (lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového 
lyžovania) 
 
Žilinská univerzita (doplnkové pedagogické štúdium) 

do 50 rokov ženy 1 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 

externá 
 
externá 
 
 
externá 
 
 
externá 
 
 
externá 
 
externá 
 

RP MPC Žilina (aktualizačné vzdelávanie) 
 
Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline 
 
Komora certifikovaných účtovníkov Slovenskej republiky 
(aktualizačné vzdelávanie)  
 
 Komora geodetov a kartografov Slovenska (aktualizačné 
vzdelávanie) 
 
Semináre STAMMTSICH (aktualizačné vzdelávanie vyučujúcich 
NEJ) 
 
IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, oddelenie rozvoja 
práce s mládežou (vzdelávanie pre koordinátorov žiackych 
školských rád) 

muži 1 
1 

externá Štátna jazyková škola v Žiline  
 

do 60 rokov ženy 2 
 
1 
 

externá 
 
externá 

RP MPC Žilina (prípravné atestačné vzdelávanie) 
 
ŽSK (aktualizačné vzdelávanie vyučujúcich ANJ) 

muži 1 
 
 

externá Slovenská komora stavebných inžinierov Žilina (celoživotné 
vzdelávanie členov SKSI) 

dôchodcovia ženy 0 - - 
muži 0 

 
- - 

Spolu: 33 - - 
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P. č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

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

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 % 
2. Anglický jazyk 100 % 
3. Nemecký jazyk 100 % 
4. Občianska náuka 100 % 
5. Dejepis 100 % 
6. Etická výchova 100 % 
7. Náboženská výchova 100 % 
8. Matematika 100 % 
9. Telesná a športová výchova 100 % 
10. Fyzika 100 % 
11. Deskriptívna geometria 100 % 
12. Stavebná prevádzka 100 % 
13. Model 3D 100 % 
14. Staviteľstvo 100 % 
15. Pozemné staviteľstvo 100 % 
16. Dopravné staviteľstvo 100 % 
17. Odborné kreslenie 100 % 
18. Kartografické rysovanie 100 % 
19. Informatika 100 % 
20. Geografické informačné systémy 100 % 
21. CAD systémy 100 % 
22. Stavebné materiály 100 % 
23. Prax, geodézia 100 % 
24. Prax, TIS 100 % 
25. Interiérová tvorba 100 % 
26. Stavebná mechanika 100 % 
27. Ekonomika 100 % 
28. Geodézia 100 % 
29. Účtovníctvo 100 % 
30. Cvičenia z účtovníctva 100 % 
31. Administratíva a korešpondencia 100 % 
32. Právna náuka 100 % 
33. Zakladanie stavieb 100 % 
34. Architektúra 100 % 
35. Drevené a kovové konštrukcie 100 % 
36. Stavebné konštrukcie 100 % 
37. Mosty a tunely 100 % 
38. Geodetické výpočty 100 % 
39. Automatizácia zobrazovacích prác 100 % 
40. Mapovanie 100 % 
41. Fotogrametria 100 % 
42. Pozemkové právo 100 % 
43. Kataster  nehnuteľností 100 % 
44. Grafické a informačné systémy 100 % 
45. Organizácia ochrany pred požiarmi 100 % 
46. Základy staviteľstva 100 % 
47. Právna náuka  100 % 
48. Počítačová grafika 100 % 
49. Vybrané state z odboru 100 % 
50. Požiarna prevencia 100 % 
51. Metodika zdolávania požiarov 100 % 
52. Kartografia 100 % 
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53. Chémia v ochrane pred požiarmi 100 % 
54. Konštrukčné cvičenia 100 % 
55. Inžinierske stavby 100 % 
56. Cudzojazyčná korešpondencia, ANJ 100 % 
57. Cudzojazyčná korešpondencia, NEJ 100 % 
58. Hospodárske právo                                100 % 
59. Aplikovaná chémia                                100 % 
60. Rozpočtovanie stavieb                                100 % 
61. Aktualizácia geodetických informácií                                100 % 
Celkový priemer (%): 100 % 

 
14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 
14.1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
 Výchovná poradkyňa školy zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania 
formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických či iných súvisiacich činností podľa potrieb žiaka. 

 

KONKRÉTNE AKTIVITY VÝCHOVNEJ PORADKYNE v školskom roku 2013/2014: 
1. Príprava a spracovanie dokumentov pre  triednych učiteľov: 

 Aká je realita výskytu HIV pozitívnych ľudí v SR a vo svete? – materiál na triednickú hodinu ohľadom Svetového 
dňa boja proti AIDS, 

 Národný deň 112 – jednotné číslo tiesňového volania – materiál na triednickú hodinu - Kedy číslo 112 používať? 
Čo povedať?  Čo sa stalo?  Kde sa stalo?  Komu sa stalo?  Kedy sa stalo? Ďalšie doplnkové informácie,  

 Talenty Novej Európy - program, ktorého cieľom je identifikovať najtalentovanejších mladých umelcov, vedcov 
a športovcov a v záujme ich ďalšieho rozvoja ich podporiť formou grantu. 

2. Príprava a spracovanie dokumentov pre  žiakov: 

 Prieskum potrieb mladých ľudí žijúcich v Žiline, ktorý bol realizovaný OZ Leonarda spolu so SAIA ZA a švédskymi 
partnermi v spolupráci s Mestom Žilina  Mladí pod Luppom – anonymný dotazník (zameraný na oblasti podstatné pre 
postavenie a uplatnenie mladých ľudí v spoločnosti pre potreby mesta Žilina),  

 Školský portál – http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly (zaujímavosti a aktuálne informácie z diania v slovenskom 
školstve, profily významných slovenských a zahraničných osobností), 

 Office aréna 2014 – www.soutez-arena.cz – súťaž pre žiakov SŠ z Českej republiky a Slovenska, ktorí si chcú porovnať 
sily v jednotlivých Office aplikáciách. 

 Európska únia a jej politika (štúdium v zahraničí, práva spotrebiteľa ochrana životného prostredia, problematika zdravia, 
právach pri prehliadaní internetových stránok, ...) – informácie o stránke http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/ – 
materiál na nástenku, 

 vzdelávací festival Architektúry a Dizajnu – FestAD 2014, zameraný na prípravu študentov stredných škôl na talentové 
skúšky na architektúru, záhradnú architektúru, dizajn a výtvarné odbory pedagogických fakúlt - www.festad.cz, 

 letné kempy pre žiakov -  v rámci projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko - 
českém přihraničí“ Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR - http://www.talentove.eu/Folders/1327-1-
Letni+kempy.aspx. 

 
3. Príprava a spracovanie dokumentov pre  rodičov: 

 možnosti a podmienky pre poberanie sociálneho štipendia. 
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4.Ankety: 

 Šikanovanie – anketa pre žiakov 1. ročníka - skúsenosti so šikanovaním na základnej škole,  

 Moje záujmy, úspechy, predstavy a očakávania – anketa pre žiakov 1. ročníka pre potreby triednych učiteľov 
a potreby ŽŠR, 

 Drogy – názory a skúsenosti – anketa pre žiakov 3. ročníka - anonymné vyjadrenie názorov - otvorene, pravdivo, 
kriticky a bez zábran vyjadrené názory sú pre nás výzvou na riešenie problémov. 

5.Sociálne štipendiá: 

 informovanie žiakov a rodičov o možnostiach a podmienkach pre poberanie sociálneho štipendia, 

 priebežné priznávanie štipendií na základe žiadostí a potrebnej dokumentácie, 

 administrácia a vyplácanie sociálnych štipendií. 
 

14.2. ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
 
Špecialistka na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) koordinuje 
a zodpovedá za integráciu žiakov so ŠVVP a to predovšetkým: 

 znalosťou legislatívy súvisiacej s integráciou osôb so ŠVVP, 
 znalosťou a vytváraním podmienok školy pre integrovaných žiakov, 
 znalosťou a realizáciou postupov, ktoré je nutné dodržať od prijímacieho konania žiaka až po 

ukončenie štúdia na SPŠS a pomocou pri orientácii na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, 
 koordináciou pri vypracovaní individuálneho plánu žiaka so ŠVVP, 
 poradenstvom pre pedagogických zamestnancov, 
 spoluprácou so zákonnými zástupcami integrovaného žiaka, 
 spoluprácou s inštitúciami a špeciálnymi pedagógmi, ktorí poskytujú odbornú pomoc pri integrácii žiaka. 

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2013/2014: 
 aktualizácia zoznamu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 pohovor s rodičmi žiakov so ŠVVP, ktorí podali prihlášku na štúdium na našu školu, 

 pohovor s rodičmi žiakov so ŠVVP, u ktorých bola potrebná rediagnostika, 

  komunikácia s riaditeľkou CPPP a P v Leviciach ohľadom riešenia problémov pri vzdelávaní žiaka so ŠVVP, 

  stretnutia so zástupkyňami CPPP a P v Žiline Mgr. Pinzíkovou a Mgr. Wiesczorovou -  riešenie problémov pri 
vzdelávaní žiakov so ŠVVP. 
 

14.3. KARIÉROVÉ PORADENSTVO 
 
Kariérová poradkyňa zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informačných, konzultačných, metodických a iných činností 
v oblasti prípravy žiakov na vstup na trh práce. Poskytuje informácie o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnosti 
voľby povolania, možnosti uplatnenia po skončení strednej a vysokej školy.  
Spolupracuje so základnými školami, strednými a vysokými školami, zúčastňuje sa na Dňoch otvorených dverí, pripravuje pre žiakov 
informačné semináre. 
 
KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2013/2014: 

 zabezpečenie prednášky Slovenského inštitútu vzdelávania (oboznámenie so zoznamom vysokých škôl na Slovensku, 
zasielanie zoznamu akreditovaných študijných odborov, podmienok prijatia na študijné odbory, ukážok testov prijímacích 
pohovorov, základných informácií o štúdiu na VŠ a informácií o prípravných kurzoch na prijímacie pohovory na VŠ), 

 sprostredkovanie informácií o Národních srovnávacích zkouškách (NSZ)  (predstavenie systému NSZ, predmetov a 
fakúlt, ktorých sa NSZ najviac týkajú, spôsob prihlásenia, ...), 

 súčinnosť a podpora počas vzdelávacej kampane Nemaj na saláme – Ako si vybrať výšku? – urob správne rozhodnutie 
(rozširovanie letákov), 

 prezentácia štúdia v zahraničí pre žiakov I. ročníka na strednej škole, pre žiakov IV. ročníka na vysokej škole - 
InterStudy v aule školy. 



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 
 

Zaslanie materiálov na webové stránky tried: 

o  informácie o elektronickej prihláške na VŠ z Portálu VŠ,  

o mailová adresa termínov podania prihlášok na české VŠ, 
o ponuka Videoknižnice povolaní, 
o informácie o finančných nákladoch na štúdium, ... 
o termíny podania prihlášok na vysoké školy na akademický rok 2014/2015, 
o  „Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu“ (v tlačenej aj elektronickej podobe, pokyny na vypisovanie, vzor), 

o Všeobecná stratégia riešenia testov – pomôcka pre žiakov, ktorí sa chystajú na vykonanie testu „Obecné 
studijní predpoklady“ a rady, ako využiť výsledky na viacerých školách,  

o ponuka možnosti nominovať ambasadora STU za našu školu, ktorý bude podrobne informovaný o dianí na STU 
a pripravovaných podujatiach a sprostredkovávať informácie svojim spolužiakom,  

o  informácie o možnosti zúčastniť sa v septembri 2014 Letnej univerzity pre stredoškolákov, čím sa môže 
uľahčiť štúdium v 1. ročníku na VŠ, 

 vypracovanie projektu v rámci nadstavbového vzdelávanie KomPrax-u  s témou kariérne poradenstvo - podpora mladých 
pri výbere povolania, SPŠS – spoločne plníme študentské sny - ako a kam, spojeného s účasťou Európskom veľtrhu 
na pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus v Nitre, 

 účasť na stretnutí zástupcov stredných škôl, žiakov 9. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
výchovných poradcov ZŠ organizovaným Odborom školstva a mládeže mesta Žilina. 

Organizovanie aktivít pre žiakov podľa ponuky: 
 zabezpečenie účasti 10 žiakov v aktivite Komprax – kompetencie pre prax, série 2 – 3 víkendových stretnutí mládeže, 

ktoré sú zamerané na interaktívne získavanie nových zručností, skúseností a informácií netradičným a neformálnym 
spôsobom a navyše mladým ľuďom poskytuje finančné prostriedky do výšky 200 € na vlastný projekt, 

 zabezpečenie účasti na Dni demokracie pre mladých ľudí  na Mestskom úrade v Žiline, kde sa mladí ľudia vyjadrovali  
k rozvoju nášho mesta v oblastiach dôležitých pre život mladých ľudí v ňom, 

  zabezpečenie účasti riaditeľky Jazykovej školy VIVEUS – možnosti prípravy žiakov na maturitnú skúšku z jazyka, 
konverzačné kurzy, ... 

 zabezpečenie účasti riaditeľky Štátnej jazykovej školy v Žiline  - informovanie o prípravných kurzoch na maturitu, 
prípravných kurzov na skúšky Cambridge English First a na skúšky Goethe Zertifikat, 

  realizácia projektu Študentské voľby - projekt Inštitútu pre verejné otázky, cieľom ktorého bolo zoznámiť študentov so 
základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných 
systémov v SR v cieľovej skupine 15 –18-ročných študentov stredných škôl. 

Spolupráca s inštitúciami: 
 účasť na stretnutí výchovných poradcov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, 

 účasť na akciách organizovaných IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže (štátna inštitúcia, priamo riadená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a 
mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho). 

Vzdelávania: 
 účasť na seminári výchovných poradcov na VÚC  – mládežnícky extrémizmus, trestnoprávna zodpovednosť mládeže, 

podpora prosociálneho správania žiakov, spôsob umiestnenia detí a systém práce v diagnostických centrách, postavenie 
VP v rámci SŠ, vzdelávanie VP, dyspraxia, 

 účasť na stretnutí so zástupcom agentúry SCIO – informácie o Národních srovnávacích zkouškách (NSZ)  - 
predstavenie systému NSZ, predmetov a fakúlt, ktorých sa NSZ najviac týkajú, spôsob prihlásenia, ..., 

 účasť na projekte Nadstavbové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou – Komprax – podpora 
mladých ľudí pri výbere povolania. 
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 14.4. VÝCHOVA K MATERSTVU A RODIČOVSTVU 
 
Koordinátorka výchovy k materstvu a rodičovstvu koordinuje a zodpovedá za prevenciu rizikového správania sa v rámci 
dospievania, pripravuje a vyhodnocuje aktivity v zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS, zameriava sa na 
nasledovné oblasti: 

 význam rodiny a jej funkcie, výchova detí v rodine, úprava manželských a rodinných vzťahov, 
 medziľudské vzťahy, výber životného partnera, sexuálne vzťahy a plánovanie rodičovstva, manželské a rodičovské 

spolužitie. 

HLAVNÉ CIELE : 
 viesť žiakov k osvojeniu takých životných zásad a postojov, aby v reálnych životných situáciách konali zodpovedne, 

správne a v súlade s mravnými, etickými, zdravotnými a spoločenskými požiadavkami, 
 rozvíjať u žiakov potrebné zručnosti umožňujúce im prijímať slobodné rozhodnutia. 

KONKRÉTNE  AKTIVITY v školskom roku 2013/2014: 
 

 realizovanie programu „S tebou o tebe“ – intímna hygiena ženy  (príprava metodických materiálov pre triednych učiteľov 
2. ročníka), 

 realizovanie výchovno-vzdelávacieho programu „FaceForward“ – keď sa z chlapca stáva muž (príprava metodických 
materiálov pre triednych učiteľov 2. ročníka), 

 účasť žiakov 1. ročníka na programe – Zážitková forma vzdelávania pre život – vzdelávanie o ľudskej sexualite, 
spracovaná v rámci schválených osnov ŠPU pre VkMaR, ktorý realizovala p. Pallová z mimovládnej organizácie 
PROGRESS EDUCATION  (na základe logického uvažovania o biologických faktoch a vedeckých poznatkov pomôcť 
mladým ľuďom dospieť k takému rozhodovaniu a správaniu, ktoré povedie k skutočnému sexuálnemu zdraviu, 
plnohodnotným vzťahom a zodpovednému manželstvu), 

 zapojenie sa do kampane Červené stužky 
 

o zabezpečenie vzdelávacieho materiálu o chorobe AIDS pri príležitosti Svetového dňa boja proti tejto zákernej 
chorobe s dôrazom na medziľudské vzťahy, priateľstvo, zamilovanosť a lásku, sexuálne vzťahy a plánovanie 
rodičovstva, na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania, význam rodiny a jej funkcie, právnu 
úpravu manželských a rodinných vzťahov, 

 
o vytvorenie „živej“ červenej stužky oblečením si červeného trička pod heslom  "Všetci predsa chceme krajší, 

zdravší a šťastnejší svet", 
 

o vytvorenie a odoslanie spotov pre kampaň žiakom II. A triedy Tomášom Badíkom, 
 

 
 realizácia projektu – informačnej kampane „Bezpečný návrat domov“, ktorý pripravil Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Tvárou projektu sa stala speváčka Celeste Buckingham, ktorá pozitívne vplýva svojou hudbou, ale 
i zdravým štýlom života na slovenskú mládež a ktorý je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov, 
u ktorých veľmi často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných 
hodinách cez víkendové dni.  
 

 prezentovanie videofilmov v rámci triednických hodín: 
o Mením sa na muža 
o Mením sa na ženu 
o AIDS 
o Partnerské vzťahy a rodičovstvo 
o Zázrak života 
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14.5.PREVENCIA SOCIÁLNO - PATOLOGICKÝCH JAVOV 
Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov koordinuje činnosti zabezpečujúce ochranu žiakov školy pred sociálno-
patologickými javmi, poskytuje poradenstvo pre pedagogických zamestnancov školy, žiakov a zákonných zástupcov žiakov v oblasti 
prevencie formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností.. 
 
Hlavné úlohy, ktoré sa realizovali počas školského roka: 
 
September:  

 prednášky v rámci adaptačného kurzu žiakov 1.ročníka s koordinátorom prevencie školy SPŠS a členom Mestskej polície 
v Žiline, 

 poskytnutie pomocného materiálu pre triednych učiteľov 1. ročníka – Príznaky zneužívania návykových látok. 
 
Október: 

 inovácia dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň návykových látok, 
 zapojenie školy do protidrogového festivalu DNI NÁDEJE, 
 podpora kampane k Svetovému dňu duševného zdravia „Modrá nezábudka“, 
 vytvorenie súboru zážitkových aktivít preventívneho charakteru, 
 Žilinský literárny festival. 

 
November: 

 prezentácia filmov (DVD) s protidrogovou tematikou, 
 triednické hodiny preventívneho charakteru, 
 administrácia dotazníka  SORAD pre 1. ročník, zameraného  na zistenie vzťahov v triede. 

 
December: 

 cyklus vzdelávania pre 1. ročník – závislosti (primárna prevencia), 
 štatistické spracovanie výsledkov vyplneného dotazníka, 
 charitatívna zbierka „Úsmev ako dar“, 
 dotazník SORAD pre 2. ročník, zameraný na zistenie vzťahov v triede. 

 
Január: 

 cyklus vzdelávania pre 1. ročník – závislosti (primárna prevencia), 
 cyklus vzdelávania pre 2. ročník – závislosti (primárna prevencia), 
 vyhodnotenie dotazníka SORAD a spracovanie materiálov. 

 
Február: 

 cyklus vzdelávania pre 2. ročník – Zdravý životný štýl, 
 doplnenie databázy zážitkových aktivít na triednické hodiny, 
 Po stopách Cyrila a Metoda - výstava výtvarných prác a zamyslení. 

 
Marec: 

 prezentácia filmov s  protidrogovou tematikou,   
 stretnutia s mediačným a probačným pracovníkom zamerané na zvýšenie právneho vedomia. 

 
Žiaci sa zúčastňovali rôznych výchovnovzdelávacích podujatí organizovaných v meste Žilina, akými sú: 

 filmový festival Jeden svet, 
 Žilinský literárny festival,  
 tvorivé dielne, ktoré sa pre nás konali v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline, 
 besedy so spisovateľmi, prípadne inými významnými osobnosťami, ktoré sa konali v Krajskej knižnici v Žiline. 
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14. 6. SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 
A PREVENCIE v školskom roku 2013/2014: 

 
Žilinský samosprávny kraj (zriaďovateľ školy, odborné a metodické poradenstvo, účasť žiakov na „Župnom dni“ so zámerom zvýšiť 
informovanie o pôsobení samosprávy, získať informácie o organizačnej štruktúre a kompetenciách tejto inštitúcie), 
Obvodný úrad Žilina, odbor školstva - odborné a metodické poradenstvo, 
KR PZ v Žiline (projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva a bezpečného 
používania internetu, projekt „Netoleruj šikanovanie“), 
Mestská polícia v Žiline ( protidrogová prevencia a trestnoprávna zodpovednosť), 
ÚIPŠ v Bratislave (oblasť vyplácania sociálnych štipendií žiakom), 
Úrad práce a sociálnych vecí v Žiline (trh práce a služby zamestnanosti, absolventská prax, umiestňovanie absolventov, 
profesijná orientácia –zúčastnila sa výchovná poradkyňa), 
Organizácia UNICEF ( prezentácia činnosti, verejné zbierky, oblasť pomoci deťom „tretieho sveta“), 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (organizovanie zbierky „Biela pastelka“), 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (oblasť dodržiavania ľudských práv), 
Slovenská rada rodičovských združení (oblasť spolupráce s rodičmi žiakov), 
Krajský súd v Žiline (účasť na súdnych pojednávaniach, besedy), 
Okresný súd v Žiline (návšteva súdnych pojednávaní v rámci bloku „Ústavné právo, súdnictvo a súdna moc“ – procesný postup 
súdov pri dokazovaní páchania trestných činov), 
Krajská knižnica v Žiline (informatická príprava žiakov 1.ročníka – zameraná na priblíženie zdrojov získavania a spracovania 
informácií, zoznámenie sa s konkrétnymi knižničnými službami), 
Centrum  pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline ( túto spoluprácu koordinuje výchovná poradkyňa 
školy. Spolupráca je zameraná na odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, realizuje špeciálne psychologické vyšetrenia 
žiakov,...), 
Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke, 
Považská galéria umenia v Žiline (návšteva výstav obrazov a fotografií), 
Mestské divadlo Žilina (návšteva kultúrnych podujatí), 
Dom odborov Žilina (návšteva kultúrnych podujatí), 
Krajská hvezdáreň v Žiline (prednášky o vesmíre, prezentácia rôznych názorov na vznik vesmíru a formovanie poznatkov 
o ňom,...), 
Národná transfúzna stanica v Žiline (dobrovoľné darovanie krvi ), 
Liga za duševné zdravie (zapájanie sa do akcie  „Dni nezábudiek“), 
Liga proti rakovine (Medzinárodný deň bez fajčenia, finančná zbierka „Deň narcisov“, ...), 
Stanica Záriečie (filmové festivaly, dokumentárne filmy o právach ľudí, naliehavé spoločenské témy ako sú – korupcia, ekonomická 
kríza, práva žien a detí, klimatické zmeny,...) 
Mestský úrad Žilina ( výchovné predstavenie s protidrogovou tematikou,...), 
Radnica mesta Žilina, 
Krajské kultúrne stredisko (cyklické vzdelávanie pre žiakov zamerané na prevenciu, výchovu a zdravý sexuálny život a tiež 
prevenciu pred pohlavnými chorobami), 
Martinus - zabezpečovanie odbornej literatúry, 
Občianske združenie „Človek v ohrození“ (prednášky a besedy na aktuálne témy). 
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15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 
15.1. MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT IES 
 

SPŠ stavebná  je certifikovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorú certifikovala  spoločnosť International Education Society Ltd. 
Londýn. Absolvovali sme náročnú certifikačnú procedúru, ktorej výsledkom bolo 1.mája 2004  pridelenie prvého ratingu (čo je 
v podstate známka školy). Hodnota ratingu sa overuje každý rok. 

 
Po vyhodnotení všetkých dostupných údajov medzinárodná expertná komisia IES rozhodla 24.5.2013 o zvýšení ratingu školy   
 BBB – vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia, kategória BBB+. 
 

  Ukážka medzinárodného certifikátu IES  a ďalšie informácie sú na  www.ies-info.com, www.ies-certifcation.com, www.ies-
certification.eu 
 
15. 2. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI 
  
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline v školskom roku 2013/2014 poskytovala služby svojim žiakom a ich zákonným 
zástupcom v medziach a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a zriaďovateľa, legitímnych a prirodzených požiadaviek žiakov a rodičov, v duchu mravných a etických 
princípov spoločnosti a hodnôt školy. 
 
Výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy pre rodičov a zákonných zástupcov boli poskytované: 

 na plánovaných schôdzkach rodičovského združenia  (rodičia sa na triednych schôdzach rodičovského združenia  
zúčastnili trikrát za rok,  v septembri 2013 sa  konala plenárna schôdza), 

 prostredníctvom internetu – elektronickej žiackej knižky, 
 e-mailovou korešpondenciou, 
 písomnými zásielkami na  domáce adresy, 
 zverejnením Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v priestoroch školy  a na webovej 

stránke školy, 
 osobnými konzultáciami, 
 vydávaním vysvedčení na konci školského roku a odpisov z katalógov na polroku, 
 vystavovaním písomných posudkov, charakteristík a hodnotení, 
 vydávaním a zasielaním rozhodnutí riaditeľa školy. 

 
Rodičia sú zároveň  informovaní o aktuálnom dianí v škole a pripravovaných akciách prostredníctvom webovej  stránky školy. 
 
Rada rodičov v priebehu školského roku 2013/2014: 

 schvaľovala  použitie rodičovských príspevkov, napr. financovanie súťaží žiakov, jednorazový sociálny príspevok pre 
žiakov, ktorí sa ocitli v zhoršenej sociálnej situácii,  

 spolurozhodovala o financovaní výchovných, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít žiakov, 
 triedni dôverníci z radov rodičov informovali o problémoch v správaní a dochádzke do školy, využití 2% z daní na 

zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho  procesu , 
 významným prínosom pre školu bolo zabezpečovanie učebnej a odbornej praxe pre žiakov 2. a 3.ročníka vo firmách a 

stavebných spoločnostiach  po celý školský rok 2013/2014. 
 
 

V dnešnej dobe je na pracovnom trhu vysoká konkurencia. Z tohto  dôvodu je dôležité mať nielen potrebné vedomosti a schopnosti, 
ale aj zodpovedajúce doklady o získanej kvalifikácii. Väčšina škôl dáva svojim absolventom len štandardné a povinné dokumenty –  
maturitné vysvedčenie a vysvedčenie  z maturitného ročníka.  
   Naša škola sa snaží svojim absolventom maximálne pomôcť a „vyzbrojiť“ ich do praxe aj ďalším dokumentom – „Medzinárodným 
certifikátom IES“. 

   Medzinárodný certifikát IES je štandardne vydávaný v anglickom a úradnom jazyku, a preto ho je možné uplatniť v zahraničí i  
v tuzemsku. K dispozícii sú tiež preklady do ďalších svetových jazykov. Obsahuje potrebné ochranné prvky aj pečať so zlatou razbou 
a je vložený do lakovaného, pevného obalu s identifikačnými údajmi IES. 
Všetci majitelia medzinárodných certifikátov IES sú zapísaní do databázy na internete (www.ies-info.com, odkaz „vydané certifikáty“). 
Zamestnávateľ si tak môže okamžite overiť pravosť certifikátu.  
IES o medzinárodných certifikátoch informuje najmä subjekty na trhu práce – nadnárodné firmy, významné podniky a inštitúcie, ale aj 
subjekty regionálnej pôsobnosti. 
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15.3. FORMY PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 
Na to, aby sa škola čo najviac dostala do povedomia verejnosti, sme si stanovili nasledovné úlohy: 

 z každej školskej akcie a aktivity zhotoviť podklady pre prezentáciu školy (fotografie, video, text, prezentácie) – zverejnenie 
na webovej   stránke školy, vypracovať fotoalbum školy, zabezpečiť digitalizáciu fotografií . 

 Deň otvorených dverí – 6.február 2014 - škola  prezentovala: 
- študijné odbory a odborné špecializácie, 
- grafické programy používané v  odborných predmetoch,  
- práce žiakov z odborného kreslenia, architektúry, ročníkové práce, projekty, obrazový materiál, 
- ukážku prístrojovej techniky a meračských pomôcok , 
- prezentácia moderných metód vyučovania (e-learning, práca s digitálnym učivom Planéty vedomostí, projektové 

vyučovanie), 
- medzinárodnú spoluprácu, výmenné pobyty žiakov, 
- aktivity a projekty žiakov,  

 prezentácia školy realizáciou odborných metodických seminárov v rámci Programu podpory digitalizácie škôl pre ZŠ a SŠ  
v Žilinskom kraji, 

 úspešne reprezentovať školu v Medzinárodnej geodetickej súťaži IG5 v Lučenci, 
 úspešne reprezentovať školu na Medzinárodnej súťaži v projektovaní v 3D v Českých Budějoviciach, 
 úspešne reprezentovať školu v celoslovenskej súťaži firmy Velux,  
 prezentovať činnosť školy v zahraničí počas výmenných pobytov v rámci medzinárodných projektov (Belgicko a Česká 

republika),  
 prezentovať činnosť školy pre žiakov 9.ročníka  základných škôl - Mestský úrad Žilina, 
 uverejňovať  články o aktivitách žiakov školy v dennej a periodickej tlači - Žilinský večerník, Žilinské noviny, SME, 

Učiteľské noviny, Dobrá škola, Oravské noviny, Kysucké noviny, 
 rozvíjať   spoluprácu s mestom a  s Úradom ŽSK v oblasti kultúry, športu a vzdelávania. 

 
Cezhraničný veľtrh práce  -  Burza informácií o vzdelávaní a zamestnanosti v Čadci 
Dňa 6. novembra  2013  sa naša škola zúčastnila  Cezhraničného veľtrhu práce.  Naši žiaci a pedagógovia  prezentovali  
študijné  odbory a rôzne ukážky prác žiakov z jednotlivých odborov, súťaží, rôznych podujatí a exkurzií. Na predmetnom 
podujatí sa zúčastnilo veľké množstvo nielen študentov a rodičov, ale aj široká verejnosť a množstvo firiem, ktoré ponúkajú 
spoluprácu a prípadne zamestnanie pre absolventov škôl.  
Zúčastnili sa tu zástupcovia Slovenska, Česka a Poľska a za našu školu Ing. arch. Buchová a Ing. Ďurkáčová. 
 
 
 
15.4. MATERIÁLY O SPŠS 
 
ROČENKA školy 2013/2014 
 
 
 
 15.5. ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 
 
Žiacka školská rada (ŽŠR) je orgán, ktorý zastupuje všetkých žiakov školy. 
Na jednotlivých zasadaniach sú žiaci zastúpení svojimi predsedami tried, ktorých si sami zvolili. 
Žiaci sa aj cez žiacku radu aktívne podieľajú na rozhodovaní, preberajú svoj diel zodpovednosti, predkladajú návrhy k prevádzke 
školy. 
 Vyjadrujú vlastné názory na chod školy, na tvorbu vnútorného poriadku školy, riešia  a pripomienkujú  problémy súvisiace 
s výchovno-vzdelávacím procesom. 
ŽŠR sa riadi  plánom činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu školy. 
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Členovia ŽŠR v školskom roku 2013/2014: 

 

Trieda Zástupca triedy Trieda Zástupca triedy 

I.A Natália Romančíková III.A Peter Janíček 

I.B Filip Jadroň III.B Matúš Vrábeľ 

I.C Natália Svitková III.C Patrícia Vozáriková 

I.D Sarah Bukovská III.D Michal Ruman 

I.E Andrea Kubáňová III.E Michal Kadnár 

I.G Filip Korbáš III.G Katarína Jankechová 

II.A Tomáš Badík IV.A Kristína Dolníková 

II.B Martin Paprčiak IV.B Maroš Hrnko 

II.C Zuzana Mičová IV.C Ivana Janušová 

II.D Peter Kubica IV.D Roman Ševčík 

II.E Margaréta Paučová IV.E Marek Kubala 

II.G Lukáš Kubica IV.G Matej Kišša 

 
VÝBOR ŽŠR 
Predsedníčka:  Margaréta Paučová    
Podpredseda:  Michal Ruman  
Členovia výboru:     Peter Janíček 
   Tomáš Badík 
Koordinátorka žiackej školskej rady koordinuje činnosť žiackej školskej rady (ŽŠR) a to predovšetkým: 

 aktívnou účasťou na zasadnutiach ŽŠR, 
 podporou činnosti aktivít organizovaných ŽŠR, 
 prenášaním a výmenou informácií, návrhov, požiadaviek a názorov medzi pedagogickou radou školy 

a ŽŠR, 
 poskytovaním poradenstva členom ŽŠR, 
 spoluprácou s vedením školy, 
 podieľaním sa na príprave plánu práce školy. 

 

KONKRÉTNE AKTIVITY:  
 aktualizovanie základných dokumentov ŽŠR – pomoc pri tvorbe plánu činnosti ŽŠR, jeho prerokovanie a schválenie na 

zasadaní ŽŠR a zverejnenie na web stránke školy, 

 organizovanie pravidelných aj spontánnych stretnutí členov ŽŠR, 

 koordinovanie prípravy programu a organizácia imatrikulácií pre žiakov      1. ročníka žiakmi 3. ročníka, 

 sprostredkovanie informácií o možnosti zúčastniť sa na Národnom projekte KOMPRAX – Kompetencie pre prax,  ktorý 
realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania, ktoré dopĺňa formálne vzdelávanie, a pôsobí najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov, 

 zapojenie sa do projektu, ktorý realizovalo OZ Leonarda spolu so SAIA ZA a švédskymi partnermi v spolupráci s Mestom 
ZA projekt Mladí pod Luppom - prieskum potrieb mladých ľudí žijúcich v Žiline, ktorý obsahoval viaceré oblasti, ktoré sú 
podstatné pre postavenie a uplatnenie mladých ľudí v spoločnosti – vyplnenie anonymného dotazníka žiakmi školy,  
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 účasť na Dni demokracie pre mladých ľudí na Mestskom úrade v Žiline, cieľom ktorého bolo vyhodnotenie projektu 
Mladí pod Luppom – 10 vybraných žiakov školy sa vyjadrilo k rozvoju nášho mesta v oblastiach dôležitých pre mladých 
ľudí,   

 pomoc pri organizácii akcie Študentská kvapka krvi v priestoroch školy prostredníctvom mobilnej jednotky – 27 
zapojených darcov a jeden zo 115 mobilných výjazdov, 

 zapojenie sa do kampane boja proti AIDS - Červené stužky 
 pomoc pri príprave spotov v rámci kampane,  
 pomoc pri organizácii „živej“ červenej stužky - 60 žiakov si oblieklo červené tričko a počas veľkej prestávky  

vytvorilo živú červenú stužku pod heslom „Všetci predsa chceme krajší, zdravší a šťastnejší svet“, 

 pomoc pri organizácii Slávnostnej akadémie ku dňu učiteľov dňa 28. 3. 2014 pri príležitosti spomienky na velikána 
pedagogiky J. A. Komenského – poďakovanie učiteľom školy za ich prácu, trpezlivosť a odovzdávanie vedomostí 
a kultúrny darček v podobe tanca, spevu, hry na hudobné nástroje, vtipných scénok, ... 

 pomoc pri vyhlásení najobľúbenejšieho učiteľa a učiteľky na základe ankety v triedach – Mgr. Bc. Katarína Mihová 
a Ing. Viliam Wesserle – za pokojný a profesionálny prístup, 

 organizácia tanečného battle medzi našimi študentkami (Mária Maticová Sarah Bukovská, Lenka Vráblová, Natália 
Svítková) a belgickými študentmi z partnerskej TSM Mechelen, v ktorom zvíťazili všetci zúčastnení, 

 zrealizovanie Študentských volieb - projekt Inštitútu pre verejné otázky, cieľom ktorého bolo zoznámiť žiakov so 
základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti, zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných 
systémov v Slovenskej republike v cieľovej skupine 15 –18-ročných žiakov, vtiahnuť ich do verejného priestoru a zvýšiť 
občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania modelových volieb na škole,  

 pomoc pri organizácii zájazdu do Paríža - 8 žiakov sa zúčastnilo na konferencii „Meeting of Nations for Freedom in Iran“ – 
možnosť spoznať nové kultúry a zdokonaliť sa v anglickom jazyku, 

 pomoc pri zmene hudobných zneliek ohlasujúcich prestávky v škole na modernejšie vďaka Tomášovi Badíkovi a Natálii 
Romančíkovej, 

 pomoc pri realizácii žiackych projektov v priestoroch školy v rámci Národného projektu KOMPRAX  
o  Mikuláš (Margaréta Paučová) – nadviazanie spolupráce s Obchodnou akadémiou v Žiline, pečenie 11 druhov 

vianočného pečiva, rozdávanie koláčikov a cukríkov v kostýmoch čertov, anjelov a Mikulášov 6. 12. 2013 na 
oboch školách, 

o  Čajovňa (Matúš Kudlej, Jana Gloneková, Marek Meliš, Šimon Škorník) – zriadenie žiackej čajovne v priestoroch 
pred učebňou fyziky, vymaľovanie, zavesenie obrazov, zabezpečenie nábytku a varenie čaju počas veľkej 
prestávky, 

o  workoutový park (Jakub Cyprich, Michal Ruman, Marek Frťala) – výstavba workoutového parku v areály 
záhrady za účelom zdravého cvičenia nielen v rámci hodín telesnej výchovy. 

 NOMINÁCIA MOST - ocenenie pre mladých ľudí, ocenenie ich snahy neleniť a zlepšovať život sebe i ostatným o niečo 
viac, ako je bežné, ocenenie dobrých nápadov, priateľstva a odvahy, ochoty spolupracovať a neustále vymýšľať nové veci: 

o  kategória: Najlepší projekt 
Myšlienka výstavby workoutového parku vznikla na základe ohlasov mladých ľudí, ktorí podporujú zdravý 
životný štýl a cvičenie v prírode s vlastnou váhou. Preto skupina žiakov so SPŠS vďaka finančným prostriedkom 
získaným v rámci KOMPRAX-u, materiálnej pomoci firmy DEXTRADE, podpore vedenia školy Ing. Ďuriníka 
a členov pedagogického zboru, postavila  workoutový park v areále SPŠ stavebnej v Žiline. Túto myšlienku, 
cvičiť zdravo a bez nároku na finančné prostriedky, ďalej presadzovala aj v rámci mesta. Podarilo sa jej získať 
podporu primátora Ing. Chomu a získať sponzora, žilinskú firmu COLMEX. Vďaka tomu sa v mestskom parku 
v Žiline na Bôriku začne budovať, aj na základe ich návrhu a pomoci, veľký workoutový park, kde si bude môcť 
zacvičiť každý záujemca buď individuálne alebo na spoločných tréningoch.  

o  kategória: Mladá líderka 
Margarétka Paučová je žiačkou 2. ročníka na SPŠ stavebnej v Žiline. Margarétka zaujala spolužiakov už v 1. 
ročníku a tí ju zvolili za predsedníčku ŽŠR. Vďaka nej sme minulý školský rok zorganizovali slávnostnú 
akadémiu ku Dňu učiteľov. Pre našich belgických partnerov pripravila a zrealizovala folklórne vystúpenie súboru 
Drevár, v ktorom sama účinkuje. 
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15.6. METODICKÉ ZDRUŽENIE TRIEDNYCH UČITEĽOV 
 
Vedúca metodického združenia triednych učiteľov participovala  na činnostiach, ktoré vyplývajú z jej pozície – manažér na 
strednej úrovni riadenia, viedla členov metodického združenia triednych učiteľov (ďalej len MZTU), vytvárala podmienky 
a poskytovala pomoc členom MZTU a hodnotila pracovné výkony triednych učiteľov. 
 
Hlavné ciele činnosti vedúcej MZTU:  

 naďalej inovovať spôsob práce triedneho učiteľa a odbremeňovať ho od písomností používaním IKT v rámci 
aScAgendy,  

 inovovať interné dokumenty v súlade s novou legislatívou a s potrebami školy, 
 pripravovať podklady pre činnosť triednych učiteľov (program na ZR, tlačivá, materiály na triednické hodiny, ...), 
 pomáhať začínajúcim triednym učiteľom pri vedení triednej dokumentácie, organizácii akcií pre žiakov, ... 

 
 Základné činnosti združenia MZTU 
Prácu triednych učiteľov v minulom roku bolo možné rozdeliť na tieto základné činnosti: 

 
 práca s triednou dokumentáciou 
- triedna kniha s klasifikačným záznamom, osobné spisy žiakov, katalógové listy, 
-  podklady pre klasifikačnú poradu,  
- návrhy na  udelenia výchovných opatrení, 
-  upozornenia na zhoršenie prospechu, neplnenie termínov, nedbalú dochádzku, opatrenia vo výchove,  
- záznam z pohovoru s rodičmi. 

 
 práca so žiakmi na triednických hodinách 
- plán triednických hodín a výchovnej činnosti, 
- plán násteniek, 
-  mimoškolská činnosť,  
- školské výlety, exkurzie.  

 
 spolupráca s vedením školy a s ostatnými vyučujúcimi 
- zastupujúcimi triednymi učiteľmi,  
- koordinátorkou drogovej prevencie, 
- vedúcimi PK, 
- koordinátorom informatizácie, 
- vyučujúcou náboženskej výchovy,  

 
 spolupráca s rodičmi, 
- informovanosť o prospievaní a správaní žiakov,  
- združenia rodičov, 
-  písomné resp. telefonické informovanie rodičov,  
- osobný pohovor v škole v prítomnosti ďalších kolegov. 
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Členovia MZTU v školskom roku 2013/2014: 
 

 
 Triedny učiteľ  Zastupujúci triedny učiteľ 

I.A Ing. Eva Kucharová Mgr. Jana Medovarská 

I.B Ing. Jana Cyprichová Ing. Emília Meriačová 

I.C Ing. Ľubica Gašperáková Ing. Dagmar Vankúšová 

I.D Ing. Božena Kypusová Ing. Alena Okániková 

I.E Ing. Jana Mikulová RNDr. Miroslava Sobčáková 

I.G Ing. Jozef Dudoň Ing. Eva Makovníková 

II.A Mgr. Jakub Mesarč Mgr. Eva Kotvasová 

II.B Ing. Alena Ďurkáčová PhDr. Zuzana Čičmancová 

II.C Mgr. Katarína Mihová Mgr. Viera Skácelová 

II.D Mgr. Viera Sabová PhDr. Jana Ďurišová 

II.E Ing. Viliam Wesserle Mgr. Miriam Klimová 

II.G Ing. Dagmar Luptovská Mgr. Alexandra Kulihová 

III.A Mgr. Ivana Bučkuliaková Ing.arch. Ľubomíra Buchová 

III.B Ing. Viliam Balko RNDr. Elena Višňovská 

III.C Ing. Zuzana Ponechalová Mgr. Martin Dubec 

III.D Ing. Jozef Bullo Ing. Miroslava Krchová 

III.E Ing. Viliam Klabník Ing. Lukáš Játy, PhD. 

III.G Ing. Petra Šutariková Mgr. Mária Svobodová 

IV.A Ing. Daria Mandáková Ing. Katarína Ilčíková 

IV.B Ing. Monika Baluchová Mgr. František Volcer 

IV.C Ing. Mária Ďuratná RNDr. Jaroslava Frťalová 

IV.D Mgr. Martina Rybárová RNDr. Dana Žiaková 

IV.E  Ing. Beáta Nemčeková Mgr. Dušan Kuric 

IV.G Mgr. Maroš Bollo Mgr. Ondrej Podolinský 
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KONKRÉTNE AKTIVITY VEDÚCEJ MZTU v školskom roku 2013/2014: 

 vypracovanie plánu činnosti MZTU, 

 realizovanie zasadaní MZTU podľa potreby 
o  príprava a vypisovanie triednej dokumentácie – triedne knihy, klasifikačný hárok, triednické hodiny, neskoré 

príchody na vyučovanie, záznamy o správaní žiakov, záznamy z kontroly triednej knihy, osobné spisy, zoznamy 
žiakov, osobné údaje o žiakoch, ... 

o  odosielanie potrebných podkladov pre triednych učiteľov – plán práce TU, plán triednických hodín, plán 
násteniek, zasadací poriadok, záznam z pohovoru s rodičmi, upozornenie na štvrťroka, ... 

o  využívanie internetovej žiackej knižky – pravidelný zápis známok, termíny odovzdávania projektov, grafických 
prác, písomných prác, ... 

o  kontrolovanie študentských preukazov – spoločné vypísanie úvodných údajov v študentskom preukaze, 
zápis hesla do IŽK, priebežná kontrola zápisov do IŽK, ... 

o  prerokovanie programov na pravidelné združenia rodičov – návrh, diskusia a doplnenie programu, 
o  priebežná príprava materiálov na triednické hodiny – používanie prístupných materiálov z knižnice 

výchovnej poradkyne, spracovanie aktuálnych materiálov, ... 
 spracovanie zoznamu  publikácií, ktoré vznikli v rámci výskumov podporených počas realizácie 

Národného projektu KomPrax, ktorého cieľom bolo podporovať kvalitu vzdelávacích a výchovných 
programov v práci s mládežou a napomáhať výchove mladej aktívnej generácie. 

 Mobilita mládeže na Slovensku 

 O voľnom čase a mládeži z radov migrantov 

 „Ako vidíš extrémistov Ty?“ 

 „Nauč sa to odo mňa“ 

 Mladí ľudia a rodiny - Potreby mladých ľudí pri zakladaní si rodiny a potreby mladých rodín 

 Chcete zvýšiť kvalitu svojho života? - Zmeňte svoj voľný čas 

 Posthodnoty - Postoje a hodnoty mladých – trendová analýza za roky 2000 – 2009 

 Faktor azylant - O tom, čo ovplyvňuje ich šance na získanie vzdelania a nájdenie si práce 

 Komunikujeme efektívne - Mediálne a komunikačné zručnosti v práci s mládežou 

 „Pracuj na sebe, pracuj s inými“ - Úroveň kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorí 
pracujú s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami 

 Na ceste domov - Špecifiká potrieb mladých ľudí bez domova v prostredí Bratislavy 

 Ako prežiť - Alebo neformálne vzdelávanie ako príležitosť pre mladých ľudí so špecifickými 
potrebami 

 Prechody a križovatky - Prechod od dospelosti u mladých ľudí so zdravotným postihnutím 
a ovplyvňujúce sociálne faktory 

 Všade dobre? - Mladí ľudia z detských domovov – skúmanie stratégií a potrieb 

 O náhradných rodinách a nenahraditeľných veciach - Mladí ľudia v náhradných rodinách 

 „Nie sme zlé“ - Aj mladé ženy z reedukačných centier majú svoje sny 
o  usmernenia ku klasifikačným poradám – uzavretie absencie, klasifikácie, udelenie výchovných opatrení, 

doplnenie osobných spisov žiakov, ...  
o  usmernenia k uzavretiu triednickej dokumentácie a jej odovzdaniu na kontrolu, ... 

 zlepšovanie vzájomnej komunikáciu medzi triednymi učiteľmi, vedením školy, sekretárkou školy, žiakmi, rodičmi, .. 

 sledovanie uplatňovania výchovnej činnosti triednych učiteľov. 
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15.7. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV  
 

(slovenský jazyk a predmety vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ a  „Človek a spoločnosť“) 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) 

Zodpovedná osoba Dátum a miesto 
konania aktivity 

13. komnata 
výstava prác ľudí s duševnými 
poruchami 

1.a 2. ročník PhDr Čičmancová 9.9.-18.9.2013 
 Krajské kultúrne stredisko 
 Žilina 

Filmový festival Hory a mesto II.A,II.G,IV.G PhDr. Čičmancová,  
Mgr .Bolo 

13.9. 2013 
Stanica Záriečie 

Noc výskumníkov II.G PhDr. Čičmancová OD Aupark Žilina 
10.9.2013 

Filatelistická výstava 1.a 2. ročník PhDr. Čičmancová 3.10. 2013 
Dom Matice slovenskej Žilina 

Výstava fotografií  
Obzor 

1.a 2. ročník PhDr. Čičmancová 4.10.2013 
 Krajské kultúrne stredisko Žilina 

Nechváľme sa cudzím perím - 
prírodopisná výstava 

1.a 2. ročník PhDr .Čičmancová 28.10.-5.11.2013 
 Biskupský úrad  Žilina 

Výstava 
 Biblická archeológia 

1.ročník PhDr. Čičmancová 29.10.2013 
 Biskupský úrad Žilina 

Beseda o Matejovi Belovi II.CT Mgr. Mihová 17.10. 2013 
VÚC Žilina 

Exkurzia Oswiecim II.C,II.B, II.E, II.G Mgr. Sabová 22.10.2013 
 Oswiecim 

Beseda Obete komunizmu III.G,III.E Mgr. Mihová 23.10.2013 
 školská knižnica 

Divadelné predstavenie 
 Zločin a trest 

4.ročník Mgr. Rybárová 24.10. 2013 
Mestské divadlo Žilina 

Obete komunizmu 
beseda 

III.C,III.B 
III.A,III.D 

Mgr. Mihová 29.10.2013 
 školská knižnica 

Klub neprofesionálnych fotografov 
Obzor 

1. a 2. ročník PhDr. Čičmancová 13. – 22.11. 2013 
Krajské kultúrne stredisko Žilina 

Výstava školských časopisov 1. a 2. ročník PhDr. Čičmancová 21. – 26.11.2013 
 Krajské kultúrne stredisko Žilina 

Program na imatrikulácie 3. ročník Mgr. Svobodová 15.112013 
 aula školy 

školské kolo 
 Dejepisnej olympiády 

vybraní žiaci 2. ročníka Mgr. Mesarč 18.11. 2013 
školská knižnica 

Školské kolo 
 Olympiády zo SJL 

vybraní žiaci Mgr. Rybárová 22.11.2013 
 školská knižnica 

Čas vianočný  
 výstava umeleckých prác 

1. a 2. ročník PhDr .Čičmancová 4.12. – 21.12.2013 
 Krajské kultúrne stredisko Žilina 

exkurzia v budove 
 Evanjelického kostola Žilina 

II.A PhDr. Čičmancová 10.12.2013 
 

Tvorivé dielne v rámci aktivity 
Červené stužky 

vybraní žiaci PhDr .Čičmancová, Mgr. Kulihová malá aula 
 SPŠS 

Strom vianočných prianí II.B,II.E,I.E PhDr .Čičmancová OD Mirage 
 Žilina 

Organizácia programu 
k vzniku SR 

všetky triedy Mgr. Mihová 8.1.2014 

Dni ukrajinskej kultúry-architektúra, 
umenie, zvyky 

1.a 2.roč. PhDr. Čičmancová 9.-30.1.2014 

Filmový festival  
Jeden svet 

I.A,I.D,I.C,I.B PhDr .Čičmancová 27.1.,28.1.2014 

Filmy zamerané na ľudské práva 
 a ekológiu 

II.C,II.D PhDr. Čičmancová 5.2. 2014 
Stanica-Záriečie 

Nekonečné horizonty kardinála Korca 1. a 2.roč. PhDr .Čičmancová 
 

28.1.-14.2.2014 

Knižná tvorba kardinála Korca 1. a 2.roč. PhDr. Čičmancová 
 

22.1.-30.1.2014 

Po stopách Cyrila a Metoda 1. a 2.roč. PhDr. Čičmancová 4.2.-19.2.2014 
 Krajské kultúrne stredisko Žilina 

Organizácia školského kola 
 Hviezdoslavov Kubín 

vybraní žiaci Mgr. Sabová 27.2. 2014 
školská knižnica 

Tvorba 2014 
neprofesionálni výtvarníci 

1.-2. roč. PhDr. Čičmancová 12.-26.3.2014 

170.výročie slovenskej hymny 
beseda 

II.B,I.B,II.C PhDr Čičmancová 
 Mgr.  Mihová 

20.-21.3. 2014 
Dom Matice slovenskej Žilina 

Možnosť štúdia v zahraničí 
Europe direct 

III.E,III.G PhDr .Čičmancová 
Mgr. Medovarská 
Mgr. Svobodová 

26.3. 2014 
Mestské divadlo Žilina 

Veľkonočné zvyky a tradície 1.a 2. roč. PhDr .Čičmancová 2014 
Krajské kultúrne stredisko 
 Dom Matice slovenskej 
 Žilina 
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16. výročie vstupu do EÚ II.G,II.E PhDr. Čičmancová 2014 
Hlinkovo námestie Žilina 

Výstava 
 Posledné dni spásy 

1. a 2. ročník PhDr. Čičmancová 2014 
Biskupský úrad Žilina 

Prvé múzeum intermédií 1. a 2. ročník PhDr. Čičmancová 2014 
PGU Žilina 

Výstava  
Návraty v čase 

1. a 2. ročník PhDr .Čičmancová 2014 
Dom Matice slovenskej Žilina 

Literárna exkurzia 
Brezová-Košariská-Bratislava 

II. D Mgr. Sabová 4.6.2014 

Výstava ručných prác paličkovania II.A-17 ž.,I.C-18 ž.,I.G,E-15 ž. PhDr .Ďurišová 10.6.2014 
Krajské kultúrne stredisko 
Žilina 

Výstava obrazov 
 Moja cesta spásy 

I.C-18 ž. PhDr. Ďurišová 15.6.2014 
Biskupský úrad Žilina 

 
15.8. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZÍCH JAZYKOV  
(predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“) 
 

 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
Zabezpečenie, distribúcia 
 jazykovej literatúry I. až  III. ročník Ing. D.Mandáková september 2013 

Európsky deň jazykov – prednášky, 
konverzačné hodiny s írskym lektorom 

 Mr. Pinkertonom 
II.CD,DR, IV.EP,G, II.G, III.G 

Ing.D. Mandáková 
Mgr.M. Bolo 
Mgr. I.Bučkuliaková 
 

25.09.2013 
SPŠS 

Školské  kolo – písomná časť  
olympiády v nemeckom jazyku I. – IV. ročník Mgr. M.Svobodová 17.10.2013 

 

Školské  kolo – písomná časť 
olympiády v anglickom jazyku I.- IV. ročník Mgr.I. Bučkuliaková 6.11.2013 

SPŠS 

Ústna časť olympiády v nemeckom 
jazyku I. – IV. ročník Mgr.M. Svobodová 

Ing. Z. Ponechalová 
7.11.2013  
SPŠS 

Ústne školské kolo olympiády v 
anglickom jazyku II. – IV. ročník Mgr.I. Bučkuliaková 

Ing. D. Mandáková 
13.11.2013 
SPŠS 

Ústna časť olympiády v nemeckom 
jazyku I. – IV. ročník Mgr.M. Svobodová 

Ing. Z. Ponechalová 
7.11.2013  
SPŠS 

Seminár v anglickom jazyku 
zamerané na posluch 
 lektor Daniela Clarke 

- Ing. M. Klimová 15.11.2013 
SPSŠ 

Írsky lektor Mr. Pinkerton IV.B, I. CS, III.G 
Mgr. M. Bolo 
Mgr. I. Bučkuliaková 
Ing. D. Mandáková 
Ing. Ľ. Gašperáková 

7.11.2013 
5.05.2014 
 

Recitačná súťaž 
 „ Jazykový kvet“  
školské kolo 

I. – III. ročník Mgr. M. Bolo 
Mgr. J. Mesarč 

4.12.2013 
Knižnica SPŠS 

EXPERT-geniality show  - 
vedomostná súťaž I. – IV. ročník Mgr. Kulihová 4.12.2013 

SPŠS 
Olympiáda  v anglickom jazyku 
obvodné kolo 

Patrik Kalabus, III. roč. 
umiestnenie na 2.mieste Mgr. Bučkuliaková 16.1.2014  

Gymnázium Kysucké Nové Mesto 
Olympiáda  v nemeckom jazyku 
obvodné kolo 

Emília Kubová, IV. roč 
umiestnenie na 2. mieste Ing. Kucharová 24.01.2014 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto 

Online  test ANJ žiaci maturitného ročníka Mgr. Bolo 
Mgr. Bučkuliaková 11.02.2014 SPŠS 

Online test NEJ 2.  ročník Mgr. Bolo 12.02.2014 SPŠS 
Školenie predsedov školských a PMK  Mgr. Kulihová 6.02.2014 Žilina 
Vytváranie  autorských  testov 
školenie NÚCEM  Mgr. J . Mesarč  

Školenie - Digitalizácia maturitných 
zadaní a ich aplikácia do 
pripravovaného softvéru 

 Mgr. J. Mesarč Banská Bystrica 
18.8.-21.8.2014 

Systém výučby anglického jazyka 
systémom DynEd a jeho hlavné 
prínosy pre školu, učiteľov a žiakov 
Školenie DynEd 

 Ing. Mandáková Úrad ŽSK Žilina 
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15.9. AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 
 
(predmety vzdelávacej oblasti  „Život a príroda“  a „Matematika, a práca s informáciami“) 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 

Vstupná previerka z matematiky  I. ročník 

príprava a oprava zadaní, 
koordinácia  a záverečné 
vyhodnotenie  
 
RNDr. Frťalová 
RNDr. Sobčáková 

11.9.2013 
september 2013 
SPŠ – stavebná 
Žilina 

Štatistické do/popoludnie: 
 „Internetová stránka, prístup 
k databázam a výbery z nich, tvorba 
produktov a ich sprístupnenie.“, 
odborná prednáška 
z matematiky,(získavanie štatistických 
údajov) 

III. ročník 
organizačné zabezpečenie  
RNDr. Sobčáková  
RNDr. Dorovská 

16.10.2013 
SPŠ – stavebná 
Žilina 

Matematická súťaž SPŠS – MATBOJ  
(9. ročník) 

všetky ročníky 
87 žiakov 

koordinácia a príprava súťaže 
RNDr. Sobčáková 
RNDr. Dorovská 
 
príprava a oprava zadaní 
I. roč. - RNDr. Sobčáková 
II. roč. –RNDr.. Žiaková 
III. roč. - RNDr. Višňovská 
IV. roč. – Mgr. Dubec 

13.11.2013 
SPŠ – stavebná 
Žilina 
 
 
 
 
október -  november 2013 
 

Realizácia  
Odborných metodických školení 
(OMŠ) pre MŠ, ZŠ, SŠ v rámci 
Programu podpory digitalizácie 
škôl    (projekt Planéta vedomostí) 

 RNDr. Sobčáková 
8 seminárov 
november 2013 – apríl 2014 
SPŠ – stavebná 
Žilina 

  GvaMat – matematická súťaž I. ročník RNDr. Sobčáková 
 
17.01.2014   
Gymnázium Varšavská cesta Žilina 

Pangea - celoeurópska matematická 
olympiáda 

I.- III. ročník 
33 žiakov RNDr. Sobčáková 

06.02.2014 
SPŠ – stavebná 
Žilina 

FINANČNÁ  AKADÉMIA -  vzdelávací 
cyklus zameraný na zvyšovanie 
finančnej gramotnosti 

III. ročník RNDr. Sobčáková 

18.03.2014 
19.03.2014 
20.03.2014 
SPŠ – stavebná 
Žilina 

“Meranie hmotnosti vesmíru” – 
odborná prednáška z Fyziky 

I.a II. ročník 
105 žiakov Mgr. Kulihová 

8.04.2014 
9.04.2014 
Krajská hvezdáreň Žilina 

Finančný kompas –súťaž finančnej 
gramotnosti III. ročník 

Mgr. Dubec 
RNDr. Frťalová 
RNDr. Sobčáková 
RNDr. Višňovská 

15.1. – 30. 4. 2014 
SPŠ – stavebná 
Žilina 

 
Vedenie krúžkov z matematiky a 
informatiky  
 

všetky ročníky 
RNDr. Frťalová  
RNDr. Žiaková  
Mgr. Dubec  
Mgr. Dubec  

pribežne  
SPŠ – stavebná 
Žilina 

 

 
15.10. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU  
(vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“)  

 
Názov a stručná 

charakteristika aktivity 
Zúčastnili sa žiaci 

(počet, trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 
konania aktivity 

Školské kolo vo futsale 1.- 4. ročník 
200 žiakov 

Mgr. Kuric 
Mgr.  Podolinský, 
Mgr.  Volcer 

október 2013 
 

Súťaž v tlaku na lavičke 4 žiaci Mgr.Volcer, 
Mgr. Podolinský 

SOŠ stavebná 
 16.10.2013  II. miesto 

Župná liga 10 žiakov  
Mgr. Kuric 

4.11.2013 
SOŠ Bôrik II.miesto 

Obvodné kolo - futsal 
 11 žiakov  

Mgr. Kuric 
18.11.2013 
Spojená škola Rosinská, Žilina 
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Okresné kolo vo florbale 10 žiakov Mgr.Volcer 25.11.2013  
 III.miesto  

Volejbal – O pohár riaditeľa školy 40 žiakov Mgr. Podolinský 12.11.2013 
telocvičňa SPŠS 

Okresné  kolo - šach Badík –IV.miesto Mgr. Podolinský 27.03.2014  
CVČ Spektrum 

Školské kolo – stolný tenis 40 žiakov Mgr. Podolinský 12.,17.12.2013 
telocvičňa SPŠS 

Kurz pohybových aktivít - zimné 
športy 

Lyžovanie-96 ž 
Turistika- 76 ž 

Mgr. Kuric 
Mgr. Podolinský 
 Mgr. Kotvasová 
Mgr.Volcer 

10.-14.2.2014 
Rajecká Lesná 
Čičmany 

Okresné  kolo - basketbal 12 žiakov Mgr. Volcer  10.3.2014 Spojená  škola 

Okresné kolo – stolný tenis  
chlapci, dievčatá 8 žiakov  Mgr. Podolinský 

25.2.2014 
 Dopravná akadémia 
II.miesto - chlapci 

Kurz pohybových aktivít  
 zimné športy 
lyžovanie, snoubord, 
plávanie    

54 žiakov 
32 žiakov 

Mgr. Kuric 
Mgr. Kotvasová 

10, 2. – 24.2.2014 
 Veľká Rača 

Okresné  kolo  
futbal 16 žiakov Mgr.Podolinský 24.4. 2014 

Vedomostná súťaž o olympizme  
Bírová, 
Mariňák  
Melo   I.A 

Mgr. Podolinský 
25.3.2014 
 Ružomberok 
krajské kolo – IV.-VI.miesto 

Školské  kolo  
 streetbal   Mgr. Volcer jún 2014 

Župná kalokagatia  Mgr. Kotvasová,  12.6.2014 
Účelové cvičenieč.2 1.ročník Mgr. Kuric 12.5.2014 

Účelové cvičenie č.4 2.ročník Mgr. Kuric 
Mgr. Volcer 15.5.2014 

 Stredoškolská futsalová liga- 
dlhodobá súťaž  Mgr.Kuric Október- máj,  

hala Makroteam  2.miesto 

Kurz na ochranu života a zdravia III.A,B,G 
Mgr.Podolinský 
Mgr. Kuric 
Mgr. Kotvasová 
Mgr. Volcer 

28.-30.05.2014 
 

Kurz na ochranu života a zdravia III.C,D,E 

Mgr.Podolinský 
Mgr. Kuric 
Mgr. Kotvasová 
 Mgr. Volcer 

5. -7.05.2014 

Final four-futsalovej ligy  Mgr.Kuric 10.6.2014  
3.miesto 

Športový deň SPŠS 1. – 3. ročník Mgr. Volcer 26.6.2014 

 
 

15.11. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV I. 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 

„Slávne vily Slovenska“ 
- výstava 

III.A, III.CM, IV.A, IV.B, IV.DO, 
IV.EP 

Ing.arch. Buchová 
 

06.09.2013 09.09.2013 10.09.2013 
11.09.2013 
13.09.2013 
Považská galéria v Žiline 

Novostavba, rekonštrukcia, 
modernizácia  
odborné prednášky 

Ing. Ponechalová  25.09.2013 
 Hotel Slovakia 

Odborná prednáška 
 „Asice Prešov“  Ing. Vankušová - 24.10.2013 

 Hotel Slovakia Žilina 
Cezhraničný veľtrh práce  
Čadca vybraní žiaci Ing.arch. Buchová 

Ing. Ďurkáčová 06.11.2013 Čadca – úrad práce 

Realitný vodičák  
odborný seminár IV.B, IV EP Ing.Baluchová 20.11.2013 

 malá aula SPŠS Žilina 

Moderná stavba  
 odborné prednášky - 

Ing Ďurkáčová 
Ing. Ponechalová 
Ing. Mikulová 

13.11.2013  
Hotel Slovakia Žilina 

Odborná prednáška spol.  
„ Ytong“ informácie o súťaži III. a IV. ročník vybraní žiaci Ing. Vankušová 20.11.2013 

 malá aula  SPŚS Žilina 
Vykurovanie, klimatizácia, 
vzduchotechnika žiaci III. B Ing. Mikulová 14.11.2013 hotel Slovakia 

Odborný seminár k súťaži „ Ytong“ vybraní žiaci Ing. Vankušová 19.11.2013 
SPŠS Žilina 
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Riešenie nielen pre nulové domy – 
odborná prednáška firmy Heluz žiaci III.DO Ing. Meriačová 

Ing. Kucharová 
27.11.2013 Hotel 
 Holiday Inn Žilina 

Realitný vodičák  
skúšobný test IV.B, IV EP Ing.Baluchová 05.12.2013 

 malá aula SPŠS Žilina 
Inžinierske siete  
 odborná prednáška žiaci III. B Ing. Mikulová 09.01.2014 

 odborná učebňa  
Vykurovanie, klimatizácia, 
vzduchotechnika vybraní žiaci Ing. Mikulová 22.01.2014 

 Hotel Holiday Inn Žilina 

Wienerberger fórum vybraní žiaci Ing. Kucharová 
Ing. Wesserle 

04.02.2014 
 Dom odborov Žilina 

Školské kolo SOČ prihlásení žiaci Ing. Wesserle 
12.02.2014  
malá aula  
SPŠS Žilina 

Novostavba, rekonštrukcia, 
modernizácia - Ing. Vankušová 13.02.2014 Hotel Holiday Inn Žilina 

Školské kolo súťaže v 
 kreslení v 3D prihlásení žiaci Ing. Vankušová 

Ing. Baluchová 
13.02.2014  
odborná učebňa č. 216 
SPŠS Žilina 

Návšteva Považskej galérie – 
architektonická výstava projektov 
akad. arch. D. Voštenáka a výstava 
Eurodesign, Cezaar 2013 

žiaci II. ročníka, III.A, III.B Ing.arch. Buchová 
27 – 28.02. 2014  
Považská galéria  
Žilina 

Okresné kolo SOČ postupujúci žiaci zo školského kola  Ing. Wesserle 
04.03.2014 
  malá aula  
SPŠS   

Certifikované školenie firmy 
POROTHERM vybraní žiaci IV. ročníka Ing. Klabník 

06.03.2014   
malá aula  
SPŠS Žilina 

Odborný seminár  
 Tepelná pohoda bývania 
organizovaný CSS 

- Ing. Vankušová 06.03.2014  
hotel Slovakia 

Heluz  
odborná prednáška  

žiaci I. ročníka  
študijného odboru  staviteľstvo Ing. Meriačová 20.03.2014 

aula SPŠ stavebnej v Žiline 
Schiedel  
 odborná prednáška 

žiaci I. ročníka  
študijného odboru  staviteľstvo Ing. Kucharová 20.03.2014  

aula SPŠ stavebnej v Žiline 
Knauf  
 odborná prednáška 

žiaci II. ročníka  
študijného odboru  staviteľstvo Ing. Klabník 20.03.2014  

aula SPŠ stavebnej v Žiline 

Porotherm  
odborná prednáška III.A, III.E Ing. Klabník 

20.03.2014   
malá aula  
SPŠS  Žilina 

Zatepľovanie budov – 
odborná prednáška III.B Ing. Ponechalová 20.03.2014 

odborná učebňa  
Odborné školenie zo stavebnej fyziky 
a projektovanie systému 
POROTHERM 

vybraní žiaci III. ročníka Ing. Klabník 20.03.2014 
 odborná učebňa  

Odborná exkurzia z POS, ARCH 
a NEJ „ CONECO 2014“ vybraní žiaci III.B, III.C Ing. Ponechalová 27. - 28.03. 2014  

Bratislava, Viedeň 
Účasť na medzinárodnej súťaži 
v projektovaní v 3D 
České Budějovice 

Pavol Časnocha IV.B 
Tomáš Perďoch II.DP Ing.Baluchová 

26. – 28.03. 2014  
SPŠ stavebná   
 České Budějovice 

TSÚS Žilina  
 odborná exkurzia I.A, I.CS, I.CT, I.D Ing. Vankušová 08.04.2014  

 TSÚS Žilina 

Kapamat AG  
 odborná exkurzia interiérového štúdia II.DR Ing.arch. Buchová 

08.04.2014  
Kapamat AG 
Dlhá ulica 
 Žilina 

BASF  
odborné prednášky 

žiaci II. ročníka študijného odboru 
staviteľstvo Ing. Klabník 08.04.2014  

aula SPŠS  
Drevosen  
odborné prednášky III.A, III.B, III.C Ing. Vankušová 08.04.2014  

malá aula SPŠS  
Žilinská synagoga  
 odborná exkurzia III.DO, III.E Ing. Vankušová 08.04.2014  

Žilina 
Porotherm  
odborné prednášky 

žiaci I. ročníka študijného odboru 
staviteľstvo Ing. Klabník 09.04.2014  a 

ula SPŠS  
Vuno  
odborné prednášky 

žiaci II. ročníka študijného odboru 
staviteľstvo Ing. Vankušová 09.04.2014 

aula SPŠS   
Zatepľovanie budov  
odborné prednášky III.A, III.CM, III.CT Ing. Ponechalová 09.04.2014  

malá aula SPŠS   
Odborná exkurzia  
Bábkové divadlo  
Žilina 

I.A Ing. Kucharová 
Ing. Nemčeková 06.05.2014 

KC MULTIPLAST 
Žilina žiaci 1.ročníka Ing. Mikulová 20.05.2014 – 24.05.2014 

Žilinská univerzita     
 laboratóriá    
RBR     



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 
 

Žilina 
Xella, Porfix, 
 Zemianske Kostoľany    

KONTRAKTING  
 Liptovský Mikuláš    

Rekonštrukcia Malá Praha    
Odborná exkurzia  
 Olomouc I.A Ing. Kucharová 

Ing. Nemčeková 23.06.2014 

Odborná exkurzia  
telocvičňa I.CS, I. CT Ing. Vankušová 25.06.2014 

 Hurbanova ul. Žilina 

 
15.12. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV II. 
 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
Technológie opráv a riadenie údržby 
ciest - ŽU Q 2013 

II. CD -17 žiakov 
III. DD - 9 žiakov 
IV. DD - 16 žiakov 

Ing. Kypusová 
Ing. Ilčíková 
Ing. Játy Phd. 

12.09. 2013 
Žilina - ŽU 

 
Odborná exkurzia na letisko Žilina – 
Dolný Hričov, Dubnica nad Váhom  

IV. DD – 17 žiakov 
I. CS - 14 žiakov 

 
Ing. Ilčíková, 
Ing. Kypusová 19.09. 2013 

 
Individuálna bytová výstavba 
 8 radových rodinných domov 
 Ulica Mateja Bela, Žilina - Hájik. 
 

III.B - 12 žiakov Ing.Bullo 23.09.2013 

 
Odborná exkurzia na letisko Žilina – 
Dolný Hričov, Dubnica nad Váhom 

I.A – 29 žiakov Ing. Ilčíková, 
Ing. Kypusová 09. 10. 2013 

 
Obytný súbor Slnečná terasa, bytový 
dom 2. etapa Sekcia B 30 bytových 
jednotiek, Hôrecká cesta, Žilina - 
Hájik. 
 

III.DD - 9 žiakov Ing.Bullo 15.10.2013 

 
Odborná exkurzia na letisko Žilina – 
Dolný Hričov, Dubnica nad Váhom 

I.B– 29 žiakov Ing. Ilčíková, 
Ing. Kypusová 23. 10. 2013 

Odborná exkurzia 
 Fričovce- Svinia 
 výstavba diaľnice D1 

II. CD -16 žiakov 
III. DD - 8 žiakov 
IV. DD - 12 žiakov 

Ing. Kypusová 
Ing. Ilčíková 
Ing. Bullo 

29.10.2013 

 Medzinárodná fotografická súťaž 
"Inženýrská stavba 2013“ 

 Martin Rendár  III.DD 
 sa umiestnil na 3. a 4. mieste, 
Patrik Václavík III.DD - 22. miesto 

Ing.Balko  
 

07. 11. 2013 
 

Celoslovenská fotografická súťaž – 
“Zelený objektív” 

Patrik Václavík, Martin Rendár 
III.DD 

Ing. Balko 
 

november 2013  
Zvolen 

Vianočné kolo SUDOKU 5 žiakov, víťaz III.G Ing.Balko 20.12.2013 

Odborná exkurzia na letisko Žilina – 
Dolný Hričov, Dubnica nad Váhom 

II.CD – 13 žiakov 
I.D - 24 žiakov 

Ing. Kypusová 
Ing. Játy 
 

20.03.2014 

Odborná exkurzia na  
železničnú stanicu v Žiline I.A - 28 žiakov Ing.Ilčíková, Ing.Cyprichová 

 20.03.2014 

Odborná exkurzia na letisko Žilina – 
Dolný Hričov, Dubnica nad Váhom 

III.DD - 7 žiakov, 
I.E - 27 žiakov Ing. Kypusová, Mgr. Volcer 08.04.2014 

Nadstavba administratívnej budovy 
SEaPS 
Žilina – Vlčince 

III.E-18 žiakov Ing.Bullo 28.04.2014 

Odborná exkurzia 
 Múzeum dopravy- Rajecké Teplice 
 

 I.A - 28 žiakov 
 I.CS - 14 žiakov 

Ing.Ilčíková 
Ing.Játy  13.06.2014 

Odborná exkurzia 
 Múzeum dopravy 
 Rajecké Teplice 
 

I.D – 26 žiakov Ing. Kypusová 
Ing. Játy 24.06.2014 

Odborná exkurzia  
Múzeum dopravy 
Rajecké Teplice 
 

I.B - 27 žiakov Ing.Cyprichová 
PhDr.Čičmancová 24.06.2014 

Konštrukcie mostov a lávok  
 Žilina - Budatín, VD Žilina   
 

III.D - 20 žiakov Ing. Bullo 25.06. 2014 
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15.13. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV  III. 
 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
Krúžok  
Tvorba máp  Ing. Luptovská priebežne 

Krúžok AZP  Ing. Dudoň priebežne 
Fotodokumentácia školy  Ing. Balko priebežne 
Školenie 
 „Tvorba web stránok“         Ing. Dudoň 09. 2013 – 01.2014 

Odborná exkurzia  
Štátny archív v Bytči IV.G Ing. Mičicová 

Ing. Dudoň 
18.10.2013 
Bytča 

21.celoslovenské geodetické dni 
Účasť na odborných prednáškach 
Výstava geodetickej techniky 

II.G 
III.G 
IV.G – 10 žiakov 

Ing. Luptovská 
Ing. Šutariková 
Ing. Dudoň 

7.- 8.11.2013 
Holiday Inn  
Žilina 

Aktualizácia celoštátnej publikácie 
„Geodeti a kartografi Slovenska“   Ing. Dudoň 

Ing.Šutariková 12.2013 

Konzultácie so žiakmi , ktorí pracovali 
na vlastných projektoch, s ktorým 
súťažili na SOČ, príp. ich obhajovali 
na PČ OZ MS 

9 žiakov IV.G 
Ing. Dudoň 
Ing. Luptovská 
Ing. Šutariková 

priebežne 
 

Inštruktorský  kurz  Ing. Dudoň 01.2014 
Štrbské pleso 

Školské kolo SOČ 

Marek Jánošík 
Lukáš Oravec 
Romana Pribišová 
Michal Plevka 
Milan Sudor 
Simona Jašová 
Natália Čerňanská 
Adriana Hubjaková 

Ing. Dudoň 
Ing. Luptovská 
Ing. Šutariková 

12.02.2014 

Okresné kolo SOČ 
Lukáš Oravec 
Romana Pribišová 
Michal Plevka 
Milan Sudor 

Ing. Dudoň 
Ing. Šutariková 04.03.2014 

Odborná exkurzia II.G Ing. Mičicová 20.03.2014 
Správa katastra Žilina 

Valné 
zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov 

- Ing. Luptovská 28.03.2014 
 Banská Bystrica 

Odborná prednáška  spolupráci so ŽU 
“Laserový scanner” II.G, III.G 

Ing. Dudoň 
Ing. Luptovská 
Ing. Šutariková 

8.04. 2013 

Spracovanie 1.následnej 
monitorovacej správy projektu IMaGE  Ing. Šutariková 30.4.2014 

Šachový turnaj  
o Cenu riaditeľa Úradu ŽSK 

Matúš Vrábeľ III.B 
Peter Štepunek III.DD 
Ján Miškech III.G 

Ing. Balko 30.4.2014 

Medzinárodná geodetická súťaž  

Milan Čavrk, IV.G 
Lukáš Oravec IV.G 
Adriana Hubjaková IV.G 
Simona Jašová IV.G 
Lukáš Martinček III.G 
Ján Macúš III.G 

Ing. Dudoň 
 

11.- 13.4.2014 
Letohrad , ČR 

Odborná exkurzia – Planetárium,  
Technické múzeum, 
Divadelné predstavenie, 
prehliadka Prahy 

III.G Ing. Šutariková 7.- 9.5.2014 
Praha, ČR 

Odborná exkurzia  
„Využitie GIS v životnom prostredí“ III.G Ing. Šutariková 5.6.2014 

Žilina 

Školský výlet I.G Ing. Dudoň 20.-22.6.2014 
Podjavorník 

Školský výlet II.G Ing. Luptovská 23.6.2014 
Vysoké Tatry 

Odborná exkurzia – ZNB, hrad 
Strečno III.G Ing. Šutariková 25.6.2014 

Strečno 
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15.14. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV IV. 
 
 

Názov a stručná 
charakteristika aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
 
Školenie vo firme Kros  
 program Omega 
 

- Ing. Ďuratná 
18. 09. 2013 
 firma Kros 
Žilina 

 
Odborná prednáška  
Téma: Financovanie VS, 
makroekonomiky a úverovej 
analýzy  
 

- Ing. Gašperáková 10. 10. 2013 

 
Odborná prednáška 
Téma: Živnostenské podnikanie a 
živnostenský zákon 
 

II. CT, III. CT, IV. C, IV. EM Ing. Gašperáková 07. 11. 2013 

 
Odborná inštruktáž 
 

žiaci zo Švédska Ing. Gašperáková 13. 10. – 31. 10. 2013 

 
Odborná inštruktáž 
 

Ing. Ľubomíra Duchoňová 
(študentka DPŠ)  
Michal Knapec 
(študent pedagogiky) 
 

Ing. Gašperáková  október – november 2013 

 
Organizácia výmenného pobytu 
 

žiaci z rôznych tried 2. – 3. ročník Ing. Gašperáková 20. – 29. 11. 2013 
Belgicko 

Burza cenných papierov Bratislava IV. C, IV. EM 
 
Ing. Ďuratná 
Ing. Gašperáková 
 

06. 12. 2013 
Bratislava 

Národná rada SR IV. C, IV. EM 
 
Ing. Ďuratná 
Ing. Gašperáková 
 

06. 12. 2013 
Bratislava 

 
Odborná ekonomická inštuktáž  
 

žiaci rozbiehajúci čajovňu v rámci 
projektu Komprax Ing. Gašperáková október 2013 - január 2014 

 
Odborná prednáška 
 “Erasmus plus” 
 

-  Ing. Gašperáková 23. 01. 2014 

 
Organizácia programu pre belgických 
študentov 
 

žiaci z rôznych tried 2. – 3. ročník 
a belgickí žiaci Ing. Gašperáková 24. – 31. 03. 2014 

 územie SR 

Súťaž  
“Mladý rozpočtár” 

IV. A, IV. B, IV. D, 
 IV. E Ing. Nemčeková 26. 03. 2014 

SPŠS Žilina 
Súťaž 
 “Naj účtovník” III. CT Ing. Gašperáková  09. 04. 2014, 

SPŠS Žilina 
 
Školenie vo firme Kros – program 
Omega 

- Ing. Ďuratná 
04. 06. 2014 
 firma Kros 
Žilina 

 
Finančný kompas Matúš Gálik – IV. C Ing. Gašperáková 

30. 04. 2014  
Bratislava 
Nadácia Partners 

Turnaj v hre “Business Master”  I. CT Ing. Gašperáková  19. 04. 2014,  
SPŠS Žilina 

Turnaj  v hre “Business Master” III. CT Ing. Gašperáková  19. 04. 2014 
 SPŠS Žilina 

Turnaj  v hre “Business Master” III. CM Ing. Gašperáková  18. 04. 2014, 
SPŠS Žilina 
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15.15. VYHODNOTENIE ADAPTAČNÉHO KURZU  ŽIAKOV 1. ROČNÍKA 
 
Adaptačný kurz je do Školského vzdelávacieho programu SPŠ stavebnej v Žiline zaradený od 1.9.2011 a v  školskom roku 
2013/2014 sa realizoval už tretíkrát. 
 
Vždy, keď prídeme na nové miesto či pôsobisko, očakávame prílev emócií z nového prostredia. Snažíme sa zapôsobiť čo najlepšie, 
aby sme si tak možno uľahčili stresujúci začiatok. 
 Nápad zorganizovať adaptačný kurz žiakov 1.ročníka vyplynul zo skutočnosti, že prechod žiakov zo základnej školy na strednú so 
sebou prináša zmeny, na ktoré mladí ľudia nie sú zvyknutí (nový kolektív, zmeny prístupu učiteľov, zvýšené nároky, väčšia 
samostatnosť, bývanie na internáte a pod.). 
Mnoho z nich sa so zmenami vyrovnáva ťažko a niekedy svoju dezorientovanosť riešia i nevhodným spôsobom. 
 
Cieľom adaptačného vzdelávania je umožniť žiakom a ich triednym učiteľom krátko po nástupe do školy vzájomne sa lepšie 
spoznať, vytvoriť sociálne väzby, nájsť si miesto v kolektíve a  žiakov čo najrýchlejšie zapojiť do života školy. Ďalej odstrániť 
problémy prechodu žiakov zo základnej školy na strednú, správne sa učiť, navodiť atmosféru tvorivej spolupráce, tolerancie 
a vzájomnej úcty, Odstrániť obavy z neznámeho, psychické bariéry, vysvetliť zásady zdravej životosprávy, duševnej hygieny 
a relaxácie. 
 
Na zabezpečení celej akcie sa podieľajú interní učitelia školy: výchovná poradkyňa školy RNDr. Jaroslava Frťalová , koordinátorka 
protidrogovej prevencie PhDr. Zuzana Čičmancová, koordinátorka školskej knižnice Mgr. Viera Sabová, zdravotník školy   
Ing. Jozef Dudoň, vyučujúci TSV a triedni učitelia 1.ročníka. 
Prednášky realizovali aj externí odborníci z oblasti trestnoprávnej zodpovednosti. 
 
Adaptačný kurz prebiehal v jednotlivých blokoch podľa časového harmonogramu, ktorý absolvovali všetci žiaci prvého ročníka počas 
troch dní 7.-  9. 9. 2013. 
 
Zdravotný blok  obsahoval program k rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti správania sa v krízových a mimoriadnych situáciách 
(základné techniky prvej pomoci, transport, sebaobrana, predchádzanie nebezpečným situáciám, životospráva). 
 
V športovom bloku  dominovala aktivita s fyzickou záťažou „Možno sa budeme aj trochu báť“ – rozvoj sebadôvery na lezeckej 
stene. 
 
Orientácia po škole a okolí školy zahŕňala zoznámenie sa so školským prostredím, režimom školy, získavanie informácií o chode 
školy a možnosti voľnočasových aktivít počas školského roka. 
 
Blok „Prvé kroky k tolerancii“ mal za úlohu podporiť psychický vývoj žiakov, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi žiakmi 
i učiteľmi a podať návod na to, ako sa vyhnúť šikanovaniu a ako postupovať pri podozrení zo šikanovania.   
 
Všeobecné zásady spoločenského správania, pozdravy či pravidlá pri osobnom kontakte robia problém nejednému žiakovi. Práve 
blok „Komunikácia v praxi“ mal za úlohu tieto pravidlá vysvetliť a následne si ich osvojiť. 
 
Len málo mladých v súčasnej dobe navštevuje knižnice. Dominantné postavenie prevzal internet, na ktorom nájdeme takmer všetko. 
No prichádzame o krásny pocit prelistovať si knihu a vdýchnuť vôňu papierových strán. 
Blok informatickej výchovy v Krajskej knižnici v Žiline mal za úlohu vysvetliť žiakom, že i v knižnici sa nachádzajú hodnotné 
informácie, ktoré niekedy na webe nenájdeme.  
 
Príslušníci Mestskej polície v Žiline viedli prednášky na tému  „Kriminalita mládeže, šikanovanie na školách a trestnoprávna 
zodpovednosť“. 
 
15.16. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 
Koordinátor environmentálnej výchovy koordinoval, zodpovedal  a zabezpečoval plnenie úloh v oblasti environmentálnej 
výchovy, a to predovšetkým: 

 poskytovaním poradenstva pre pedagogických zamestnancov, 
 vypracovaním prierezových učebných osnov pre environmentálnu výchovu a ich začlenenie do jednotlivých 

vzdelávacích oblastí a predmetov, 
 podieľaním sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu, 
 spoluprácou so školskou komunitou a organizáciami v tejto oblasti, 
 rozvíjaním osvetovej, vzdelávacej, motivačnej a výchovnej činnosti žiakov s dôrazom na výchovu 

a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, 
 podporovaním a iniciovaním „EKO“ aktivít a činností formálnych i neformálnych školských komunitných 
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skupín pôsobiacich v tejto oblasti. 
 
Ciele environmentálnej výchovy pre školský rok 2013/2014 škola naplnila prostredníctvom implementácie ENV do vyučovaných 
predmetov a nasledovných aktivít:  
 
Aktivita: Korešpondenčná škola ekológie – OZ Tatry 

 zodpovedal: Mgr. Bolo  
 termín: september 2013 – február 2014 

Vybraní žiaci II.B triedy sa zapojili do korešpondenčnej envirosúťaže, ktorá v sebe kombinuje prvky environmentálnej a regionálnej 
výchovy. Zároveň od žiakov vyžaduje schopnosť pracovať s IKT a vyhľadávať informácie v rôznych zdrojoch. 
 
Aktivita: Zber papiera 

 zodpovedali: Mgr. Bolo + Mgr. Podolinský, Ing. Balko  
 termín: október – november 2013 

V mesiacoch október - november prebehol na SPŠ stavebnej v Žiline už tradične zber papiera. Žiaci sa tejto environmentálnej 
aktivity každoročne zúčastňujú, aby dokázali sebe i svojmu okoliu, že im nie je ľahostajný osud našich lesov. Najaktívnejšia trieda 
IV.D zhromaždila 225 kg papiera. Oproti minulému roku sa podarilo vyzbierať o 48 kg viac papiera. 
 
Aktivita: Prednáška Energia a trvalo udržateľný rozvoj 

 zodpovedal: Mgr. Bolo + Ing. Ďuriník 
 termín: 3. december 2013 

Pán Aldrick Berquin, francúzsky profesor bilingválneho gymnázia, uviedol žiakov do problematiky trvalo udržatelnej energie 
a následne riaditeľ školy Ing. Ďuriník otvoril besedu pána Berquina so žiakmi našej školy. Prednáška a beseda sa konala za 
prítomnosti riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Ing. Dany Mažgútovej, PhD. a projektovej manažérky z odboru školstva a športu 
ŽSK Ing. Tatiany Kasákovej.  
 
Aktivita: Výstava Energia a trvalo udržateľný rozvoj 

 zodpovedal: Mgr. Bolo 
 termín: 2. - 6. december 2013 

Na našej škole sa v zrekonštruovaných priestoroch školy - malej aule konala výstava fotografií s názvom „Energia a trvalo 
udržateľný rozvoj“. Záštitu nad týmto podujatím prebral Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s veľvyslanectvom Francúzska 
v Slovenskej republike. Výstava bola k dispozícií našim žiakom, okolitým školám i verejnosti. Výstavu tvorilo 40 plastifikovaných 
plagátov, ktorých autorom je Yan Arthus – Bertrand. Tieto boli doplnené textom vo francúzskom a slovenskom jazyku. Výstava 
i prednáška boli odprezentované v Žilinskom večerníku 51-52/2013, s. 22 a Učiteľských novinách 38/2014, s. 18,19.   
 
Aktivita: Prezentácia činnosti ENV na Dni otvorených dverí 

 zodpovedal: Mgr. Bolo 
 termín: 6. február 2014 

Počas DOD bola odprezentovaná činnosť ENV – výstavy, exkurzie, súťaže a výučbové materiály. 
 
Aktivita: Zber odpadu pri príležitosti Dňa Zeme 

 zodpovedali: Mgr. Bolo + Ing. Mandáková, Mgr. Rybárová, Mgr. Kotvasová, Mgr. Medovarská, RNDr. Višňovská, Ing. Bullo  
 termín: 9. apríl 2014 

81 žiakov našej školy z tried III.B, III.E a III.G v spolupráci s mestom Žilina, ktoré akciu materiálovo-technicky zabezpečilo, čistilo 
mesto. Pre túto aktivitu sa škola rozhodla pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname každoročne 22. apríla. Práce sa žiaci 
neštítili a aj keď bola pre niektorých motiváciou pre zber povinnosť, táto v priebehu  niekoľkých minút prerástla do vnútornej 
motivácie a dobrý pocit z vykonanej činnosti v prospech životného prostredia, o čom svedčili aj dva naplnené veľkokapacitné 
kontajnery. Aktivita bola verejnosti prezentovaná v Žilinskom večerníku 20/2014, s. 14. Trieda III.DO v danom termíne vyčistila širšie 
okolie školy. 
 
Aktivita: Návšteva a beseda v Slovenskej agentúre životného prostredia pri príležitosti  
                Medzinárodného dňa životného prostredia 

 zodpovedali: Mgr. Bolo + Ing. Šutariková, PhDr. Čičmancová, Ing. Gašperáková 
 termín: 5. jún 2014 

Žiaci I.A, I.G, I.CS, I.CT a III.G sa podľa svojho študijného zamerania zúčastnili prehliadky GIS pracoviska alebo prednášky 
a besedy o brownfieldoch a ekologických pasívnych a aktívnych domoch.  
 
Aktivita: Korešpondenčná škola ekológie – Prešovská univerzita 

 zodpovedal: Mgr. Bolo  
 termín: jún – august/september 2014 
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Žiačka I.CT triedy sa zapojila do korešpondenčnej envirosúťaže, ktorá vyžaduje dobrú orientáciu v problematike ako aj vynikajúcu 
schopnosť pracovať s rôznymi druhmi informácií a médiami.  
 
Aktivita: Tvorba environástenky 

 zodpovedal: Mgr. Bolo + vybraní žiaci 
 termín: priebežne 

Tematika nástenky sa mení podľa aktuálneho globálneho alebo regionálneho diania. Na tvorbe nástenky spolupracujú 2 žiaci z II.A 
a IV.G. 
 
Aktivita: Triedenie PET fliaš a iného zodpovedajúceho plastového odpadu 

 zodpovedali: všetci zamestnanci a žiaci 
 termín: priebežne 

Žiaci aj zamestnanci školy majú možnosť triediť plastový odpad do špeciálnych nádob na chodbách školy. 
 
 
 
15.17. OCENENIA ŠKOLY 

 
 Ďakovný list udelený za aktívne zapojenie sa do celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky“ 2014. 

 
 Ďakovný list udelený za aktívnu účasť študentov a zamestnancov školy - podpora 18. ročníka akcie: "Študentská  

kvapka krvi" - Národná transfúzna  služba, V. Spanyola 43, Žilina – november 2013. 
 

 Ďakovný list  LIGA PROTI RAKOVINE SR - zapojenie sa do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“ v apríli 2014. 
               Žiaci školy sa zúčastnili aj ako dobrovoľníci pri  predaji narcisov. 
 

 Ďakovný list udelený za aktívnu účasť žiakov a zamestnancov školy,  ktorí darovali  krv v kampani „Valentínska kvapka 
krvi“ 2014, Národná transfúzna služba SR , pracovisko Žilina. 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH  
 

 
PROJEKT  

/ 
GRANT NÁZOV PROJEKTU /  

GRANTU 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

PROJEKTU / GRANTU 

Akcept.
/ 

Neakce
ptovan

ý 

Termín 
začiatku 

realizácie 
projektu 

Termín 
ukončeni

a 
realizácie 
projektu 

Celk
ový 
rozp
očet 

Spolufinan 
covanie 

Šk
ol

a 

ŽS
K 

 
Š I O V  

 
 Bratislava 

Národný projekt 
 
 
"Rozvoj stredného 
odborného vzdelávania" 
 
 
 
Projekt je spolufinancovaný 
z prostriedkov ESF v rámci 
operačného programu  
Vzdelávanie, 
 prioritná os 1: 
Reforma systému 
vzdelávania a odbornej 
prípravy,  
opatrenie 1.1: 
Premena tradičnej školy 
na modernú 
 

 

Cieľ:  
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania 
a prípravy na stredných školách. 
 

 september 
2013 

október 
2015 

- - - 

Program 
 

LEONARD
O  

 da Vinci, 
 

 mobility 

 

Partnerská škola : 
 
ALE GYMNASIUM  
Alafors 
 
Švédsko 

 
V projekte sa zúčastnili učitelia a 
študenti - mladí ľudia v počiatočnej  
odbornej príprave,  práca v 
zahraničných  firmách m á  pomôcť pri 
rozvíjaní zručností. 

V rámci projektu sa uskutočnilo  jedno 
medzinárodné  pracovné stretnutie  troch 
učiteľov ALE GYMNASIA  zo Švédska v 
SPŠS Žilina. 

akcepto
vaný 

2013  2015  - - 

Ž 
S 
K 

 
„Volejbal – šport pre 
všetkých“ 

Cieľ: 
Zvyšovanie kvality vyučovania TSV. 
V rámci projektu sme zakúpili materiálne 
vybavenie, ktoré sa využíva  na hodinách 
telesnej a športovej výchovy a v záujmových 
krúžkoch. 
 
Súčasťou projektu bolo aj zorganizovanie 
regionálnej súťaže vo volejbale  
„O pohár riaditeľa SPŠS“. 

akcepto
vaný 

október 
2013 

jún 2014 660 € - - 

NÚCEM 
Bratislava 

Národný projekt  
 
E -test 
 
„Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na 
základných a stredných 
školách s využitím 
elektronického 
testovania“ 
  

Cieľ: 
Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím 
elektronického testovania vedomostí žiakov, 
vznik databázy úloh a testov pre ZŠ a SŠ, 
odborný rast pedagógov, príprava prostredia 
pre postupné zavedenie elektronického 
testovania. 
 
SPŠS  sa stala certifikačnou školou, teda 
spĺňa podmienky na to, aby úspešne zvládla 
MATURITU ONLINE (externú časť MS). 
 
Testovanie žiakov našej školy: 
 
1.ročník – MAT-  7.2.2014  - 26 žiakov 
                 SJL -   7.2.2014  - 24 žiakov 
2.ročník – NEJ -  12.2.2014 - 15 žiakov 
4.ročník – MAT - 10.2.2014 - 26 žiakov 
                 ANJ - 11.2.2014  - 32 žiakov 
                 NEJ - 12.2.2014 - 15 žiakov 
Spolu si testovanie online v rámci projektu  
E-test vyskúšalo 138 žiakov. 

 február 
2014 
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IUVENTA – 
Slovenský 

inštitút 
mládeže 

 
 
 Národný  projekt 
 
 
KOMPRAX – 
Kompetencie pre prax 
 
 

Cieľ: 
Projekt bol zameraný na podporu kvality 
práce s mládežou prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania, ktoré dopĺňa 
formálne vzdelávanie, a pôsobí najmä na 
rozvoj zručností, schopností a postojov 

 október 
2013 

jún 2014 - - - 

M 
Š 
V 
V 
a 
Š 
  

SR 

Národný projekt: 
 
Implementácia 
digitálneho vzdelávacieho 
obsahu „Planéta 
vedomostí“ 
 
Program 
DIGIPÉDIA 
 

Cieľ:   
Projekt je súčasťou Programu digitalizácie 
škôl zameraného na dlhodobú podporu 
v oblasti zavádzania moderných metód do 
vyučovacieho procesu. 
 
V rámci programu DIGIPEDIA (MŠVV a Š 
SR) a projektu Implementácia digitálneho 
vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí 
sme  ako školiace centrum zrealizovali 8 
odborných metodických školení digitálneho 
vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí  
(OMŠ DVO PV) pre MŠ, ZŠ a SŠ: 
 
Hlavným cieľom školení bolo predstaviť 
pedagógom možnosti využívania DVO PV 
pri výučbe prírodovedných predmetov 
(matematiky, fyziky, chémie, biológie, 
prírodovedy) v prepojení na praktické 
skúsenosti. 
 

akcepto
vaný 

november 
2011 

 jún 2014 - - - 

Národný projekt:  
 
„ Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na 
stredných školách“ 

Cieľ: 
Príprava učiteľov na aktívnu realizáciu 
školskej reformy. 
Počet zapojených učiteľov: traja 
Predmety: matematika, fyzika, dejepis 
 

akcepto
vaný 

2009 predmety: 
MAT a 
FYZ 
jún 2012 
 
predmet: 
dejepis - 
november 
2013 

- - - 

 
VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE S TSM MECHELEN 
 
Medzinárodná  spolupráca  s Technische  Scholen (TSM) MECHELEN  BELGICKO trvá už 22 rokov, čo je v európskom  
rozmere nevšedná dlhoročná priateľská spolupráca  dvoch škôl.  
Počas 22 rokov spolupráce  sa uskutočnilo  19 výmenných  pobytov učiteľov (spolu 131 učiteľov ) a 35 výmen žiakov  (spolu 371 
žiakov). 
Okrem toho sa uskutočnilo  13 rôznych školení pedagógov,  predovšetkým  odborných predmetov, zameraných na využívanie  
grafických  programov  v stavebníctve.  
 
Cieľ:   
 Umožniť žiakom a učiteľom spoznať geografiu a architektúru inej krajiny, zúčastniť sa na vyučovaní, porovnať školské systémy, 
komunikovať v cudzom jazyku, spoznať život v rodinách ako aj spôsob trávenia voľného času mladých ľudí. 
 
Stručný popis: 
Na základe dohody o recipročnom výmennom pobyte a pozvaní belgickej partnerskej školy TSM v Mechelene bol uskutočnený 
výmenný pobyt  študentov v dňoch 20. - 29.11. 2013. 
Program pobytu spočíval v účasti žiakov na vyučovaní, odborných exkurziách a prehliadke architektonických a historických 
pamätihodností Belgicka. Žiaci a učitelia spoločne pracovali na návrhu nového projektu Comenius pre roky 2015 - 2017 . 
Program pripravený našou partnerskou školou bol veľmi  pestrý a náročný, prispôsobený pre študentov odboru PS aj GEO.  
Študenti sa zúčastnili priamo na vyučovacích hodinách ( angličtina a tvorba záverečných projektov), ktoré boli vedené v anglickom 
jazyku. Oboznámili sa so štruktúrou školy, jej vybavením, priebehom vyučovania, spôsobom výučby, klasifikáciou, organizáciou 
školského roku, spôsobom riešenia výchovných problémov. 
Odborné exkurzie boli zamerané tematicky : 
- Strepy- lodný výťah  
- návšteva Európskeho parlamentu. 
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Počas pobytu boli usporiadané exkurzie po historicky a architektonicky vzácnych miestach a pamiatkach Belgicka ( Brugge, 
Blankenberge, Zebrugge, Antwerpy , Brusel). 
Naši študenti boli nútení komunikovať po celý čas v anglickom a nemeckom jazyku, niektorí z nich prekonali bariéru strachu, iní boli 
motivovaní k dôkladnejšiemu štúdiu po návrate domov. Študenti žili v belgických rodinách, kde spoznali štýl bývania a ochutnali 
belgickú kuchyňu. 
 
 
 
 
 
17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  
 
V školskom roku 2013/2014 nebola v  Strednej priemyselnej škole stavebnej, Veľká okružná 25, 010 01  Žilina vykonaná štátnou 
školskou inšpekciou žiadna kontrola.   
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita 
školy: 

 
600 

Skutočný počet žiakov:  
680 

Naplnenosť 
školy (%): 

 
113 % 

 
 Počet Priestor v m 3                                                               Poznámka 
Budovy celkom 1 budova 

pozostávajúca zo 
štyroch pavilónov 

Pavilón A  -  17 207,82 m3 

Pavilón B  - 17 326,91 m3 
Pavilón C  - 6 996,434 m3  
Pavilón D  - 3  555,471 m3 

Celkom -  45 086,635 m3 

- 

 Učebne 42 8660,875 m3 - 

Z 
to

ho
 

Kmeňové 24 X - 
Jazykové 4 X - 
Odborné 7 X - 
IKT 7 X - 
Laboratória - X - 

Šatne                                  (Áno/Nie) 24 479 m3 - 
Dielne                                 (Áno/Nie) 1 456,12 m3 - 
Školský internát               (Áno/Nie) Nie - - 
Školská jedáleň                (Áno/Nie) Nie - - 
Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) Nie - - 
Telocvičňa                         (Áno/Nie) 1 5 916,57 m3 - 
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia...) aula 

1 4 763 m3 - 

Te
ch

ni
ka

  PC                             (ks) 201 X PC - 148, notebooky - 50, tablety - 3 

Dataprojektory         (ks) 25 X - 

Interaktívne tabule   (ks) 9 X - 
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B) športoviská 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

športoviská 
Názov športoviska Áno 

/ 
Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 
Telocvičňa  áno 29 x17,5 m drevené 

parkety 
vyhovujúci - 2007 

Telocvičňa  nie - - - - - 
Ihrisko  áno  43 x 4 m asfalt vyhovujúce - 1986 
Ihrisko  nie - - - - - 
Viacúčelové ihrisko nie - - - - - 
Atletický ovál nie - - - - - 
Atletická rovinka  nie - - - - - 
Atletické doskočisko nie X - - - - 
Vrhačský sektor nie X - - - - 
Hokejové ihrisko nie - - - - - 
Posilňovňa áno 5,3 x 6 m koberec vyhovujúce - 2006 
Tenisové kurty nie počet - - - - 
Plaváreň nie - - - - - 
Sauna nie X X - - - 
Pohybové štúdio áno 6,5 x 6,7 m koberec nevyhovujúce Pôvodná nášľapná vrstva – vlisky – 

v nevyhovujúcom stave. 
2008 

Gymnastická telocvičňa nie - - - - - 
Floorbalové ihrisko nie - - - - - 
Iné (uviesť) nie - - - - - 
 - - - - - - 
Šatne Uviesť počet a stav:  4  - veľmi dobrý stav- po rekonštrukcii 
Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav:  5  - veľmi dobrý stav- po rekonštrukcii 
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C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 
SPŠS nemá vlastný školský internát. 

 
Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok) 
 

- - 

Celkový počet izieb Jednoposteľových - - 

Dvojposteľových - - 

Trojposteľových - - 

Štvorposteľových - - 

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2013 - - - 

k 1.1.2014 - - - 

k 15.9.2014 - - - 

Počet iných ubytovaných za školský rok 2013/ 2014 - - 

Počet iných ubytovaných za školský rok 2013/ 2014 - - 

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2014 
 

- - 

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2014 
 

- - 

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

- - 

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2013 - - 

k 30.6.2014 - - 

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2013 - - 

k 30.6.2014 - - 

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

- - 

Plocha jednej izby  (m²) 
 

- - 

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 

- - 

V rámci „bunky“ - - 

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

- - - 

Kuchynky 
(počet a plocha) 

- - - 

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

- - - 

Počet podlaží  ŠI - - 

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

- - 

zo školskej kotolne - - 

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

- - 

Výťah   Áno/nie 
 

- - 
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Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 

- - 

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

- - 

Vlastná ČOV 
 

- - 

ČOV školy 
 

- - 

    
 

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 
SPŠS nemá vlastnú školskú jedáleň. 

 
Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 

- - 

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár - - 

kuchár  - - 

zaučený kuchár - - 

zamestnanci v prevádzke - - 

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno - - 

nie - - 

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

- - 

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2013 - - 

k 30.6.2014 - - 

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2013 - - 

k 30.6.2014 - - 

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

- - 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

- - 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

- - 

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

- - 

zo školskej kotolne - - 

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

- - 

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

- - 

vlastná ČOV 
 

- - 

ČOV školy 
 

- - 
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
 
Ciele stanovené  pre školský rok 2013/2014 boli nasledovné: 
 
1. Využívať výstupy projektu z prostriedkov ESF aj po skončení jeho realizácie: 

 
 pokračovať vo využívaní  informačno – komunikačných  technológií, zavádzanie nových inovatívnych metód a foriem práce 

vo  vyučovacom procese, 
 používať   nové učebné  pomôcky a vytvorené didaktické prostriedky a materiály a poskytnúť ich všetkým učiteľom školy,                                              
 pokračovať v zavádzaní e-learningu  do vyučovania, vytvárať   e-learningový  obsah zo všetkých predmetov a vložiť ho do 

programu MOODLE, 
  vytvoriť CVIČNÚ FIRMU -  pracovať so žiakmi v simulovanom podnikateľskom prostredí a spolupracovať s firmami tak, 

aby žiaci mohli  využiť vedomosti získané v rámci vyučovania, 
 projektové vyučovanie  – s   dôrazom na prepojenie s praxou a reálnym využitím poznatkov a zručností nadobudnutých 

na vyučovaní 
 intenzívny vzdelávací blok zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií a osobnosti žiaka – pripraviť  Adaptačný kurz 

žiakov 1.ročníka aj v prvý septembrový týždeň 2013. 
 

Termín: priebežne počas školského roku 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
Kontrola  plnenia cieľa: na hospitáciách vedenia školy a vedúcich PK 
Vyhodnotenie plnenia cieľa:  
 

VYUŽÍVANIE VÝSTUPOV PROJEKTU AJ PO JEHO SKONČENÍ, JEHO  ĎALŠIE PRÍNOSY K NAPĹŇANIU DLHODOBEJ VÍZIE 
ŠKOLY 

 
Nová pedagogická dokumentácia - projekt bol zameraný na vytvorenie kurikula 23 predmetov - podľa tohto vzoru sme vytvorili 
kurikulum pre ďalších 39  predmetov,  ktoré sa  vyučujú vo všetkých ročníkoch a sú súčasťou učebného plánu školy. 
 
Vytvorili sme  nový školský vzdelávací program (tri dokumenty) - pre každý odbor zvlášť: 
STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie, 
EKONOMIKA V STAVEBNÍCTVE 
GEODÉZIA,KARTOGRAFIA A KATASTER. 
 
Do ŠkVP sme zapracovali požiadavky stavebných firiem, počas štúdia úzko prepájame stavebnú a ekonomickú stránku riešenia 
projektov, využívajúc  kvalitné najnovšie softwarové vybavenie. 
 
Koncepcia ŠkVP žiaka systematicky vedie a vychováva k rešpektovaniu podmienok na ochranu životného prostredia, 
environmentálnych požiadaviek, ako aj na oblasť bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. 
 
Môžeme byť hrdí na výrazné úspechy vzdelávania – žiaci dosahujú výborné umiestnenia v odborno-technických súťažiach na 
národnej a medzinárodnej úrovni. 
Sledujeme progres každého žiaka,  "posunuli sme ich dopredu", na výstupe vykazujú výrazný pokrok v celom spektre dôležitých 
kompetencií a to bez ohľadu na to, akí  boli na vstupe zo ZŠ. 
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Porovnanie dosiahnutých výsledkov v šk. roku  2009/2010 (pred projektom) a v šk. roku 2013/2014 : 
 

 
ŠKOLSKÝ 

ROK 
II.POLROK 

 
SJL 

 
EČ MS 

 
ANJ 

 
EČ MS 

 
NEJ 

 
EČ MS 

 
MAT 

 
EČ MS 

DOCHÁDZKA DO 
ŠKOLY 

(zameškané hodiny - 
priemer na žiaka) 

SPRÁVANIE 
(počet znížených 

známok zo správania 
na druhý a tretí stupeň) 

 
PRIEMER 
ŠKOLY 

 
 
 

2009/2010 

 
 
 
64,32% 

 
 
 
42 % 

 
 
 
39,7 % 
 

 
 
 
38,8% 

 
 
 

71,40 hodín 

 
    
 

86 

 
2,32 

(85 žiakov 
neprospelo a 
konalo 
komisionálnu 
opravnú 
skúšku) 

 
 
2013/2014 

 

 
 
 
65,22% 

 
 
 
54,94% 

 
 
 
43,54% 

 
 
 
46,33% 

 
 
 

51,09  hodín 

 
 
 

49 

 
2,13 

(17 žiakov 
neprospelo a 
konalo 
komisionálnu 
opravnú 
skúšku) 

 
 
Záujem zo strany rodičovskej verejnosti, rodičia dostali šancu vyjadriť sa ku kvalite vzdelávania, k tomu, aké predmety sú na škole 
„žiadané“, či deti nie sú  zaťažené  príliš veľkým kvantom informácií. 
 
Využívanie IKT (PC, dataprojektory, vizualizéry, interaktívne tabule,...)  sa stalo bežnou každodennou súčasťou väčšiny predmetov. 
Výučba formou e-learningu - žiaci majú k dispozícii učebné texty, zdroje a zadania na webovej stránke,  odovzdávajú projekty, 
ročníkové a seminárne práce v elektronickej podobe, čím sa pri veľkosti našej školy ušetrí značné množstvo papiera a nákladov 
spojených s tlačou (tonery, elektrická energia, náklady na servis a opravy tlačiarní a pod.). 
 
Dôkazom toho, že výchovnovzdelávací proces prebieha v prostredí tvorivej energie a aktivity, spolupráce so zástupcami 
zamestnávateľov, profesijnými organizáciami, združeniami, hospodárskymi komorami - sú aj ukážky v prílohách tejto následnej MS. 
 Dokumentujú  aktivity, zmeny v metódach, inovatívne prístupy, zážitkovú formu, projekty,  e-learning,  prierezové témy, používanie 
odborných učební vybavených modernými pomôckami a literatúrou. 
To všetko zabezpečuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, ktorí sú schopní uplatniť sa v modernej spoločnosti. 
 
2. Posilňovať imidž školy -  „robiť si reklamu“: 

 
V oblasti vzťahu školy ku klientom, širokej verejnosti a k zamestnávateľom je hlavným cieľom dopracovať marketingovú stratégiu 
školy a intenzívne pokračovať  na budovaní pozitívneho imidžu školy.  
 
Splnenie tohto cieľa je podmienené uskutočnením čiastkových špecifických cieľov: 

 zverejniť na internetovej stránke školy aktualizované nové  školské vzdelávacie programy platné od 1.9. 2013, 
 informovať verejnosť o účasti a úspechoch školy v súťažiach a projektoch (domácich a zahraničných) - výsledky 

práce spropagovať,  
 informovať verejnosť, rodičov a žiakov ZŠ  o jej aktivitách, 
 neustále pripomínať existenciu školy a byť v mysliach zákazníkov po celý rok - využívať pritom 

masovokomunikačné prostriedky vrátane regionálnych a miestnych, 
 zúčastňovať sa na burzách stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, 
 zverejňovať ponuku študijných programov   prostredníctvom úradu práce, v regionálnych masmédiách, 
 zúčastňovať sa na spoločenských, kultúrnych a  športových podujatiach v rámci mesta, okresu a ŽSK, 
 vypracovať stratégiu náboru žiakov deviatych ročníkov základných škôl. 

  
Termín: priebežne 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
Kontrola  plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy 
Vyhodnotenie plnenia cieľa: Úloha bola splnená a o tom, že žiaci a ich rodičia, považujú školu za kvalitnú a prestížnu, svedčí aj 
počet uchádzačov o štúdium na SPŠS Žilina pre školský rok 2014/2015. 
 Napriek nepriaznivému demografickému vývoju, žiaci ZŠ javia o školu veľký  záujem a bez problémov sme splnili plán výkonov pri 
prijímaní žiakov. 
V priebehu štvorročného štúdia sú presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia. 
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Definícia cieľa pre školský rok 2014/2015: 
 
1. MATURITNÁ SKÚŠKA 

 
1.1. Pripraviť žiakov 4.ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali  externú a internú časť maturitnej skúšky   v riadnom termíne   

školského roku 2014/2015. 
1.2. V externej časti MS  z  predmetov SJL,ANJ,NEJ,MAT dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku 

v hodnotenom predmete. 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci zainteresovaní pedagogickí zamestnanci 
Termín: priebežne počas školského roku 
Vyhodnotenie plnenia cieľa:  na hodnotiacich štvrťročných klasifikačných poradách a na základe výsledkov žiakov 
                                                 v  EČ MS 2015 
Zdroj: NÚCEM  Bratislava 
 
2. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY 
2.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, zlepšiť 
spoluprácu  s rodičmi pri riešení dochádzky žiakov na vyučovanie . 
2.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. 
Termín: priebežne počas školského roku 
Zodpovedá: triedni učitelia a MZTU 
Vyhodnotenie plnenia cieľa:  na hodnotiacich štvrťročných klasifikačných poradách 
 
3. PERSONÁLNA OBLASŤ 
3.1. Zabezpečiť 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov pre nasledujúci školský rok v zmysle požadovaných 
kvalifikačných predpokladov príslušnej legislatívy. 
3.2. Aj naďalej zvyšovať odborné, metodické, didaktické, pedagogické a psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov, 
ich zručnosti v používaní   IKT a neustále rozvíjať ich právne vedomie.  
3.3. Zvyšovať zainteresovanosť  a podiel zamestnancov na priamom riadení, organizovaní  a plánovaní činností, aktivít, projektov 
a procesov školy. 
Indikátory: Školský vzdelávací program, plán osobného rozvoja (hodnotiaci rozhovor na konci školského roka, sebahodnotenie 
(hodnotiace hárky), plány (tematické plány, plány činnosti, organizačné zabezpečenia školských aktivít a pod.) 
Nástroje:  analýza indikátorov 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
Termín: priebežne počas školského roku 
Vyhodnotenie plnenia cieľa:  na gremiálnej rade riaditeľa školy, na pedagogickej rade a na zasadnutí poradných orgánov školy 
 
4. VÝCHOVA 
Zrealizovať všetky naplánované výchovné programy a projekty, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
Termín: priebežne počas školského roku 
Vyhodnotenie plnenia cieľa:  na hodnotiacich polročných klasifikačných poradách 
 
5.FINANČNÉ OCEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
Vytvoriť podmienky na ocenenie práce pedagogických a nepedagogických zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh a činností 
a ich mimoriadnych pracovných schopností v súlade s kritériami pre osobné hodnotenie v tomto školskom roku. 
Zodpovedá: vedenie školy  
Termín: priebežne počas školského roku 
Vyhodnotenie plnenia cieľa:  štvrťročne 
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20. SWOT ANALÝZA 
 

 
Silné stránky školy: 

 

 
Slabé stránky školy (oblasti zlepšovania): 

 Kvalitný ŠkVP (pre každý odbor zvlášť), 
aktualizácia školských dokumentov, textov, 
študijných pomôcok a vyučovacích metód v snahe 
sprostredkovať žiakom čo najviac vedomostí 
a zručností 

 mnohí žiaci nie sú motivovaní k výkonu a učeniu, 
nízka motivácia im znemožňuje  sa presadiť 
a zúročiť svoj intelektový potenciál, 
rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, kompetencie a 
zručnosti, svoju osobnosť  (sklon žiakov vyhýbať 
sa záťažovým situáciám) 

 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (v  súlade s 
požadovanými kvalifikačnými predpokladmi v 
zmysle zákona)  a ochota pracovať a odovzdávať to 
najlepšie aj v podmienkach nedocenenia ich práce v 
spoločnosti a nízkeho finančného oceňovania 

 občasná zlá komunikácia a nepochopenie sa 
medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi,  
rodičia prejavujú malý záujem o štúdium svojich 
detí 

 rozsah a primeranosť vyučovacích metód, 
používanie IKT  a najnovších grafických programov 
vo vyučovaní, využívanie odborných učební, 
názorných pomôcok, odbornej literatúry, aplikácia 
vedomostí na praktických úlohách, projektoch, 
previazanie s praxou (prednášky firiem, odborné 
exkurzie,...) 

 nedostatočná spätná väzba o uplatnení sa 
absolventov školy (chýbajúce informácie o počte 
absolventov študujúcich  na VŠ, zamestnaných, 
evidovaných na úradoch práce,...) 

 dobrý imidž školy - pretrvávajúci vysoký záujem 
žiakov ZŠ, 
dobrá pozícia medzi strednými školami 
v konkurenčnom prostredí v Žilinskom kraji, 
 jej výborná geografická poloha, veľmi dobrá 
dopravná dostupnosť 

 chýbajúce vlastné ubytovacie zariadenie pre 
žiakov v blízkosti školy  

 permanentný proces zlepšovania podmienok práce 
a vyučovania, napr. rekonštrukcia, úprava interiéru a 
exteriéru školy 

 nezáujem žiakov o voľnočasové aktivity a 
záujmové vzdelávanie, ktoré ponúka škola, 
najmä  z dôvodu dochádzania do školy zo 
vzdialených miest a obcí – škola má minimálny 
dosah na pozdvihnutie žiakov ku kvalitnému 
tráveniu voľného času 

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu 
práce, bezproblémové uplatnenie absolventov školy 
v stavebných podnikoch a firmách v Žilinskom kraji, 
na Slovensku a v zahraničí 

 odchod kvalitných učiteľov za lepším mzdovým 
ohodnotením 

 fungujúce 22 - ročné partnerstvo  s TSM Mechelen 
Belgicko 

 veľká feminizácia v učiteľskom zbore 
 

  chýbajúci bezbariérový prístup do budovy školy 
 

Príležitosti: 
 

 
Riziká: 

 možnosť zmeniť a doplniť ŠkVP, obsah vzdelávania 
vo všetkých  predmetoch v kontexte nových 
poznatkov, vedecko - technického rozvoja, 
požiadaviek verejnosti na výchovu a vzdelávanie 
v meniacich sa ekonomických, sociálnych, 
kultúrnych, etických a politických podmienok 
a globálnych trendov 

 nepriaznivý demografický vývoj, klesanie 
populácie a zriaďovanie rovnakých alebo 
podobných študijných odborov na iných školách 

 možnosť získať peniaze z Eurofondov na: 
- revitalizáciu vonkajšieho areálu školy,  
- medzinárodné vzdelávacie projekty 

 nasýtenosť trhu práce absolventmi našej školy 

 spolupráca so sociálnymi partnermi a odbornou 
verejnosťou - zabezpečovanie exkurzií, prezentácií 
firiem, konzulantov pre žiakov, ktorí  na PČ OZ MS 
obhajujú svoje projekty 

 náročnosť udržiavania učební informatiky, 
nedostatok financií na platenie licencií a 
pravidelnú obnovu PC 

 príležitosť vo väčšej miere zapojiť rodičov do 
diskusie k obsahu, metódam a formám vzdelávania 

 vplyv nežiaducich vplyvov na deti a mládež 
(závislosti, xenofóbia, konzumné kultúry,...) 
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v odbornej škole 
 prílev investícií do regiónu,  oživenie priemyslu, 

stavba diaľnic a tunelov 
 nezáujem žiakov, rodičov a širšieho okolia školy 

o prácu učiteľa a z toho vyplývajúca absencia 
podpory, motivácie a ocenenia jeho práce 

 sledovanie progresu každého žiaka ročníkovými 
testami na úrovni predmetových komisií, sledovanie 
študijnej úspešnosti žiakov (celková kvalita 
prospievania, výnimočné úspechy vzdelávania) 

 vysoká tolerancia žiakov, rodičov a spoločnosti 
k porušovaniu noriem správania sa žiakov a ich 
nekritická obhajoba v prípade porušenia tejto 
normy 

 zapojenie sa do e-learningového vzdelávania, 
E- testovania (Maturita online),... 

 byrokracia a nevhodné plánovanie termínov 
a úloh zo strany nadriadených orgánov 
a v dôsledku toho ich operatívne plnenie 
(mnohokrát ihneď) 

 
 

 
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov k 

 31. 08. 2014 
3650 M staviteľstvo 100 80 14 6 
3917 M 06 technické a informatické služby -

v stavebníctve 
28 18 7 3 

3692  M geodézia, kartografia a kataster 27 20 3 4 
Spolu: 155 118 24 13 
 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
 

Aby sa žiaci a všetci zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: 
 

 upravené a estetické prostredie tried, chodieb a iných priestorov školy, okolia školy, kvetinová výzdoba, 
 rekonštrukcia fontány v átriu školy, 
 výstavba workoutového parku v areáli záhrady za účelom zdravého cvičenia nielen v rámci  hodín telesnej a športovej 

výchovy, 
 pravidelnou údržbou tried (výmena lavíc a stoličiek za nové a moderné ) vytvárame vhodné podmienky a prostredie pre 

vzdelávací proces a vzťah žiakov ku škole, 
 aktuálne informácie o aktivitách školy sprostredkujeme na informačných tabuliach vo vestibule školy, v zborovni a webovej  

stránke školy, 
 snažíme sa vybudovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi (žiaci spoluorganizujú 

slávnostnú akadémiu ku Dňu učiteľov, poďakujú svojím pedagógom za ich prácu a venujú im kultúrny darček v podobe 
tanca, spevu, hry na hudobné nástroje, vyhlasujú najobľúbenejšieho učiteľa a učiteľku,...), 

 podporujeme u žiakov zdravý životný štýl, uskutočňujeme opatrenia a prevenciu v súlade s odporúčaním Rady Európy 
 č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním, zapájame sa do aktivít k Svetovému dňu výživy, Svetovému dňu 
nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Týždňu boja proti stresu, Dni nádeje, Dni duševného zdravia,... 

 pracovné podmienky sú optimálne, priestorové možnosti zodpovedajú potrebám školy,  
 s finančnou pomocou rodičov a sponzorov sme zrekonštruovali sociálne zariadenia na všetkých poschodiach a v telocvični 

školy, 
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 v zimných mesiacoch boli  v niektorých učebniach nevyhovujúce teplotné podmienky v dôsledku tepelných únikov z okien 
(netesniace a poškodené okná) – našli sme  možnosti znižovania energetickej náročnosti školy z prostriedkov 
EKOFONDU, 

 rozvrh hodín vyhovuje psychohygienickým a pedagogickým zásadám, požiadavkám školy, učiteľov, ale najmä žiakov, 
delenia na skupiny sú v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní a podľa možností školy, 

 pitný režim je zabezpečený a realizovaný v súlade s pokynmi MŠ VV a Š SR, v škole je dobre fungujúci bufet ( s čerstvým 
ovocím, zeleninou a mliečnymi výrobkami), pred aulou a na 2. poschodí je umiestnený nápojový automat, 

 zriadenie žiackej čajovne v priestoroch pred učebňou fyziky, vymaľovanie, zabezpečenie nábytku a varenie čaju počas 
veľkej prestávky, 

 stravovanie zamestnancov a žiakov školy zabezpečuje Školská jedáleň pri Gymnáziu Veľká okružná v Žiline, 
 po vyučovaní učitelia organizujú športové turnaje v telocvični školy a pravidelné cvičenia  v učebni špeciálne zameranej na 

relaxačné a strečingové cvičenia, tanec, fitlopty,... 
 žiaci by uvítali, keby mali v škole priestor, ktorý by mohli využívať na posedenie,  oddych a stretávanie  sa so 

spolužiakmi. 
 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A PRI VYUČOVANÍ 
 
Koordinátor prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vyučovaní zabezpečoval a zodpovedal v spolupráci 
s externým poskytovateľom služieb v oblasti BOZP: 

 poradenstvo v oblasti BOZP, 
 evidenciu a registráciu školských a pracovných úrazov, 
 štatistickú evidenciu úrazov žiakov pre ÚIPS, 
 vzdelávanie zamestnancov školy v oblasti BOZP, 
 implementáciu a dodržiavanie predpisov vrátane traumatologického plánu žiakmi, zamestnancami 

a návštevníkmi školy, 
 kontrolu na úseku BOZP, 
 informoval riaditeľa školy o zmenách vo všeobecne záväzných právnych normách týkajúcich sa BOZP, 
 predkladal  návrhy riaditeľovi školy na zlepšovanie podmienok v oblasti BOZP a na zabezpečenie 

prostriedkov (financie služby, tovary) na zaistenie BOZP. 
 
SPRÁVA  O  STAVE  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANE  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI ZA  ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014. 
 
ÚRAZOVOSŤ  NA ŠKOLE : 
 
     V uvedenom období sa nevyskytol žiaden pracovný úraz ani choroby z povolania. 
     Počas uvedeného obdobia sa vyskytlo štrnásť evidovaných školských úrazov (3 dievčatá a 11 chlapcov) a nebol ani jeden 
registrovaný školský úraz.  
Školské úrazy sa vyskytli počas teoretického vyučovania, na odbornej praxi a na hodinách telesnej výchovy. Školské úrazy neboli 
zapríčinené druhou osobou. 
 Príčinou úrazov bola momentálna indispozícia, nedostatky v osobných predpokladoch na riadny výkon činnosti a nedisciplinovanosť 
poškodených žiakov. Evidencia a registrácia pracovných a školských úrazov je vedená v Knihách úrazov podľa jednotlivých úsekov 
školy. 
 
ŠKOLENIA BOZP : 
 
     V septembri 2013 boli vykonané vstupné školenia nových zamestnancov školy. 
 Úvodné oboznámenie  žiakov o  BOZP na školách sa uskutočnilo na začiatku školského roka 2013/2014 v mesiaci september na 
triednických hodinách jednotlivých tried. Pred každou školskou akciou sú vykonávané školenia zamerané na špecifické podmienky 
a riziká konkrétneho podujatia.  
 
RÔZNE : 
     Výkon bezpečnostno-technickej služby v našej škole je zabezpečený dodávateľským spôsobom spoločnosťou BENMAR s.r.o. 
V uplynulom školskom roku sa priebežne vykonávali činnosti vyplývajúce z Koncepcie politiky BOZP a Pravidiel a pokynov pre 
zaistenie BOZP.  
Pravidelne štvrťročne sú vykonávané kontroly priestorov a zariadení školy,  o čom sú vedené záznamy v Knihe kontrol BOZP. 
Postupne dochádza k odstraňovaniu nedostatkov zaznamenaných v Knihe kontrol.  
V decembri 2013 sa vykonala pravidelná kontrola BOZP so zameraním na dodržiavanie zákazu fajčenia a požívania alkoholických 
nápojov.     
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 Na základe „Hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a zoznamu na 
poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov“ sú zamestnancom  a študentom školy, ktorí vykonávajú odbornú prax 
v rámci vyučovania poskytované podľa zoznamu pre jednotlivé profesie osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré majú 
vyhlásenie o zhode v zmysle platných predpisov.  
V januári 2014  bola vykonaná v spolupráci s hospodárkou školy kontrola a aktualizácia zoznamu OOPP,  bol kontrolovaný aj  
nákup, pridelenie, evidencia a dodržiavanie používania OOPP. 
V marci 2014 bola vykonaná pravidelná kontrola BOZP na všetkých pracoviskách školy. 
V mesiaci apríl 2014 boli vykonané kontroly rebríkov i evidencia a kontrola regálov (archív, dielňa, knižnica, laboratóriá, sklady).  

       V máji 2014 sa prostredníctvom koordinátora odbornej praxe vykonávanej v stavebných firmách a podnikoch zabezpečilo 
preškolenie žiakov o bezpečnosti pri stavebných prácach v zmysle vyhlášky SÚSP a SBÚ č.374/1990 Zb. v organizáciách, kde 
prevádzkovú prax vykonávajú. 
V júni 2014 bola vykonaná kontrola BOZP na konci školského roka na všetkých pracoviskách školy.  
V spolupráci s  triednymi učiteľmi sa zabezpečilo vykonanie školení pri organizovaní školských výletov a exkurzií v zmysle 
metodických pokynov MŠ SSR Č. 7412/1974.  

      V júli 2014 sa vyhodnotila úrazovosť študentov a zamestnancov školy za školský rok 2012/2013 podľa evidencie školských a 
pracovných úrazov, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR Č. 24/2006-R z 28. novembra 2006 k zavedeniu jednotného postupu 
škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí a Zákona 
č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o BOZP.  
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
(prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2013/2014): 
 

 
Zaradenie 

 

 
Názov krúžku 

 
Počet žiakov 

 
Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

spoločensko-vedné Konverzačný krúžok v anglickom jazyku 14 Mgr. Maroš Bolo 
Krúžok SJL 22 Mgr. Viera Sabová 
Konverzačný krúžok v anglickom jazyku  20 Ing. Daria Mandáková 

technické Internetový krúžok 12 Mgr. Martin Dubec 
Automatizácia zobrazovacích prác 11 Ing. Jozef Dudoň 
Tvorba máp 10 Ing. Dagmar Luptovská 
Krúžok výpočtovej  techniky 19 Ing. Monika Baluchová 

umelecké Navrhovanie rodinných domov 
(modelovanie) 

28 Ing.arch.Ľubomíra Buchová 

športové Florbal 13 Mgr. František Volcer 
Stolný tenis 16 Mgr. Ondrej Podolinský 
Kondičné posilňovanie 18 Mgr. Eva Kotvasová 
Kondičné plávanie  18 Mgr. Eva Kotvasová 
Futsal  34 Mgr. Dušan Kuric 

prírodovedné Matematika PLUS  14 RNDr. Jaroslava Frťalová  
Matematika inak 16 Mgr. Martin Dubec 
Matematický krúžok 19 RNDr.Dana Žiaková 

iné    
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PREHĽAD UMIESTNENIA ŽIAKOV 
(v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží) 

 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  
(družstvo 

chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

 
 
 
 
Krajské kolo 
 
27.3.2014 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia   Miesto konania: Liptovský 
Hrádok 
názov práce:  
Vyhotovenie geodetických podkladov 
pre výstavbu nového vleku v lyžiarskom 
stredisku Jasenská dolina 

 
 
Romana Pribišová - 
IV.G 
Lukáš Oravec - IV.G 

 
 
3.miesto 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia  
Miesto konania: Liptovský Hrádok 
 názov práce: 
 Revitalizácia starej pekárne v obci 
Skalité 

 
 
Pavol Časnocha 
Maroš Hrnko 

 
 
1.miesto 

Krajské kolo 
 
26.3.2014 

Krajské semifinále súťaže 
„Jazykový kvet“ 
Miesto konania: Žilina 

 
Patrik Václavík  - III.DD 

 
bez umiestnenia 

 
Celoslovenské kolo  
 
23.4. – 25.4.2014 
 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia  
Miesto konania: Liptovský Hrádok 
 názov práce: 
 Revitalizácia starej pekárne v obci 
Skalité 

 
 
Pavol Časnocha 
Maroš Hrnko 

 
 
1.miesto 
 
 

 
Celoslovenské kolo 
 
12.11.2013 
18.11.2013 

 
Informatická súťaž ...o počítačoch pri 
počítači! 
 s  európskou pôsobnosťou 
 iBOBOR 
 

 
kategória JUNIORI  
25  žiakov 1. a 2. 
ročníka 
kategória SENIORI 
4 žiaci 3.ročníka 

6 úspešných riešiteľov 

 
 
 
 
Medzinárodné kolo 
 
12.04.2014 

Medzinárodná súťaž Garmin IG5  
Miesto konania: Letohrad, 
Česká republika 
(medzinárodný geodetický päťboj 16 
stredných geodetických a stavebných škôl) 

Súťažilo trojčlenné 
družstvo v zložení: 
Jašová – IV.G 
Martinček – III.G 
Macúš – III.G 

8. miesto (kategória presnosť) 
12. miesto (kategória rýchlosť) 
 

Medzinárodná súťaž Garmin IG5 
Miesto konania: Letohrad 
Česká republika 
(medzinárodný geodetický päťboj 16 
stredných geodetických a stavebných škôl)  

Súťažilo trojčlenné 
družstvo v zložení: 
Hubjaková – IV.G 
Čavrk –IV.G 
Oravec– IV.G 

2. miesto (kategória presnosť) 
3. miesto (kategória rýchlosť) 

 
 
 
Medzinárodná 
matematická súťaž 
 
24.3.2014 

 
 
 
 
 
MATEMATICKÝ  KLOKAN 

49 žiakov  
 
Kategória KADET  
(1. a 2.ročník ) 
 
 
 
 
 
Kategória JUNIOR  
(3. a 4.ročník) 

22.miesto  
(spomedzi 193 zúčastnených škôl) 
 
Najúspešnejší žiak bol Daniel Dinga z I.B  
triedy, ktorý   dosiahol percentil 99,1 čo 
predstavovalo  
31.- 35. miesto v rámci SR 
9.miesto  
(spomedzi 155 
 zúčastnených škôl) 
Najúspešnejšia žiačka  bola Katarína 
Potočná z IV.EP   triedy, ktorý   dosiahla 
percentil 97,6 čo predstavovalo  
50.- 54. miesto v rámci SR 
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Úroveň Súťaž Meno žiaka  
(družstvo chlapci/dievčatá) Umiestnenie 

Celoslovenské 
kolo 
 
30.4.2014 

Finančno  - vedomostná súťaž (súťaž finančnej 
gramotnosti) – tretie  finálové kolo  
FINANČNÝ KOMPAS 
 
Miesto konania: Bratislava 
Nadácia Partners 

Matúš Gálik 
IV.C bez umiestnenia 

Celoslovenské 
kolo 
 
26.10.2013 

 
Majstrovstvá Slovenska  
v 
 SUDOKU družstiev 
 

Kristína Šimašková – III.A 
Adriana Hrušková – III.A 
Andrej Badík – IV.C 
Ing. Viliam Balko  

4.miesto -súťaž družstiev 
 
7.miesto – súťaž logických 
úloh   

Celoslovenské 
kolo 
 
21.6.2014 

 
Majstrovstvá Slovenska 
 v  
SUDOKU jednotlivcov 
 

Denisa Mrvečková – IV.G 
Kristína Šimašková – III.A 
Adriana Hrušková – III.A 
Andrej Badík – IV.C 
Patrik Jaššo – II.G 
Ing. Viliam Balko 
 

Denisa Mrvečková –  
15. miesto 
Ing. Viliam Balko – 
1.miesto  

Celoslovenská 
súťaž 
 
november 2013 

Celoslovenská fotografická súťaž 
 
„Zelený objektív“ 
 
Miesto konania: Zvolen 

Patrik Václavík- III.DD 
Martin Rendár – III.DD bez umiestnenia 

Medzinárodné 
kolo 
 
 
 
7.11.2013 

Medzinárodná fotografická  súťaž  
 
„Inženýrska  stavba 2013“ 
 
Miesto konania: Vysoké Mýto 
Česká republika 
 
 

Martin Rendár III.DD 
Patrik Václavík- III.DD 
 

3. miesto 
22.miesto 

Celoslovenská 
súťaž 
 
25.6.2014 
 

Celoštátne kolo súťaže rodinný dom  
 
 VELUX 
 
Miesto konania: Bratislava 

Patrik Václavík  
Adam Mahdiar 
Matej Brišák 

1.miesto 
2.miesto 
špeciálne ocenenie poroty 

Medzinárodné 
kolo  
  
26.3. – 
28.3.2014 

Medzinárodná súťaž 
 v  
3D projektovaní 
 
Miesto konania: 
České Budějovice 

Pavol Časnocha -  IV.B 
Tomáš Perďoch – II.DP 

 
 
6. miesto 
7.miesto 
 
 

 
 
 Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž Meno žiaka  
(družstvo chlapci/dievčatá) Umiestnenie 

Krajské kolo - - - 

Celoslovenské 
kolo  

- - - 

Medzinárodné 
kolo 

- - - 
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24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej činnosti, školský internát, 
centrum voľného času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe):  
 
A)  

Druh školského zariadenia Kapacita šk. 
zariadenia Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 
Naplnenosť v % 

Školské stredisko záujmovej činnosti - - - - 
Školský internát - - - - 
Centrum voľného času - - - - 
Školské hospodárstvo - - - - 
Stredisko odbornej praxe - - - - 
 
 
B) Školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ 
 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov Vedúci krúžku 

 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 
 
Poznámka:  
 
Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 
2013/2014 je: 
 
Správa o hospodárení školy za predchádzajúci kalendárny rok 2013  - príloha č.1 
Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v školskom roku 2013/2014 - príloha č.2 
Prehľad o hlavnej činnosti školy - príloha č.3A 
Prehľad o podnikateľskej činnosti školy - príloha č.3B 
Prehľad finančných prostriedkov vynaložených na energie u škôl, v ktorých boli realizované investičné akcie týkajúce sa 
zníženia energetickej náročnosti (zateplenie budov, výmena okien,...) – príloha č.4 
Prehľad aktuálnych nájomných zmlúv – príloha č. 5A 
Prehľad finančných prostriedkov získaných z prenájmov – príloha č.5B 
Vozový a strojový park - príloha č.6 
Vyjadrenie Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 – príloha č.7 
Vyjadrenie Pedagogickej rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014  (výpis zo zápisnice)  -  príloha č.8 
 
 
Dátum: 13.10.2014 
 
 
 
Vypracovala: RNDr. Elena Dorovská  
 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:                                                                                    Ing. Jozef Ďuriník 
                                                                                                                                           riaditeľ školy 
 


