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Základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy: Stredná odborná škola 
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: sekretariat@souo-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 a PV Ing. Peter Orviský 
zástupca riaditeľky školy  pre EPÚ Ing. Július Papán 
Vedúca VMV PhDr. Božena Schmidtová 
 
Rada školy  
 
Rada školy pri  SOŠ, 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. Funkčné obdobie začalo dňom 1. 03. 2010 

na obdobie 4 rokov. 

 
Členovia rady školy 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. PhDr. Mária Križanová predseda pedagogických zamestnancov 
2. Daniel Bubenka podpredseda nepedagogických zamestnancov 
3. Ing. Dana Kucmanová tajomník pedagogických zamestnancov 
4. Buláková Milada člen rodičov 
5. plk.Mgr.Pavel Brath člen rodičov 
6. Mgr. Ľudovít Múčka člen rodičov 
7. MUDr. František Stano člen BSK 
8. RNDr. Anna Zemanová člen BSK 
9. Vladimír Vandák člen BSK 
10. Michaela Koricinová člen žiakov 
11. PhDr. Kyrinovičová člen BSK 
 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011  
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 2010/2011 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 

• Rozpočet SOŠ 



• Správa o výsledku hospodárenia SOŠ 

• Správa o činnosti Žiackej školskej rady 

• učebné a študijné odbory, dosahované výsledky 

• nové študijné odbory 

 
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 Školskom stredisku záujmovej činnosti 

 

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

• Pedagogická rada SOŠ 

• Gremiálna porada SOŠ 

• Rodičovská rada SOŠ 

• Žiacka školská rada 

• koordinátor protidrogovej a iných závislostí 



• koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

• koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Škola podporujúca zdravie 

• výchovný poradca  

• školský psychológ. 

 

 Všetky predmetové komisie a metodické združenia, komisia pre výchovné poradenstvo 

a určení koordinátori predkladajú na začiatku školského roku, spravidla v polovici 

septembra, v písomnej forme plány práce na príslušný školský rok. Tieto plány vychádzajú 

z Hlavných smerov činnosti SOŠ na daný školský rok, z vyhodnotenia plnenia plánov práce 

PK a MZ za predchádzajúce obdobie a analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov 

dosiahnutých v predchádzajúcom školskom roku. Plány sa schvaľujú na gremiálnej porade 

riaditeľky SOŠ. Kontrola plánovaných úloh uvedených poradných orgánov sa vyhodnocuje 

a predkladá písomne. Na 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 SOŠ a riaditeľka SOŠ. Priebežné plnenie stanovených úloh a úroveň práce 

vymenovaných orgánov si overuje vedenie školy aj 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 SOŠ a gremiálnych porád vedenia SOŠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Počet žiakov školy za školský rok  2010/2011 

 

SOŠ  3 – ročné učebné odbory   

Stav k 15. 9. 2010 Stav k 31. 8. 2011  
Ročník Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
 

1. 
1 22 2 1 17 1 

 
2. 

2 35 2 2 34 1 
 

3. 
2 30 0 2 25 0 

 
Spolu 

5 87 4 5 76 2 

 

SOŠ 4 – ročné študijné odbory 

Stav k 15. 9. 2010 Stav k 31. 8. 2011  
Ročník Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
 

1. 
2 41 0 2 40 0 

 
2. 

2 57 2 2 55 2 
 

3. 
3 61 3 3 60 2 

 
4. 

3 53 2 3 52 3 
 
Spolu 

10 212 7 10 207 7 

 

SOŠ  2 – ročné nadstavbové štúdium ( denná forma )   

Stav k 15. 9. 2010 Stav k 31. 8. 2011  
Ročník 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 
integrovaných Počet tried Počet žiakov 

Z toho 
integrovaných 

 
1. 2 42 2 2 31 2 

 
2. 2 34 1 2 29 2 

 
Spolu 

 
4 76 3 4 60 4 

 

 

 



SOŠ  3 – ročné nadstavbové štúdium (  štúdium popri zamestnaní )   

Stav k 15. 9. 2010 Stav k 31. 8. 2011  
Ročník 

Počet tried 
Počet 
žiakov 

Z toho 
integrovaných 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 
integrovaných 

 
1. 2 60 0 2 41 0 

 
2. 1 12 0 1 10 0 

 
3. 1 13 0 1 10 0 

Spolu 4 85 0 4 61 0 
 
 
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 
 

Do ročníka Počet 
prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 
ktorí konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 
úspešných 

v prijímacom 
konaní 

Počet prijatých 
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

1. zo ZŠ 107 5 3 105 102 
1. NŠ 95 0 0 95 95 

 
 
 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník Počet prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

2.  
 
 
 
 

17 

SOŠ OaS S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA 
Gymnázium, Haanova 28, BA 
SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, DK 
Súkr. HA GASMO, Žehrianska 6, BA 
Súkr. SOŠ GASMO, Žehrianska 6, BA 
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňova 1351, 
ZV 
SOŠ, Farského 9, BA 
SOŠ Komenského 27, Pezinok 
HA, Mikovíniho 1, BA 
SOŠ, SNP 30, Ivanka pri Dunaji 
SOŠ, V. P. Tótha 31/5, Senica 

3.  
 
5 

SOŠ OaS S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA 
Spojená škola, Račianska 78, BA 
Sukr. SOŠ GASMO, Žehrianska 6, BA 
HA, Mikovíniho 1, BA 
SOŠ OaS, Budovateľská 32, Komárno 

4. - - 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
Koncoročná klasifikácia 
 

Počet žiakov Celkový prospech Absencia žiakov 
Trieda 

15.9.2010 30.6.2011 PV PVD P nkl nep SPOLU Osprav.  Neospr. F / žiak O. F / žiak N. 

I. P 21 18 0 1 14 2 0 2261 1385 876 76,94 48,67 

II. P 14 18 0 0 15 3 0 2965 1953 1012 108,50 56,22 

II. R 21 16 0 0 14 1 1 1093 687 406 42,94 25,38 

III. P 15 12 0 0 12 1 0 1275 694 581 57,83 48,42 

III. R 16 13 1 3 7 2 0 1301 903 398 69,46 30,62 

             

Počet žiakov Celkový prospech Absencia žiakov 
Trieda  

15.9.2010 30.6.2011 PV PVD P nkl nep SPOLU Osprav.  Neospr. F / žiak O. F / žiak N. 

I. Ma 29 28 2 8 18 4 0 3307 3255 52 116,25 1,86 

I. Mc 12 12 2 2 6 2 0 1208 1093 115 91,08 9,58 

II. Ma 28 27 1 9 16 1 0 2468 2346 122 86,89 4,52 

II. Mc 27 28 3 3 19 3 0 3003 2729 274 97,46 9,79 

III. Ma 16 15 3 1 10 1 0 1996 1676 320 111,73 21,33 

III. Mb 18 18 5 3 9 0 1 2259 2158 101 119,89 5,61 

III. Mc 27 27 0 2 17 8 0 3251 2284 967 84,59 35,81 

IV. Ma 20 19 5 2 12 0 0 1707 1639 68 86,26 3,58 

IV.Mb 16 16 1 2 13 0 0 1416 1405 11 87,81 0,69 

IV.Mc 17 17 0 2 15 0 0 1378 1114 264 65,53 15,53 

             

Počet žiakov Celkový prospech Absencia žiakov 
Trieda  

15.9.2010 30.6.2011 PV PVD P nkl nep SPOLU Osprav.  Neospr. F / žiak O. F / žiak N. 

I. Za 21 17 0 3 7 5 1 2811 2643 168 155,47 9,88 

I. Zb 21 15 1 0 12 2 0 3124 2302 822 153,47 54,80 



II.Za 17 13 1 0 11 0 0 1831 1189 642 91,46 49,38 

II.Zb 17 17 0 1 16 1 0 1788 1468 320 86,35 18,82 

             

Počet žiakov Celkový prospech Absencia žiakov 
Trieda  

15.9.2010 30.6.2011 PV PVD P nkl nep SPOLU Osprav.  Neospr. F / žiak O. F / žiak N. 

I. Va 30 18 2 1 6 9 0 659 659 0 36,61 0,00 

I. Vb 34 23 1 0 8 14 1 571 571 0 24,83 0,00 

II. Va 13 10 8 0 9 1 0 157 157 0 15,70 0,00 

III.Va 13 10 0 0 10 0 0 36 36 0 3,60 0,00 

             

Počet žiakov Celkový prospech Absencia žiakov  
Podľa odborov 

15.9.2010 30.6.2011 PV PVD P nkl nep SPOLU Spolu / žiak F / žiak O. F / žiak N.  

Učebné odbory 87 77 1 4 62 9 1 8895 112,99 71,14 41,86  

Študijné odbory 210 207 22 34 135 19 1 21993 105,58 94,75 10,83  

Denné NŠ 76 62 2 4 46 8 1 9554 154,91 121,69 33,22  

Externé NŠ 90 61 11 1 33 24 1 1423 20,18 20,18 0,00  

             

Počet žiakov Celkový prospech Absencia žiakov  

Za školu 15.9.2010 30.6.2011 PV PVD P nkl nep SPOLU Spolu / žiak F / žiak O. F / žiak N.  

  463 407 36 43 276 60 4 41865 98,42 76,94 21,48  

             

 
 
 
 



Maturitné skúšky 2011 
Počet prihlásených žiakov na MS v riadnom termíne 2011 bolo spolu 100 žiakov.  

Pripustených k maturitnej skúške bolo 88 žiakov. Pri maturite neprospeli 2 žiaci z NEJ a 1 

žiak z ANJ. Nekonali 2 žiaci. V riadnom období zmaturovalo 83 žiakov, čo predstavuje 

z pripustených 94,32 %. Päť žiakov s vývinovou poruchou učenia konalo z cudzieho jazyka 

len ústnu formu internej časti MS.   

V mimoriadnom období v septembri 2011 vykonalo maturitnú skúšku alebo jej časť 

12 žiakov a neprospeli 2. Maturitnú skúšku v mimoriadnom období vo februári 2012 majú 

povolenú 2 žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prehľad úspešnosti jednotlivých tried a SOŠ v MS 2011 

  prihlásených pripustených  
pri maturite 
neprospelo nekonalo zmaturovalo 

zmaturovalo % z 
prihlásených 

zmaturovalo 
% z 

pripustených 

4.Ma 20 19 0 0 19 95,00% 100,00% 
Neprospeli 
z SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
počet 0 0 0     0 0 
                
4.Mb 16 16 1 0 15 93,75% 93,75% 
Neprospeli 
z SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
počet 0 1 0     0 0 
                
4.Mc 17 17 0 0 17 100,00% 100,00% 
Neprospeli 
z SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
počet 0 0 0     0 0 
                
2.Za 17 9 1 0 8 47,06% 88,89% 
Neprospeli 
z SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
počet 0 0 1     0 0 
                
2.Zb 17 17 0 2 15 88,24% 88,24% 
Neprospeli 
z SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
počet 0 0 0     0 0 
                
                
3.Va 13 10 1 0 9 69,23% 90,00% 
Neprospeli 
z SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
počet 0 0 1     0 0 
                

  prihlásených pripustených  
pri maturite 
neprospelo nekonalo zmaturovalo 

zmaturovalo % z 
prihlásených 

zmaturovalo 
% z 

pripustených 

SOŠ 100 88 3 2 83 83,00% 94,32% 
Predmet SJL ANJ NEJ     TČOZ PČOZ 
priemer 2,51 2,82 3,45     2,53 1,89 
EČ 69,73% 53,84% 39,82%         
PFIČ 55,90% 39,82% 33,13%         



Záverečné skúšky  2011 
 
 

Počet žiakov  

ktorí vykonali záverečnú skúšku s celkovým hodnotením 

na skúšku              
prihlásených  trieda 

III.P  
prospel s 

vyznamenaním 

prospel 
veľmi 
dobre prospel neprospel 

Prospeli 
spolu 

žiaci 11 0 0 10 1 10 
   

Počet žiakov  

ktorí vykonali záverečnú skúšku s celkovým hodnotením 

na skúšku                       
prihlásených   trieda 

III.R  
prospel s 

vyznamenaním 

prospel 
veľmi 
dobre prospel neprospel 

Prospeli 
spolu 

žiaci 11 1 2 8 0 11 
   

Počet žiakov  

ktorí vykonali záverečnú skúšku s celkovým hodnotením 

na skúšku                   
prihlásených                          
spolu za SOŠ 

prospel s 
vyznamenaním 

prospel 
veľmi 
dobre prospel neprospel 

Prospeli 
spolu 

žiaci 22 1 2 18 1 21 
% podľa hodnotenia 4,55% 9,09% 81,82% 4,55% 95,45% 
   

   
10 čašníkov 

Skúšku vykonali úspešne žiaci: 11 kuchárov 
   

0 čašníkov 
Skúšku vykonali neúspešne žiaci: 1 kuchárov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2010/2011 
 
Študijné odbory a zamerania  

 

6405 4 00 pracovník marketingu - bloky cestovný ruch, obchod   
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 12.7.2002 pod číslom 2189/2002-4  
 s platnosťou od 1.9.2002 začínajúc 1. ročníkom.   
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 22.5.2006 pod číslom CD-2006-1213/2080-1:093 
 s platnosťou od 1.9.2006 začínajúc 1. ročníkom.   
         

6403 4 podnikanie v remeslách a službách  
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 18.6.1996 pod číslom 2798/1996-152 
 s platnosťou od 1.9.1996 začínajúc 1. ročníkom.   
         

6411 4 01 prevádzka obchodu - zameranie na vnútorný obchod  
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 25.8.1999 pod číslom 3098/1999-42  
 s platnosťou od 1.9.1999 začínajúc 1. ročníkom.   
         

6421 4 00 spoločné stravovanie  
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 16.6.1999 pod číslom 2028/1999-42  
 s platnosťou od 1.9.1999 začínajúc 1. ročníkom.   
         

6444 4 00  čašník 

Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD–2006-
1213/11 053 4: 093 
s platnosťou od 1.9.2006 začínajúc 1.ročníkom 

 
6444 5 00 kuchár  

 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD–2006-  
 1213/11 053 4: 093 

                    s platnosťou od 1.9.2006 začínajúc 1.ročníkom 

 

Učebné odbory 

  
 
 

         

2964 2 cukrár  
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 2.5.2003 pod číslom 2691/2004-43  
 s platnosťou od 1.9.2003 začínajúc 1. ročníkom.   
         

6444 2 00 čašník, servírka  
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 31.5.2004 pod číslom CD-2004-6813/17799-2:093 
 s platnosťou od 1.9.2004 začínajúc 1. ročníkom.   
         

6445 2 00 kuchár  
 Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 31.5.2004 pod číslom CD-2004-6813/13385-1:093 
 s platnosťou od 1.9.2004 začínajúc 1. ročníkom.   

           

 
 
 
 
 



Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 

( ku dňu klasifikácie  (súčasťou sú zamestnanci školy, ŠSZČ, ŠI, DM (VHČ) a ŠJ ) 

 ŠKOLA ŠSZČ ŠI  Šk.jedál. DM VHČ 
Zamestnanci školy a zariadení 
spolu 

53 4 7 4 8 

Počet pedagogických 39 2 3   
Z toho:      
- kvalifikovaní 36 2 3   
- nekvalifikovaní 3     
- dopĺňajú si vzdelanie 1     
Počet nepedagogických 14 2 4 4 8 
Z toho:      
- školský psychológ 0     
- špeciálny pedagóg*      
- uprat, vrátnik, údržbár, pom.vychov. 8 1 3  6 
- škol. kuchyňa a jedáleň 0   2  
- administratívni pracovníci 6 1  1 2 2 
 
 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 

 Por.č. Meno, titul, funkcia Aprobácia 
 

01 Bajanová  Anna Bc. učiteľ predmety.spol.strav  

02 Bakajsa Lukáš Bc. katecheta - učiteľ náboženstvo  

03 Danišková Štefánia Ing. učiteľ Ek predmety  

04 Drienovská Katarína Mgr. učiteľ SJ-Fil  

05 Farkašovská Aneta Ing. učiteľ ekon. predmeta  

06 Filová Denisa Mgr. učiteľka NJ-TV  

07 Gőmőryová Silvia Mgr. učiteľka,psach. SJ - psychol  

08 Janšová Veronika Mgr. učiteľ Anglický jazyk  

09 Kaplocký Jozef Bc. učiteľ Predmety Spol.str.  

10 Katreniaková  Mária Ing. riaditeľka Ek predmety  

11 Kotianová Viera Mgr. učiteľ, vých. por. CH-Bi-Et  

12 Križanová Mária PhDr. učiteľ RJ-ON-ES-ET-AJ  

13 Kružel Karol Mgr. učiteľ TV  

14 Kucmanová Dana Ing. učiteľ Ek predmety  

15 Malovcová Magdaléna Bc. učiteľ Ek predmety  

16 Orviský Peter Ing. zástupca r.PVaTV informatika  

17 Pappová Edita PaedDr. učiteľ Predmety Spol.str.  

18 Selecká  Katarína Ing. učiteľ Ek predmety   

19 Slimáková Gabriela Ing. učiteľ Ek predmety  

20 Smetanová Zuzana Mgr. učiteľ ON-Ps  



21 Sprušanská Mária Mgr. učiteľ SJL  

22 Tiefenbacherová Jarmila Ing. učiteľ Ek predmety  

23 Vidová Mária PhDr. učiteľ NJ  

24 Žofiaková Zuzana Ing. učiteľ Ek predmety  

 

Zoznam majstrov odbornej výchovy 

P. č. Priezvisko Funkcia odbor 
01 Belicová Eva majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
02 Brázdil Vítězslav, Ing. majster odbornej výchovy čašník- spol. stravovanie 
03 Burdigová Iveta majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
04 Cigánková Anna, Bc. majster odbornej výchovy čašník - kuchár 
05 Čenteš Marián hlavný MOV čašník - normovanie 
06 Gerfelová Lenka majster odbornej výchovy cukrár - kuchár 
07 Halabrin Ján, Ing. hlavný MOV spoločné stravovanie 
08 Janošová Zuzana, Bc. majster odbornej výchovy čašník - kuchár 
09 Kurucová Mária majste odbornej výchovy čašník 
10 Matovičová Mária, PaedDr. hlavný MOV pracovník marketingu 
11 Novosedlíková Helena, Mgr. majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
12 Pavlovičová Iveta majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
13 Švehlová Anna majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
14 Uhrová Mária, Bc. majster odbornej výchovy kuchár 
15 Wolfová Helena majster odbornej výchovy pracovník marketingu 
 
 

Zoznam vychovávateľov ŠSZČ a ŠI 

P. č. Priezvisko Funkcia Poznámka 
01 Schmídtová Božena, PhDr. vedúca VMV - ŠSZČ pedagogika 
02 Horská Margita, Mgr. vychovávateľka ŠSZČ TV a geografia 
03 Baková Viola vychovávateľka ŠI vychovávateľstvo 
04 Paulíková Miroslava, Ing. vychovávateľka ŠI uč. odb. pred. a vych. 
05 Vavricová Terézia, Mgr. vychovávateľka ŠI uč. odb.pred. a vych. 

 
 
 
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2010/2011 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
Aj napriek veľkému počtu predmetov, ktorých vyučovanie naša škola pri príprave žiakov 
v deviatich odboroch zabezpečovala, môžeme konštatovať, že všetky predmety sa vyučovali 
odborne. 
 
 
 
 
 



Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 
2010/2011 
 

Priebeh vzdelávania /počet 
Forma vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 

magisterské štúdium 1 0 1  
bakalárske štúdium 1 0 1  

I. kvalifikačná skúška     
špeciálna pedagogika     
 
Uhrová Mária, Bc -  doplňuje si VŠ II. stupňa 
Kurucová Mária – doplňuje si VŠ I. stupňa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
                                                                             

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

 
 
Projekt naďalej realizoval tieto úlohy :: 

  

• naďalej plnil poslanie hlavného  odborného a komunikačného centra s 

podnikateľmi a podnikmi v danom odbornom spektre na trhu práce 

• uskutočňoval analýzu potrieb nových investorov, nových podnikateľov v danej 

odbornej oblasti z hľadiska kvalifikácie a odbornosti ľudských zdrojov 

• sledoval nové trendy v technológiách príslušných odborov, inovácií... 

• plnil úlohu hlavného komunikačného centra s úradmi práce a sledoval stav 

nezamestnanosti absolventov  školy v príslušných odboroch 

• komunikoval s absolventmi, ako potencionálnymi  účastníkmi rôznych ďalších 

foriem celoživotného vzdelávania 

• koordinoval ponuku vzdelávacích služieb širokej  verejnosti, najmä firmám a 

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

nových zamestnancov 

• spolupracoval pri tvorbe základných pedagogických dokumentov nových 

študijných odborov, rekvalifikačných kurzov 

• napomáhal absolventom uplatniť sa na trhu práce 

 

Partnermi Centra sú: 

 

• Zväz hotelov a reštaurácií 

• Zväz obchodu a cestovného ruchu 

• Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

• Národná rada 

• Hotel Carlton 

• Kaufland 

• Zväz kuchárov a cukrárov 



• Slovenská barmanská asociácia 

• cestovné kancelárie 

 
 

Uplatnenie absolventov Centra: 

  

• kuchár/čašník v prevádzkach spoločného stravovania 

• prevádzkar 

• marketingový pracovník v obchode a zariadeniach cestovného ruchu 

• živnostník v obchode a spoločnom stravovaní 

 

 

Z ďalších aktivít školy: 

 

• „MODERNÁ EURÓPA“- medzinárodná  súťaž 6. 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 krajským kolom Olympiády 

ľudských práv 

• účasť školy v Stredoškolskom parlamente pri BSK 

                                                                        

Športové aktivity: 

Po línii športových súťaží SAŠŠ, sme boli poverení organizáciou okresného kola vo futbale, 

ktoré sme vyhrali, krajské finále sa  nekonalo. V obvodnom kole volejbalu chlapcov 

a dievčat sme skončili na 3. mieste. Pri ďalších štartoch v okresných kolách sme dosiahli 2. 

miesto vo florbale chlapcov.  V okresnom kole stredných škôl v stolnom tenise obsadili 

dievčatá 3. miesto a chlapci 5. miesto. Študenti SOŠ sa zúčastnili aj okresného kola 

v baketbale, kde obsadili 4. miesto. 

 

Žiaci Strednej odbornej školy Na pántoch 9 v Bratislave sa zúčastnili v školskom roku 

2010/2011 týchto súťaží a dosiahli nasledovné výsledky: 

 



• 6. ročník Medzinárodnej súťaže pod názvom „MODERNÁ EURÓPA“ sa 

konal na SOŠ, Na pántoch 9 v Bratislave. Žiaci súťažili v  kategóriách kuchár, 

čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu, obchodný pracovník. Získali sme 

3. miesto – kategória čašník, 3. miesto – kategória cukrár, 

 

• Gastronomická súťaž Stredných škôl v Krakowe, ktorá sa konala od 3.3.2010 

do 6.3. 2011. Našu školu úspešne  reprezentovali Nikoleta Dudášová a Kristína 

Nováková. Súťažiace v kategórii barman získali 3. miesto. 

 

• 9 ročník súťaže Sweet cup 2011 sa konal na SOŠ obchodu a služieb v Prešove 

dňa 17.02.2011. Súťažilo sa   v  troch súťažných kategóriách: kuchár, cukrár, 

predavač .Témou súťaže boli Fašiangy, Turice. Na tejto súťaži sa zúčastnili traja 

žiaci SOŠ.  

 

• 19. ročník  celoslovenskej školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb 

žiakov stredných odborných škôl JUVYR v dňoch 24. – 25. 11. 2010. Naši 

študenti získali ocenenie za účasť. 

 

 
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 

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 – realizuje sa 
pravidelne a systematicky pre žiakov, rodičov 
prípadne výchovných poradcov zo ZŠ 

LEPŠÍ SVET n.o. - podpora 

6. ročník Medzinárodnej súťaže ..... Každý iný – všetci rovní –implementácia 
rozpracovaných cieľov kapane Rady Európy 
na podmienky záujmových činností ŠSZČ 

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

GLOBSEC – 6.ročník globálneho 
bezpečnostného fóra – prezentácia žiakov 
SOŠ pri zabezpečovaní cateringu   

Dni zdravia na SOŠ –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 2010 jún 2011 obohatenie 
záujmovej činnosti 
o získané bonusy zo 
súťaže 

Škola podporujúca 
zdravie 

   september 2010 v platnosti podpora zdravej 
školskej atmosféry 
a zdravého životného 
štýlu 

Otvorená škola 

každoročne školský rok aj 
prázdniny 

výsledky sú 
hmatateľné  na TV a 
najmä v čase mimo 

vyučovania 
S tebou o tebe 1999 v platnosti  
Aktívne glob. školy 
(OZ Človek 
v ohrození) 

2011 2011  

Sieť detských 
ombudsmanov  

2009 v platnosti  

eTWINNING 2010 -  
PEER program 2011 2012 I. časť 
Modelový parlament 2011 v platnosti  
EUROSCOLA 2011 v platnosti  
Rodový tréning 2010 v platnosti  
Multikultúrny dialóg  2011 2012  
UNICEF + S každým 
dieťaťom sa ráta 

2009 v platnosti  

IUVENTA: Mládež 
v akcii, Živá knižnica 

2010 v platnosti  

Multikultúrna 
učebňa 

2011 v platnosti  

Filmový klub 2010 v platnosti  
Príbehy bezprávia 2010 v platnosti  
 
 

 

Uvedené projekty a s tým súvisiace podujatia sú veľkým prínosom pre žiakov aj 

pedagogických pracovníkov. Evidentne možno sledovať pozitívny posun vo formovaní 

osobnosti mladého človeka , jeho emociálneho dozrievania a cítenia.  

 
 
 
 



Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole 
 

Na SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava nebola v školskom roku 2010/2011 vykonaná inšpekcia 

Štátnou školskou inšpekciou. 

 
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

1. Učebne 

 Škola využíva na vyučovanie 27 bežných a 18 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 

• 1 odborná učebňa technológie prípravy jedál 

• 1 odborná učebňa cukrárskej výroby 

• 1 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. 



Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

V roku 2010 SOŠ obdržalo dotáciu na bežné výdavky za rok 2011. 

• Prenesené kompetencie –  ŠKOLA   721 188 € 

• Originálne kompetencie: 

          ŠSZČ   71 850 € 

           ŠJ   77 142 €  
                

Úprava rozpočtu:  

• Prenesené kompetencie –  ŠKOLA   11 732 € 

• Originálne kompetencie: 

          ŠKOLA    3 770 € 

           ŠJ            - 57 287 €  

                

• Prenesené kompetencie –  ŠKOLA         32 535  € 

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

Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok vychádzal zo Školského 

zákona 245/2008 Z. z., Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR a z Hlavných smerov 

činnosti SOŠ pre školský rok 2010/2011. Koncepčný zámer obsahoval tieto stanovené ciele: 

Cieľom bolo zamerať sa na tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov, 

aktualizovať zmeny obsahu učebných a študijných odborov SOŠ v náväznosti na aktuálne 

potreby trhu práce. Naďalej úzko spolupracovať so Zväzom obchodu a CR SR, SOPK, 

zamestnávateľmi, profesijnými zväzmi a združeniami a hľadať možnosti spolupráce 

s partnerskými školami. 

 
V edukačnej činnosti sústrediť pozornosť najmä: 

a)  na dôkladne osvojovanie štátneho jazyka  a  záujmu o národné a regionálne dejiny 



b)  na kvalifikovanú výučbu cudzích jazykov, s dôrazom na konverzáciu  a odbornú 

terminológiu 

c) na výchovu k ľudským právam, k právnemu vedomiu, demokracii, mravným 

hodnotám a prosociálnemu cíteniu, účinne predchádzať prejavom diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie. Dôraz klásť na humanizáciu 

výchovy a vzdelávania, na integráciu rómskych žiakov s ostatnou populáciou,  

aktívne spolupracovať s mimovládnymi organizáciami 

 

Pokračovať v realizácií novej koncepcie maturitných skúšok a záverečných skúšok, 

sústrediť sa na nosné maturitné predmety s cieľom dosiahnutia čo najlepších výchovno-

vzdelávacích výsledkov.  

Do odborných, spoločenskovedných, športových súťaží a prehliadok zapojiť čo 

najväčší počet žiakov a víťazov pripraviť na dôstojnú reprezentáciu školy. 

 

Zamerať sa na maximálne využitie športovísk školy pri realizácii projektu Škola 

podporujúca zdravie. Usilovať sa o efektívne ekonomické využitie celého športového areálu. 

 

V súlade s Koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR realizovať 

záujmovú činnosť žiakov v mimo - vyučovacom čase ako dôležitú súčasť komplexnej 

výchovy a vzdelávania, všestranne podporovať záujem žiakov o systematickú prácu v ŠSZČ. 

Vytvoriť podmienky pre ďalší rok aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového 

neformálneho vzdelávania žiakov. V podmienkach ŠI naďalej tvorivo uplatňovať 

humanistický model výchovy ubytovaných žiakov. 

  

Sledovať aktuálne trendy a novinky v jednotlivých študijných a učebných odboroch 

a zameraniach, samovzdelávať sa a neustále hľadať možnosti aktívneho zapojenia sa do 

ponúkaných súťaží, projektov pre získanie účelových grantov. 

 
V zmysle stratégie informatizácie spoločnosti používať nové učebné metódy založené 

na IKT  pri výučbe väčšiny predmetov na teoretickom aj praktickom vyučovaní. 

 

Spolupracovať s výchovnými poradcami na ZŠ, centrami pedagogicko-

psychologických činností, podnikateľskou sférou s cieľom reagovať na aktuálne požiadavky 

trhu práce. 



Stanovený Plán práce  SOŠ v školskom roku 2010/2011 a ciele 

koncepčného zámeru rozvoja školy boli splnené nasledovne 

 

Proces zmien  obsahu výchovy a vzdelávania vstúpil v školskom roku 2010/2011 už 

do tretieho roka. V reformných ročníkoch SOŠ sa vďaka štátnym vzdelávacím programom 

mohol aj na našej škole zredukovať obsah učiva jednotlivých predmetov na povinné 

minimum. Odbúrala sa veľká časť faktografických údajov a boli vytvorené podmienky na 

cieľavedomé rozvíjanie kompetencií žiakov. 

Získali sme tak viac slobody pri tvorbe obsahu formálneho aj neformálneho vzdelávania, pri 

výbere a uplatňovaní metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania. Celkom sme 

spracovali 16 ŠVP pre UO a ŠO tiež Výchovné programy ŠI a ŠSZČ na obdobie rokov 2009 

– 2013. 

 

Aj v školskom roku 2010/2011 sme pokračovali v školskej reforme, ktorá dotýka najmä: 

- výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom na kvalitu získaných vedomostí 

a zručností žiakov 

- na uplatňovanie moderných učebných metód založených sa riešení problémov 

a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov 

- na vytváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, ich jazykovej gramotnosti 

- na získavanie spätnej väzby o kvalite výstupov pri hodnotení žiakov (priebežné tzv. 

formatívne hodnotenie) 

- na zabezpečenie podmienok celoživotného vzdelávania. 

 
Hlavné smery činnosti SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava pre školský rok 2010/11 sme 

realizovali v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní , z platných  vyhlášok a 

nariadení a z POP na školský rok 2010/2011. 

Pozornosť pedagogických zamestnancov SOŠ sa sústredila najmä na: 

1. Uskutočňovanie výchovy a vzdelávania 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. Zamerali sme sa na posilnenie odbornej 

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



praxou zabezpečiť požiadavky trhu práce prípravou kvalifikovaných pracovníkov 

služieb a  cestovného ruchu. 

2. Pokračovanie 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. Vytvárali sme podmienky pre zavedenie nových experimentálnych 

študijných odborov 6432 4 pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a 6337 6 

informačné technológie a informačné služby v obchode . 

3. Vylepšenie spoločensko-ekonomických podmienok školy s cieľom vytvoriť 

kvalitnejšie a modernejšie portfólium pre výchovno-vzdelávací proces, zároveň aj 

nové možnosti pre kariérny rast a profesijný rozvoj každého pedagogického 

a odborného zamestnanca školy. 

4. Vytvorenie premysleného systému prezentácie štúdia na SOŠ s cieľom získať žiakov 

9. ročníkov ZŠ pre štúdium na našej škole. 

 

Hlavné smery činností SOŠ boli rozpracované do jednotlivých plánov 

práce PK a Metodických združení. 

Uvedieme niektoré výsledky za školský rok  2010/2011: 

 

• Metodické združenie spoločného stravovania MOV a predmetová komisia 

špeciálnych predmetov spoločného stravovania:  

V centre pozornosti uvedených metodických orgánov bola odborná príprava žiakov 

na povolanie a podpora odbornej zložky prípravy. Táto úloha bola zabezpečená v súčinnosti 

učiteľov odborných predmetov TV a majstrov OV. Úroveň spolupráce môžeme hodnotiť 

pozitívne, o čom svedčia výchovno-vzdelávacie výsledky a účasť žiakov a pedagogických 

pracovníkov  na  odborných súťažiach doma a v zahraničí. Súťaže, ktorých sme sa zúčastnili: 

SWEETCUP 2011 – Prešov, súťaž v Krakowe – kategória barman, JUVYR 2011. 

 

• PK ekonomických predmetov  

Patrí k ťažiskovým odborným komisiám , ktoré sa podieľali na príprave ŠKVP 

v rámci školskej reformy pre študijný odbor – Podnikanie v remeslách a službách a pre nový 

študijný odbor – pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu. Medzi náročné úlohy patrilo aj 

spracovanie obsahu maturitných tém pre jednotlivé študijné odbory. 



• Metodické združenie obchodu a služieb  

Členovia metodického združenia sa podieľali na Dňoch otvorených dverí, a to 

zabezpečovaním služieb, každú stredu v týždni. Ďalej sa podieľali na príprave  maturitných 

skúšok pre študijné odbory – pracovník marketingu blok obchod a blok cestovný ruch a na 

realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Pozornosť venovali 

aj zvyšovaniu kvalifikácie MOV a to účasťou na školeniach, prednáškach, seminároch a na 

akciách vhodných pre obchod a CR. 

 

• PK spoločensko-vedných predmetov.  

Členovia PK sa vo svojej činnosti sústredili na spoluprácu s európskymi inštitúciami 

– Rada Európy, Európska únia, s Kanceláriou Verejného ochrancu ľudských práv, 

s občianskymi združeniami a nadáciami. Pracovali inovatívnymi metódami, snažiac sa čo 

najviac motivovať a zapojiť žiakov do vzdelávacieho procesu.  

 

• PK telesnej výchovy  

V rámci PK sa vykonávala koordinácia prenájmov telocvične, ktorá je zároveň zapojená 

do realizácie projektu „ Otvorená škola „. Túto možnosť športového vyžitia športového 

areálu využíva mesačne v priemere 244 študentov našej školy, 24 študentov z iných škôl 

a 248 záujemcov z radov dospelých. Členovia PK úzko spolupracujú so Školským  

strediskom záujmovej činnosti pri realizácii plánu práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

� kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

� zapájanie sa do projektov 
� zodpovedajúce materiálno-technické 

vybavenie odborných učební 
� vybavenie školy modernými IT 
� kvalitná odborná výučba vo 

vyučovaní cudzích jazykov 
� kvalitná úroveň neformálneho 

vzdelávania 
 

SLABÉ STRÁNKY 
� slabá motivácia žiakov pre štúdium 

UO 
� nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 
� prechodne obmedzené priestorové 

podmienky pre prácu kabinetov 
ŠSZČ 

 
 
 

PRÍLEŽITOSTI 
� dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 
� výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 
technológií 

� možnosť získania odborných 
certifikátov/ pre CR, barmanský kurz 
a iné.  

� realizácia talentu, nadania a záujmov 
v systéme záujmového neformálneho 
vzdelávania (ŠSZČ) 

RIZIKÁ 
� nepriaznivá poloha školy na okraji 

mesta 
� zlé 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 našej školy po úspešnom ukončení štúdia v učebnom alebo študijnom 

odbore nachádzajú uplatnenie v praxi približne na 60%. 

Na vysoké školy bolo prijatých 14 % absolventov našej školy. Až 70 % 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 
 
Voľnočasové aktivity školy 
 

Súčasťou SOŠ je od roku 1996 Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré má v svojom 

obsahovom zameraní realizáciu voľno – časových aktivít žiakov školy. Možnosti aktívneho 

využívania voľného času žiakov sú v podmienkach našej školy primerané. Ku kvalite 

uskutočnených  aktivít prispela realizácia projektu Energia pre šport - Šport pre všetkých 

a postupná revitalizácia športového areálu. Žiaľ, ešte nemáme k dispozícii našu plaváreň, 

ktorá je zatvorená od 17. decembra 2003. 

Ako každý začiatok školského roka aj školský rok 2010/2011 sa niesol v znamení 

propagácie a agitácie žiakov do záujmovej činnosti. Výsledkom vynaloženého úsilia bolo 

zaregistrovaných 479 žiakov do pravidelnej záujmovej činnosti. Každý jednotlivec 

navštevoval najmenej tri záujmové útvary. Okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov 

mali v obsahu činnosti významné miesto príležitostné celoškolské  a reprezentácia školy. 

Patrili k nim najmä programy v rámci osláv Vinobrania v Rači, podujatia v Mesiaci úcty 

k starším, aktivity v rámci Dní boja proti drogám – Miluj život nie drogu!, vystúpenia žiakov 

v programe Dňa vďaky a ľudskosti, Zrkadlenie v čase – prezentácia talentu, nadania 

a tvorivosti mladých ľudí. Pri realizácii obsahu výchovy mimo vyučovania sme využívali  

metodické materiály – DVD Znovuzrodenie lesa , CD Ovce. sk, a osobné stretnutia so 

zástupcami OZ Slovensko bez drog. K obľúbeným aktivitám patrili zábavno – spoločenské 

kvízy – AZ kvíz, Sme akí sme.., Kufor, Valentínky, Fašiangy po našom a podobne. 

Najväčší záujem sme zaznamenali  o športové záujmové útvary. Príkladná bola práca 

kolektívov vo florbale, stolnom tenise, šachu a dáme, v posilňovni, vo volejbale, futbale, 

basketbale – streetbale, streľbe,  plávaní , tiež petangu a  turistike. Rozšírili sme ponuku 

o nové športové aktivity vďaka úspešnému projektu Šport pre všetkých – Energia pre šport 

a to pre záujmové útvary – Trampolína, fitball a tenis. Okrem tradičných podujatí v rámci 

Dní športu, Dní zdravia a zdravého životného štýlu sme realizovali  celý rad športových 

podujatí a súťaží v počte 36, na ktorých sa zúčastnilo 661 žiakov.  

Ku  príkladu uvádzame športové aktivity Kabinetu TV a športu Školského strediska 

záujmovej činnosti  v školskom roku 2010/2011: 

• Dlhodobá súťaž vo florbale chlapcov 

• Dni boja proti drogám – stolnotenisový turnaj jednotlivcov 

• Priateľský zápas vo florbale chlapcov ŠSZČ a SOŠ 



• Deň športu – priateľský  zápas ŠSZČ a SOŚ železničné 

• Za zdravý život – turistická vychádzka Bratislavou, Račou 

• Testovacie súťaže v plávaní / Akadémia policajného zboru/ 

• Mikulášsky „ PIN – ČES“ stolnotenisové vestibulové súťaže 

• Deň športu – priateľský zápas vo florbale chlapcov  ŠSZČ a APZ 

• Kozmopolitná a vianočná Viedeň – turisticko-poznávacia exkurzia 

• Mikulášske stolnotenisové hry/ súťaže jednotlivcov/ 

• Súťaže v plaveckej zdatnosti 

• Novoročná súťaž v anglickej dáme, finále v marci 

• Turisticko- poznávacia exkurzia do Hainburgu – 2x  

• Fašiangová odveta – florbalový zápas ŠSZČ a APZ 

• „Valentínky“ v stolnom tenise 

• Súťaž v silovom dvojboji/ do 75 kg a nad 75kg/ 

• Turisticko – poznávacia exkurzia do Brana – ČR 

• „ Veľkonočná kačica“- rýchle súťaže v stolnom tenise 

• „Veľká noc vo vode“ – súťažné hry v skákaní do vody a vo vytrvalostnom plávaní 

• Streetbalový zápas ŠSZČ a výber Rače 

• „Rýchlovky“ – denné rýchle súťaže v stolnom tenise 

• Deň detí o zlatky – stolnotenisový kolotoč 

• Záverečmá kvalifikácia a finále v stolnom tenise chlapcov a dievčat, výber pripravený 

na reprezentáciu pre budúci školský rok 2011/2012 

 

Prínosom boli tiež besedy s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života a pravidelné 

návštevy divadelných predstavení, ktorých sme absolvovali v súčte 12. 

 
 
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 
Vzťahy medzi školou, žiakmi a rodičmi boli primerane korektné. Evidovali sme  

pozitívne príklady spolupráce s rodičmi, ale aj príklady negatívne, nie vždy adekvátne danej 

situácii. Takéto  problémy boli predmetom riešenia výchovnej komisie SOŠ a následne boli 

prijímané výchovné opatrenia. 

 Do výchovno-vzdelávacieho procesu vstupovali aj fyzické a právnické osoby, 

prostredníctvom ktorých zabezpečovala škola najmä praktické vyučovanie žiakov. Táto 

spolupráca bola a je na dobrej úrovni, nakoľko zúčastnené strany sa vzájomne informujú 



osobne, ale aj prostredníctvom moderných informačných technológií. Súčasne sú vždy 

pozývaní zástupcovia na rôzne podujatia školy, ako sú záverečné skúšky, medzinárodná 

súťaž a pod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Rady školy pri SOŠ, 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 

3. Koncepcie školy na roky 2009 - 2012 

4. Plánu práce školy SOŠ Na pántoch 9, Bratislava na školský rok 2010/2011 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

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

7. Výchovného programu a Plánu práce ŠSZČ a ŠI na školský rok 2010/2011 

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

informácie o PN zamestnancov, Plnenie ekonomických ukazovateľov školy v školskom 

roku 2010/2011, Vyhodnotenia medzinárodnej súťaže v gastronómii, Informácie 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prerokované v pedagogickej rade dňa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko rady školy 
 
Rada školy pri SOŠ odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi 

SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011. 

 
Prerokované dňa 20. 10. 2011 
 
 
 
……………………….………………………… 
meno a priezvisko – predseda RŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
 
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2010/2011. 

 
 
V Bratislave     ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Pavol Frešo                                                                                                                       
                                                                                                     predseda 
 
 


