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SPRÁVA O  VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  ŠKOLY 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

(1) 

a) základné identifikačné údaje o škole 
1. názov školy - STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  OBCHODU A 

SLUŽIEB  
2. adresa školy – Sídlisko duklianskych hrdinov 3,  081 34 

Prešov 
3. telefónne  a faxové  čísla  školy – 051/7710863, 

7710831, 7710933; 7710864 
4. internetová  a  elektronická adresa školy 

www.souopo.edu.org 

   soeobcho@souopo.edu.sk 
5. údaje o zriaďovateľovi školy – Prešovský samosprávny 

kraj, Námestie mieru  2, 080 01  Prešov   
6. mená vedúcich zamestnancov školy  

Mgr. Peter Kakaščík – riaditeľ školy 
Mgr. Viera Knapíková – štatutárna zástupkyňa riaditeľa 
školy  

http://www.souopo.edu.org/
mailto:soeobcho@souopo.edu.sk


Mgr. Štefan Halický - zástupca riaditeľa školy pre 
teoretické vyučovanie 
MVDr. Beatrice Blichová - zástupkyňa riaditeľa školy 
pre praktické vyučovanie 
 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
 
Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 
Rada školy má 11 členov. 
Členovia rady školy v školskom roku 2013/2014: 
Pedagogickí zamestnanci:  Ing. Marta Toporová, 

predseda RŠ 
Bc. Arpád Šimon 

Ostatní zamestnanci:  PhDr. Ľubomíra Kopčáková 
Zástupcovia rodičov:  Ing. Silvia Kováčová 

Helena Martonová 
      Milan Stajanča 

 
Zástupcovia  zriaďovateľa: Ing. Lenka Holubová 
     PaedDr. Miroslav Benko 
     Jozef Gaľan 

Ing. Róbert Oros 
Zástupca žiakov školy:  David  Lech 
Činnosť rady školy vychádzala z plánu práce zasadnutí. Na 
zasadnutiach bolo prerokované: plán práce školy, správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školy, vnútorný poriadok školy, 
informácia o hospodárení, návrhy na zaradenie nových 
odborov do siete, návrh na počty žiakov pre školský rok 
2014/2015, zabezpečenie odborného výcviku, zahraničná prax 
a iné. 
 
Rodičovské združenie  pri Strednej odbornej škole obchodu 
a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 
Spojovacím článkom medzi vedením školy a žiakmi v oblasti 
školskej a mimoškolskej činnosti bolo naďalej rodičovské 
združenie (Rada rodičov školy - RRŠ). Najvyšším orgánom 
Rodičovského združenia bola Rada rodičov školy - 
iniciatívny orgán, ktorú tvorili zástupcovia jednotlivých 
tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych 
združení 27.09.2013 a mali plnú dôveru rodičov. Na svojich 
zasadnutiach prerokúvali zásadné otázky výchovy a 



vzdelávania, riešili pripomienky rodičov, koordinovali 
činnosť jednotlivých triednych združení.  
 
 
 
 
 
Členovia – hovorcovia jednotlivých tried (20) 

Trieda Zástupcovia rodičov 

          

I.A 
Andrea  Fecúrová 

I.B Jana Rusnáková 

I.C Miroslav Goboňa 

I.D Alžbeta Špesová 

I.O Mária Migašová 

II.A Jana Horváthová 

II.B Helena Štiblárová 

II.C Janka Krupová 

II.E Anna Imrichová 

II.F Tatiana Gulová 

II.O Iveta Jusková 

III.A Helena Martonová 

III.B Milan Stajanča 

III.C Zlatica Voraľová 

III.D Jozef Čmilanský 

III.O Ing. Silvia Kovačová 

IV.A Slávka Petrigáčová 

IV.B Daniela Beňová 

IV.I Renáta Tomková 

IV.O Paulína Semancová 

 

Členovia výboru  Rady rodičov: 
1. Ing. Silvia Kováčová- predseda 
2. Iveta Jusková 
3. Pavla Semancová 
4. Milan Stajanča 
5. Čmilanský Jozef 



Výbor riadil činnosť Rady rodičov a racionálne využívanie 
finančných prostriedkov rodičovského združenia. 
 
Revízna komisia pracovala v zložení:  
Ing. Silvia Kováčová , Pavla Semancová 
Revízna komisia previedla kontrolu čerpania finančných 
prostriedkov a overila stav majetku Rady rodičov. Finančné 
prostriedky boli čerpané účelovo a po  schválení členmi 
výboru  Rady rodičov.  
 
Zasadnutia  Rady rodičov sa konali v  školskom roku 
2013/2014  3-krát (09/2013, 01/2014, 04/2014).  
Výbor sa schádzal pravidelne pred konaním triednych 
aktívov, pričom aktívne spolupracoval s vedením školy a  
Radou rodičov. Prerokoval hlavne výchovné a vzdelávacie 
výsledky a poskytovanie finančných prostriedkov. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté: 

 financovanie školských i mimoškolských aktivít 
žiakov, 

 družobnej spolupráce..... 
Koordinátori pre spoluprácu s RZ:   PhDr. V. Šišovská,  

Ing. M. Toporová 
  

Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole obchodu 
a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 
Žiacka školská rada  je osobitným orgánom školskej 
samosprávy pri SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych 
hrdinov 3, Prešov, ktorá je začlenená do štruktúry rád 
v rámci Prešovského parlamentu žiakov. Funguje od septembra 
2005. V priebehu školského roka  uskutočnila 5 stretnutí. 
Svoje aktivity realizuje podľa vypracovaného plánu. 
 
Žiacku školskú radu tvorili zástupcovia jednotlivých tried.  
Predsedníčka - Klaudia Kubeková (III.O) 

Trieda Hovorcovia tried 

I.A Miloš Tivadar 

I.B Matúš Hanuščík 

I.C Damián Majiroš 

I.D Ondrej Pohlodko 

I.O Nikola Gubačová 

II.A Denisa Horváthová 



II.B Ján Štiblár 

II.C Matúš Krupa 

II.E Martina Imrichová 

II.F Krištof Petruf 

II.O Dorota Jusková 

III.A Kristína Kleinová 

III.B Michal Štefanov 

III.C Štefánia Gálová 

III.D Karin Čmilanská 

III.O Klaudia Kubeková 

IV.A Lucia Meričková 

IV.B Katarína  Blizmanová 

IV.I Andrej Lipka 

IV.O Zdenka Miháliková 

I.AD Boris Horváth 

I.BD Tatiana Miklošová 

II.AD Martin Fedor 

II.BD Gabriel Kočiš 

 

Koordinátor  ŽŠR:  PaedDr. R. Eštvanová 
Cieľom a poslaním Žiackej školskej rady SOŠOaS  bolo 
reprezentovať žiakov  a zastupovať ich záujmy. ŽSR SOŠOaS  
bola koordinovaná na základe schválených stanov.  
Participovala na tvorbe podmienok pre výchovu a vzdelávania 
a pri organizovaní mimoškolskej činnosti: 

 plnenie Stanov žiackej školskej rady 

 organizovanie školských a mimoškolských aktivít, 

 organizácia Imatrikulácie, 

 príprava súťaže Vianočná výzdoba tried, 

 ochrana životného prostredia , 

 akcie Zdravší školský bufet, 

 zviditeľnenie ŽŠR SOŠOaS  a jej oznamy, 

 spolupráca s vonkajším prostredím - Liga za duševné 
zdravie, Únia nevidiacich a slabozrakých, UNICEF, 
Nadačný fond Tesco, Nadácia detí z detských domovov 



 priebežná účasť na seminároch, školeniach s cieľom 
vzdelávania a posilnenia kompetencií ŽŠR na stredných 
školách. 

 

b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo údaje o počte detí 
v školskom zariadení 

Trieda 
 

Kód a názov odboru Počet žiakov 
k 15.9. 
k 27.6 

I.A 6445 K kuchár (ŠO) 22/21 
I.AD 6421 L spoločné stravovanie 

(NŠ) 
2982 L 02 potravinárska 
výroba (NŠ) 

- pekárska a cukrárska 
výroba 

27/25 

I.B 6444 K čašník, servírka (ŠO) 
6442 K obchodný pracovník 
(ŠO) 
6405 K pracovník marketingu 
(ŠO) 

21/21 

I.BD 6421 L podnikanie 
v remeslách 
a službách (NŠ) 

21/18 

I.C 6445 H kuchár (UO) 
6444 H čašník, servírka (UO) 
2964 H cukrár (UO) 

23/22 

I.D 6460 H predavač (UO) 
6451 H  aranžér (UO) 

17/15 

I.O 6352 M obchod a podnikanie 
(ŠO) 
6337 M informačné 
technológie a informačné 
služby v obchode (ŠO) 

18/18 
 

II.A 6444 K čašník, servírka (ŠO) 
6442 K obchodný pracovník 
(ŠO) 

19/19 

II.AD 6421 4 spoločné stravovanie 
(NŠ) 
2982 L 02 potravinárska 
výroba (NŠ) 
            pekárska 
a cukrárska výroba 

24/24 

II.B 6445 K kuchár (ŠO) 18/18 
II.BD 6421 L prevádzka obchodu 

(NŠ) 
17/16 

II.C 6445 H kuchár (ŠO) 21/21 



II.E 6445 H kuchár (UO) 
6444 H čašník, servírka (UO) 
6460 2 predavač(UO) 

27/24 

II.F 2964 H cukrár (UO) 
6451 H  aranžér (UO) 
2954 H mäsiar (UO) 

18/17 

II.O 6352 M obchod a podnikanie 
(ŠO) 
6337 M informačné 
technológie a informačné 
služby v obchode (ŠO) 
6355 M služby v cestovnom 
ruchu (ŠO) 

28/28 

III.A 6444 4 čašník, servírka (ŠO)  
6444 2 kuchár (ŠO) 

17/19 

III.B 6444 2 kuchár (ŠO) 
6405 4 pracovník marketingu 

26/26 

III.C 6444 2 čašník (UO) 
6445 2 kuchár (UO) 
2954 H mäsiar (UO) 

24/24 

III.D  6451 H  aranžér (UO) 
2964 2 cukrár (UO) 
6460 2 predavač(UO) 

28/26 

III.O 
 

6352 6 obchod a podnikanie 
(ŠO) 
6337 6 informačné 
technológie a informačné 
služby v obchode (ŠO) 
6355 M služby v cestovnom 
ruchu (ŠO) 

28/28 

IV.A 6444 4 čašník, servírka (ŠO) 
6442 4 obchodný pracovník 
(ŠO) 

26/25 

IV.B 6445 4 kuchár (ŠO) 17/17 
IV.I 

 
6337 6 informačné 
technológie a informačné 
služby v obchode (ŠO) 

12/12 

IV.O 6352 6 obchod a podnikanie 
(ŠO) 22/22 

 
24 

tried 
 521/506 

 
                                         1.polrok        

   2.polrok 
Prvý ročník   149 žiakov  140 

žiakov  
  Druhý ročník  172 žiakov  167 žiakov
  



  Tretí ročník   123 žiakov  123 
žiakov  
  Štvrtý ročník   77 žiakov   76 žiakov  
  Spolu:   521 žiakov  506 žiakov  
 

c) –––––––– 

 

 

 

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej 
školy; údaje o počte a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 
 
Denné štúdium : 
Počet žiakov prijatých a zapísaných:  98 
 
Nadstavbové štúdium – denná forma: 
Počet prijatých a zapísaných žiakov: 50    
 
Údaje o počte prijatých žiakov pre školský rok 2013/2014 

Odbor Počet žiakov 

Denné štúdium Spolu 

2964 H   cukrár (UO)  5 

6445 H   kuchár (UO) 11 

6444 H   čašník, servírka (UO) 3 

6451 H aranžér (UO) 6 

6460 H predavač (UO) 13 

2954 H mäsiar (UO) 1 

6445 K  kuchár (ŠO)   22 

6444 K  čašník, servírka (ŠO) 5 

6442 K obchodný pracovník (ŠO) 11 

6405 K pracovník marketingu (ŠO) 4 

6352 M obchod a podnikanie (ŠO) 13 

6337 M informačné technológie 
a informačné služby v obchode (ŠO) 

3 

6355 M služby v cestovnom ruchu (ŠO) 1 

Nadstavbové štúdium denné Počet žiakov 

6421 L spoločné stravovanie (ŠO) 18 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 
(ŠO) 
 

22 

2982 L 02 potravinárska výroba  (ŠO) 
pekárenská a cukrárska výroba  

10 

 



 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  
 

Forma štúdia: denné štúdium a nadstavbové denné štúdium 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za prvý a druhý 
polrok šk.r.2013/2014   

 

 
 
 
 
 
 

Ročník Počet Prospeli Neprospeli 
Neklasifikova

ní 

Prvý 145/140 100/130 42/8 3/2 

Druhý 171/167 132/163 37/4 2/0 

Tretí 122/123 89/120 33/3 0/0 

Štvrtý 77/76 66/74 11/2 0/0 

Školský rok 2013/2014 1.polrok 2.polrok 

Počet žiakov spolu: 515  506 

Počet chlapcov 237  231 

Počet dievčat 278 275 

Prospeli spolu 387  487 

z toho  

s vyznamenaním 37  43 

veľmi  dobre 83  85 

prospeli 267  359 

Neprospeli 123  17 

Neklasifikovaní 5  2 

Zameškané hodiny spolu 49 462  49 891 

Ospravedlnené hodiny 47 914  46 680 

Neospravedlnené hodiny 1 548  3 211 



Prospech 
Z celkového počtu 506 žiakov na konci školského roka 2013/2014 

 prospelo s vyznamenaním     43 

 veľmi dobre       85 

 prospelo     359 

 neprospelo        17 

 neklasifikovaní        2 
Prospech za druhý polrok v porovnaní s prvým polrok zaznamenal 
mierne zlepšenie aj pri znížení počtu žiakov. 
Priemerný prospech na žiaka    2,47 (2,53) 
Priemerný prospech 1. ročníka   2,45 

 študijné odbory    2,41 

 učebné odbory    2,41 

 nadstavbové štúdium   2,54 
Priemerný prospech 2. ročníka   2,46 

 študijné odbory    2,5 

 učebné odbory    2,45 

 nadstavbové štúdium   2,40 
Priemerný prospech 3. ročníka   2,60 

 študijné odbory    2,45 

 učebné odbory    2,84  
Priemerný prospech 4. ročníka   2,34 
Priemerný prospech študijných odborov 2,42 
Priemerný prospech učebných odborov 2,56 
Priemerný prospech nadstavbového štúdia 2,47 
 
Najlepší študijný priemer dosiahli žiaci tried: I.O, III.O    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dochádzka 

Ročník Zameškané 
hodiny 
spolu 

Ospravedlnené 
hodiny 

Neospravedlnené 
hodiny 

Dvojky  
zo 

správania 

Trojky  
zo 

správania 
Prvý 12 954/15 

537 
12 526/14 062 

428/1 475 4/7 2/12 



 
Na konci šk. r. 2013/2014 v porovnaní s prvým polrokom sa 
zhoršila. Nedošlo k poklesu celkovo vymeškaných hodín.  
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka bol: 98,99 z toho 
6,37 neospravedlnených hodín.  
Najlepšia dochádzku mali žiaci tried:  I.O, II.B, III.O, IV.B, 
IV.I  
 
Triedni učitelia uvádzajú ako najčastejšie príčiny vymeškaných 
hodín zdravotné dôvody, rodinné problémy, záškoláctvo, 
nezáujem žiaka o štúdium, nezáujem rodiča o štúdium svojho 
dieťaťa, zlá ekonomická situácia v rodine... Problematike 
dochádzky na vyučovanie sa venuje veľa času na triednických 
hodinách, triednych aktívoch, na zasadnutiach pedagogickej 
rady, pri pohovoroch s výchovnou poradkyňou aj za prítomnosti 
zákonného zástupcu žiaka a mnohými prípadmi sa zaoberá vedenie 
školy. Napriek tomu celkový počet vymeškaných hodín je vysoký.  
 
Správanie 
Na konci školského roka 2013/2014 bola znížená známka zo 
správania na stupeň 2  32 žiakom a na stupeň 3  38 žiakom. 
Najvážnejšou príčinou bola  zlá dochádzka na vyučovanie 
(neospravedlnené hodiny) a porušovanie vnútorného poriadku 
školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štatistika podľa za školský rok 2013/2014 
 
Úplné stredné odborné vzdelanie 4 ročné (maturita) 
(štatistika za 4-ročné odbory) 

Druhý 17 600/16 

446 
17 170/15 788 

430/658 3/3 5/4 

Tretí 12 224/11 

938 
11 682/11 039 

542/899 14/18 9/18 

Štvrtý 6 684/5 

970 
6 536/5 791 

148/179 4/4 0/3 



Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried 3 4 3 4 14 

Počet žiakov celkom 60 86 73 76 295 

Prospeli spolu 58 85 71 74  288 

Prospeli s vyznamenaním 6 6 4 9 25 

Prospeli veľmi dobre 12 17 13 14 56 

Prospeli  40 62 54 51 207 

Neprospeli 2 1 2 2 7 

z 1 predmetu 0 0 2 1 3 

z 2 predmetov 0 0 0 0 0 

z 3 predmetov 2 1 0 1 4 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 

Správanie 

 2. stupeň 4 2 12 4 22 

3. stupeň 6 3 9 3 21 

4. stupeň 0 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín 

spolu 

4 865 7 984 6 260 5 970 25 

079 

- z toho neospravedlnených 

hodín 

370 165 378 179 1 092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neúplné stredné odborné vzdelanie 3 ročné (záverečná skúška, 
výučný list) 
(štatistika za 3-ročné odbory) 

Ročník 1. 2. 3. Spolu 

Počet tried 2 2 2 6 

Počet žiakov celkom 37 41 50 128 

Prospeli spolu 35 39 49 123 

Prospeli s vyznamenaním 3 3 5 11 



Prospeli veľmi dobre 5 8 3 16 

Prospeli  27 28 41 96 

Neprospeli 0 2 1 3 

z 1 predmetu 0 1 0 1 

z 2 predmetov 0 0 0 0 

z 3 predmetov 0 1 1 2 

Neklasifikovaní 2 0 0 2 

Správanie 

 2. stupeň 3 1 6 10 

3. stupeň 6 2 9 17 

4. stupeň 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín 

spolu 

3 309 4 228 5 678 13 215 

Z toho neospravedlnených 

hodín 

206 423 521 1 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadstavbové štúdium denné 2 ročné (maturita) 
(štatistika za 2-ročné nadstavbové štúdium) 

Ročník 1. 2. Spolu 

Počet tried 2 2 4 

Počet žiakov celkom 43 40 83 

Prospeli spolu 37 39 76 

Prospeli s vyznamenaním 3 4 7 

Prospeli veľmi dobre 8 5 13 

Prospeli  26 30 56 

Neprospeli 6 1 7 

z 1 predmetu 0 0 0 

z 2 predmetov 2 1 3 



z 3 predmetov 4 0 4 

Neklasifikovaní 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín 

spolu 

7 369 4 234 11 597 

Z toho neospravedlnených 

hodín 

899 70 969 

 
 
Maturitné  skúšky 
Organizáciu maturitných skúšok upravil zákon č. 245/2008 z 22. 
mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MŠ SR č.318/2008 
z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na SŠ a Vyhláška MŠ SR 
č.319/2008 z 23. júla 2008 o uznaní náhrady maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka v znení vyhlášky MŠ SR č.269/2009 Z.z., 
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z.z.  
Externú časť a písomnú formu internej časti MS zabezpečoval 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – inštitúcia 
priamo riadená MŠ SR (zákon č.245/2008 Z.z. §154 ods.2). 
Maturitné skúšky sa konali v riadnom (máj 2014) 
a v mimoriadnom období (september 2014).  
 
 
 
Počet prihlásených žiakov: 116 
Obdobie: riadne  
Výsledky PFEČ a PFIČ maturitných skúšok: 

Predmet 
Počet 
žiakov Bez úrovne B1 úroveň 

B2 úroveň 
PFEČ% PFIČ%  PFEČ% PFIČ%  

Slovenský jazyk 
a literatúra 116 43,34% 63,61%   

Anglický jazyk 
B1  
 B2 

 
89 
1 

  
 

32,53% 
42,50% 

 
52,75% 
85,00% 

Nemecký jazyk 

B1 
12   29,86% 43,33% 

Ruský jazyk B1 14   31,79% 37,50% 

 
Výsledky o klasifikácii praktickej časti odbornej zložky a 
ústnej formy internej časti maturitnej skúšky  
Maturitná skúška – september 2014  
Obdobie: mimoriadne 

Maturitná skúška 09/2014  



Počet žiakov, ktorí konali MS 
v septembri 2014 
(PFIČ a EČ) 

RUJ 3, ANJ 4, NEJ 1 

Počet žiakov, ktorí konali MS 
v septembri 2014 
(OIP, OIT, UFIČ) 

OIP 2, OIT 4, NEJ 1, RUJ 1, ANJ 7, 
SJL 9 

 

Z toho počet žiakov, ktorí vykonali MS 
neúspešne  2 (ANJ/1, NEJ/1) 

 
Výsledky o klasifikácii praktickej časti odbornej zložky a 
ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (riadne, 
mimoriadne obdobie) 
Predmet počet 1 2 3 4 5 priemer 

SJL 112 17 36 47 12 0 2,48 

ANJ B1 85 16 26 38 4 1 2,38 

ANJ B2 1 0 1 0 0 0 2,00 

NEJ B1 12 5 3 3 1 0 2,00 

RUJ B1 14 3 3 8 0 0 2,36 

OIT 112 25 31 31 25 0 2,50 

OIP 114 36 41 25 12 0 2,11 

Priemer školy: 2,26 
Návrhy a pripomienky predsedu ŠMK: žiadne, správa je súčasťou 
výkazu o MS. 
SOŠ obchodu a služieb využila možnosť elektronického prevzatia 
výsledkov externej časti MS cez program aSc Agenda. 
 
Záverečné skúšky 2014 
Organizáciu záverečných skúšok v školskom roku 2013/2014 
upravil zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Vyhláška MŠ SR č.318/2008 z 23. júla 2008 
o ukončovaní štúdia na SŠ.  
 
Počet žiakov: 47 v riadnom období / jún 2014 

  2 v mimoriadnom období / september 2014 
Trieda Učebný odbor Počet Celkové hodnotenie 

   
prospel s 

vyznamenaním 
prospel 
veľmi 
dobre 

prospel 

III.C 
čašník, 

servírka 
7 

1 3 3 

III.C kuchár 15 0 2 13 

III.C mäsiar 1 0 0 1 



III.D cukrár 10 5 0 5 

III.D aranžér 4 0 0 4 

III.D predavač 12 3 0 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
Denné štúdium 
Študijný odbor 
6445 K, 6445 4 kuchár         
ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A 
6444 K, 6444 4 čašník, servírka     
  
ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A  
6442 K, 6442 4 obchodný pracovník      
ŠkVP Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A 
6405 K, 6405 4 pracovník marketingu    
  
ŠkVP Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A  
6352 M, 6352 6 obchod a podnikanie      
ŠkVP Podnikateľské služby, 63 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby, ISCED 3A 
6337 M, 6337 6 informačné technológie a informačné služby  
v obchode  
ŠkVP Podnikateľské služby, 63 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby, ISCED 3A 
6355 M, 6355 6 služby v cestovnom ruchu     



ŠkVP Podnikateľské služby, 63 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby, ISCED 3A 
 
Učebný odbor: 
2964 H, 2964 2 cukrár        
ŠkVP Stravovacie služby, 29 potravinárstvo, ISCED 3C 
2954 H, 2954 2 mäsiar        
ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3C 
6444 H, 6444 2 čašník, servírka     
  
ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3C 
6445 H, 6445 2 kuchár        
ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3C 
6460 H, 6460 2 predavač        
ŠkVP, Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3C 
6451 H, 6451 2 aranžér       

 ŠkVP, Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3C 

 
 
Nadstavbové štúdium – denné 
Študijný  odbor 
6421 L spoločné stravovanie      
ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A  
6411 L prevádzka obchodu 
ŠkVP, Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A  
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska 
výroba  
ŠkVP Stravovacie služby, 29 potravinárstvo, ISCED 3A 
6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách 
ŠkVP, Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 
ISCED 3A  
 
Vzdelávanie žiakov študijných a učebných odborov od 1. 
septembra 2008  sa zabezpečuje podľa vypracovaných 
školských vzdelávacích programov. 

 
 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy 



 
Údaje o počte zamestnancov  
Celkom:         86 
zamestnancov 
Z toho: 
Celkový počet pedagogických zamestnancov:                  
 63 

z toho nekvalifikovaní       3  
Celkový počet nepedagogických zamestnancov:        23 

 
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
vyplýva z hlavných úloh plánu práce na školský rok 
2013/2014. Orientovali sme sa hlavne na ponuku vzdelávacích 
programov organizovaných Ministerstvom školstva SR , 
Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a iné. 
 
Realizované a ukončené vzdelávania za školský rok:  
inovačné (10), aktualizačné (9), špecializačné (2), 2.atestácia 

(1) 
 
      
 

Hlavnými prioritami bolo skvalitňovanie vzdelávania:  
v zavádzaní a využívaní nových progresívnych metód práce, 
 v získavaní kompetencií vo využívaní informačno–
komunikačných technológií vo vyučovacom procese, 
 jazykových spôsobilostí komunikácie v cudzích jazykoch 
(aj formou zahraničných jazykových pobytov), pedagogickej 
a odbornej spôsobilosti v oblasti ukončovania štúdia na 
stredných školách, v oblasti poznania a úcty k národným 
tradíciám,... 
 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
o Deň otvorených dverí – 12. decembra 2013 
o Deň študentstva - 15. november 2013 
o Dni poľskej, českej kuchyne 
o družobná spolupráca – Krakow, Iwonicz Zdroj, Chrudim 
o odborná prax – Poľsko, Cyprus, Grécko, grécke ostrovy 
o vydávanie školského časopisu STREET 3 
o výroba a osobná kolportácia náborových letákov  pre žiakov  

ZŠ 
o účasť žiakov celoslovenskej súťaže EXPERT 2013   
o športové podujatia  - Footour 2013 - halový futbalový 

turnaj, florbalový turnaj chlapcov, školské turnaj 



v basketbale žiakov, volejbalový turnaj žiaci – učitelia, 
volejbalový turnaj zamestnancov  

o spolupráca so strednými školami v meste – volejbalový, 
futbalový, florbalový turnaj 

o účasť na odborných súťažiach – Eurocup 2013, súťaž 
v  spracovaní informácií na počítači – dve disciplíny - 
úprava textu na počítači, odpis textu  na rýchlosť ; 
účasť žiakov druhých ročníkov stredných škôl v písaní na 
počítači – dve disciplíny - odpis cvičeného textu na 
rýchlosť, odpis necvičeného textu na rýchlosť, Sweet Cup 
2014 

o  organizačné zabezpečenie Štátnej skúšky z písania na 
počítači a korešpondencie 

o  organizačné zabezpečenie medzinárodnej súťaže Sweet Cup 
2014 

o aranžérske aktivity v škole aj mimo nej 
o darovanie krvi – Študentská kvapka krvi, počet 22 darcov, 

15. november 2013 
o dobročinné akcie a zbierky - spolupráca  s UNICEF, 

Priatelia zvierat, Liga za duševné zdravie, Dobrý anjel, 
Nadácia detí z detských domovov, Únia nevidiacich 
a slabozrakých - osvedčené a zodpovedné tímy 
dobrovoľníkov z radov našich žiakov sa veľmi úspešne 
zúčastnili na verejných zbierkach ako Modrá nezábudka / 
pre Ligu za duševné zdravie /, Svetový deň zvierat (pomoc 
útulku),  Vidíme srdcom (pomoc pri charitatívnom koncerte 
ÚVSS), Červené stužky, Jeden deň úsmevu (zbierka pre 
detské domovy a krízové centrá), zorganizovanie vianočnej 
zbierky pre mentálne postihnuté deti, priebežná pomoc 
patologickým rodinám žiakov (pomoc materiálna i finančná) 

o spolupráca s Prešovskou univerzitou, Ul. 17.novembra, 
Prešov – SOŠOaS je cvičnou školou  

o spolupráca s Centrom sociálnych služieb Slnečný dom  
v Prešove, s Úniou slabozrakých a nevidiacich, 
s katechetickými centrami 

o  spolupráca s medzinárodnou organizáciou Centropou so 
sídlom v Budapešti - organizačné zabezpečenie výstavy 
„100 rokov židovskej kultúry“, prezentácia školy a jej 
aktivity na medzinárodnej letnej akadémii Centropy vo 
Viedni a v Sarajeve 

o  účasť na medzinárodnej súťaži „Dobytie pevnosti Stará 
Ľubovňa“ 

o  spolupráca s Prešovským parlamentom mládeže 



o spolupráca s OD – Tesco, Hyper Tesco, Billa, Kaufland, 
Baumax, DM 

o  spolupráca s médiami 
o  spolupráca s VaV akadémiou, HZ, PZ v Prešove 
o spolupráca s majiteľmi súkromných prevádzok... 
 
j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. 
Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem 
prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na 
možnostiach a danom učive.  

Účasť na projektoch: 

 MOBILITY – Leonardo Da Vinci – Krakow – výmenná prax 
Realizované projekty: 

 09/2014 – projekt Pracovná migrácia v Európe – úspešné 
ukončenie 

 09/2013 – projekt Medzinárodné školské partnerstvá – 
príprava na ďalšie stretnutia 

 03/2014 – projekt Moderná  stredná škola v 21. storočí 
- prebieha 

Budeme sa uchádzať naďalej o grantové projekty  pre učiteľov 
a  žiakov.   

 
k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole 
V dňoch 27.05.2013 a 29.05.2013  bola na škole vykonaná 
kontrola zo strany ŠIC Prešov. 
Inšpekciu vykonala: Mgr. Jana Dzedzinová, školská 
inšpektorka – ŠIC Prešov 
Predmet školskej inšpekcie: realizácia ústnej formy 
internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe 
o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská inšpekcia 
uplatňuje tieto opatrenia: 
1. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenia – zabezpečiť 

vyjadrenie vecne príslušnej stavovskej organizácie 
alebo príslušnej profesijnej organizácie k témam pre 
jednotlivé časti odbornej zložky maturitnej skúšky 

Vecne vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie bolo 
v termíne zabezpečené. 
 
 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy 



SOŠ obchodu a služieb v Prešove vlastní budovu školy na 
Sídlisku duklianskych hrdinov 3, reštauráciu SEN, 2 
telocvične a Sladký Sen na Čapajevovej ulici v Prešove. 
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 22 klasických 
učebniach a 7 odborných učebniach. 
Všetky odborné učebne, zborovňa učiteľov a kabinety sú 
napojené na internet. 
Škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na vyučovanie  
telesnej a športovej výchovy a tiež pre záujmovú činnosť 
v oblasti športu. Každá trieda je zabezpečená kmeňovou 
triedou, okrem toho sú k dispozícii učebne na bifurkáciu 
tried na delených hodinách. V škole sa nachádza 7 
počítačových učební, žiacka knižnica, 2 telocvične 
s príslušenstvom  
/ šatne, sprchy, sociálne zariadenie /, 1 menšia 
posilňovňa, tenisová hala,  futbalové a florbalové ihrisko. 
Študenti sa môžu stravovať v školskej jedálni. 
K dispozícii majú bufet a kopírovací stroj. V školskom 
roku 2013/2014 sa podarilo zabezpečiť odborný výcvik pre  
žiakov v našom stredisku SOP SEN / odbor cukrár, kuchár, 
čašník, pozri webovú stránku školy/,v rôznych firmách 
a u súkromných podnikateľov, v  prešovských OD.  Žiaci 
pod vedením MOV v skupinových alternatívach pracujú v OD 
TESCO STORES SR, HYPERTESCO, BAUMAX, BILLA, KAUFLAND a 
v niektorých maloobchodných jednotkách individuálnou 
formou. 
V odbore  kuchár – čašník skupinovou formou vykonávajú 
odborný výcvik aj v strediskách – SENATOR, ORION,  
Súkromná školská jedáleň, Magister - Prešov, Odborový dom 
kultúry  a individuálnou formou vo viacerých súkromných  
firmách vo vyššej cenovej kategórii :  napr. Teniscentrum 
v Tatranskej Lomnici. 
Nakoľko prísun finančných prostriedkov zo ŠR nie je 
vysoký, v škole sú plánované len nutné opravy 
a rekonštrukcie, taktiež sa sleduje šetrné nakladanie so 
školským majetkom. Na budúci rok  plánujeme výmenu 
expanzných nádob, ktoré sa nachádzajú na streche školy 
a kompletnú opravu kotolne, ktorá sa nachádza sa 
v havarijnom stave.   
   

m) Finančné a hmotné zabezpečenie školy : 
SOŠ obchodu a služieb je príspevkovou organizáciou. 
Z Prešovského samosprávneho kraja dostáva príspevok na 
mzdy pre pedagogických pracovníkov a príspevok na žiakov 



školy podľa platnej legislatívy. Na čiastočnú úhradu 
nákladov spojenú s hmotným vybavením tried, odborných  
učební a pod. využívame vlastné zdroje. Pri SOŠ obchodu 
a služieb je vytvorená nadácia školy ORBIS, ktorá svojimi 
sponzorskými príspevkami vypomáha financovať školu. 
 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 
V  školskom roku 2013/2014 nám boli poskytnuté tieto 
finančné prostriedky  
zo ŠR:    škola zdroj 111:           09 – 12/2013                      
434 699 Eur 

       01 - 08/2014                      
779 602 Eur 

                                                ----------
------------------------------------ 
                                                Spolu:                                
1 214 301   Eur  
                                                 
školská jedáleň zdroj 41:          09 – 12/2013                         
2 233 Eur 
             01 - 08/2014                         
4 940 Eur 
                                                ----------
------------------------------------- 
                                                Spolu:                                     
7 173 Eur 
Z prostriedkov štátneho rozpočtu neboli čerpané kapitálové 
výdavky. 
 

Celkom použité finančné prostriedky v období 09/2013 – 08/2014 
šk. roka 2013/14  sú  1 221 474 Eur. 

 
 

2.  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, 
ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť- negatívne 
 

3. Vzdelávacie poukazy  
                                                   09 
– 12/2013                  3 318 Eur 

                                                           
  01 - 08/2013           7 243 Eur 

                                                  --------
--------------------------------------- 
                                                  
 Spolu:                        9 855 Eur                               

Členenie podľa financovaných aktivít:         



- florbalové bránky,  loptičky, sieť, hokejky                    
       1 000,02 €    

- catridge                                                                                     
361,39 €                                

- tlačiareň                                                                                    
159,47 € 

- x PC zostava, komponenty počítača, 1 ks cartridge          
       1 091,20 €  

- odmeny vedúcim krúžkov                                                            
890,67 € 

- klávesnica RAZER 3 ks                                                      
 339,00 € 

- PC zostava 2 ks                                                                        
 972,00 € 

- PC zostava 3 ks                                                                        
1 458,00 € 

- tlačiareň Laser Jet 1 ks                                                          
 156,04 € 

- PC zostava 1 ks                                                                       
 883,00 € 

- basketbalové koše 2 ks                                                           
 998,40 € 

- mantinely na florbalové ihrisko                                             
 850,00 € 

- hádzanárska bránka, ukotvenie, hádz. sieť, futsalová lopta
 695,88 €                                                                   
----------------------------------------------------------
------------------ 

Spolu čerpanie:                                                                 
         9 855,07 € 

                                                          
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných 

zástupcov žiakov, právnických osôb  alebo fyzických osôb: 
SOŠ obchodu a služieb neboli v šk. roku 2013/2014 
poskytnuté  žiadne finančné prostriedky od rodičov alebo 
zákonných zástupcov. 
 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných 
predpisov - negatívne 
 

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

 účinnou a aktívnou propagandou  získať záujemcov – 
žiakov ZŠ o štúdium do študijných a učebných odboroch 

o  zorganizovanie DOD 



o  propagácia štúdia na našej škole pre žiakov ZŠ – 
deviatakov 

o  propagačný materiál o možnostiach štúdia na našej 
škole 

o  propagácia školy na Burze povolaní 
o  propagácia školy na web stránke školy 
o  propagácia školy v médiách o možnostiach štúdia 

a o aktivitách  
o  pozývanie žiakov ZŠ na medzinárodnú súťaž SWEET 

CUP 
o  súťaž pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium 

na našej škole – web stránke 

 pravidelnou kontrolou absencie žiakov triednym učiteľom 
prispieť k zlepšeniu dochádzky na vyučovanie 

o  dôsledná kontrola dochádzky žiakov na vyučovanie 
triednym učiteľom 

o  spolupráca učiteľov a rodičov 
o  spolupráca majstrov odborného výcviku a rodičov 

 účasť žiakov na školskom, krajskom, celoslovenskom kolo 
súťaži,  

o  spracovanie informácií na počítači – 2 disciplíny 
– úprava textu, odpis textu na rýchlosť 

 účasť žiakov na  medzinárodných súťažiach 
o  Eurocup 2013 
o  Sweet Cup 2014 
o  Gastronomická, barmanská  súťaž v Krakove 
o  odborná súťaž v Hradci Králové 

 zapájanie žiakov do aktivít podporujúcich výchovu 
k ľudským právam a demokracie - aktivity  organizované 
školou a inými organizáciami po vyučovaní  

o  olympiáda ľudských práv 
o besedy 

 realizovanie aktivít v rámci Týždňa vzdelávania 
o  organizovanie besied, prednášok 
o  organizovanie odborných exkurzií 
o  návšteva divadelných predstavení 
o  absolvovanie prednášky z pravidiel cestnej 

premávky pre chodcov a cyklistov, poskytovanie 
prvej pomoci 

 výchova k manželstvu a rodičovstvu 
o  výchovná poradkyňa zabezpečila prednášky a besedy 

so    
 sociálnymi pedagogičkami na tému rodina, funkcie 
rodiny,  



 partnerské vzťahy, tehotenstvo, obchod so 
ženami.... 

o  besedy na hodinách etickej a náboženskej výchovy  

 environmentálna výchova 
o  triedenie odpadu – zber plastových fliaš 
o  starostlivosť o zeleň  
o  ochrana životného prostredia – beseda, vitríny, 

nástenky... 

 ochrana žiakov pred negatívnymi javmi a šírením drog 
v škole 
(primárna prevencia pred drogovou závislosťou, pred 
AIDS a predčasnými sexuálnymi skúsenosťami, na ochranu 
detí pred týraním a šikanovaním) 

o  organizovanie besied s odborníkmi 
o  spolupráca s PZ 
o  včasná a aktívna spolupráca triednych učiteľov 

s výchovnou 
poradkyňou 

o  získať žiakov pre aktívne využívanie voľného času 
– zapojením sa  do krúžkovej činnosti 

o organizovanie súťaží 

 iniciovanie spolupráce rodičov pri riešení 
výchovnovzdelávacích problémov v školskom prostredí 

o Rada rodičov pozýva zákonných zástupcov žiakov na 
triedne aktívy 

o individuálne stretnutia rodiča  s triednym 
učiteľom, jedno-tlivými učiteľmi 

o individuálne stretnutia s výchovnou poradkyňou 

 zapájanie žiakov do športových súťaží 
o  miniflorbal, futsal, futbal, florbal 
o  volejbal, basketbal, plávanie 
o  bowling 

 organizovanie odborných exkurzií 
o Hniezdne  - expozícia  Nestville  Park 
o Košický zlatý poklad 
o Firma ELBA s.r.o. Kremnica 
o Kremnica – Múzeum mincí a medailí, Kremnická 

mincovňa 
o hotel Hilton v Košiciach 
o INCHEBA Bratislava 
o NBS Bratislava, NS ND, NR SR, Bratislavský hrad 

 organizovanie školských súťaží, kurzov podporujúcich 
talent a nadanie žiakov 

o  prednes poézie a prózy 



o  olympiády v cudzom jazyku 
o  odborné súťaže 
o  športové súťaže 
o  plavecko-pohybový kurz pre žiakov 1.ročníka 

(zameraný na  
 pohybové aktivity – bowling, absolvovanie 

jazdeckej školy,        
 lanového centra, zdokonaľovanie plávania) 

o  odborné kurzy  - barmanský, karwing  

 zvyšovanie komunikatívnosti a tvorivosti žiakov 
v materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch 

o  krúžková činnosť 
o  pobyty v zahraničí v rámci projektu  
o výmenné odborné stáže, prax v zahraničí 
o  zabezpečenie jazykového kurzu pre žiakov 

vybraných na odbornú prax v zahraničí 
o návšteva divadelného predstavenia v anglickom 

jazyku 
o  zájazd počas jarných prázdnin pre žiakov 

a učiteľov Paríž – Brusel – Londýn (zdokonaľovanie 
sa v anglickom jazyku) 

o  športovo-jazykovo-odborný pobyt na ostrove Krk 
(zdokonaľovanie sa v anglickom, nemeckom, ruskom 
jazyku, športové aktivity, získanie vedomosti 
o gastronómii v Chorvátsku, o manažmente hotela) 

 skvalitňovanie podmienok vyučovania a aktívne zapájanie 
žiakov do vyučovacieho procesu 

o premena tradičnej školy na modernú školu – 
podporovať vyučovacie stratégie s dôrazom na 
aktívne a tvorivé učenie sa, na projektové 
vyučovanie, zážitkové vyučovanie - využívanie 
moderných vyučovacích metód 

o využívanie IKT vo vyučovacom procese 
o  zriadenie odborných učební 
o  prepojenie teórie s praxou 
o  organizačné zabezpečenie výstavy „Sto rokov 

židovskej kultúry“ - zapojenie žiakov 
k sprevádzaniu a odbornému výkladu výstavy, 
preklady obsahu výstavných panelov z anglického 
jazyka do slovenčiny 



 rozvoj družobných vzťahov a spolupráce so školami nášho 
zamerania v zahraničí, zabezpečenie odborná prax v 
zahraničí    
PR – Krakov, Iwonicz Zdroj, ČR – Chrudim   

o zrealizovanie výmennej stáže žiakov v rámci 
praktického vyučovania  

o zrealizovanie odbornej prax v zahraničí  - Cyprus, 
Kos, Rodos, Kréta 

 prezentácia odborných vedomostí a zručnosti žiakov 
našej školy 

o  organizovanie medzinárodnej súťaže Sweet Cup 
o  účasť žiakov na odborných súťažiach v rámci SR 

i v zahraničí 
o stredoškolská odborná činnosti  
o  aktivity a prezentácia školy na rôznych 

kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta 
a regiónu - naši cukrári  - SLOVENSKÝ REKORD ZA 
MEGATORTU  

 účasť na školeniach, seminároch, konferenciách pre 
učiteľov, MOV 

o  pre učiteľov ruského jazyka – Bratislava 
o  seminár pre učiteľov dejepisu a anglického jazyka 

– február 2014, Centropa v Budapešti 
o  letná akadémia Centropy pre učiteľov dejepisu 

a anglického jazyka – Centropa Summer Academy - 
Viedeň, Sarajevo (schválený grant) 

o školenia vo vyrezávaní do zeleniny  Carwing 
v Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 
Iwonicz-Zdrój, Poľsko 

 zlepšovanie materiálno-technického vybavenia našej 
školy 

o  doplnenie inventáru – učebných pomôcok 
o  vybudovanie florbalového ihriska 

 
 
 
Vyučovanie prebiehalo v súlade so školským vzdelávacím 
programom a s tematickými plánmi jednotlivých predmetov, ktoré 
sú prerokované a schválené členmi predmetových komisií. 
Predmetové komisie zriaďuje a vedúcich predmetových komisií 
menoval riaditeľ školy.  
PK spoločenskovedných predmetov – vedúci Mgr. R. Kollarčík 
PK cudzích jazykov – vedúca Mgr. M. Furmanová 
PK prírodovedných predmetov – vedúci  Mgr. Š. Baran 



PK telesnej výchovy – vedúci Mgr. D. Výrostko 
PK odborných predmetov I. (ekonomických) – vedúca Ing. M. 
Toporová 
PK odborných predmetov II. (spoločného stravovania) – vedúca 
MVDr. M. Antonyová 
Predmetové komisie sa zameriavali na zvyšovanie metodickej a 
odbornej úrovne výchovy a vzdelávania, na dodržiavanie 
nadväznosti medzi teoretickým vyučovaním a odborným výcvikom, 
na proporcionálne zastúpenie jednotlivých predmetov vo 
vyučovaní a na uplatňovanie medzi - predmetových vzťahov. 
Predmetové komisie pracujú podľa svojich ročných plánov.  
Vyučovanie žiakom spestrovali: besedami, prednáškami na 
odborné témy, rozhlasovými reláciami, športovými súťažami, 
zábavnými súťažami, exkurziami...   
 
besedy, prednášky, rozhlasové relácie, iné akcie  

o Deň obetí holokaustu a rasového násilia - 10. september 
2013 – rozhlasové okienko, informačná vitrína, 
prezentovanie témy na hodinách dejepisu, občianskej náuky 

o Svetový deň duševného zdravia  - 10. október 2013 – 
rozhlasové okienko, informačná vitrína, účasť na verejnej 
zbierke – 8. – 12. októbra 2012,  

o Svetový deň výživy - 16. októbra 2013 – tematicky zamerané 
hodiny, informačná vitrína, projekty žiakov II.F  

o Týždeň boja proti drogám  november 2013  - športové 
aktivity, rozhlasové okienko, informačná vitrína, 
prednášky zabezpečované výchovnou poradkyňou – Drogová 
závislosť a liečba zo závislosti  .... 

o  Svetový deň AIDS – 2. december 2013 – rozhlasové okienko, 
informačná vitrína Červená stužka, zapojenie do 
celoslovenskej kampane, literárna tvorba žiakov 4. 
ročníka, realizovanie prednášok...  

o Európsky týždeň vzdelávania – aktivity – športové, 
vedomostné, žiacke prezentácie, návšteva knižníc, 
antikvariátu, odborná exkurzia, návšteva divadelného 
predstavenia v anglickom jazyku - november 2013 

o zapojenie žiakov  I.A, B, O do programu www. poznaj.sk 
o  rozhlasové vysielania – Deň ústavy SR, Otvorenie 

školského roka, Holokaust, Deň boja za slobodu 
a demokraciu, Vznik ČSR – 28. október, Deň boja proti 
AIDS, Vianoce, Deň vzniku Slovenskej republiky, svetový 
deň Zeme, 1. a 8. máj... 

o  návšteva expozície Krajského múzea  
súťaže, olympiády 



o celoslovenská súťaž  Expert geniality show 2013  - 4. 
december 2013 
žiaci si vyberali  zo 4 súťažných tém - Svetobežník, 
Spoločnosť kedysi a dnes, Do you speak English?, 
Tajomstvá prírody - dve témy.  
Umiestnenie  žiakov a získanie titulu Expert: 
Z celkového počtu 1089 súťažiacich – titul Top Expert 
2013 v 1.téme  
získal žiak Radoslav Novysedlák , II.AD   
Z celkového počtu 1122 súťažiacich - titul Expert 2013 
v téme Spoločnosť kedysi a dnes - získal žiak Krištof 
Petruf, II.F 

o olympiáda z ANJ – 11. decembra 2013 
Olympiáda pozostávala z 6 častí: slovná zásoba, gramatika 
v kontexte, počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, voľný rozhovor, práca s obrázkom 
Výsledky: 

1. Filip Terifaj III.O 
2. Dušan Jurko III.B 
3. Zdenka Semancová IV.O 

o olympiáda z NEJ – 12. decembra 2013 
Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej 
V písomnej časti žiaci vypracovávali testy zamerané na 
slovnú zásobu, gramatiku v kontexte, počúvanie 
s porozumením; v ústnej časti žiaci viedli rozhovor na 
vybrané témy a tvorili príbeh podľa obrázkov 
Výsledky: 

1. Júlia Drobná IV.A 
2. Nikola Balčáková IV.A 
3. Silvia Kovaľová IV.O 

 
o olympiáda z RUJ – 11. decembra 2013 

Olympiáda pozostávala z 5 častí: počúvanie  textu 
s porozumením, čítanie textu s porozumením, test 
z kulturológie, vedenie rozhovoru na vybrané témy,  
rozhovor, práca s obrázkom  
Výsledky: 

1. Eva Voľanská I.BD 
2. František Regeci II.O 
3. Petra Meričková II.A 

o olympiáda z problematiky ľudských práv - 12.december 
2013, účasť 14 trojčlenných družstiev 
 



o účasť na medzinárodnej súťaži „Dobytie pevnosti Stará 
Ľubovňa“ – (fyzická zdatnosť, bojovnosť, vedomosti) 
umiestnenie našich žiakov – 2. miesto 

o 10. september 2013 „...to bol holokaust“ – prezentácia, 
beseda na hodinách dejepisu   

o  „Sedem divov sveta“ – 18 naj prezentácií  
o december 2013 – súťaž z informatiky -Vianočný obrázok 
o január 2014 – súťaž pre žiakov ZŠ v tvorbe obrázku na 

tému 2 tváre Facebooku 
o január 2014  - Milionár – matematická súťaž 
o február 2014 – súťaž z informatiky –Valentínsky plagát, 

Easy Logo 
o 11. - 12. novembra 2013 - ZAV Zvolen - súťaž 

v rýchlostnom písaní textov na počítači – žiaci D. Lech 
(III.O), D. Jusková (II.O) obsadili 3. miesto 
v disciplíne „Najlepšia škola“ 

o 2. – 6. december 2013, školská súťaž „Rýchle prsty“, 
účasť žiakov 2.-4.ročníka ŠO OaP, ITaISvO  
Výsledky: 
D. Lech      III.O – 387,7 č.ú/min. 
D. Jusková        II.O – 344,5 č.ú/min. 
Z. Semancová     IV.O – 320,9 č.ú/min. 

 Víťazi  postúpili do krajského kola. 
o 6. február 2014, OA Poprad – krajská súťaž v spracovaní 

informácií na počítači – 3 žiaci – dve disciplíny 

 Úprava textu na počítači – počet súťažiacich 22 – 
umiestnenie našich žiakov – 1.,2.,3. miesto 

 Odpis textu  na rýchlosť - počet súťažiacich 32 – 
umiestnenie našich žiakov – 1.,3., 5. miesto 

o  11.-12. marec 2014 – Majstrovstvá Slovenska v spracovaní 
informácií na počítači, OA Veľký Meder  - 3 žiaci – dve 
disciplíny 

 Úprava textu na počítači – počet súťažiacich 21 – 
umiestnenie našich žiakov – 3.,6.,8. miesto 

 Odpis textu  na rýchlosť - počet súťažiacich 25 – 
umiestnenie našich žiakov – 4.,6., 18. miesto 

o  16. apríl 2014, SOŠOaS Prešov, štátna skúška z písania 
na počítači a korešpondencia - počet účastníkov 25 – 
úspešne skúšku vykonalo 23 žiakov 

o 3. jún 2014 – celoslovenská súťaž žiakov druhých ročníkov 
stredných škôl v písaní na počítači - 2 žiačky z II.O 
Dorota Jusková, Veronika Eštočáková II. O  

o  – dve disciplíny 



 Odpis cvičeného textu na rýchlosť – počet súťažiacich 
39 – umiestnenie našich žiakov – 1., 19. miesto 

 Odpis necvičeného textu na rýchlosť - počet 
súťažiacich 39 – umiestnenie našich žiakov – 1., 20. 
miesto 

o  jún 2014 – školská súťaž „Rýchle prsty“, účasť žiakov 
1.ročníka ŠO OaP, ITaISvO, CR  

o 23. júna 2014 -  LUX MENTIUM - mimoriadne ocenenie pre 
Dávida Lecha 

     žiaka III. O, za prípravu zodpovedná Ing. Ingrid 
Dzurjová 

 
o účasť  súťažiach v aranžovaní  

17. december 2013, celoslovenská súťaž „Vianočné 
inšpirácie“  
Umiestnenie našich žiakov:  
G. Kočiš II.BD –  2.miesto -  Tajná úloha 
G. Kočiš II.BD – Najkreatívnejšia práca 
G. Kočiš, R. Lapošová II.BD, Kostúrová II.F – Najlepšie 
družstvo 
 

o školské kolo SOČ (31. január 2014) 
Najlepšia práca „Poruchy metabolizmu“ žiačky  A. 
Petriľákovej  z II.AD  
 
 
 

o praktické ukážky (aj pre žiakov školy)   
téma   
Kôrovce, Husacie a kačacie hody, Grécka kuchyňa, 
Zabudnutá obilnina pšeno, Múčniky , Kyslé zrážanie mlieka 
 

o  prezentácia žiakov IV.B Grécko a náš pracovný život 
   

o KOŽaZ – III.ročník, denná forma  
18. – 20.september 2013 – III.B,D,O  
23. – 25. september 2013 – III.A, C  

o 27. september 2013  - miniflorbal cup 4 družstiev 
chlapcov – 2. miesto 

o 11. november 2013 - okresné kolo SŠ vo futsale chlapcov, 
3.miesto  

o 15. november 2013 – volejbalový zápas žiaci – učitelia  
0:3 

o 3 - 19.december 2013 - školské kolo v basketbale 



Výsledky: 1.    I. ročník 
  2.        II. ročník 
  3.        IV. ročník 

o 19. december 2013 -  8. ročník  futbalového 
turnaja FOOTTOUR, 3.miesto  

        
exkurzie 
o  Hniezdne  - expozícia  Nestville  Park 

Triedy: IV.B, III.B, výber III.O  
Samostatné časti expozície: 
História – historické remeslá, ktoré súviseli s liehovarníctvom 
Moderná – moderný liehovar na výrobu liehu 
Tradícia – Rezbárska sála s vyrezávaným obrazom a sklady zrenia 
Whisky 

o Košický zlatý poklad – budove Východoslovenského múzea si 
žiaci z II.C, B, O, III.O, IV.O prezreli poklad zlatých 
mincí, medailí a reťaze nájdené v roku 1935  

o Firma ELBA s.r.o. Kremnica – využitie IS firmy – žiaci 
III.O 

o Kremnica – Múzeum mincí a medailí, Kremnická mincovňa; 
účasť žiakov tried: III.O, IV.O, IV.I 

o hotel Hilton v Košiciach, ukážka Kongresového CR; účasť 
žiakov tried: III.O – odbor SvCR 

o  NBS Bratislava, NS ND, NR SR, Bratislavský hrad 
o  Festival dobrej chuti 
o  Múzeum vín 
o  Dni mesta Prešov, Košice 
o IKT v praxi – Hyper Tesco Prešov 
o  INCHEBA Bratislava – žiaci, učitelia odborných 

predmetov, majstrov odborného výcviku 
o  Opal Fytos 
o  odborno-jazykovo-športový pobyt na ostrove Krk 
o  Paríž-Brusel-Londýn (počas jarných prázdnin) – 

poznávací, jazykový pobyt – pre žiakov a učiteľov 
 
Praktické vyučovanie 
Praktické vyučovanie žiakov v  jednotlivých odboroch sa 
uskutočňovalo prostredníctvom odborného výcviku a odbornej 
praxe, a to skupinovou a individuálnou formou.   
 

Skupinový odborný výcvik odboroch kuchár sa realizuje  
v strediskách odbornej prípravy, kde výchovnovzdelávací proces 
žiakov prebiehal priamo pod vedením majstrov odbornej výchovy 
a to v týchto prevádzkach: 

1. SOP SEN Prešov  



2. Čierny Barón Prešov  
3. Obchodná Akadémia Prešov  
4. Vysokoškolský internát Prešov  

 
 

Individuálny odborný výcvik odboroch kuchár sa  realizoval 
v zmluvných pracoviskách Prešova a okolia  pod vedením hlavnej 
majsterky odborného výcviku (HMOV): 

 v školských zariadeniach - GYMNÁZIUM KONŠTANTINOVA PREŠOV 

 reštauračných zariadeniach - hotel POLO Prešov, 
reštaurácia KEPASA Prešov, GRAND Prešov, R.O.R PARTNERS 
s.r.o, DK Prešov, reštaurácia DUKÁT Prešov, Bizarre 
Prešov, R.O.R PARTNERS s.r.o, pizzeria Višňová 13 Prešov, 
TENISCENTRUM Tatranská Lomnica, Premium business hotel 
Bratislava 

 
Skupinový odborný výcvik v študijných a učebných odboroch 
čašník, servírka  sa  realizoval v strediskách odbornej 
prípravy, pod vedením majstrov odbornej výchovy a to v týchto 
prevádzkach: 
 

1. SOP SEN   
2. Reštaurácia Club Prešov  
3. Reštaurácia Grand Prešov  
 
 Individuálny odborný výcvik v odboroch čašník, servírka  

sa  realizoval v zmluvných pracoviskách - HOTEL POLO, 
KEPASA, R.O.R PARTNERS s.r.o., Premium business hotel 
Bratislava, TENISCENTRUM Tatranská Lomnica, reštaurácia 
DUKÁT Prešov, Bizarre Prešov, kde za prípravu žiakov 
zodpovedá HMOV. 

V odbore cukrár sa odborný výcvik realizoval v stredisku 
odbornej prípravy SEN skupinovou formou, pod vedením 
majsteriek odbornej výchovy.  
Individuálny odborný výcvik v odbore cukrár  sa uskutočňoval  
aj v zmluvných pracoviskách mesta Prešov a jeho okolia.: 
Šarišské pekárne, Florida, Hypertesco, Billa. Za prípravu 
žiakov v týchto prevádzkach zodpovedala MOV. 
 
Skupinový odborný výcvik v študijných a učebných odboroch 
pracovník marketingu, obchodný pracovník, prevádzka obchodu – 
propagácia, prevádzka obchodu – vnútorný obchod, predavač, 
mäsiar, aranžér sa realizoval v bufetoch odbornej prípravy, 



pod vedením majsteriek odbornej výchovy, a to v týchto 
prevádzkach: 

1. Obvodný úrad, Prešov 
2. MPC Prešov  
3. SOŠOaS, Prešov 
4. Tesco, Prešov  
5. Hypertesco, Prešov  
6. Kaufland, Prešov  
7. Billa, Prešov  
8. Baumax, Prešov  

 

Individuálny odborný výcvik v odboroch pracovník marketingu, 
obchodný pracovník sa realizoval v zmluvných pracoviskách: 

1. DM drogéria, Prešov 
2. PEhAES, Prešov 
3. Gardening, Prešov 

 
Odborný výcvik a odborná prax vo všetkých študijných 
a učebných odboroch prebiehali v súlade so ŠKVP.  
Cieľom odborného výcviku je každému žiakovi poskytnúť 
príležitosť dosiahnuť úspech a rozvíjať sa žiaducim smerom, čo 
realizujeme nielen prostredníctvom odborného výcviku, ale ja 
prostredníctvom účastí na organizovaných súťažiach, 
absolvovaním výmennej praxe v Poľsku a v Čechách a krúžkovou 
činnosťou a organizovaním kurzov.  
 
Prezentácia školy na verejnosti  
Úsek praktického vyučovania sa rôznymi aktivitami výrazne 
podieľal na prezentácii školy.  
Žiaci z odboru kuchár, čašník úspešne prezentovali školu 
zabezpečovaním spoločenských akcií ako narodeninové oslavy, 
konferencie, svadby, a pod. v reštaurácii SEN. 
V rámci  odborného výcviku (aj odbornej praxe) sa žiaci 
zúčastnili týchto súťaží: 
 
 

Aktivity odborného výcviku v šk. roku 2013/2014 

Dátum Názov aktivity ODBOR Zodpovedný  Ocenenie 

8.10.-
22.10.2013 

Cyprus – Tecoma -
projekt Leonardo 

 MVDr. Blichová 
Mgr. Kmecová 
Mgr. Krankota  
Bc. Sabolová 
Bc. Girašeková  
Ing. Lábiková 

 



21.-25.10.2013 1.Výmenná prax 
KRAKOW 

K, Č-S, C  Bc. Gajdošová 
 Kolcunová 

 

22.-23.10.2013 Medzinárodná súťaž 
EUROCUP 2013   

Č-S – barman   Piroš 
 

bronz 

24. -
25.10.2013 

Súťaž Bratislava Na 
Pántoch – „Európa 
2013“ 

C  Bc. Tekeľová 
 

2. miesto 

15.11.2013 Prezentácia školy – 
ZŠ Vážecká 

2 K  Mgr. Gajdoš  

20.11.2013 Prezentácia školy – 
ZŠ Kúpeľna 

2 K Mgr. Gajdoš  

26.11.2013 Akcia -  50.výr. 
školy – Gym. Konšt. 
(300 hostí) 

12  Č-S 
4 K 

Bc. Sabolová, 
Poľanská 

 

28.11.2013 Deň otvorených dverí  MOV 
 

 

31.1.2014 Gastro Danúbius 2014 C 
K  

Bc. Tekeľová 
Mgr. Gajdoš 

bronz 
striebro 

11. – 
14.2.2014 

Barmanský kurz 16 žiakov Mgr. Kmecová  

21.2.2014 Sweetcup 2014 K 
C 

Tomaščíková 
Bc. Tekeľová 

zlato 
zlato 

28.-2.3.2014 XV. Malopolski 
Konkurz Szkol 
Gastronomicznych 
Krakow 

Č-S  barman 
Č-S 
K 

Piroš 
Mgr. Turzová, 
 Mgr. Gajdoš 

3.miesto 
1. miesto 
2.miesto 

20.3.2014 Súťaž v darčekovom 
balení - Bratislava 

OP 2 žiaci - 
striebro 

Bc.Gajdošová  
Bc.Šimon 

 

17.-21.3.2014 Výmenná prax Chrudím 2 žiaci - kuchár Mgr. Kmecová  

2.4.2014 Gastro Hradec 
Králové 2014 

C 
K 

Bc. Tekeľová 
Mgr. Gajdoš 

bronz 
striebro 

24.-28.3.2014 2.Výmenná prax 
KRAKOW 

K,  Č-S  Tomaščíková 
 Bc. Sabolová 

 

27.3.2014 Cassovia Cup Košice Č-S  barman 
Jurko D.  
Suchár D. 

Piroš 
 

 
2.miesto 
3. miesto 

7.4.2014 Prezentácia 
zručnosti  3.B – 
Veľkonočné pokrmy 

ŠO  K Mgr. Kmecová   
Bc. Girašeková 

 

9.-11.4.2014 Výmenná prax Iwonicz 
– Zdroj Polsko 

2 žiaci Tomaščíková  
Bc. Girašeková 

 

29.4.2014 Carpatia Carving 
2014 

A: Sukovský D.  
B: Murín D.  

Tomaščíková   
Mgr. Kmecová 

striebro 
striebro 

7.5.2014 Májová výstava - 
Čierny orol Prešov 

II.AD  C – OIP MS MOV  

12.15.5.2014 OIP MS K,  Č-S MOV:    KM, GAJ, 
TO, KOR, PIR, 
SAB 

 

28.5.30.5.2014 Festival dobrej 
chuti 
(rekord v pečení 
torty v tvare koňa) 

III.D - C Bc. Tekeľová 
Bc. Jesenská 

 

3.6.2014 Prezentácia 
zručnosti  žiakov - 
cukrárov 

I.C  Bc. Tekeľová 
Bc. Jesenská 

 

9.6.2014 Prezentácia 
zručnosti  žiakov - 
kuchárov 

III.C Bc. Girašeková 
Bc. Kormošová 
Mgr. Gajdoš 

 



 
 
 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

SILNÉ STRÁNKY 

a) Úzka špecifikácia je silnou stránkou školy. Pre učebné 
odbory je možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, pre 
študijné odbory možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých 
školách. 

b) Pozitívna prezentácia školy prostredníctvom aktivít 
v meste, v regióne i v rámci SR. Reprezentácia v 
gastronomických súťažiach, v odborných i v športových 
súťažiach. 

c) Schopnosť žiakov  pracovať v tíme. 
d) Kvalifikovanosť pedagogického zboru a jeho neustále ďalšie 

vzdelávanie. 
e) Podnetná pracovná klíma v škole, spolupráca úsekov 

teoretického i praktického vyučovania, realizovanie 
mimoškolských aktivít. 

f) Úroveň a kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je 
posilňovaná učebnými pomôckami a profesionalitou 
pedagógov..   

g) Možnosť zúčastniť sa odbornej v zahraničí.  
h) Tvorivá spolupráca s podnikateľskými subjektmi. 
i) Zapájanie žiakov do projektov. Poznávanie krajín EÚ 

a zdokonaľovanie komunikácie v cudzom jazyku.  
j) Tvorivá spolupráca so školami v zahraničí. Rozvoj 

partnerských vzťahov so školami  v PR, ČR. Podpora 
projektov vzájomnej partnerskej výmeny. 

k) Vhodné podmienky pre rozvoj športu. Podpora a rozvoj 
športu. Záujem žiakov o krúžkovú činnosť. 

l) Podpora zdravého životného štýlu. 

17.6 – 
19.6.2014 

Záverečné skúšky 
kuchár, čašník a  
cukrár 

III.C,.D Bc. Girašeková 
Bc. Kormošová 
Mgr. Gajdoš 
Poľanská  
Bc.Sabolová 
Kvašňáková 
Bc. Tekeľová   
Bc. Jesenská 

 

26.6.2014 Súťaž „Chuť Kórey“ 2 žiaci III.B Mgr. Kmecová 
Mgr. Gajdoš 

 



m) Príprava absolventa pre život – tvorivého človeka, ktorý 
vie pracovať tímovo, komunikovať, vzájomne sa rešpektovať 
a byť schopný stále sa vzdelávať. 

n)  Výchova žiakov schopných aplikovať nadobudnuté odborné 
vedomosti a zručnosti v praxi, aby sa dokázali uplatniť 
v rôznych oblastiach obchodných činností, v službách ako 
zamestnanci reštaurácii, hotelov a ostatných zariadení 
spoločného stravovania, v reklamných agentúrach. 

o)  Dostupnosť školy,  poloha. 
p) Vybavenosť školy 
q) Spolupráca s  MPC PO, VaV akadémiou v Prešove, 

mimovládnymi neziskovými organizáciami, médiami, 
verejnosťou 

r) Charitatívna činnosť. 
s) Žiaci úspešne reprezentujúci našu školu. 
t) Úspešné zapísanie do knihy slovenských rekordov  

SLABÉ STRÁNKY 

a)  Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických aj 
nepedagogických zamestnancov. 

b)  Žiaci pochádzajú zo sociálne slabých rodín, čo sa 
prejavuje v tom, že nemajú záujem a snahu  dosahovať 
lepšie študijné výsledky. 

c) Pokles záujmu o učebné odbory  - mäsiar, pekár. 
d) Narušovanie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakmi 

s negatívnymi návykmi z  rodinného prostredia. 
e)  Nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na školu. 

NÁVRH OPATRENÍ 

a) Zlepšovať výchovno-vzdelávací proces dopĺňaním 
pedagogických a odborných vedomosti pedagogických 
zamestnancov. 

b) Skvalitňovať materiálno – technické vybavenie školy. 
c) Správnou motiváciou viesť žiakov k dosahovaniu lepších 

študijných výsledkov.  
d) Výchova žiakov k tolerancii a demokracii. 
e) Získať rodičov pre lepšiu spoluprácu. 

RIZIKÁ 

a) Nepriaznivý demografický vývoj spôsobujúci všeobecne  
nižší záujem absolventov základných škôl o štúdium. 



b) Otváranie študijných a učebných odborov, tých istých, na 
niekoľkých školách v regióne. 

c) Spoločensky morálne slabé ohodnotenie pedagogických 
pracovníkov. 

d) Nepriaznivé sociálne prostredie a rodinné zázemie veľkého 
počtu žiakov. 

e) Nezáujem o spoluprácu zo strany rodičov u slabo 
prospievajúcich žiakov 
 

 
p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium 

P.č. 

kód a názov študijného/ 
učebného odboru  

(uviesť kód odboru, 
ktorý  

platil v čase 
ukončovania štúdia) 

Celkový  
počet 

absolventov 

z toho 

prijatí na  
VŠ 

prijatí  
na  

NŠ / PMŠ 

prijatí  
do 

zamestnani
a 

evidovaní 
na  

ÚPSVaR 
nezistení 

1. 6445 4  
kuchár 17 2  13  2 

2. 

6337 6   
informačné 
technológie 
a informačné 
služby v obchode 

11 5 
 

3 
 

3 

3. 
6352 6   
obchod a 
podnikanie 

22 7  5 3 7 

4. 6442 4   
obchodný pracovník 15 1   2 12 

5. 6444 4   
čašník, servírka  6     6 

6. 6411 L   
prevádzka obchodu 16 3  2 7 4 

7. 
6421 L  
spoločné 
stravovanie 

16 2 
 

8 
 

6 

8. 

2982 L 02  
potravinárska 
výroba  
(pekárka  
a cukrárska 
výroba) 

7 
  

1 
 

6 

9. 6445 2   
kuchár 15  7 3  5 

10. 6444 2   
čašník, servírka 7  6   1 

11. 2964 2   
cukrár 10  9   1 

12. 2954 2 
mäsiar 1   1   

13. 6460 2 
predavač 12  3 3 1 5 

14. 6451 2 
aranžér 4  2   2 



SPOLU 159 20 27 39 13 60 

 
 
 
 
 
 
(2) Správa obsahuje aj ďalšie informácie 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
Škola  vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie: 

 rozvoja duševného zdravia, psychickej pohody 
a výkonnosti 

 podmienok pre vzdelávací proces 

 odbornej prípravy žiakov 

 pracovných podmienok pracovníkom školy 

 rozvrh hodín a prestávky rešpektujú psychohygienické 
potreby žiakov a učiteľov 

 stravovanie v školskej jedálni alebo reštaurácii Sen 

 bufet v priestoroch školy – čerstvá desiata, pitný 
režim 

 hygienické sociálne zariadenia školy pre žiakov 
a zamestnancov školy 

 čistota šatní, úprava a čistota okolia školy 
 

b) voľnočasové aktivity školy 
Na škole fungovali záujmové krúžky pod vedením skúsených 
pedagógov. Vedúci krúžkov viedli záznamy o jednotlivých 
stretnutiach. Cieľom je aktívne využívanie voľného času 
žiakmi.  

Krúžky: 
1. Anglické filmy  
2. Anglické piesne  
3. Azbuka  
4. Baristický   
5. Barmanský 1   
6. Barmanský 2 
7. Bedmintonový  
8. Carwing  
9. Cestujeme okolo sveta za 300 dní  
10. Cukrársky modelársky  
11. Environmentálny  
12. Fitnes  
13. Florbalový  
14. Futbalový  



15. História a súčasnosť Prešova  
16. Hravá angličtina  
17. Hudobný  
18. Kondičná kulturistika  
19. Kreatívna dielňa  
20. Krúžok NEJ – bez práce nie sú koláče  
21. Krúžok sociálnych a charitatívnych aktivít  
22. Literatúra netradične   
23. Mladý informatik v obchode   
24. Mladý účtovník  
25. Moja literatúra  
26. Počítačový  
27. Poznaj svoje peniaze 1  
28. Poznaj svoje peniaze 2  
29. S ruštinou do sveta  
30. Tenisový  
31. Trendy súčasnej gastronómie  
32.  Tvorba web stránok  
33.  Účtovníctvo v praxi  

 
c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, 

žiakom a rodičom 
Úsek výchovného poradenstva  
Na úseku výchovného poradenstva boli realizované tieto 

činnosti : 
o spracovaný a triednymi učiteľmi reprodukovaný informačný 

list o možnostiach využitia služieb vých. poradcu na 
škole, 09/2013 

o na základe prihlášok zo ZŠ bola výchovnou poradkyňou 
zostavená evidencia integrovaných žiakov zo ZŠ, oznámenie 
triednym učiteľom o znížených schopnostiach určitých 
žiakov, 09/2013 

o boli spracované a CPPPP v Prešove odoslané  objednávky na 
prednášky pre študentov SOŠ obchodu a služieb, 09/2013 

o pravidelná spolupráca s triednymi učiteľmi, s hlavnými 
majsterkami a podľa potreby s majstrami OV, hlavne 
v prípade problémových žiakov, priebežne 

o  realizovanie pohovorov:   53 pohovorov s problémovými 
žiakmi,  

                                      15 pohovorov 
s rodičmi problémových  žiakov, 

(problémy sa týkali porušovania vnútorného poriadku školy, 
porúch správania, nedbanlivej dochádzky do školy, ale aj 



osobných problémov prameniacich z nevhodného rodinného 
prostredia,...) 
o  spracovávanie podkladov od triednych učiteľov na 

klasifikačné porady 
 
o realizovanie prednášok, besied 

 „Žena symbol života“  - pre dievčatá 1. ročníka 

 „Odsúdení na spolunažívanie v dobrom“ – žiaci tried I.C, D  

 „Prevencia kriminality“ – žiaci tried II.A, B, E, O, I.A, 
B, O, III.A, C, D, O 

 „Adaptácia“ – žiaci tried I.A, C, D 

 „Týranie detí a Homosexualita“ – žiaci tried II.E, III.O, 
IV.I   

 „Prevencia HIV a boj proti AIDS“ – žiaci tried I.O, II.O, 
II.E, IV.O, IV.I 

 „Vzťahy...“ - žiaci tried I.D, II.E 

 „Návykové látky“ - žiaci tried I.A, B, II.O, A 

 „Patologické hráčstvo“ - žiaci tried III.A, IV.B 

 „Orientácia na trhu práce“ - žiaci tried III.C, D 

 „Dobrovoľníctvo“ - žiaci tried I.C, D, I, O, II.E, O 

 „Možnosti štúdia“ – pre končiace triedy 
 

o spracovanie  informačného panelu na hlavnej chodbe na tému            

 informácie o štúdiu na VŠ – november 2013 

 deň duševného zdravia – november 2013 

 týranie detí – november 2013 

 informácie o nadstavbovom štúdiu na našej škole – 
priebežne 

 svetový deň boja  proti AIDS – december 2013 

 možnosti štúdia  
                                       

o spolupráca 

  s Odborom sociálnych vecí a rodiny v Prešove - v prípade 
nedbanlivej školskej dochádzky – priebežne, predchádzaniu 
týraniu v rodine  

 s pedopsychiatričkou - v špeciálnych prípadoch, pri 
závažných zdravotných problémoch, po konzultácií 
s rodičmi – priebežne 
 
 

o prezentácia školy 



 aktualizácia stránky školy- informácie o novinkách 
v odbornom výcviku, možnostiach ďalšieho štúdia, 
zahraničnej praxe - priebežne 

 propagácia  SOŠOaS  u žiakov základných škôl – prezentácia 
školy, možností štúdiá v jednotlivých odboroch – 
priebežne od novembra 2013  

 organizovanie Študentskej kvapky krvi v priestoroch školy- 
rozšírenie radov dobrovoľných darcov krvi, z radov našich 
žiakov (22), 15.november 2013 

  prezentácia našej školy vo Večerníku – príspevok 
o darovaní študentskej kvapky krvi a zabezpečení 
prednášky s KRPZ  

 
 
Triedne aktívy 

 spolupráca triedneho učiteľa s rodičmi 
 spolupráca učiteľov s rodičmi 
 spolupráca výboru rodičov s vedením školy 
 riešenie výchovných problémov 
 z finančných prostriedkov rodičov boli zakúpené žalúzie 

do tried a financované  školské i mimoškolské aktivity 
žiakov... 

 
Pozývanie rodičov na významné akcie a podujatia organizované 

školou 
o Deň otvorených dverí, žiaci odboru kuchár, čašník, cukrár, 

predavač, aranžér – prezentovanie svojho odboru ukážkami 
svojej odbornej prípravy – účasť rodičov, záujemcov 
o štúdium, výchovných poradcov ZŠ... 

o  medzinárodná súťaž Sweet Cup 2014 
o  výstava pre žiakov i širokú verejnosť „100 rokov 

židovskej kultúry“ 
o  OIP MS 2014 – odbor kuchár, čašník 
 

     Možnosť využívania športových ihrísk a telocviční 

 malá, veľká telocvičňa 

 posilňovňa 

 športové ihrisko 

 tenisové kurty 
 
 



d) vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími 
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 
a vzdelávaní v škole podieľajú 

 poskytovanie služieb verejného  stravovania  

 ponúka  cukrárenských výrobkov  

 využívanie voľného času – tenisové kurty, telocvične 

 spolupráca s médiami 

 spolupráca s mimovládnymi neziskovými organizáciami - 
Priatelia zvierat, Liga za duševné zdravie, Nadačný fond 
Tesco, Dobrý anjel, Nadácia detí z detských domovov, Únia 
nevidiacich a slabozrakých, UNICEF...  

 spolupráca s Prešovskou univerzitou  

 spolupráca so stavovskou organizáciou 

 PZ v Prešove 

 HZ v Prešove 

 VaV akadémia v Prešove 

 Transfúzna stanica v Prešove 

 spolupráca s firmou Elcom a CNC 

 nezisková organizácia Orbis pri SOŠ obchodu a služieb, 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHA 

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najúspešnejší žiaci reprezentujúci školu 
 

Dorota Jusková, Veronika Eštočáková II. O  
Celoslovenská  súťaž v písaní na počítači pre žiakov 
2. ročníkov 
Dňa 3. júna 2014 sa žiačky Dorota Jusková a Veronika 
Eštočáková  zúčastnili na V. ročníku celoslovenskej súťaže 
žiakov 2. ročníkov stredných škôl v písaní na počítači v OA 



Hlohovec. Súťaže sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 19 stredných 
škôl z celého Slovenska. Súperilo sa v dvoch súťažných 
disciplínach, a to v odpise na rýchlosť z necvičeného textu 
a v odpise na rýchlosť z cvičeného textu. Mimoriadne 
talentovaná Dorotka Jusková v tomto školskom roku ako jedna 
z najmladších účastníčok súťaží dosiahla už niekoľko 
výrazných úspechov - 2 x 3. miesto v Krajskom kole súťaže 
SIP,  
6. miesto v celoslovenskom kole súťaže SIP a spoločne 
s Dávidom Lechom z III. O vybojovala aj 3. miesto v súťaži 
družstiev ZAV Zvolen 2013. Na súťaži v Hlohovci potvrdila 
svoju nastupujúcu pozíciu favoritky v súťažiach SIP 
a s pohodlným náskokom sa stala suverénnou víťazkou v oboch 
súťažných disciplínach! Dorota Jusková získaním 
dvojnásobného zlata a fantastickým výkonom, a to 432,5 
čistých úderov za minútu pri cvičenom texte a 421,0 čistých 
úderov za minútu pri necvičenom texte, upevnila už takmer 
tradičnú medailovú pozíciu našej školy v súťažiach 
v spracovaní informácií na počítači. Veronika Eštočáková, 
ktorá sa zúčastnila súťaže prvýkrát, si vybojovala dôstojnú 
pozíciu v prvej polovici výsledkovej listiny, a to získaním 
19. miesta v odpise cvičeného textu a o miestečko nižšie 
v odpise necvičeného textu (20. miesto). Za prípravu 

zodpovedná Ing. Ingrid Dzurjová, vyučujúca ADK. 
 

Dávid Lech  III.O 
o 23. júna 2014 -  LUX MENTIUM - mimoriadne ocenenie pre 

Dávida Lecha 
žiaka III. O, ktorý dlhodobo vzorne a úspešne reprezentuje 
našu školu v SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI. Vynikajúce 
výsledky dosahuje nielen na krajskej úrovni, celoštátnej, 
ale dokonca aj na celosvetovej. V júli 2013 sa zúčastnil 
Majstrovstiev sveta v spracovaní informácií na počítači 
v Belgicku v prístavnom meste Ghent a medzi absolútnou 
svetovou špičkou sa umiestnil v prvej polovici výsledkovej 
listiny. Jeho mimoriadny talent a dosiahnuté úspechy 
neostali bez povšimnutia a hodnotiaca komisia PSK ho 
zaradila medzi 20-tich najúspešnejších žiakov Prešovského 
kraja za rok 2013/2014. Od predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka získal pozvanie na 
slávnostné odovzdávanie ocenení a dňa 23. júna 2014 si 
v priestoroch Divadla Jonáša Záborského osobne prevzal 
plaketu LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA. 



Všetci sme naň neobyčajne hrdí, pretože zásluhou svojej 
usilovnosti, vytrvalosti a vďaka získavaniu medailových 
umiestnení na súťažiach intenzívne šíri dobré meno školy 
a samozrejme aj Prešovského samosprávneho kraja. Za prípravu 
zodpovedná Ing. Ingrid Dzurjová, vyučujúca ADK. 
 
Zdenka Semancová 
V dňoch 11. – 12. marca 2014 sa v Obchodnej akadémii vo 
Veľkom Mederi konala  CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ V SPRACOVANÍ 
INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI. Do súťaže sa nominovali vďaka 
medailovým umiestneniam a  skvelým výkonom z krajského kola 
Zdenka Semancová (IV. O), Dávid Lech (III. O) a Dorota 
Jusková (II. O).  Z celého Slovenska spolu postúpilo 
z krajských kôl 25 najúspešnejších žiakov v disciplíne odpis 
na rýchlosť a 21 žiakov s najlepším výkonom v disciplíne 
úprava textu na počítači. Všetci traja dosiahli vynikajúce 
umiestnenia, najviac sa darilo Zdenke Semancovej -  získala 
znamenité 3. miesto v disciplíne úprava textu na počítači. 
Jej výkon bol zhodný s výkonom súťažiacej na druhom mieste – 
obe získali rovnako po 11 900 bodov. O poradí nakoniec 
rozhodol nie počet korektúr, ktorých Zdenka spravila viac, 
ale počet chýb. Zdenka mala dokonca aj od prvého miesta 
najtesnejší rozdiel, aký len môže byť, pretože víťaz mal 129 
korektúr a 3 chyby a Zdenka vykonala takisto 129 korektúr 
ale mala 4 chybičky. Bola ocenená diplomom a hodnotným 
víťazným pohárom.  Dávid Lech (III. O) sa umiestnil na 
takisto mimoriadne úspešnom 4. mieste v disciplíne odpis 
textu na rýchlosť za fantastických 4 357 hrubých úderov (4 
chyby)  a získal diplom a vecnú cenu od organizácie 
INTERINFO Slovenskej republiky. Dorota Jusková (II. O), 
ktorá sa takejto celonárodnej súťaže zúčastnila prvýkrát 
a patrila medzi najmladších účastníkov, si vybojovala 
spomedzi 25 najtalentovanejších žiakov z celého Slovenska 
v odpise na rýchlosť 6. miesto za 3 988 úderov (1 chyba) 
a rovnako 6. miesto v druhej disciplíne za 10 300 bodov (21 
súťažiacich). Za prípravu zodpovedná Ing. Ingrid Dzurjová, 
vyučujúca ADK. 
 
 
Jozef Jancala, Mikuláš Kapľavka, Zuzana Kasprišinová, Zdenka 
Frajtková. 
Danúbius Gastro  - 15. ročník súťažnej výstavy - POÉZIA 
V GASTRONÓMII - sviatok všetkých profesionálov, ale aj 
laikov, priaznivcov dobrého jedla, zákuskov a nápojov. 



Neodmysliteľnou súčasťou Danúbius  Gastro sú stretnutia 
odborníkov - cukrárov, pekárov, kuchárov, barmanov, baristov 
a someliérov. Súťažiaci z celého Slovenska, ale aj zo 
zahraničia spoločne prezentovali  kuchárske a cukrárske  
remeslo, predviedli verejnosti svoje majstrovstvo. Do 
súťažnej výstavy Danúbius Gastro 2014 zapojila aj naša 
škola.   
V odbore kuchár reprezentovali našu  školu žiaci 2.C triedy 
Jozef Jancala a Mikuláš Kapľavka.  Pripravovali  8 porciovú 
studenú misu a získali striebornú medailu – 2. miesto. 
 V odbore cukrár reprezentovali našu  školu žiačky  III.D 
triedy Zuzana Kasprišinová a Zdenka Frajtková.  
Pripravovali  kompozíciu z marcipánu pod názvom „Benátsky 
karneval“ a získali bronzovú  medailu – 3. miesto. 
 
Mária Klimková, Jana Kašprišinová, Samuel Pošivák a Zdena 

Frajtková 
V dňoch 29.05.2014 – 31.05.2014 prebiehali v Prešove, na 
námestí dni gastronómie pod názvom „Festival dobrej chuti“. 
Vyvrcholením „Festivalu dobrej chuti 2014“ bol pokus 
o rekord v príprave najväčšej torty  na Slovensku v tvare 
koňa. Prešovčania si vybrali koníka práve kvôli tomu, že sú 
na Slovensku známi ako „koňare“. Túto náročnú úlohu sa 
pokúsili zvládnuť  žiaci SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, 
Prešov pod vedením MOV Bc. Tekeľovej a Bc. Jesenskej. 
 Úlohou školy bolo vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu 
tejto myšlienky. Majsterky odbornej výchovy prevzali na seba 
zodpovednosť za celú prípravu torty od  motivácie  žiakov až 
po krájanie torty v centre Prešova.  Žiaci 3. ročníka Mária 
Klimková, Jana Kašprišinová, Samuel Pošivák a Zdena 
Frajtková sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre, prejavovali 
veľký záujem, nadšenie a zodpovednosť počas celej prípravy. 
Pod dohľadom majsteriek OV sa žiakom  podarilo  zhotoviť 
megatortu v tvare koňa, získať  SLOVENSKÝ REKORD - SLOVENSKÉ 
PRVENSTVO  a zápis do Slovenskej knihy rekordov.  Rekord 
overil a potvrdil komisár slovenskej knihy rekordov Igor 
Svitok.  
Komisar Svítok  povedal: „Je to najväčšia torta v podobe 
zvieraťa. Má na dĺžku 259 cm  - od chvosta po prednú nohu. 
Zatiaľ sa taká na Slovensku nikdy neurobila, práve preto sa 
Prešov stáva rekordérom a každý, kto by chcel niečo také 
skúsiť, musel by rozmer tohto koňa prekonať.“ 

 
Dominik Sukovský, Damián Murín  



Dňa 29.4.2014 sa konala súťaž CARPATIA CARVING 2014 vo 
vyrezávaní  

melónov. Súťaž organizovala Spojená škola Svidník. Tejto 
súťaže sa zúčastnili  
aj žiaci našej školy a to Dominik Sukovský a Damián Murín. 
Súťaž prebiehala  na pešej zóne, v centre Svidníka. Damián 
Murín súťažil v disciplíne, kde vyrezával na živo, pred 
zrakmi divákov. Tejto disciplíny sa zhostil veľmi dobre 
a obsadil krásne 2. miesto. 
 
Dávid Suchár, František Lipovský, Dušan Jurko  
Medzinárodná barmanská súťaž juniorov EUROCUP, ktorej  21. 
ročník sa uskutočnil v dňoch 22. – 23. októbra 2013 
v Prešove sa stala súčasťou kalendára oficiálnych aktivít 
Európskej asociácie škôl hotelierstva a turizmu. Práve 
juniorské súťaže ako EUROCUP sú výbornou príležitosťou ako 
motivovať mladých ľudí, aby ukázali svoje zručnosti a 
zdokonaľovali sa vo svojom odbore. 
Táto súťaž sa konala v priestoroch Hotelovej akadémie na 
ktorej sa zúčastnilo 39 družstiev a 78 súťažiacich. Našu 
školu reprezentovali: František Lipovský z II.A triedy 
a Dávid Suchár z I.AD triedy, pod vedením MOV Ivana Piroša. 
Obidvaja súťažiaci sa umiestnili v bronzovom pásme. 
V dňoch  25.03. -27.03.2014 prebiehal VIII. ročník súťaže 
CASSOVIA CUP 2014. Súťaž sa konala v HA v Košiciach. Dávid 
Suchár, Dušan Jurko  - žiaci našej školy si zmerali svoje 
zručnosti pri príprave miešaných nápojov. Žiak Dávid Suchár 
sa umiestnil v bronzovom pásme a žiak Dušan Jurko, ktorý sa 
takejto súťaže zúčastnil po prvýkrát sa umiestnil 
v striebornom pásme. reprezentáciu školy na súťaži. 
  
Ľuboslava Štecová, Štefan Ďžačovský 
V dňoch 3.4 – 4.4 2014  sa zúčastnili v Hradci Králové XIX. 
ročníka národnej súťaže KUCHÁRSKEHO A CUKRÁRSKEHO UMENIA 
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v kongresovom 
centre ALDIS v Hradci Králové. Súťažilo sa v kategóriách: 
kuchár, cukrár, carving, artistika a súťaž Chuť Česká. 
Ľuboslava Štecová žiačka I.AD súťažila v kategórii Junior – 
Slávnostné torty pre 12 osôb. Štefan Ďžačovský žiak III.B 
súťažil v kategórii Kadet – slávnostná misa pre 8 osôb 
a vzorový ukážkový s 1 porciou. 
V náročnej konkurencii 180 súťažiacich a 126 škôl naši žiaci 
získali 3. miesto – bronzovú medailu v kategórii cukrár 
a 2.miesto – striebornú medailu v kategórii kuchár. 



 
Andrea Petriľáková  
V dňoch 23.10. -  24.10.2013 sa konala  súťaž cukrárov 
„EURÓPA 2013“ v SOŠ hotelových služieb, Na pántoch 
v Bratislave.  
Súťaž pozostávala z 2. častí.  
Prvá časť: pripraviť a upiecť korpus, pripraviť plnky 
 a dekorácie  
Druhá časť: prezentácia na pódiu, pred verejnosťou - 
dokončovanie dezertu a úpravu dezertu na tanieri   
Andrea Petriľáková získala  2. miesto. Do súťaže 
pripravovala majsterka odbornej výchovy Bc. Tekeľová.  

 
G. Kočiš, R. Lapošová , Kostúrová  
súťaž v aranžovaní  
Dňa 17. decembra 2013 sa zúčastnili celoslovenskej súťaže 
„Vianočné inšpirácie“  

Umiestnenie našich žiakov:  
G. Kočiš II.BD –  2.miesto -  Tajná úloha 
G. Kočiš II.BD – Najkreatívnejšia práca 
G. Kočiš, R. Lapošová II.BD, Kostúrová II.F – Najlepšie 

družstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Storočie židovských spomienok 
 

O výstave 
 

SOŠ obchodu a služieb v Prešove a organizácia CENTROPA  predstavila 
v dňoch 24. - 26. marec 2014 

jedinečnú výstavu o zmiznutej časti našej kultúry. 
... 

Výstava bola prístupná pre širokú verejnosť. 
... 

Výstava sa niesla v hesle „Všetci sme rôzni rovnakým spôsobom“. 
Chceli poukázať na krásu rozličnosti a právo byť iný, čo robí svet 

pestrofarebným, inšpiratívnym a kreatívnym. 



... 
Výstava mala podobu prezentačných panelov, ktoré boli rozdelené 

podľa jednotlivých krajín V4 ( Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko ), 
krátkych filmov a ukážok jedál židovskej kuchyne. 

... 
Každá krajina bola rozdelená do jednotlivých segmentov každodenného 
života: voľný čas, práca, prázdniny, portréty, armáda, spoločenský 
život, škola a holokaust. Každý panel zachytával jednotlivé obdobia 
života skutočných ľudí, ktorí poskytli informácie o sebe a rodine 

pracovníkom CENTROPY (www.centropa.org). 
 
CENTROPA sa snaží uchovať svedectvá jedného storočia, a to v podobe 
fotografií a rozhovorov, ktoré neskôr spracúva do výstav a krátkych 

filmov využiteľných tiež ako materiál pre školy na hodinách 
dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, angličtiny... 

... 
Výstavou, ktorú koncipovali žiaci našej školy (D. Lech, O. Lužinský, 

A. Oros, D. Lutterová, K. Némethiová, R. Štarmach, K. Kubeková 
(III.O), R. Novysedlák (II.AD), sprevádzali návštevníkov (viac ako 

600) práve oni. Sami naštudovali a pripravili materiál, ktorý 
považovali za dôležitý a podstatný z ich uhla pohľadu.  

... 
Organizačne výstavu zabezpečili: Mgr. V. Knapíková, PhDr. V. 

Nižníková, F. Varga,  
Mgr. A. Kožlejová, PaedDr. R. Eštvanová, Mgr. J. Turzová, Mgr. F. 

Krankota, 
Mgr. M. Gajdoš 

... 
Fotografický materiál poskytla aj prešovská židovská obec. 

... 
 
 

 

http://www.centropa.org/

	Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za prvý a druhý polrok šk.r.2013/2014
	rozvoj družobných vzťahov a spolupráce so školami nášho zamerania v zahraničí, zabezpečenie odborná prax v zahraničí
	PR – Krakov, Iwonicz Zdroj, ČR – Chrudim
	zrealizovanie výmennej stáže žiakov v rámci praktického vyučovania
	zrealizovanie odbornej prax v zahraničí  - Cyprus, Kos, Rodos, Kréta
	23. júna 2014 -  LUX MENTIUM - mimoriadne ocenenie pre Dávida Lecha
	SILNÉ STRÁNKY
	SLABÉ STRÁNKY
	RIZIKÁ
	Dorota Jusková, Veronika Eštočáková II. O
	Celoslovenská  súťaž v písaní na počítači pre žiakov 2. ročníkov
	Dňa 3. júna 2014 sa žiačky Dorota Jusková a Veronika Eštočáková  zúčastnili na V. ročníku celoslovenskej súťaže žiakov 2. ročníkov stredných škôl v písaní na počítači v OA Hlohovec. Súťaže sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 19 stredných škôl z celého Slov...
	Dávid Lech  III.O
	23. júna 2014 -  LUX MENTIUM - mimoriadne ocenenie pre Dávida Lecha
	Andrea Petriľáková
	V dňoch 23.10. -  24.10.2013 sa konala  súťaž cukrárov „EURÓPA 2013“ v SOŠ hotelových služieb, Na pántoch v Bratislave.
	Súťaž pozostávala z 2. častí.
	Prvá časť: pripraviť a upiecť korpus, pripraviť plnky  a dekorácie
	Druhá časť: prezentácia na pódiu, pred verejnosťou - dokončovanie dezertu a úpravu dezertu na tanieri
	Andrea Petriľáková získala  2. miesto. Do súťaže pripravovala majsterka odbornej výchovy Bc. Tekeľová.

