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Výpis uznesení zo dňa 15. októbra 2020 

Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho,  
Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

 
 
 
 
U z n e s e n i e   číslo   2/2020 zo dňa 15 októbra 2020                 _________   ____ 

Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho, 
Akademická 13,  
969 15 Banská Štiavnica  

 
berie na vedomie  

 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 
Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 
 

 
Zapísala: Mgr. art. Larisa Gombárová  
Dňa: 15.10.2020     

 
 
 
 
 

        Mgr. art. Larisa Gombárová  
predsedníčka Rady školy pri Strednej priemyselnej 

škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13,    
969 15 Banská Štiavnica 
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Východiská a podklady: 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Plán práce SPŠ Samuela Mikovíniho na školský rok 2019/2020 

4. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a umeleckej rady 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri SPŠ Samuela Mikovíniho 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  

za školský rok 2019/2020 

 
 (1) 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:  Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 

2. Adresa školy: Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

3. Telefónne číslo: 045/6911431                                 faxové číslo: 045/6911432 

4. Internetová adresa: www.mikovini.sk   e-mailová adresa: spravca@mikovini.sk 

5. Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23,  
                         974 01 Banská Bystrica  

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Miroslav Jausch riaditeľ  školy   

Mgr. Radovan Blaho zástupca riaditeľa školy 

 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

        V roku 2019 zaniklo členstvo v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela 
Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica za rodičov Mgr. Márii Urichovej a Martine 
Chmelárovej (ich deti prestali byť žiakmi školy – úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou).  
 

Dňa 25.10.2019 sa na plenárnej schôdzi rodičovského združenia realizovali doplňujúce 
voľby členov rady školy za rodičov. Členkami Rady školy sa stali Mgr. art. Alexandra 
Hrivňáková a Mgr. Janette Hudecová.  Mgr. art. Alexandre Hrivňákovej počas školského roka 
2019/2020 zaniklo členstvo v Rade školy z dôvodu jej začatia pedagogickej činnosti na SPŠ 
Samuela Mikovíniho. Následne sa členkou Rady školy za rodičov žiakov školy stala Zuzana 
Sásiková.  

Členovia rady školy na začiatku školského roka 2019/2020 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Ing. arch. Pavel Fabian predseda zvolený za pedagogických zamestnancov  

2. Mgr. Beáta Chrienová člen zvolená za pedagogických zamestnancov 

3. Lenka Sedláková člen zvolená za ostatných zamestnancov  

4. Ing. Stanislav Riša člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

5. Mgr. Mikuláš Pál člen delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

6. Ing. Beata Gažúrová člen  delegovaná za zriaďovateľa BBSK 

7. Mgr. Maroš Skopal člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

8. 
PaedDr. Miroslava 
Mesiariková 

člen zvolená za rodičov 

9. Mgr. Janette Hudecová člen zvolená za rodičov 

10. Mgr. Alexandra Hrivňáková člen zvolená za rodičov 

http://www.mikovini.sk/
mailto:spravca@mikovini.sk


5 

 

11. Dávid Leštiansky člen zvolený za žiakov školy 
 

Členovia rady školy na konci školského roka 2019/2020 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Ing. arch. Pavel Fabian predseda zvolený za pedagogických zamestnancov  

2. Mgr. Beáta Chrienová člen zvolená za pedagogických zamestnancov 

3. Lenka Sedláková člen zvolená za ostatných zamestnancov  

4. Ing. Stanislav Riša člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

5. Mgr. Mikuláš Pál člen delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

6. Ing. Beata Gažúrová člen  delegovaná za zriaďovateľa BBSK 

7. Mgr. Maroš Skopal člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

8. 
PaedDr. Miroslava 
Mesiariková 

člen zvolená za rodičov 

9. Mgr. Janette Hudecová člen zvolená za rodičov 

10. Zuzana Sásiková  člen zvolená za rodičov 

11. Dávid Leštiansky člen zvolený za žiakov školy 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 

 

Rada školy sa zaoberala Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici za školský rok 
2018/2019, kritériami prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021, návrhmi počtu žiakov prvého 
ročníka v školskom roku 2021/2022, plánom profesijného rozvoja školy, koncepčným plánom 
rozvoja školy na roky 2020 – 2023, zmenami v školskom poriadku, informáciami o zriadení 
Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici a zmenami kritérií hodnotenia predmetov na 
SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktoré boli prijaté v čase mimoriadnej situácie. 
 
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  
 

Predmetové komisie školy:        

PK – všeobecno - vzdelávacie predmety predseda:  Mgr. Beáta Chrienová 

PK – prírodovedné predmety predseda: Mgr. Terézia Nyékiová 

PK – technických odborných predmetov: Ing. Slavomíra Kašiarová PhD. 

PK – umeleckých odborných predmetov: Mgr. art. Zuzana Filipová 

 
Umelecká rada vedúca Mgr. Zuzana Bobová 

 Sekcia triednych učiteľov zodpovedný RNDr. Milan Húska 

Rodičovská rada 7 členov, predsedníčka  Mgr. Andrea Konôpková 
 

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  
 

Poradné orgány pracujú podľa vopred schválených plánov pre školský rok. Tieto sú 

aktuálne dopĺňané podľa potrieb školy. Plány práce rozpracovávajú plán práce školy. Na 

gremiálnych poradách vedenia školy sa podľa plánu práce hodnotia výsledky činnosti 

poradných orgánov. Hodnotenie sa vykonáva na základe ústnej informácie zástupcov 
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poradných orgánov. Písomne sa vyhodnocuje plán práce predmetových komisií a umeleckej 

rady.  

b) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Stav k 15.9.2019      

Ročník 
Počet 
tried 

Trieda Študijný odbor 

Počet žiakov 

v 
študijnom 

odbore 

v 
triede 

v 
ročníku 

z toho  
integro-
vaných 

1. 4. 

I.B biotechnológia a farmakológia 18 18 

73 3 

I.G,Z 
geodézia, kartografia a kataster 11 

17 
životné prostredie 6 

I.D,O,PG 

dizajn – grafický a priestorový dizajn 7 

19 odevný dizajn  6 

propagačná grafika 6 

I.KP,KO,P 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

5 

19 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

4 

propagačné výtvarníctvo 10 

2. 3 

II.B,G 
biotechnológia a farmakológia 19 

28 

75 6 

geodézia, kartografia a kataster 9 

II.,D,KP,PG 

dizajn – grafický a priestorový dizajn 9 

24 
konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

8 

propagačná grafika 7 

II.O,P,Z 

odevný dizajn 6 

23 propagačné výtvarníctvo                                    13 

životné prostredie 4 

3. 4 

III.B biotechnológia a farmakológia 24 24 

74 6 

III.G,KO,KP 

geodézia, kartografia a kataster 12 

26 
konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

7 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

7 

III.D,O,P 

dizajn – grafický a priestorový dizajn 5 

24 odevný dizajn 8 

propagačná grafika 11 

4. 3 

IV.B biotechnológia a farmakológia 24 24 

85 8 

IV.G,Z 
geodézia, kartografia a kataster 15 

26 
životné prostredie 11 

IV.K,O 
 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

8 
16 

odevný dizajn 8 

IV.P,PG propagačné výtvarníctvo                                    10 19 
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propagačná grafika 9 

SPOLU 14   307 23 

Stav k 31.8.2020 
 

Ročník 
Počet 
tried 

Trieda Študijný odbor 

Počet žiakov 

v 
študijnom 

odbore 

v 
triede 

v 
ročníku 

z toho  
integro-
vaných 

1. 4 

I.B biotechnológia a farmakológia 19 19 

73 3 

I.G,Z 
 

geodézia, kartografia a kataster 11 
17 

životné prostredie 6 

I.D,O,PG 

dizajn – grafický a priestorový dizajn 7 

19 odevný dizajn  6 

propagačná grafika 6 

I.KP,KO,P 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

5 

18 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

3 

propagačné výtvarníctvo 10 

2. 3 

II.B,G 
biotechnológia a farmakológia 19 

28 

74 6 

geodézia, kartografia a kataster 9 

 
II.,D,KP,PG 

dizajn – grafický a priestorový dizajn 8 

23 
konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

8 

propagačná grafika 7 

II.O,P,Z 

odevný dizajn 6 

23 propagačné výtvarníctvo                                    13 

životné prostredie 4 

3. 3 

III.B biotechnológia a farmakológia 24 24 

70 6 

III.G,KO,KP 

geodézia, kartografia a kataster 12 

23 
konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

7 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

4 

III.D,O,P 

dizajn – grafický a priestorový dizajn 5 

23 odevný dizajn 7 

propagačná grafika 11 

4. 4 

IV.B biotechnológia a farmakológia 24 24 

83 8 

IV.G,Z 
 

geodézia, kartografia a kataster 15 
25 

životné prostredie 10 

IV.K,O 
 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

7 
15 

odevný dizajn 8 

IV.P,PG 
propagačné výtvarníctvo                                    10 

19 
propagačná grafika 9 
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SPOLU 14   300 23 

Z údajov o počte žiakov školy je zrejmý počet žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Konkrétne ide o žiakov s diagnostikovanou dyslexiou, dysgrafiou, 

dysortografiou, dyskalkúliou, autizmom, telesným postihnutím, chorých a zdravotne oslabených 

a s poruchou aktivity a pozornosti. U piatich žiakov boli diagnostikované dve diagnózy.  

Výchovní poradcovia v spolupráci s triednymi učiteľmi,  rodičmi uvedených žiakov a CPPPaP 

riešili individuálne problémy.  

 
d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm. 2 d) 
 

Do  
ročníka 

Počet 
prihlásených 

žiakov 

Počet 
žiakov, ktorí 

konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet 
žiakov, ktorí 

úspešne 
vykonali 

prijímaciu 
skúšku 

Počet 
prijatých  
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

Počet 
žiakov, ktorí 
nastúpili do 

1.ročníka 

1.roč. SŠ 61 40 40 40 0 37 

 
 

Škola prijímala žiakov do prvého ročníka v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na 
vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

Pri prijímaní žiakov sa zohľadňovali študijné výsledky na základnej škole podľa známok 
z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (povinné, profilové 
a doplnkové predmety), prospech v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých 
predmetov a ďalšie kritériá (predmetové olympiády a celonárodné a medzinárodné súťaže 
súvisiace s príslušným študijným odborom). 
  
e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
Priemerný prospech školy za prvý polrok: 1,93 
Priemerný prospech školy za druhý polrok: 1,76 
 

V zmysle Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa 
a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách 
v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 zmenila škola kritériá i spôsob hodnotenia 
niektorých predmetov. Podmienky vzdelávania na diaľku neumožňovali naplniť ciele týchto 
predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Išlo o predmety najmä praktického vyučovania, 
ktoré musia byť realizované v laboratóriách, odborných učebniach a dielňach vybavených 
prístrojovou technikou, počítačmi so špeciálnym softvérom, materiálom a pomôckami, ktoré žiak 
nemal k dispozícii v domácom prostredí. Pedagogická rada školy tak na návrh predmetových 
komisií odsúhlasila neklasifikovať tieto predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované. Učivo týchto 
predmetov bolo zapracované do obsahu vzdelávania predmetov vyššieho ročníka. Klasifikácia 
ostatných predmetov zostala v záverečnom hodnotení nezmenená. Pre hodnotenie žiakov boli 
stanovené kritériá v jednotlivých predmetoch. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 
výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v škole získavali učitelia najmä z portfólií 
žiackych prác. Podkladmi boli projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce a plnenie 
dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne 
podmienky každého žiaka. Vyučujúci boli v spojení so žiakmi prostredníctvom elektronickej 
komunikácie (EduPage) a realizovalo sa aj online vyučovanie (telekonferenčne). 5 žiaci zo 
subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a koncom augusta boli 
preskúšaní. Jeden z nich zanechal štúdium a štyria postúpili do vyššieho ročníka.  
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Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 2019/2020 

 
 
 
 
Externá časť maturitnej skúšky sa v danom školskom roku nekonala z dôvodu 
prerušenia vyučovania. 
 
 

Predmet 
Počet žiakov 
prihlásených 

na MS 

z toho 
písalo 
EČMS 

Ø žiakov 
v SR v % 

Ø žiakov 
školy v 

% 

slovenský jazyk 
a literatúra 

-- -- -- -- 

anglický jazyk B1 -- -- -- -- 

anglický jazyk B2 -- -- -- -- 

matematika -- -- -- -- 

 

Triedy IV.B IV.G IV.KP IV.O IV.P IV.PG IV.Z Spolu 

Počet žiakov prihlásených na 
MS 

24 14 7 8 10 9 10 82 

Počet žiakov, ktorí neukončili 
posledný ročník v riadnom 
termíne 

x x x x x x x x 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 
MS v riadnom aj 
mimoriadnom termíne 

5 x x x x x x 5 

Počet žiakov, ktorí úspešne 
ukončili MS 

24 14 7 8 10 9 10 82 

Počet žiakov, ktorí majú 
povolenú opravnú maturitnú 
skúšku 

x x x x x x x x 

Počet žiakov, ktorí majú 
povolené opakovať celú MS 
(reprobovaní) 

x x x x x x x x 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,77 2,69 1,79 2,39 1,92 1,78 2,30 2,09 
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Ďalšie štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky je uvedené v nasledovnej 
tabuľke 
 
 
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 
 

Predmet Úroveň 

Počet 
ktorí 

konali 
EČ a 
PFIČ 

(M/Ž) 
PFEČ 

priemer 
PFEČ 
počet 

PFIČ 
priem

er 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 - (17/50) - - - - 15 23 14 15 - 2,43 67 

Anglický 
jazyk 

B2 - (2/3) - - - - 5 - - - - 1,00 5 

Matematika - - (0/1) - - - - 1 - - - - 1,00 1 

Biológia - - (0/1) - - - - 1 - - - - 1,00 1 

Nemecký 
Jazyk 

- - (1/6) - - - - 1 4 - 2 - 2,43 7 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

- - (22/60)  - - - - 44 34 4 - - 1,51 82 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

- - (20/59)  - - - - 17 33 23 6 - 2,23 79 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

- - (22/60)  - - - - 28 37 16 - - 1,88 82 

 
 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 
 
 

Predmet 
Počet 
žiakov 

(M/Ž) 
Známka 

Priemer 
1  2 3  4  5  

Praktická časť 
odbornej 
zložky 

82 (22/60) 44 34 4 - - 1,51 

 
 
 

V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti 
a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne. 
Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 
známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Maturanti, ktorí s priemernou 
známkou nesúhlasili, požiadali školu o ústnu maturitnú skúšku. 
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f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní  (§2 ods.1 písm. f, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov) 
 
V školskom roku 2019/2020 bola realizovaná výučba nasledovných študijných odborov: 
 

 3916 M  životné prostredie 
3692 M  geodézia, kartografia a kataster 
2840 M biotechnológia a farmakológia 
8245 M 05  konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba 
8245 M 09  konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier, staré tlače a knižné 

väzby  
8260 M   propagačné výtvarníctvo   
8261 M propagačná grafika                                           
8298 M   odevný dizajn 
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 

 

Vo všetkých uvedených študijných odboroch sa výučba realizovala podľa Školského 
vzdelávacieho programu SPŠ Samuela Mikovíniho. 

 
 
 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§2ods.1 písm. g) 
 

Ku dňu koncoročnej klasifikácie mala škola 38 pedagogických zamestnancov 
(prepočítaných 33,22) a 10 ostatných zamestnancov (prepočítaných 10). Všetci pedagogickí 
zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady. 

 
 
 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 

Počet zamestnancov  SŠ 48 

Z toho pedagogickí zamestnanci 38 
Z toho ostatní 
zamestnanci 

10 

Z počtu PZ   hospodárka školy 1 

- kvalifikovaní 38 sekretárka 1 

- nekvalifikovaní 0 účtovníčka  1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 školník, kurič 1 
  údržbár  1 

  upratovačky 5 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
 
 

P.
č. 

Meno, 
priezvisko 
pedagóga 

Kvalifikácia Aprobácia/odbor 
Pracovné 
zaradenie 

Kariérny 
stupeň 

1. 
Ing. Miroslav 
Jausch 

Vysoká škola 
poľnohospodársk
a v Nitre, DPŠ, 
funkčné 
vzdelávanie,  
funkčné inovačné 
vzdelávanie              

Ochrana a tvorba 
krajiny 

Riaditeľ 
školy 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

2. 
Mgr. Radovan 
Blaho 

Univerzita Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici – Fakulta 
prírodných vied, 
DPŠ 

Environmentálna 
ekológia 
manažment 

Zástupca 
riaditeľa 
školy 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

3. 
Mgr. MgA. 
Katarína 
Balážová ArtD. 

Fakulta 
humanitných vied 
UMB v Banskej 
Bystrici, 
Fakulta 
výtvarných umení 
VUT v Brne, 
Vysoká škola 
výtvarných umení 
v Bratislave 

Výtvarné umenie 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s II. atestáciou 

4. 
PhDr. Dana 
Bartošová 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave- 
Filozofická 
fakulta 

SJL - občianska 
náuka 

Učiteľ  
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

5. 
Mgr. Lucia 
Bielčiková 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Latinský jazyk, 
Francúzky jazyk 

Učiteľ  
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

6. 
Mgr. Zuzana 
Bobová 

Katolícka 
univerzita 
v Ružomberku, 
Filozofická 
fakulta 

Dejepis – výtvarná 
výchova 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

7. 
Ing. Peter 
Coplák 

Žilinská 
univerzita 
v Žiline, Fakulta 
prevádzky 
a ekonomiky 
dopravy a spojov, 
DPŠ 

Automatizované 
informačné systémy 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

8. 
Mgr. František 
Domitrek 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave 
Filozofická 
fakulta 

Anglický jazyk – 
nemecký jazyk 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 
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9. 
Ing. Milan 
Drengubiak  

Vojenská 
akadémia 
Antonína 
Zápotockého v 
Brne, DPŠ 

Geodézia a 
kartografia 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

10. 
Ing. arch. Pavel 
Fabian 

Slovenská 
vysoká škola 
technická 
v Bratislave, 
Fakulta 
architektúry, DPŠ 

architektúra 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

11. 
Mgr. art. Zuzana 
Filipová 

Akadémia umení 
v Banskej Bystrici 
– Fakulta 
výtvarných 
umení, DPŠ 

Výtvarné umenie  

Učiteľ 
odborných 
výtvarných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

12. 
Mgr. art. Marek 
Galbavý ArtD. 

Akadémia umení 
v Banskej Bystrici 
– Fakulta 
výtvarných umení 
DPŠ 

Výtvarné umenie 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s II. atestáciou 

13. 
Mgr. art. Larisa 
Gombárová 

Vysoká škola 
výtvarných umení 
v Bratislave,  
DPŠ 

Výtvarné umenie, 
módne návrhárstvo 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

14. 
RNDr. Milan 
Húska 

Univerzita P.J. 
Šafárika v 
Košiciach 

MAT - FYZ 

Učiteľ  
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

 
15. 

 

Mgr. Alexandra 
Hrivňáková 

 
Univerzita 
Konštantína 
filozofa v Nitre 
 
 

Psychológia, výtvarná 
výchova 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec  

16. 
Ing. arch. Ivan 
Hrušovský 

Slovenská 
vysoká škola 
technická 
v Bratislave, 
Fakulta 
architektúry, DPŠ 

architektúra 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

17. 
Mgr. Beáta 
Chrienová  

Pedagogická 
fakulta v Nitre,  
špecializačné 
štúdium ETV 

SJL, OBN, ETV 

Učiteľ 
všeobecno – 
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

 
 

18. 
 
 

Ing. Slavomíra  
Kašiarová, PhD. 

Slovenská 
vysoká škola 
technická 
v Bratislave – 
Chemickotechnol
ogická fakulta, 
DPŠ   

Chemicko-
technologické 
predmety 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s II.atestáciou 
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19. 
Mgr. Veronika  
Kollárová 

 

Univerzita Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici –
Pedagogická 
fakulta  
 
 

Učiteľstvo výtvarného 
umenia 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

20. 
Ing. Dalibor 
Kostra 

Slovenská 
technická 
univerzita 
v Bratislave – 
Stavebná fakulta, 
DPŠ 

Geodézia a 
kartografia 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec  

21. 
Ing. Martin 
Melich 

Slovenská 
poľnohospodársk
a univerzita Nitra, 
Fakulta 
biotechnológií 
a potravinárstva 

Agropotravinárstvo 
Spracovanie 
poľnohosp. produktov 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

 
 

22. 
 
 

Ing. Anna 
Melichová 

Vysoká škola 
strojná a textilná 
v Liberci, fakulta 
textilná, DPŠ 

Technológia textilu a 
odevníctva 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

23. 
Ing. arch. Marcel 
Mészáros 

Slovenská 
vysoká škola 
technická 
v Bratislave, 
Fakulta 
architektúry 

architektúra 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

24. 
Ing. Ingrida 
Miháliková 

Technická 
univerzita 
v Košiciach – 
Fakulta baníctva, 
ekológie, riadenia 
a geotechnológií,  
DPŠ 

Meračstvo, geodézia 
a kartografia 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

 
 

25.  
 
 

Mgr. Terézia 
Nyékiová 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave – 
Matematicko-
fyzikálna fakulta, 
DPŠ,1.kval.skuška 

Matematika - 
informatika 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

26. 
Mgr. Martin 
Prokein 

Univerzita Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici – Fakulta 
humanitných vied 

Telesná výchova – 
geografia 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

 
 
27. 

 

Mgr. art. Elena 
Rajčanová 

Vysoká škola 
výtvarných umení 
v Bratislave, DPŠ 

Výtvarné umenie – 
maľba 
 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

28. 

 
MgA. Marianna 
Rievaj 
 

Pardubická 
univerzita 
Fakulta 
reštaurovania 
Litomyšl 

Výtvarné umenie 
Reštaurovanie 
knižnej väzby 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 
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29. 
 
Akad. mal.  
Marián Ruman 

Vysoká škola 
výtvarných umení 
v Bratislave, DPŠ 

Výtvarné umenie 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

30. 
Mgr. art. Ivan 
Slovenčák 

Akadémia umení 
v Banskej Bystrici 
– Fakulta 
výtvarných 
umení, DPŠ 

Výtvarné umenie  
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

31. 
Ing. Ľubomír 
Šlauka 

Slovenská 
vysoká škola 
technická 
v Bratislave, 
Strojnícka 
fakulta, DPŠ 

Stroje a zariadenia 
pre chemický 
priemysel 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

32. 
Ing. Elena 
Šlauková PhD. 

Slovenská 
technická 
univerzita 
v Bratislave – 
Katedra 
inžinierskej 
pedagogiky a 
psychológie, DPŠ 

Kvasná chémia 
a biologické 
inžinierstvo 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s II.atestáciou 

33. 
Mgr. Tatiana 
Štepáneková 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave – 
Matematicko-
fyzikálna fakulta, 
rozširujúce 
štúdium TEA 

Matematika – branná 
výchova 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích  
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

34. 
PhDr. Michal 
Švec 

Prešovská 
univerzita 
v Prešove – 
Filozofická 
fakulta 

ANJ, DEJ 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

35. 
Mgr. Martin 
Martinka 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 
Katolícka teológia 

NAV 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

36. Ing. Jozef Urban 

Slovenská 
vysoká škola 
technická 
v Bratislave – 
Chemickotechnol
ogická fakulta, 
DPŠ 

Procesy, zariadenia 
a automatizácia 
chem. výroby 

Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

37. 
RNDr. Valentína 
Vajsová 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, DPŠ 

Inžinierska geológia 
Štátna jazyková 
skúška - ANJ 

Učiteľ 
všeobecno-
vzdelávacích 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

38. 
RNDr. Zdenka 
Zupková 

Univerzita Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici, Fakulta 
prírodných vied 

BIO - CHEM 
Učiteľ 
odborných 
predmetov 

Pedagogický 
zamestnanec 
s I. atestáciou 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 
 

V tabuľke uvádzame predmety, ktoré boli v školskom roku 2019/2020 neodborne vyučované, 
ostatné predmety boli vyučované odborne. 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet/hod. 

Etická výchova 1/2 

Občianska náuka 2/5 

Telesná a športová výchova 1/4 

Spolu hodín  11 

 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 
 

Predmet SJL ANJ NEJ OBN ETV MAT EKN KAJ KNJ CVM TSV BIZ 

Celkový 
počet 
hodín 

39 46 3 9 4 24 7 8 2 2 24 2 

Odborne 
odučených 

39 46 3 4 2 24 7 8 2 2 20 2 

Neodborne 
odučených 

x x x 5 2 x x x x x 4 x 

 
 

Predmet AZK SFK PRT GEO NAV FYZ CHEM LAJ BZK TEC BIO OKM 

Celkový 
počet 
hodín 

4 2 4 2 2 10 7 2 5 28 2 6 

Odborne 
odučených 

4 2 4 2 2 10 7 2 5 28 2 6 

Neodborne 
odučených 

x x x x x x x x x x 
 
x 
 

 
x 
 

 
 

Predmet INF API ANCH CHLC ZAT CHEY TOX TLF BIT FYCH PNO 

Celkový 
počet 
hodín 

15 17 4 20 1 5 1 3 5 2 
 
x 

Odborne 
odučených 

15 17 4 20 1 5 1 3 5 2 x 

Neodborne 
odučených 

x x x x x x x x 
 
x 
 

 
x 
 

 
x 

 
 

Predmet MBI FAR BICH PRA BIC ZUP TOP ORCH TCK STZ NAM EKE 

Celkový 
počet 
hodín 

2 4 7 102 3 2 3 4 4 3 2 
 

3 

Odborne 
odučených 

2 4 7 102 3 2 3 4 4 3 2 3 

Neodborne 
odučených 

x x x x x x x x x x x x 



27 

 

Predmet KOO SZP MOO DEJ DVK DKK ZAF TED PIS KTD HDV ODK 

Celkový 
počet 
hodín 

8 2 2 6 20 1 2 1 8 8 4 8 

Odborne 
odučených 

8 2 2 6 20 1 2 1 8 8 4 8 

Neodborne 
odučených 

x x x x x x x x x x x x 

 

Predmet FIK NAR IMT VYP ODD INT GED POG VYG PCV CVM 

Celkový 
počet 
hodín 

22 17 1 24 10 6 12 10 4 7 
 

2 

Odborne 
odučených 

22 17 1 24 10 6 12 10 4 7 
2 

Neodborne 
odučených 

x x x x x x x x x x x 

 
 

Predmet POP GIS GEV MAP AGI AZP FOT DPZ DEG OPR KAR ODP 

Celkový 
počet 
hodín 

3 4 10 4 2 4 2 2 2 48 1 2 

Odborne 
odučených 

3 4 10 4 2 4 2 2 2 48 1 2 

Neodborne 
odučených 

x x x x x x x x x x x x 

 
 
Skratky vyučovacích predmetov: 
 

SJL Slovenský jazyk a literatúra EKN Ekonomika 

ANJ Anglický jazyk API Aplikovaná informatika 

NEJ Nemecký jazyk VYT Výpočtová technika 

KAJ Konverzácia v anglickom jazyku ANCH Analytická chémia 

KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku CHLC Chemické laboratórne cvičenia 

LAJ Latinský jazyk ZAT Základy technoógie 

ETV Etická výchova CHEY Chemické výpočty 

NAV Náboženská výchova TOX Toxikológia 

DEJ Dejepis TLF Technológia liekových foriem 

OBN Občianska náuka BIT Biotechnológia 

GEO Geografia MBI Mikrobiológia 

FYZ Fyzika FAR Farmakológia 

CHEM Chémia BICH Biochémia 

BIO Biológia PRA Prax 

MAT Matematika ORCH Organická chémia 

CVM Cvičenia z matematiky FYCH Fyzikálna chémia 

INF Informatika VYP Výtvarná príprava 

TSV Telesná a športová výchova ODD Odevný dizajn 

BIC Biológia človeka ZAF Základy fotografovania 

BIZ Biológia živočíchov TED Technologická dokumentácia 

MZP Monitoring životného prostredia PIS Písmo 

PNO Právne normy KTD Kaligrafia a techniky dekorovania 
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TOP 
Technológia ochrany životného 
prostredia 

HDV 
Historické dokumenty výtvarne 
spracované 

BZK Biotické zložky krajiny ODK Odborné kreslenie 

TCK Technické kreslenie ODT Odevná tvorba 

STZ Stroje a zaridenia MOO Modelovanie odevov 

SFK Stresové faktory v krajine IMT Intermediálna tvorba 

AZK Abiotické zložky krajiny DVK Dejiny výtvarnej kultúry 

SZP Stavby v životnom prostredí DKK Dejiny knižnej kultúry 

NAR Navrhovanie GIS Geografické informačné systémy 

ZEK Základy ekológie MAP Mapovanie 

ZKE Základy krajinnej ekológie VYG Výpočtová grafika 

GED Geodézia POG Počítačová grafika 

DEG Deskriptívna geometria PCV Praktické cvičenia 

POP Pozemkové právo PRT Priestorová tvorba 

GEV Geodetické výpočty INT Interiérová tvorba 

AGI Aktualizácia geodetických informácií ODP Ochrana a dokumentácia pamiatok 

FOT Fotogrametria NAM Náuka o materiáli 

KAR Kartografia KOO Konštrukcia odevov 

DPZ Diaľkový prieskum zeme ZUP Základy umeleckej prezentácie 

AZP Automatizácia zobrazovacích prác OKM Odborné kreslenie a modelovanie 

TEC Technológia OPR Odborná prax 

FIK Figurálne kreslenie   
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
    za školský rok 2019/2020 
 
 MgA. Marianna Rievaj, Ing. Martin Melich a Mgr. Veronika Kollárová úspešne ukončili 
v školskom roku 2019/2020 adaptačné vzdelávanie. 

MgA. Marianna Rievaj štúduje doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 

Ing. Martin Melich študuje doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme na 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 

Údaje o aktivitách organizovaných školou 

Workshop – Grafické techniky / Ostravská univerzita (14.-18.10.2019) 

Exkurzia  - STU Bratislava (IV.G) (25.10. 2019) 

Exkurzia Atlantis Levice (2.10.2019) 

Exkurzia / Múzeum farmácie  (9.10.2019) 

EX – trémisti / interaktívne divadlo s extrémistickou témou (22.10.2019) 

Hamlet - Divadlo Kontra (8.11.2019) 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka (5.12.2019) 

Prezentačná akcia s propagáciou študijných odborov V. Krtíš (3. – 4.12.2019) 

Deň otvorených dverí (4.- 5.12.2019) 

Vianočné trhy (18.12.2019) 

Vianočný kultúrny program (19.12.2019) 

Krst knihy V. Bárta (14.12. 2019) 

Deň učiteľov (26.3.2019) 

Výchovný koncert Klub 27 s protidrogovou tematikou (7.2. 2020) 

Lyžiarsky výcvik (17. – 21. 2. 2020) 

Vydávanie školského časopisu Academia (celoročne) 

Chem Star súťaž pre žiakov ZŠ 
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Údaje o aktivitách, do ktorých  sa škola zapojila 

Salamandrový sprievod – udržiavanie tradícií    (6.9.2019) 

Jesenná univerzita architektúry (1.-8.9.2019) 

Slávnostný šachtág – deň baníkov, hutníkov a energetikov v Banskej Štiavnici   (5.9.2019) 

Vedecký veľtrh – Výskumník Eurovea Bratislava (13.9.2019) 
Celoslovenská verejná finančná zbierka Biela pastelka  (20.9.2019) 

Ekotopfilm – premietanie environmentálnych filmov (10.10.2019) 

„Trať mládeže“ prednáška o výstavbe Trate mládeže (prezentácia fotofrafií a prednáška) 

Zenit BB – súťaž umeleckých grafikov 

Celoslovenská súťaž EwoBox (návrh loga SAŽP) (18.10. 2019) 

Spomienková akcia a osadenie pamätnej tabule – Scopoli (24.10.2019)  

Medzinárodný workshop „Migrácia“ s divadlom Thália Zvolen (4. – 11.11. 2019) 

Burza stredných škôl – Bánovce nad Bebravou (7.11. 2019) 

Burza stredných škôl – R. Sobota (21.11.2019) 

Burza stredných škôl – Levice (21.11.2019) 

Burza stredných škôl – Žiar nad Hronom (26.11.2019) 

Burza stredných škôl – Martin (26.11.2019) 

Súťaž Expert (28.11. 2019) 

Interstudy – prednáška o štúdiu v zahraničí (13.12. 2019) 

Olympiáda z anglického jazyka (15.1. 2020) 

Futsal -  chlapci (21.1. 2020) 

Prednáška: Dobrovoľníctvo a jeho možnosti /Skautský dom B.Štiavnica (28.1. 2020) 

Stolný tenis (krajské kolo) (13.2. 2020) 

„Hviezdy sú tiché“ divadelné predstavenie na tému holokaust (18.2. 2020) 

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo (20.2. 2020) 

Environmentálna prednáška / SPU Nitra (13.3. 2020) 

Stolný tenis /chlapci (4.3. 2020) 

Súťaž EXPERT  (28.11.2019) 

Interstudy – prednáška o štúdiu v zahraničí (13.12. 2019) 

Olympiáda z anglického jazyka (15.1.2020) 

Futsal -  chlapci (21.1.2020) 

Prednáška: Dobrovoľníctvo a jeho možnosti /Skautský dom B.Štiavnica (28.1.2020) 

Stolný tenis krajské kolo (13.2.2020) 

„Hviezdy sú tiché“ divadelné predstavenie na tému holokaust (18.2.2020) 

 
V školskom roku 2019/2020 škola realizovala 1 účelové cvičenie pre žiakov 1. 

ročníka, 1 účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka a kurz na ochranu života a zdravia pre 
žiakov 3. ročníka. Ich náplňou bolo riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana, 
zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy.  

Škola organizovala pre žiakov lyžiarsky výcvik (2. ročník). 
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i) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach      
 

Názov súťaže, 
olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

počet 
žiakov 

Umiestnenie   
(miesto) 

počet 
žiakov 

Umiestnenie   
(miesto) 

počet 
žiakov 

Umiestnenie   
(miesto) 

Chem. olympiáda - B -- -- 2 13., 14. -- -- 

Chem. olympiáda - C -- -- 8 
10., 14., 16., 
17., 20., 21., 

23., 24.  
-- -- 

Chem. olympiáda - E,F  -- -- -- -- 6 
5., 6., 7., 9., 

14., 16. 

Olympiáda v ANJ 1 5. -- -- -- -- 

SOČ 12 
1., 1., 1., 1., 2., 1., 
1., 1., 2., 1., 1., 1. 10 

2., 1., 2., 1., 3., 
1., 3., 2., 2., 1. 

2 3. 

Expert  5 
14., 16., 20., 26., 

32. -- -- -- -- 

Florbal/chlapci 6 2. -- -- -- -- 

Stolný tenis/chlapci 3 1. -- 4.   

Stolný tenis/dievčatá 3 2. -- -- -- -- 

Cezpoľný beh/chlapci 4 3. -- -- -- -- 

Cezpoľný beh /dievčatá 4 2. -- -- -- -- 

Futsal/chlapci 7 2. -- -- -- -- 

Basketbal/chlapci 8 2. -- -- -- -- 

Bedminton/chlapci 2 3. -- -- -- -- 

Bedminton/dievčatá 2 1. -- 5. -- -- 

Volejbal/chlapci 7 3. -- -- -- -- 

Volejbal/dievčatá 7 2. -- -- -- -- 
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Reprezentácia školy – úspechy žiakov v školskom roku 2019/2020: 
 

 

Lukáš Hrnčiar – IV.B - SOČ 3. miesto v celoštátnom kole 
 
Alica Janovičová – III.Z - SOČ, 2. miesto v krajskom kole 
 

Tomáš Bašta – IV.B - SOČ, 2. miesto v krajskom kole 
 
Sára Mišútová - III.Z - SOČ, 1. miesto v krajskom kole 
 

Martin Slížik - III.Z - SOČ, 1. miesto v krajskom kole 
 
Marek Obrcian – IV.G - SOČ, 2. miesto v krajskom kole 
 
Michaela Murinčeková – IV.Z - SOČ, 3. miesto v krajskom kole 
 
Veronika Pipíšková - III.Z - SOČ, 3. miesto v krajskom kole 
 
Marek Mojžiš - III.Z - SOČ, 2. miesto v krajskom kole  

 
Dominika Kružliaková, Viktória Babjaková – III.D  SOČ, 1. miesto v krajskom kole 
 
Matúš Tomášik – III.B - 5. miesto, Chemická olympiáda celoslovenské kolo 
 
Michaela Smilková - III.B - 6. miesto, Chemická olympiáda, celoslovenské kolo 
 
Beata Pradlovská – III.B - 7. miesto, Chemická olympiáda, celoslovenské kolo 
 
Viktória Tymčuková - III.B - 9. miesto, Chemická olympiáda, celoslovenské kolo 
 
Matej Šípoš    -  II.B - 14. miesto súťaž Expert (O12) 

 
Hudec Jakub  -  II.PG -  16. miesto súťaž Expert (O12) 

Foľková Alexandra   II.Z -  32. miesto súťaž Expert (O12) 

Kečkár Patrik    III.G - 20. miesto súťaž Expert (O34) 

Ridzoňová Nela Marianna   III.B - 26. miesto súťaž Expert (O34) 
 

Stolný tenis/chlapci – 4. miesto krajské kolo 

Bedminton/dievčatá - 5. miesto krajské kolo 

 

Úspešní riešitelia súťaže Expert  

Súťaž EXPERT: 28.11.2019 - 50 žiakov súťažilo celkovo v dvoch kategóriách. 
Koordinátorkou súťaže je Mgr. Štepáneková. V deň súťaže  administráciu zabezpečili Mgr. 
Štepáneková a Mgr. Nyékiová. 
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Výsledky jednotlivcov do 50. miesta v jednotlivých témach: 

 

Expert O34      

 Kečkár Patrik III.G Svetobežník 11.  

 Ridzoňová Nela Marianna III.B Do you speak English ? 17.  

 Kečkár Patrik III.G Od Dunaja k Tatrám 22. 

 Ridzoňová Nela Marianna II.B Tajomstvá prírody 24. 

 Santusová Daniela III.B Mozgolamy 31.  

 Kvapil Milan III.B Mozgolamy 42. 

 Ziman Šimon III.G Svetobežník 43. 

 Rusnáková Bianka IV.B Mozgolamy 50. 

 Mojžiš Marek IV.Z Od Dunaja k Tatrám 54. 

 
 

      

Expert O12      
 Foľková Alexandra II.Z Tajomstvá prírody 1. 

 Šípoš Marcel II.B Mozgolamy 10.  

 Hudec Jakub II.PG Do you speak English ? 10. 

 Mandáček Matúš I.B Tajomstvá prírody 18.  

 Šípoš Marcel II.B Do you speak English ? 26. 

F Hudec Jakub II.PG Tajomstvá prírody 26. 

 

 

Celkové poradie: 

Expert O12 Trieda Miesto Expert O34 Trieda Miesto 

Šípoš Marcel II.B 14. Kečkár Patrik III.G 20. 

Hudec Jakub II.PG 16. Ridzoňová Nela Marianna III.B 26. 

Foľková Alexandra II.Z 32.    
 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 
 

Škola sa opakovane zapája do výziev programu Erasmus, konkrétne v programe 
mobility študentov a zamestnancov v odbornom vzdelávaní. Vo februári 2020 bola podaná 
žiadosť na výzvu 2020, avšak projekt, vzhľadom na nedostatok financií, skončil na 
rezervnom zozname, čo v praxi znamená, že bude schválený v prípade odstúpenia inej školy 
so schváleným projektom.   

V januári 2020 bol schválený projekt Erasmus plus z roku 2019,  ktorý tiež pôvodne 
skončil na rezervnom zozname. Ide o 3 mobility do 3 krajín – Španielsko, Írsko a Česko. 
Keďže pandemická situácia pozastavila i realizáciu mobilít, požiadali sme o predĺženie 
obdobia realizácie projektu o jeden rok. V súčasnosti čakáme na ďalší vývoj situácie 
a usmernenia,  kedy a či budeme môcť pokračovať v realizácii schváleného projektu. 

Rovnaká situácia nastala aj pri medzinárodnom projekte Life education - LARP 
s divadlom Thália a ich partnermi z Poľska, kde bol výmenný pobyt pozastavený a čakáme 
na vývoj situácie a následné pokyny. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  
 
 

Štátna školská inšpekcia vykonala na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici 
komplexnú inšpekciu v dňoch od 18.4.2016 do 22.4.2016. Jej výsledky sme uviedli v Správe 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016.  
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)    
                

Hlavná budova školy 

2 telocvične 

šatňa 

umyváreň 

12 kmeňových tried 

14 odborných učební 

1 knižnica 

1 striedacia miestnosť pre delené vyučovanie 

3 učebne výpočtovej techniky 

1 učebňa počítačovej grafiky 

9 kabinetov 

5 kancelárií a zborovňa 

2 miestnosti pre školníka a upratovačky 

školský bufet 

dielňa na omietky a štukovú výzdobu 

2 dielne na reštaurovanie papiera 

1 konfekčná dielňa 

2 dielne propagačného výtvarníctva 

Budova laboratórií  

1 knižnica 

1 trieda kmeňová 

2 odborné učebne 

4 chemické laboratóriá 

ateliér 

sklad chemikálií a skla 

aula 

2 kabinety 

sklad pre študijný odbor geodézia, kartografia 
a kataster 

sklad pre študijný odbor odevný dizajn 

Grafická dieľňa 

sklad maturitných prác umeleckých odborov 

Budova III. 

2 odborné učebne 

1 výdajňa stravy 

5 izieb 

1 telocvičňa - posilňovňa 

umyváreň 

šatňa 

3 kabinety 

3 dielne na omietky a štukovú výzdobu 

byt školníka 
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Pre školu bol zakúpený materiál na rozvoj školy, bežnú prevádzku a údržbu školy.  
Bližšia špecifikácia:  

  
 

Zoznam majetku zaradeného do majetku školy od 1.9.2019 do 31.8.2020 
 

 

Názov majetku                 Hodnota v €   
 
Vybavenie odboru odevný dizajn 
 - tabuľa magnetická 120x180 cm     152,40 
 - šijací stroj JUKI MO 6814S                780,00 
  
Vybavenie odboru propagačné výtvarníctvo 
- stojankový skener Czur ET 16 Plus     422,05 
 
Vybavenie odboru dizajn grafický a priestorový  
- 3D tlačiarne Prusa MINI - 2 ks                765,00 
   
 
Vybavenie odboru biotechnológia a farmakológia 
- výveva membránová s kompresorom                        888,00 
  
Vybavenie laboratória biotechnológie 
- nábytkom - skrinky, stoly, digestor  ...          17 277,63 
 
 
Vybavenie odboru geodézia, kartografia a kataster 
 - totálna stanica LEICA TCR803                      1 698,00 
 
Vybavenie školy výpočtovou technikou 
- počítače HP ProDesk 600 G1 i5 – 16 kusov                     3 908,80 
- projektor Epson EB-S05, 3LCD – 2 kusy    700,00 
 
Vybavenie odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo 
- teplovzdušná pištoľ 2000W        52,98 
- Makita vibračná brúska BO4557       44,93 
 
Vybavenie knihárskej dielne 
- pásová brúska Proxxon Micromot     111,15 
 
 
Pre potreby školy boli zakúpené: 
    
- nerezové stojany s dávkovačom dezinfekcie – 6 kusov             864,00 

- teplomery Thermometer Model 306 – 2 kusy               140,00 

- napichovacia tabuľa Univerzal 100x150 cm do zborovne    90,72 

- makita okružná píla HS7601 190 mm – údržbár   149,90 

- počítače PCRF HP Compaq+LCD pre hospodársky úsek – 2 ks 750,20 

- tlačiareň Canon PIXMA G4411 na sekretariát              274,00 

- aSc Dochádzka – evidencia dochádzky    459,00 
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- snežná fréza VILLAGER VST 70     699,00 

- elektrické ohrievače vody – 2 ks     416,00 

- vysávače WD 4 pre upratovačky – 2 ks    274,00 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  
 
Škola prikladá správu:  

1. o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok: viď príloha č. 1 
2. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy: 

 

Dotácia za mesiace 1-10/2019   € 6.912,- 

Dotácia za mesiace 11-12/2019   € 1.453,- 

SA:   € 8.365,- 

 
Suma finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy bola použitá na 

zabezpečenie plynulého chodu krúžkov a na financovanie odmien za ich vyučovanie. 
 
 

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:   
 

Čerpanie z fondu RZ v školskom roku 2019/2020 
 

 

 

Celková vyzbieraná suma   6721,00 

 

Čerpanie podľa plánovaného rozpočtu, 
SPOLU   4423,55 

 
Príspevok na študijné odbory spolu   1091,55 

 

Príspevok na propagáciu a prezentačné 
akcie   156,26 

 

Odmeny žiakom - vyznamenaní, 
reprezentanti   1033,50 

 
Športové  súťaže,  39,27 

139,27 

 
                 potreby, 100,00 

 
                 plaváreň 0,00 

 
CHO   131,90 

 
Geodetická súťaž   0,00 

 
SOČ   95,35 

 
Terénne cvičenie   0,00 

 
Súťaž "Svet okolo nás"    0,00 

 
Matematický Klokan    144,80 

 
  EXPERT 

 
200,90 

 
Príspevok na maturitné skúšky   11,60 

 
Kultúrne podujatia exkurzie   0,00 

 
Imatrikulácie   108,30 

 
Iné zo schválenej rezervy   0,00 

 
Poistenie žiakov   1310,12 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  
 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v školskom roku 
2019/2020 pokračovala v napĺňaní cieľa - zvyšovať kvalitu vzdelávania hlavne v oblasti 
odborných vyučovacích predmetov v spojitosti so zlepšovaním čitateľskej gramotnosti 
a rozvoji jazykových zručností žiakov. Došlo k ešte lepšiemu prepojeniu odborných 
a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Pokračovali sme tiež v úzkej spolupráci s vysokými 
školami a zamestnávateľmi (exkurzie, workshopy). Všetky aktivity prispeli k úspechom, ktoré 
žiaci získali hlavne v SOČ, ale aj v chemickej olympiáde. Vyučujúci anglického jazyka sa 
zamerali na odbornú terminológiu, čím sú žiaci vo väčšej miere pripravení uplatniť sa na trhu 
práce aj v zahraničí. Počas školského roka sme si stanovili aj ďalší cieľ, a to zlepšiť 
pripravenosť učiteľov na prípadnú druhú vlnu pandémia, ktorá by bola spojená s opätovným 
prerušením vyučovania. Z tohto dôvodu vyučujúci absolvovali školenie v oblasti používania 
informačných technológií pri vyučovaní na diaľku.  

 
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.1 písm. 
o).   

Silné stránky Slabé stránky 

 Atraktívnosť študijných odborov 

 Schopnosť permanentne vytvárať nové 
študijné odbory podľa požiadaviek trhu 
práce 

 Materiálna vybavenosť 

 Vysoká kvalifikovanosť zamestnancov 

 Bohaté skúsenosti a praktické 
zručnosti učiteľov 

 IKT 

 Uplatnenie absolventov na trhu práce 

 Záujem školy o poskytovanie kvalitných 
informácií o možnosti štúdia na škole 
pre žiakov ZŠ a rodičov 

 Záujem školy zvýšiť atraktivitu štúdia 
a zlepšiť prezentáciu školy v rámci SR 

 Záujem školy vytvoriť kapacity pre 
poskytovanie kariérneho poradenstva 

 Zapojenie školy v projektoch EÚ 

 Organizovanie workshopov 
a seminárov s odborníkmi z praxe 

 Sťažená dopravná dostupnosť  

 Nedostatočná výška finančného 
normatívu na žiaka 

 Nedostatok informácií o dopyte po 
povolaniach a zamestnaniach zo 
strany zamestnávateľov 

 Starostlivosť o historické objekty školy 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 Podpora uplatnenia absolventov na 
trhu práce 

 Účasť študentov na krúžkovej činnosti 
a SOČ 

 Zabezpečenie odbornej praxe 
v podnikoch v SR i v zahraničí 

 Podpora získania vedomostí 
a zručností v IKT 

 Podpora účasti žiakov na súťažiach  

 Propagácia školy  

 Aktívnejšia spolupráca s vysokými 
školami a zamestnávateľmi 

 Demografický vývoj 

 Nedostatočná motivácia žiakov 
k jednotlivým aktivitám a príležitostiam 

 Nezáujem žiakov a rodičov o štúdium 
na stredných odborných školách 
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium   (§ 2 ods. 1 pís. p) 
 

Na ÚPSVaR bolo evidovaných 19 nezamestnaných absolventov SPŠ Samuela 
Mikovíniho (5/2020).  
 
 (2) Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na nadštandardnej úrovni. 

Tiež sú dodržané podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Organizácia vyučovania umožňuje optimálne dodržiavanie fyziologických, psychických 
a hygienických potrieb žiakov.  

 
      b)  Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

V školskom roku 2019/20 pracovalo 271 žiakov v 23 krúžkoch zahrňujúcich športové, 
kultúrne, jazykové a odborné oblasti. Z krúžkov môžeme uviesť krúžok stredoškolskej 
odbornej činnosti (SOČ), chemickej olympiády, cudzích jazykov, matematiky a informatiky, 
geodetický krúžok, krúžok šitia a ručných techník, biologický krúžok, športové hry, príprava 
na MS zo SJL, internet a multimédiá, tvorba školského časopisu, výtvarný a reštaurátorský 
krúžok a krúžok školskej kapely. Práca v krúžkoch prispela k dosiahnutiu výsledkov 
v predmetových olympiádach a súťažiach, ktoré sme už uviedli.  
 
 
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 

Rodičovská rada, zložená zo zástupcov rodičov z jednotlivých tried, pracovala 
priebežne počas celého školského roka. Na svojich zasadnutiach jej členovia riešili aktuálne 
problémy: spolupráce školy a rodičov, finančné zabezpečenie školy, výchovno - vzdelávacie 
problémy žiakov. Rodičovská rada zvolala jedno celoškolské rodičovské združenie. 
V spolupráci s rodičovskou radou škola zabezpečuje odborné exkurzie a praxe žiakov. 
 
 
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

Škola spolupracuje s právnickými osobami na odborných aktivitách (prednášky, 
semináre, odborné praxe, exkurzie alebo workshopy). Tie boli v priebehu druhého polroku 
v danom školskom roku čiastočne obmedzené z dôvodu pandemickej situácie. 
 
 
Spolupracovníci  našej  školy: 
 
Evonik Fermas Slovenská Ľupča – exkurzie, praxe 
Galvex s.r.o., Banská Bystrica – exkurzie, praxe 
Alpha medical laboratórium klinickej biochémie a hematológie Martin – praxe 
CMK s.r.o. Žarnovica – praxe 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica, centrálny laboratórny 
komplex, pracovisko klinickej biochémie – praxe 
Analpo, s.r.o., Zvolen – praxe  
Lekáreň Flora s.r.o., Žiar nad Hronom – praxe  
Lekáreň u zeleného hada, Zvolen – praxe  
Vartex s.r.o., prevádzka lekáreň Šalvia, Krupina – praxe 
Lekáreň Dr. Max , Hronská 2, Zvolen – praxe 
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen – praxe 
Lekáreň Poľana s.r.o., Detva – praxe 
Pivovar Steiger, a.s. – exkurzia, praxe 
Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica – praxe  
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Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  Žiar nad Hronom – exkurzia, praxe  
Thermosolar s.r.o. Źiar nad Hronom - exkurzia 
TU Zvolen – odborné prednášky 
Národné lesnícke centrum Zvolen – praxe 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom – praxe 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš – praxe 
Vojenský topografický ústav,  Banská Bystrica - exkurzia 
Okresný úrad Banská Štiavnica, katastrálny odbor – exkurzia, praxe  
Okresný úrad Krupina, katastrálny odbor – praxe  
Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor – praxe 
Geodézia Levice s.r.o., Levice, geodetická kancelária – praxe  
Esprit s.r.o., Banská Štiavnica – praxe  
Geodetické služby s.r.o., Žiar nad Hronom – praxe 
Geodézia Žilina, a.s. – praxe 
Geodetická kancelária Ing. Ján Mojička, Banská Štiavnica - praxe 
ALLGEO, geodetické služby s.r.o., Banská Štiavnica – praxe 
Geodet spol. s r.o., Zvolen – praxe  
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica - vstup do múzeí, galérie, prednášky, praxe 
Slovenský národný archív Bratislava – prednáška, praxe 
Univerzitná knižnica Bratislava – praxe 
Slovenská národná knižnica, Martin – praxe 
Tekovské múzeum Levice – praxe 
Poľovnícke múzeum vo sv. Antone – praxe 
Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – reštaurovanie kníh 
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci – spolupráca pri reštaurovaní kníh 
Fakulta reštaurovania Litomyšl – exkurzia, workshopy 
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica - reštaurovanie kníh 
ECAV Banská Štiavnica - reštaurovanie kníh 
Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica – praxe 
Slovenská národná galéria, Zvolenský zámok, Zvolen – praxe 
Slovenská národná knižnica, Martin – praxe 
Štátna opera Banská Bystrica – exkurzia, praxe 
Slovenka - Silver s.r.o. – praxe, exkurzia 
Klemo s.r.o., Zvolen – praxe  
Ateliér s.r.o., Krupina – praxe  
Creative studio s.r.o., Bojnice – praxe 
Mesto Banská Štiavnica, oddelenie kultúry – praxe 
Pro Design s.r.o., Zvolen – praxe 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – praxe  
HLP grafik s.r.o., Brezno – praxe  
LS gravir s.r.o., Zvolen – praxe  
FaxCopy a.s., Lučenec – praxe  
Pro - Graphics, spol. s r.o., Zvolen – praxe  
Horehronské múzeum v Brezne – praxe  
Obnova s.r.o., Banská Štiavnica – praxe  
Lind Mobler Slovakia s.r.o., Krupina – praxe  
Sedačky s.r.o., Banská Štiavnica – praxe  
Nábytok - interiér s.r.o., Veľký Krtíš – praxe  
Slovenka - Silver s.r.o., Banská Bystrica – praxe 
Anna Frčková, dámske krajčírstvo, Krupina – praxe 
PAZZ s.r.o., Veľký Krtíš – praxe 
Slovenský červený kríž Banská Štiavnica – prednáška, ukážka prvej pomoci 
Banskoštiavnicko - hodrušský banícky spolok - šachtág 
Autoškola Bosák – vodičský kurz 
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