


 

 

Základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 
Adresa školy: Na pántoch 9 
Telefónne číslo: 02/ 44 88 35 91 
Fax: 02/ 44 88 35 91 
Internetová adresa: www.souo-panty.sk 
E-mailová adresa: skola@sos-panty.sk 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
 
Vedúci zamestnanci školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko 
riaditeľka školy Ing. Mária Katreniaková 
zástupca riaditeľky školy pre TV  Ing. Peter Orviský 
zástupkyňa riaditeľky školy pre PV PaedDr. Mária Matovičová 
zástupca riaditeľky školy  pre EPÚ Ing. Július Papán 
Vedúca VMV PhDr. Božena Schmidtová 
 
Rada školy  
 
Rada školy pri  SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 Bratislava bola ustanovená 

v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 

voľbách 23. 4. 2014. Funkčné obdobie začalo dňom 23. 04. 2014 na obdobie 4 rokov. 

 
Členovia Rady školy od 23. 4. 2013 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. PhDr. Mária Križanová predseda pedagogických zamestnancov 
2. Ladislav Palša podpredseda rodičov 
3. Ing. Katarína Selecká tajomník pedagogických zamestnancov 
4. Ing. Jana Žišková člen rodičov 
5. Jana Kadárová člen rodičov 
6. Marek Kuruc člen nepedagogických zamestnancov 
7. Mgr. Peter Húska člen BSK 
8. RNDr. Anna Zemanová člen BSK 
9. PaedDr. Barbora Oráčová 

PhD 
člen BSK 

10. Karol Palša člen žiakov 
11. Ing. Veronika Bódiová člen BSK 
 
 
 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015  
Počet zasadnutí RŠ -  tri  

Problematika, ktorou sa RŠ zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania a úloh školy: 



 

 

 Hlavné smery činnosti SOŠ  v školskom roku 2014/2015 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014 

 Rozpočet SOŠ HSaO 

 Správa o výsledku hospodárenia SOŠ HSaO 

 Správa o činnosti Žiackej školskej rady 

 Koncepčné zámery rozvoja školy 

 Správa o činnosti Centra voľného času /CVČ 

 učebné a študijné odbory, dosahované výsledky 

 spolupráca rodiny a školy 

 
Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 
 
Na škole pracovali v hodnotenom školskom roku, v oblasti metodiky a riadenia pedagogickej 

činnosti, nasledovné poradné orgány riaditeľa: 

Na úseku teoretického vyučovania: 

 predmetová komisia cudzích jazykov 

 predmetová komisia prírodovedných predmetov 

 predmetová komisia spoločenskovedných predmetov 

 predmetová komisia telesnej výchovy 

 predmetová komisia ekonomických predmetov 

 predmetová komisia odborných predmetov  

 komisia výchovného poradenstva  

 metodické združenie triednych učiteľov  

  

Na úseku praktického vyučovania:   

 metodické združenie MOV obchodu a služieb  

 metodické združenie MOV spoločného stravovania  

 

Na úseku výchovy mimo vyučovania: 

 metodické združenie vychovávateľov v Školskom internáte 

 metodické združenie vychovávateľov v CVČ 

 

 



 

 

Medzi ďalšie orgány s dosahom na pedagogickú prácu a určené oblasti patria: 

 Pedagogická rada SOŠ HSaO 

 Gremiálna porada SOŠ HSaO 

 Rodičovská rada SOŠ HSaO 

 Žiacka školská rada 

 Koordinátor protidrogovej a iných závislostí 

 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Škola podporujúca zdravie 

 Výchovný poradca  

 

 V zmysle uznesenia Pedagogickej rady SOŠ HSaO v mesiaci september 2014 všetky 

predmetové komisie, metodické združenia, komisia pre výchovné poradenstvo a určení 

koordinátori predkladajú na poradu vedenia školy plány práce na príslušný školský rok. 

Plány poradných orgánov vychádzajú z Hlavných smerov činnosti SOŠ HSaO na daný 

školský rok, z vyhodnotenia plnenia plánov práce PK a MZ za predchádzajúce obdobie 

a v neposlednom rade z analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých 

v predchádzajúcom školskom roku. Schvaľujú sa vo vedení SOŠ HSaO za osobnej účasti 

vedúcich poradných orgánov. Kontrola plánovaných úloh uvedených poradných orgánov sa 

vyhodnocuje a predkladá písomne.  

 V polroku je to informácia o priebežnom plnení plánu a na konci školského roku 

vyhodnotenie plánu práce za príslušný školský rok. Jednotlivé predmetové komisie 

a metodické združenia majú počas školského roku pravidelné zasadnutia podľa vopred 

zostaveného plánu. Okrem členov týchto orgánov sa na zasadnutiach zúčastňujú aj členovia 

vedenia  a riaditeľka SOŠ HSaO. Priebežné plnenie stanovených úloh a úroveň práce 

ustanovených orgánov si overuje vedenie školy podľa osobitného plánu kontrolnej 

a hospitačnej činnosti, spracovaného vždy pre príslušný školský rok. V záujme zabezpečenia 

vzájomnej koordinácie všetkých oblastí činnosti školy je spracovaný časový a obsahový plán 

zasadnutí pedagogickej rady  a gremiálnych porád vedenia SOŠ HS a O. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Počet žiakov školy za školský rok 2014/2015 
 
Riadne štúdium denné (učebné a študijné spolu) 
 
 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 s absolventmi 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
 

1. 
4 82 2 4 73 3 

 
2. 

5 111 16 5 99 15 

 
3. 

4 88 11 4 80 11 

 
4. 

1 32 0 1 28 1 

 
Spolu 

14 313 29 14 280 30 

 
Nadstavbové denné štúdium 
 
 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
 

1. 
1 15 0 1 8 0 

 
2. 

1 25 0 1 8 1 

 
Spolu 

2 40 0 2 16 1 

 
Nadstavbové diaľkové štúdium 
 
 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
 

1. 
1 21 0 1 8 0 

 
2. 

1 7 0 1 10 0 

 
3. 

1 7 1 1 6 1 

 
Spolu 

3 35 1 3 24 1 

 
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy pre šk. rok 2015/2016: 
 

Odbor Počet 
prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 
ktorí konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 
úspešných 

v prijímacom 
konaní 

Počet prijatých 
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

učebný odbor 40 0  40 40 



 

 

študijný odbor 80 64 64 64 0 
NŠ denné 23   23 23 
NŠ diaľkové 23   23 23 
 
 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník Počet prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

2. 4 
 

SOŠ GaS, Farského 9, Bratislava 
Obchodná akadémia, Račianska 105, Bratislava 
SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava 
 

3. 4 
 
 
 

SOŠ GaS, Levická 40, Nitra 
SOŠ  OaS, Jilemnického 24, Trenčín 
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 2x 
 

4. 1 
 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 2014/2015 
 
Koncoročná klasifikácia za učebné odbory denného štúdia 

Ročník  
Počet žiakov  Celkový prospech  Absencia žiakov 

15.9.2014  31.8.2015  PV  PVD  P  nkl  nepr  priemer  SPOLU  Neospr. 

I.   26  20  0  3  10  2  5  2,78  6373  2803 

II.   48  40  1  6  25  5  3  2,63  14646  3765 

III.   38  35  0  0  24  4  7  2,59  16694  3088 

 
Koncoročná klasifikácia za študijné odbory denného štúdia  

Ročník 
Počet žiakov  Celkový prospech  Absencia žiakov 

15.9.2014  31.8.2015  PV  PVD  P  nkl  nepr  priemer  SPOLU  Neospr. 

I.   56  55  4  8  37  1  5  2,22  15870  2156 

II.   63  64  9  9  44  0  2  2,45  19241  1764 

III.   50  49  0  2  43  0  4  2,83  17813  2432 

IV.   32  30  0  2  24  2  2  2,56  8358  1590 

 
Koncoročná klasifikácia za študijné odbory denného a externého nadstavbového štúdia  

Ročník 
Počet žiakov  Celkový prospech  Absencia žiakov 

15.9.2014  31.8.2015  PV  PVD  P  nkl  nepr 
priemer 

SPOLU 
Z toho 
neospr. 

I.   36  18  1  2  9  2  4  2,25  5152  216 

II.   32  11  3  3  5  2  7  2,30  3864  1054 

III.   7  6  0  1  5  0  0  3,00  551  0 

 
Koncoročná klasifikácia prehľad za celú školu  

   Počet žiakov  Celkový prospech  Absencia žiakov 

 
15.9.2014  31.8.2015  PV  PVD P  nkl  nepr priemer SPOLU 

Spolu 
/ žiak 

 / 
žiak O.

 / 
žiak N.

škola  388  337  18  36  226  18  39  2,56  108562  322,1  226,2 55,9 

 



 

 

Maturitné skúšky 2015 

Na MS 2015 bolo v riadnom termíne prihlásených 57 žiakov, vo všetkých formách 

štúdia. EČ a PFIČ konalo 40 žiakov. 17 žiakov v období od prihlásenia sa na MS do 

realizácie EČ a PFIČ prerušilo, alebo zanechalo štúdium na SOŠ HSaO. Z prihlásených 

žiakov požiadali o úpravu maturitnej skúšky z dôvodu zdravotného znevýhodnenia 3 žiaci. 

Vo všetkých troch prípadoch riaditeľka školy žiadostiam o úpravu MS vyhovela. V riadnom 

termíne celú maturitnú skúšku konali iba 2 z nich. 

Ku MS z anglického jazyka sa prihlásilo 39 žiakov. Z nich si 1 žiak zvolil MS na 

úrovni B2. Jeho v EČ dosiahol hodnotenie 99,2 %, v PFIČ 90 % a z ˇUFIČ výborný. Z 38 

prihlásených žiakov na úrovni B1 konalo EČ 25 žiakov, s priemerným hodnotením 

48,136 %. Pričom kritérium získať hodnotenie lepšie ako 33 % nesplnilo 6 žiakov. PFIČ 

konalo 25 žiakov, s priemerným hodnotením 42,4 %. Kritérium získať hodnotenie lepšie ako 

25 % nesplnili 3 žiaci. UFIČ konalo 24 žiakov s priemerným prospechom 2,875. Po 

sumarizácii výsledkov skúšku z anglického jazyka vykonalo úspešne 23 žiakov (z nich jeden 

na úrovni B2), neúspešní boli 2 žiaci. Jednej žiačke bola povolená opravná skúška z UFIČ. 

Druhému žiakovi boli povolené opravné skúšky z EČ a PFIČ. Obaja žiaci so zdravotným 

znevýhodnením zložili MS úspešne.  

Ku MS z nemeckého jazyka sa prihlásilo 15 žiakov a všetci si zvolili úroveň B1. EČ 

konalo 12 žiakov, s priemerným hodnotením 36,1 %. Kritérium získať hodnotenie lepšie ako 

33 % nesplnili 3 žiaci. PFIČ konalo 12 žiakov, s priemerným hodnotením 39,58 %. 

Kritérium získať hodnotenie lepšie ako 25 % splnili všetci žiaci. UFIČ konalo 10 žiakov 

s priemerným prospechom 3,1. Po sumarizácii výsledkov skúšku z nemeckého jazyka 

vykonalo úspešne 10 žiakov. 

Na MS zo slovenského jazyka a literatúry sa prihlásilo 57 žiakov. EČ konalo 

40 žiakov, s priemerným hodnotením 36,955 %. Pričom kritérium získať hodnotenie lepšie 

ako 33 % nesplnilo 14 žiakov. PFIČ konalo 40 žiakov, s priemerným hodnotením 49,505 %. 

Kritérium získať hodnotenie lepšie ako 25 % splnili všetci žiaci. UFIČ konalo 33 žiakov 

s priemerným prospechom 2,8. Po sumarizácii výsledkov skúšku zo slovenského jazyka 

a literatúry vykonalo úspešne 35 žiakov a nikomu nemusela byť povolená opravná skúška. 

K PČOZ MS 2015 bolo pripustených 36 žiakov, pričom všetci žiaci, ktorí vboli 

k tento časti MS pripustení ju absolvovali úspešne. Priemerný prospech dosiahnutý pri PČOZ 

bol 2,08.  

TČOZ MS 2015 konalo 35 žiakov a aj v tejto časti MS všetci žiaci uspeli. Priemerný 

prospech z TČOZ bol 2,514.  



 

 

Úspešnosť žiakov, ktorí vykonali celú maturitnú skúšku v riadnom termíne, 

v jednotlivých častiach maturitnej skúšky podľa maturitných predmetov dokumentuje 

priložená tabuľka č.1: 

 

Výsledky MS  
v riadnom termíne  SJL  ANJ NEJ PČOZ  TČOZ 

Celkový  
výsledok 

MS vykonali úspešne 35  25  10  36  35  33 

MS vykonali neúspešne  0  2  0  0  0  2 

Nesplnili EČ 0  1  0      1 

Nesplnili PFIČ 0  1  0      1 

Nesplnili UFIČ 0  1  0      1 

Celkový počet 
maturujúcich žiakov   35  27  8  36  35  35 

 

V mimoriadnom termíne v septembri konali UFIČ a TČOZ MS po prvý raz 2 žiaci, 

ktorí sa doklasifikovali do 31.8.2015. Dvom žiakom bola povolená opravná maturitná skúška 

z cudzieho jazyka (anglického), pričom ani jeden z nich ju v náhradnom termíne nekonal. 

Obaja požiadali o jej vykonanie v riadnom termíne MS 2016.  

Spolu konali v septembri maturitnú skúšku 2 žiaci pričom obaja ju vykonali úspešne.  

 
 
 
Záverečné skúšky 2015 
 

V riadnom termíne konalo záverečné skúšky 20 žiakov – 10 kuchárov, 6 čašníkov 

a 4 cukrári. Všetci žiaci vykonali záverečné skúšky úspešne. Jeden žiak vykonal záverečnú 

skúšku s celkovým hodnotením prospel s vyznamenaním, 3 žiaci s celkovým hodnotením 

prospeli veľmi dobre, ostatných 16 žiakov s hodnotením prospel.  

V mimoriadnom období v septembri konali ZS 4 žiaci ktorí sa doklasifikovali 

v predĺženom klasifikačnom období, všetci vykonali záverečnú skúšku úspešne s celkovým 

hodnotením úspešne. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2014/2015 
 
Študijné odbory a zamerania 
 
6405 K                                                     pracovník marketingu - bloky cestovný ruch, obchod  

6444 K                                                     čašník 

6444 K                                                     kuchár  

6323 K           hotelová akadémia 

6432 K                                                   pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 

 

6403 L                                     podnikanie v remeslách a službách 

6411 L                                                      prevádzka obchodu - zameranie na vnútorný obchod 

6421 L              spoločné stravovanie 

 
Učebné odbory 
 
6444 H       čašník, servírka 

6445 H                                                      kuchár 

2964 H                                                      cukrár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy, ŠJ, CVČ, ŠI, VHČ 
 
Zamestnanci školy spolu  
Počet pedagogických 40 
Z toho:  
- kvalifikovaní 36 
- nekvalifikovaní 1 
- dopĺňajú si vzdelanie 3 
Počet nepedagogických 36 
Z toho:  
- školský psychológ 0 
- špeciálny pedagóg* 0 
- upratovačky, vrátnik 11 
- škol. kuchyňa a jedáleň 4 
- administratívni pracovníci 21 
 
Spolu počet zamestnancov SŠ 

76 

 
Z toho pedagogických 

40 

 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 
Ing. Mária Katreniaková – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Ing. Peter Orviský – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Bc. Anna Bajanová – majster odbornej výchovy pre odborné predmety 

Mgr. Zuzana Smetanová – pedagogika, občianska výchova 

Ing. Katarína Selecká – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Ing. Štefánia Danišková – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

PaedDr. Edita Pappová – učiteľstvo odborných predmetov 

PhDr. Mária Križanová – ruský jazyk, náuka o spoločnosti, anglický jazyk, estetika 

Ing. Gabriela Slimáková – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Mgr. Denisa Filová – nemecký jazyk, telesná výchova 

Mgr. Karol Kružel – telesná výchova 

Bc. Jozef Kaplocký – majster odbornej výchovy pre odborné predmety 

Mgr. Michal Gonda – telesná výchova 

Ing. Zuzana Žofiaková – aranžérstvo a ekonomika 

Ing. Aneta Farkašovská – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Mgr. Daniel Sládek – slovenský jazyk a literatúra, dejepis 

Ing. Tomáš Csomor – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Mgr. Matej Pšenica – anglický jazyk, matematika 



 

 

PaedDr. Pavol Šuniar – nemecký jazyk, telesná výchova 

Mgr. Klaudia Suranová – slovenský jazyk a literatúra, estetika 

Ing. Pavol Hoffmann -  

 
Zoznam majstrov odbornej výchovy 

P. č. Priezvisko Funkcia odbor 
01 Belicová Eva majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
02 Burdigová Iveta majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
03 Čenteš Marián hlavný MOV čašník - normovanie 
04 Gerfelová Lenka majster odbornej výchovy cukrár - kuchár 
05 Halabrin Ján, Ing. hlavný MOV spoločné stravovanie 
06 Kurucová Mária Bc. majste odbornej výchovy čašník 
07 Matovičová Mária, PaedDr. hlavný MOV pracovník marketingu 
08 Nagy Ján, Ing. majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
09 Novosedlíková Helena, Mgr. majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
10 Švehlová Anna majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
11 Uhrová Mária, Mgr. majster odbornej výchovy kuchár 
12 Wolfová Helena majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
13 Zemanová Elena, Bc. majster odbornej výchovy čašník 
 
Zoznam vychovávateľov  CVČ a ŠI 

P. č. Priezvisko Funkcia Poznámka 
01 Schmidtová Božena, PhDr. vedúca VMV  pedagogika 
02 Dužek Martin, Mgr. vychovávateľ  CVČ TV a geografia 
03 Paulíková Miroslava, Ing. vychovávateľka ŠI uč. odb. pred. a vych 
04 Zemko Peter, Ing. vychovávateľ ŠI uč. odb. pred. a vych.
 
 
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2014/2015 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
Hospodárske právo 1 
Dejepis 1 
Etická výchova 1 
Odborné kreslenie 1 
Geografia 1 
Stolovanie 1 
Informatika 1 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 
2014/2015 
 

Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 
ukončilo pokračuje začalo 

externá 3 0 3 0 
     



 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
                                                                             

 
SOŠ HSaO , Na pántoch 9, Bratislava, Centrum odborného 
vzdelávania a informácií ako základu pre prispôsobenie 
vzdelávania požiadavkám trhu práce 

 
V realizácii projektu Európskeho sociálneho fondu formou Centra odborného 

vzdelávania a informácií ako základu pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce 

sme pokračovali aj v školskom roku 2014/2015. 

 Centrum plnilo poslanie hlavného  odborného a komunikačného centra s 

podnikateľmi a podnikmi v danom odbornom spektre na trhu práce 

 Uskutočňovali sme analýzu potrieb nových investorov, nových podnikateľov v 

danej odbornej oblasti z hľadiska kvalifikácie a odbornosti ľudských zdrojov. 

 Sledovali sme nové trendy v technológiách príslušných odborov, inovácií. 

 Plnili sme úlohu hlavného komunikačného centra s úradmi práce a sledovali sme 

stav nezamestnanosti absolventov  školy v príslušných odboroch. 

 Komunikovali sme s absolventmi, ako potencionálnymi  účastníkmi rôznych 

ďalších foriem celoživotného vzdelávania. 

 Koordinovali sme ponuku vzdelávacích služieb širokej  verejnosti, najmä firmám 

a podnikom, ktoré potrebujú preškoliť, či rekvalifikovať, resp. pripraviť, či 

zaškoliť nových zamestnancov 

 Spolupracovali sme pri tvorbe základných pedagogických dokumentov nových 

študijných odborov. 

 Napomáhali sme absolventom uplatniť sa na trhu práce 

 

Aktívnymi partnermi Centra sú: 

 Zväz hotelov a reštaurácií 

 Zväz obchodu a cestovného ruchu 

 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

 Národná rada SR 

 Hotel Carlton 

 Hotel Kempinski  

 Hotel Falkensteiner 

 Zväz kuchárov a cukrárov 



 

 

 Slovenská barmanská asociácia 

 cestovné kancelárie 

 

V hodnotenom období možno konštatovať, že absolventi nasej školy sa uplatnili 

v nasledovných profesiách:  

 kuchár/čašník v prevádzkach spoločného stravovania, 

 prevádzkar reštaurácií a hotelov,  

 marketingový pracovník v obchode a zariadeniach cestovného ruchu, 

 živnostník v obchode a spoločnom stravovaní 

 

Z ďalších aktivít školy: 

 

 „EURÓPA 2014“- medzinárodná  súťaž 10. ročník 

  „Týždeň boja proti drogám“- aktivity zamerané na boj proti drogám a iným 

závislostiam 

 UNICEF – „Škola priateľská deťom „   

 spolupráca s informačnou kanceláriou Rady Európy 

 Konferencia o ľudských právach v súvislosti s krajským kolom Olympiády 

ľudských práv 

 účasť školy v Stredoškolskom parlamente pri BSK 

 „Dni olympizmu na SOŠ“ v rámci Otvorenej školy so športom 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 

 

Úspechy žiakov SOŠ HSaO Na pántoch 9, Bratislava v školskom roku 2014/2015 
 
Nogová, Krchňáková, Horváthová   Stolný tenis-dievčat-okresné   1. miesto                         
                                          kolo stred.škôl 
 
Ďurec, Kľúčik, Mjartan,    Stolný tenis-chlapci-okresné   5. miesto 
                                 kolo stred. škôl-skupina 
 
 
Žúbor, Forgoň, Beták, Galovič, Urban,             Florbal-chlapci-okresné kolo       2. miesto 
Chalas, Myjavec, Režný, Mehaidly, Nitray,       stredných škôl-skupina 
Fráner, Fekete M., 
 
 
Ondrej Hupka     Sweetcup 2015  1. miesto 
 
Lukáš Benčat     súťaž Krakow   1. miesto 
 
Dominika Marková    súťaž Krakow   4. miesto 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 Týždeň boja proti drogám – Miluj život nie 
drogu! Aktivity z oblasti prevencie a zdravého 
životného štýlu. 

Liga proti rakovine – Deň narcisov 2015 

AJ KEĎ SME KAŽDÝ INÝ, ŽIJEME NA 
JEDNEJ PLANÉTE- séria podujatí 
zameraných na podporu tolerancie, ľudských 
práv a komunikácie/ besedy, tvorivé dielne, 
exkurzie/ 

UNICEF – propagácia a podpora 

Dni otvorených dverí – realizovali sa v dvoch 
termínoch pre žiakov, rodičov prípadne 
výchovných poradcov zo ZŠ 

 

10. ročník Medzinárodnej súťaže 
„EURÓPA 2014“ 

Každý iný – všetci rovní –implementácia 
rozpracovaných cieľov kapane Rady Európy 
na podmienky záujmových činností  CVČ 

Revitalizácia školského areálu – aktívny 
podiel žiackej verejnosti na úprave športovísk.  

 

Prezentácia školy v obchodných reťazcoch 
– Tesco , DM drogerie markt 

Prezentácia stredných škôl v OC Avion – 
organizované BSK 

Dni olympizmu na SOŠ HS a O Račianske vinobranie – organizované Villa 
Víno Rača 

Dni zdravia na SOŠ HSaO –séria podujatí 
zameraná na podporu zdravého životného 
štýlu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

DANONE – Mliečna 
liga 

   september 2014 V platnosti obohatenie 
záujmovej činnosti 
o získané bonusy zo 
súťaže 

Škola podporujúca 
zdravie 

   september 2014 v platnosti podpora zdravej 
školskej atmosféry 
a zdravého životného 
štýlu 

Otvorená škola so 
športom 

každoročne 
školský rok aj 

prázdniny 

výsledky sú 
hmatateľné  na TV a 
najmä v čase mimo 
vyučovania 

Starostlivosť 
o zdravú mládež 

2013 v platnosti Zvýšený záujem 
mladých ľudí 
o stravovanie 
v školskej jedálni 

ENVIROPROJEKT  
MŠ SR – „Ekotvorba 
očami 
stredoškoláka“ 

  2013 v platnosti Realizácia projektu 
na zhotovovaní 
ekoproduktov a ich 
zaraďovaní do obehu 
recyklácia 

Sieť detských 
ombudsmanov  

2009 v platnosti  

eTWINNING 2010 v platnosti  
PEER program 2012 v platnosti  
Modelový parlament 2012 v platnosti  
EUROSCOLA 2012 v platnosti  
Rodový tréning 2012 v platnosti  
Multikultúrny dialóg 2012 2013  
UNICEF + Škola 
priateľská k deťom 

2009 v platnosti  

IUVENTA: Mládež 
v akcii, Živá 
knižnica, Komprax 

2010 v platnosti  

Multikultúrna 
učebňa 

2011 v platnosti  

Filmový klub 2010 v platnosti  
Príbehy bezprávia 2010 v platnosti  
    
Darcovstvo krvi  v platnosti  
Európske 
informačné centrum 

 v platnosti  

Stredoškolský 
parlament pri BSK 

 v platnosti  

Mediácia v škole  v platnosti  



 

 

Detský parlament  v platnosti  
Amnesty 
International 

 v platnosti  

Mladý Európan  v platnosti  
Ľudia proti rasizmu  v platnosti  
S tebou  o tebe  v platnosti  
Finančná 
gramotnosť 

 v platnosti  

Globálne 
vzdelávanie online 

 v platnosti  

    
Dlane otvorené pre 
taba 

2013 2014  

Steetart klub Motýľ 2013 v platnosti  
Ozelenenie školského 
areálu 

2013, 2014 v platnosti  

Vzácna mokraď Na 
pántoch 

2013 pozastavený  

SME v škole  v platnosti  
Afrika bez mýtov 2013 v platnosti  
 
 

Realizáciou uvedených projektov sme získali bohaté skúsenosti, ktoré sme zúročili vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia. V konkrétnej práci s mladými 

ľuďmi možno sledovať pozitívny posun najmä vo formovaní osobnosti mladého človeka, 

jeho kľúčových kompetencií sociálneho dozrievania a cítenia.  

 
 
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole 
 

Na SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava bola v školskom roku 2014/2015 nebola 

realizovaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

1. Učebne 

 Škola využíva na vyučovanie 34 bežných a z toho 22  odborných učební s plochou cca. 

64 - 67 m2: 

 2 odborné učebne informatiky, spolu 38 počítačov 

 2 odborné učebne strojopisu, spolu 32 počítačov 

 4 odborné učebne cudzích jazykov 

 1 odborná učebňa spoločenskovedných predmetov, televízor + video 

 2 odborná učebňa technológie prípravy jedál 

 1 odborná učebňa cukrárskej výroby 

 2 odborná učebňa stolovania 

 1 odborná učebňa aranžovania, počítač + farebná tlačiareň 

 1 odborná učebňa tovaroznalectva, televízor + video 

 1 odborná učebňa ekonomických predmetov 

 2 chemické laboratória 

 1 konferenčná miestnosť, počítač, dataprojektor + ozvučenie s kapacitou 81 miest 

2. Zariadenia pre vyučovanie telesnej výchovy 

 Na vyučovanie telesnej výchovy využíva škola veľkú telocvičňu 46 x 19,5 m, 

gymnastickú telocvičňu 9 x 8 m a posilňovňu 12 x 5,5 m. Momentálne je z finančných 

dôvodov mimo prevádzky bazén 25m a  6 dráh. 

 

3. Kabinety a zborovňa  

 V zborovni školy je zriadené informačné centrum s počítačmi, tlačiarňou, xeroxom 

a scanerom. Vedúci PK a MZ majú vo svojich kabinetoch nainštalované moderné počítače. 

Všetky počítače, ktoré sa nachádzajú v škole, vrátane odborných učební, sú prepojené v sieti 

s nepretržitým pripojením na internet. 

 

4. Priestorové podmienky ŠI a CVČ: 
 
      Súčasťou školy sú aj školské zariadenia – Školský internát a Centrum voľného času. 

Ich priestorové  a materiálne podmienky sú primerané na realizáciu obsahu neformálneho 

vzdelávania žiakov v čase mimo vyučovania.  

 



 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
V roku 2014 SOŠHaO obdržala dotáciu na bežné výdavky: 

Prenesené kompetencie:  ŠKOLA  702 437,- € 
Originálne kompetencie:  ŠI     62 238,- € 
     CVČ     64 049,- € 
     ŠJ     22 022,- € 

Úprava rozpočtu:          
úprava limitu dotácií 
Prenesené kompetencie: CVČ     9 200,00- €  č. 13 

CVČ        319,00- €  č. 400 
ŠKOLA   2 374,00- €  č. 215 
ŠKOLA      270,00- €  č. 311 

ŠKOLA  22 194,00 €  č. 321 
ŠKOLA    6 788,00 €  č. 333 
ŠKOLA     1109,00 €  č. 357 
ŠKOLA     4081,00 €  č. 388 

Originálne kompetencie:    
CVČ    -12 221,00 €  č. 82 
CVČ       4 201,00 €  č. 135 
CVČ          418,00 €  č. 344 
CVČ              1,67 €  č. 402 
ŠI      2 888,00 €  č.82 
ŠI      5 280,00 €  č.135 
ŠI         769,00 €  č.344 
ŠI             2,50 €  č.402 
ŠJ      3 446,00 €  č.82 
ŠJ      1 578,00 €  č.135 
ŠJ      2 949,00 €  č.307 
ŠJ         270,00 €  č.344 
ŠJ           -0,33 €  č.427 
ŠKOLA     1 215,00 €  č. 99 

     ŠKOLA      2 200,00 €  č. 99  
ŠKOLA    13 926,00 €  č. 101 
ŠKOLA      1 838,72 €  č. 126 
ŠKOLA         492,00 €  č. 129 
ŠKOLA         344,90 €  č. 129 
ŠKOLA             0,00 €  č. 156 
ŠKOLA         837,00 €  č. 240 
ŠKOLA      2 000,00 €  č. 278 
ŠKOLA      2 300,00 €  č. 290 
ŠKOLA         180,00 €  č. 339 
ŠKOLA         919,36 €  č. 403 
ŠKOLA       1700,00 €  č.419 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Koncepcia rozvoja školy v školskom roku 2014/2015 v zmysle školského zákona 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní a doplňujúceho zákona 37/2011 Z.z. a tiež zákona 38/2011 Z.z., 

ktorým sa dopĺňa zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení bola 

totožná s Hlavnými smermi školy schválenými Pedagogickou radou v mesiaci september 

2014. 

V nadväznosti na výsledky, ktoré sme dosiahli v školskom roku 2013/2014 a so zreteľom 

zabezpečiť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania na našej škole v šk. roku 2014/2015,  bola 

naša pozornosť orientovaná najmä: 

- na zabezpečenie komplexnej prípravy žiakov pre život na teoretickom, praktickom 

vyučovaní a vo výchove mimo vyučovania, 

- na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu uplatňovaním inovačných 

pedagogických metód každého pedagogického zamestnanca školy (učiteľa, MOV, 

vychovávateľa) a podporu odborného vzdelávania, 

-  na pokračovanie v dôslednom rozvíjaní kľúčových kompetencií žiakov, ich väčšej 

samostatnosti a tvorivosti pri získavaní teoretických vedomostí a najmä odborných 

zručností, 

- na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov a následné riešenie zistených 

skutočností v spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov a inými výchovnými 

činiteľmi, 

- na rozvíjanie kompetencií učiteľov v oblasti implementácie globálneho rozvojového 

vzdelávania vo vyučovaní jednotlivých predmetov prostredníctvom akreditovaných 

programov MPC, alebo prostredníctvom iných vzdelávacích ponúk a možností, 

. 
Pozornosť pedagogických zamestnancov SOŠ HSaO sa sústredila na nasledovné hlavné 
smery činnosti: 

1. Výchovu a vzdelávanie realizovať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými 

školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných 

hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, komunikácie v štátnom 

a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Zamerať sa na posilnenie odbornej zložky 

výchovy a vzdelávania, v spolupráci s profesijnými zväzmi a odbornou praxou 

zabezpečiť požiadavky trhu práce prípravou kvalifikovaných pracovníkov služieb 

hotelierstva, cestovného ruchu a informačných technológií.. 



 

 

2. Pokračovať v realizácií Školských vzdelávacích programov so zreteľom na ich 

kvalitu a efektívnosť smerujúcu k zabezpečeniu kľúčových kompetencií žiakov 

študijných a učebných odborov – kuchár, čašník, pracovník marketingu blok obchod 

a cestovný ruch. Vytvárať podmienky na realizáciu  experimentálneho študijného 

odboru 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a realizácie jazykov a to 

najmä inovatívnymi formami výučby, zážitkovým učením, dramatizáciou 

rozprávania príbehov , premietaním filmov a pod... 

3. Zlepšovať spoločensko-ekonomické podmienky školy s cieľom vytvoriť kvalitnejšie 

a modernejšie portfólio pre výchovno-vzdelávací proces, zároveň aj nové možnosti 

pre kariérny rast a profesijný rozvoj každého pedagogického a odborného 

zamestnanca školy. 

4. Realizovať premyslený systém prezentácie štúdia na SOŠ HSaO s cieľom získať 

žiakov 9. ročníkov ZŠ pre štúdium na našej škole. 

 
 
Plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja SOŠ HSaO: 
 

1. Autonómiu metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce 

školy sme posilnili, rovnako aj kvalitu ich činnosti,  profesijnú a tvorivú prácu 

každého pedagogického a odborného zamestnanca. Na zasadnutiach PK a MZ  sme 

sa sústredili na cieľavedomé skvalitňovanie činnosti učiteľa, MOV a vychovávateľa 

vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov a realizáciu dôslednej analýzy zistených skutočností. S úrovňou 

dosiahnutých výsledkov môžeme byť spokojní. 

 

2. Pozornosť bola venovaná využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií žiakov na TV a OV a vo VMV. Monitorovali sme úroveň výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiakov implementáciou inovačných pedagogických metód. 

Zamerali sme sa na ochranu žiakov pri požívaní internetu a využívať stránky 

k bezpečnému používaniu internetu. Negatívne javy sme sa snažili eliminovať 

a odstrániť. 

 

3. Dôsledne sme realizovali pravidelnú kontrolno-hospitačnú činnosť vo výchovno-

vzdelávacom procese na všetkých úsekoch činností smerujúcu k zvyšovaniu kvality 

výchovno-vzdelávacích výsledkov školy. O skutočnej realite kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu sú vedené kontrolno-hospitačné záznamy. 



 

 

4. V rámci výchovno-vzdelávacieho procese sme sa venovali prierezovým témam - 

výchove k ľudským právam, k rodovej rovnosti, predchádzať všetkým formám 

diskriminácie, intolerancie a rasizmu. Organizovali sme aktivity zamerané na 

multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. Vytvárali sme priaznivé 

multikultúrne prostredie na škole , v školských zariadeniach, napomáhali žiakom 

porozumieť iným kultúram. Zabezpečovali sme efektívnu spoluprácu školy, rodičov 

a mimovládnych organizácií. Aktívne sme sa podieľali na realizácii krajského kola 

Olympiády ľudských práv. 

 
                         
5. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou sme spracovali  komplexný 

preventívny školský program. Prevenciu drogových závislostí, rizikového správania , 

šikany a kriminality žiakov sme realizovali ako súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu pri využívaní len odborne garantovaných preventívnych programov pod 

garanciou CPPP a P. Osobitnú pozornosť sme venovali opatreniam na prevenciu 

a elimináciu prípadov šikanovania na škole, informovanosti žiakov o nebezpečenstve 

obchodovania s ľuďmi, o rizikách práce v zahraničí  a pod. K tomu sme využívali 

formy zážitkového učenia, besied a diskusných klubov. Celkovo obsah činnosti CVČ 

má charakter primárnej etapy prevencie všetkých negatívnych javov u mladých ľudí. 

 

6. V rámci neformálneho vzdelávania mládeže sme implementovali ako prierezovú 

tému štátneho vzdelávacieho programu – mediálnu výchovu, environmentálnu 

výchovu a výchovu k zdravému životnému štýlu. Podieľali sme sa na plnení úloh, 

ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, vymedzili sme  priestor na 

propagáciu zdravého životného štýlu realizáciou školského projektu Zdravá mládež. 

7. Aktívne sme sa venovali propagácii štúdia v učebných a študijných odboroch SOŠ 

HS a O. Zabezpečovali sme workshopy jednotlivých učebných a študijných odborov 

a záujmových útvarov v rámci organizovaných „Dní otvorených dverí“. 

Zorganizovali sme 10.ročník Medzinárodnej súťaže v odboroch K, Č, C, OP  

a barmanskú súťaž. Príslušné aktivity zamerané na prezentáciu SOŠ HSaO. viedli 

k jedinému cieľu propagovať odborné vzdelávanie a nábor žiakov 9. ročníkov pre 

štúdium na našej škole. 

8. Dôsledne sme zabezpečovali výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠI podľa schváleného 

Výchovného programu ŠI. Systémovo sme uplatňovali tvorivo humanistický model 

výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti ktorého je žiak, jeho potreby a záujmy.  



 

 

9. V  súvislosti  s  realizáciou   obsahu  Výchovného  programu CVČ sme zodpovedne 

zabezpečili systém a organizáciu   pravidelnej záujmovej činnosti, systematickú prácu 

záujmových útvarov centra. Venovali prevencii proti drogám, agresivite 

a šikanovaniu kvalitnou a pestrou ponukou záujmových a relaxačných činností. 

Pozornosť sme venovali účelnému využívaniu Vzdelávacích poukazov na záujmové 

neformálne vzdelávanie žiakov a ich efektívnemu využitiu. Výsledky činnosti CVČ 

potvrdzujú opodstatnenosť jeho existencie pri strednej škole. 

 
10. Uskutočňovali sme premyslenú a účinnú personálnu politiku s cieľom získania a 

stabilizácie pedagogicky a odborne zdatných zamestnancov školy. V úzkej spolupráci 

s odborovými organizáciami sme realizovali plnenie úloh v oblasti sociálnej 

starostlivosti o zamestnancov v súlade s platnými právnymi predpismi a kolektívnymi 

zmluvami.  

11. Hľadali sme možnosti mimorozpočtového financovania školy a to príspevkami od 

podnikateľských subjektov, s ktorými spolupracujeme pri realizácii praktického 

vyučovania, grantami, darmi, dotáciami, prenájmami a vlastnou podnikateľskou 

činnosťou súvisiacou s hlavným predmetom činnosti školy. 

 
 

12. Počas školského roka sme vykonávali  systematickú kontrolnú činnosť zameranú na 

dodržiavanie pracovného a vnútorného poriadku školy, zabezpečovali sme úlohy 

požiarnej ochrany, bezpečnosti práce, civilnej ochrany v zmysle platných predpisov 

a dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ochrane osobných 

údajov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 
opatrení 
 
SILNÉ STRÁNKY SOŠ HSaO 
 kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 
 zapájanie sa do projektov 
 kvalitné materiálno-technické 

vybavenie odborných učební IT, 
cudzích jazykov 

 kvalitná úroveň neformálneho 
vzdelávania 

 spojenie vyučovania odborných 
predmetov s poskytovaním služieb  

 

SLABÉ STRÁNKY 
 slabá motivácia žiakov pre štúdium 

učebných odborov, 
 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 
 prechodne obmedzené priestorové 

podmienky pre prácu kabinetov CVČ 
 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov, získanie odborných 
certifikátov 

 poloha vhodná pre spádovosť v 
regione 

 zabezpečenie komplexu služieb 
ubytovania, stravovania, relaxu 

 realizácia talentu, nadania a záujmov 
v systéme záujmového neformálneho 
vzdelávania CVČ 

RIZIKÁ 
 nedostatočné dopravné spojenie do 

školy 
 nepriaznivý demografický vývoj 
 nedostatok finančných prostriedkov 

 

 
 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 
 

Absolventi študijných  a učebných odborov  našej školy po úspešnom ukončení štúdia 

nachádzajú adekvátne uplatnenie v praxi. 

Na vysoké školy bolo prijatých 9,8 % absolventov našej školy. Až 89 % žiakov 

trojročného učebného odboru pokračuje na nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách 

a službách, prevádzka obchodu a spoločné stravovanie.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ďalšie informácie o škole: 
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
 
Psychohygiena výchovy a vzdelávania je pre žiakov  aj pedagogických zamestnancov 

zabezpečená na dostatočnej úrovni. V školskom prostredí vládne družná a tvorivá pracovná 

atmosféra, ktorá ovplyvňuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu rovnako na 

teoretickom vyučovaní, odbornom výcviku aj vo výchove mimo vyučovania. 

 
Voľnočasové aktivity školy 
 

Centrum voľného času, ktoré je súčasťou SOŠ HSaO, Na pántoch 9 prispieva ku 

aktivizácii žiakov našej školy, ale aj mladých ľudí z blízkeho okolia. Motivuje mladých ľudí 

do rôznorodej záujmovej činnosti v čase mimo vyučovania. Cieľom bolo počas celého 

obdobia vytvárať pre mladých ľudí priestor a podmienky na  tvorivú činnosť v rôznych 

oblastiach záujmov, na aktívny oddych, relaxáciu duševných a fyzických síl, účelné 

a efektívne využívanie voľného času.  

 
Osobitnú pozornosť sme venovali realizácii vzdelávacích poukazov ako bonusovej 

podpory záujmového neformálneho vzdelávania, tiež netradičných foriem  v pravidelnej aj 

príležitostnej záujmovej činnosti, zvlášť v primárnej etape drogovej prevencie a humanizácie 

výchovy, podpory zdravého životného štýlu a kvality života mladých ľudí. Výsledky  

činnosti záujmových útvarov sme prezentovali na celoškolských podujatiach,  podujatiach 

 MČ Rača a regiónu Bratislava.     

 
     Počas školského roka pracovalo v centre voľného času  30 záujmových útvarov a klubov, 

ktoré uskutočňovali svoju činnosť v zmysle Harmonogramu záujmovej činnosti 

a tematických plánov jednotlivých ZÚ, pri rešpektovaní podmienok komplexnej prípravy 

žiakov na povolanie. 

 Do pravidelnej činnosti v oblasti kultúry a umenia , spoločenskovednej oblasti  , 

športu, telovýchovy , techniky  a prírodovedy sa celkom zaregistrovalo 319 mladých ľudí, 

z toho sme evidovali 270 s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji. Každý jednotlivec 

pravidelne navštevoval najmenej tri záujmové útvary v organizácii párnej a nepárnej smeny 

vyučovania., preto frekvencia účasti je ďaleko väčšia.. V rámci vzdelávacích poukazov bolo 

evidovaných 341 žiakov z našej ale aj iných škôl. Z uvedeného celkového  počtu takmer 15 

% boli žiaci iných škôl blízkeho okolia –  zo SOŠ E Rybničná ul., Súkromné športové 



 

 

gymnázium Podunajské Biskupice, ZŠ Tbiliská ul. Bratislava – Rača a ZŠ  Vajnory, Jelenia 

ul. Bratislava 

 
    Okrem  pravidelnej činnosti záujmových útvarov mali v obsahu práce CVČ významné 

miesto príležitostné celoškolské podujatia a reprezentácia školy navonok  Patrili k nim najmä 

programy v rámci osláv Vinobrania v Rači, Mesiaca úcty k starším, aktivity v rámci Dní boja 

proti drogám, Dňa vďaky a ľudskosti, prehliadka ZUČ,  Zrkadlenie v čase – prezentácia 

talentu, nadania a tvorivosti, športové aktivity vo futbale, florbale, stolnom tenise, šachu, 

petangu, zábavno-súťažné popoludnia Sme akí sme..., Valentín a Fašiangy po našom a 

podobne.  Prínosom boli  tiež besedy  s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života 

a pravidelné návštevy divadelných predstavení. K obľúbeným aktivitám sa radia výlety 

a exkurzie vybraných aktívnych členov  CVČ. 

      
     Prostriedky, ktoré sme získali prostredníctvom grantov sme účelovo využili 

v podmienkach CVČ na systematickú a pravidelnú činnosť záujmových útvarov.  

Všetci ubytovaní žiaci boli zapojení do záujmových útvarov CVČ.. Aktivitu členov sme 

vyhodnotili na záverečnom stretnutí vecnými cenami a diplomami.  

 
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 
 

 Počas školského roka 2014/2015 sa vzťahy so zákonnými zástupcami a  rodičovskou 

verejnosťou skvalitnili. Prevládala v nich vzájomná podpora a konkrétny prístup k riešeniu 

aktuálnych problémov  žiakov a celej školy. V budúcnosti by sme si predstavovali väčšiu 

angažovanosť zákonných zástupcov žiakov  v podpore duálneho systému vzdelávania. 

Rodičia sa vo väčšom počte zúčastňovali  zasadnutí výchovnej komisie, kde sa aj za 

ich aktívnej účasti riešili výchovné problémy žiakov školy. Nie sme celkom spokojní 

s účasťou rodičov ako zákonných zástupcov žiakov na rodičovských združeniach a to najmä 

v triedach učebných odborov.  

Korektné vzťahy máme s prevádzkami, v ktorých zabezpečujeme odborný výcvik 

žiakov. Pri vzniknutých problémoch sa vzájomne dokážeme pochopiť a zjednať nápravu. Ku 

komunikácii využívame najmä osobný kontakt alebo informačné technológie. Rovnako ako 

rodičov aj zástupcov prevádzok prizývame na školské  podujatia, maturitné a učňovské 

záverečné skúšky. 

 
 
 
 



 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
 
Ing. Mária Katreniaková  - riaditeľka SOŠ HSaO, Ing. Július Papán – zástupca riaditeľky 

pre EPÚ, Ing. Peter Orviský – zástupca pre TV a PV, PhDr. Mária Križanová – 

predsedníčka Rady školy pri SOŠ HSaO, PhDr. Božena Schmidtová – vedúca výchovy 

mimo vyučovania 

 
 
 
 
 
 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
 
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 a Stratégie BSK 

v oblasti školstva , mládeže a športu 

3. Koncepcie školy na roky 2013 - 2014 

4. Plánu práce školy SOŠ Na pántoch 9, Bratislava na školský rok 2014/2015 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií za školský rok 2014/2015 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ HSaO Na pántoch 9, Bratislava 

7. Výchovných programov a Plánu práce CVČ a ŠI na školský rok 2014/2015 

8. Ďalších podkladov (Stav zamestnancov a kvalifikačných predpokladov, Štvrťročné 

informácie o PN zamestnancov, Plnenie ekonomických ukazovateľov školy v školskom 

roku 2014/2015, Vyhodnotenia medzinárodnej súťaže v gastronómii, Informácie 

z rokovania  Rodičovskej rady, Kontroly a zabezpečovania bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci zamestnancov, dodržiavania protipožiarnych predpisov a pod..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade dňa: 22. 9. 2015 






