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                BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

                 Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 

 

spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

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

zákona č. 312/2013 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

  

 

Stredná odborná škola hotelových služieb 

a dopravy 

Zvolenská cesta 83 

984 01 Lučenec 

 

 

 

 

 

...........................................    ............................................. 

       riaditeľ školy, ŠZ                             zriaďovateľ 
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Správa je spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

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

zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 

§ 2. ods. 1 a 

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠKOLY 

NÁZOV ŠKOLY: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 

ADRESA ŠKOLY: Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec 

TELEFÓNNE ČÍSLA 

 Sekretariát riaditeľa: 047/432 3691 

 Úsek Hotelová akadémia: 047/433 1702 

 Školský internát: 047/432 3001 

 Školská jedáleň: 047/433 3563 

 

INTERNETOVÁ ADRESA : www.soslc.sk 

                                e-mail : sekretariat@soslc.sk 

    https://soshsadlc.edupage.org 

VEDÚCI  ZAMESTNANCI ŠKOLY 

 Riaditeľ školy :   Mgr. Juraj Vitek 

 ZRŠ pre TV :   Mgr. Andrea Slížová 

  PaedDr. Iveta Hájíčková 

 ZRŠ pre OV :   Ing. Anton Litva 

    Ing. Edita Hlodáková 

 Vedúca ekonomického úseku: Ing. Ivana Najpauerová 

 Vedúci technického úseku:  Ing. Ľubomír Matúška 

 

VEDÚCI PREVÁDZOK a HLAVNÁ MAJSTERKA 

 

Reštaurácia Háčko a Dom služieb              Bc. Juraj Vitek 

Školský majetok                                          Ing. Edita Dančová 

 

VEDÚCI ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ŠKOLY 

 

Školský internát                                        Bc. Marianna Kráseková 

Školská jedáleň                                         Mgr. Jana Haferníková 

http://www.soslc.sk/
mailto:sekretariat@soslc.sk
https://soshsadlc.edupage.org/
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RADA ŠKOLY PRI SOŠ HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY V LUČENCI 

 Zoznam členov rady školy: 

  

           Ing. Anna Václavíková  predseda 

 Mgr. Danica Prepelicová          zástupca pedagogických zamestnancov  

           Ing. Anna Václavíková                       zástupca pedagogických zamestnancov 

     Ľubica Gajdošíková  zástupca ostatných zamestnancov 

 Anna Gregorová  zástupca rodičov 

 Jana Spodniaková  zástupca rodičov 

 Diana Jackuliaková  zástupca rodičov 

 Jaroslava Janešová  zástupca žiakov 

 Ing. Branislav Hámorník  delegovaný zástupca BBSK 

 Mgr. Jana Slačková  delegovaný zástupca BBSK 

 Ing. Jaroslav Tóth  delegovaný zástupca BBSK 

            MUDr. Juraj Pelč  delegovaný zástupca BBSK 

 

§ 2. ods. 1 b 

ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI ŠKOLY 

Názov::  Banskobystrický samosprávny kraj 

Sídlo:   Nám. SNP 23, Banská Bystrica 

Telefón: 048/4325111                       E-mail: skolstvo@bbsk.sk 

 

§ 2. ods. 1 c 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY: 

 pedagogická rada 

 rada školy 

 školský parlament 

 rodičovská rada 

 predmetové komisie 

Informácie o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 
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Činnosť Rady školy  

- počet zasadnutí 4 (z toho online 2 x z dôvodu COVID-19) 

p.č. dátum forma 
Uznesenie 

 

1. 28.9.2021 riadna 
Správa o činnosti za šk.rok 2020/21, návrh na schválenie 

nového ŠO kozmetik do siete stredných škôl 

2. 2.12.2021 online 
Žiadosť o podporné stanovisko na zaradenie nových 

odborov do siete škôl 

3. 31.1.2022 online 

Schválenie kritérií  počtu žiakov do 1.ročníka prijímacieho 

štúdia v šk.roku 2022/23, 2023/24 a nadstavbové štúdium 

2022/2023 

4. 16.3.2022 riadna 

Návrh plánu výkonov pre 1. ročník 2023/24, návrh plánu 

výkonov pre nadstavbové štúdium 2022/23, vyjadrenie 

k ŠKVP platné od 1.9.2022 

 

Činnosť predmetových komisií -  školský rok 2021/2022 

PK spoločenskovedné predmety PaedDr. Andrea Hašková 

PK ekonomické odborné predmety Ing. Mária Bodorová 

PK gastro  Bc. Silvia Zvarová 

PK automobily Ing. Rastislav Gáfrik 

PK hotelová akadémia Ing. Blažena Halajová 

PK kozmetička Ing. Alena Miklušová 

PK agropodnikanie Ing. Jana Holeková Petrincová 

Činnosť práce PK sa riadila všeobecne záväznými právnymi normami, Pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠVVaŠ, vlastným plánom PK, plánom hlavných úloh  ŠVP, ŠkVP, 

prípadne pokynmi vedenia školy alebo na základe aktuálnych vyhlášok a smerníc MŠ VV SR. 

Hlavné ciele činnosti PK VVP v školskom roku 2021/2022 boli nasledovné: 

- využívať inovatívne metódy a formy vo vyučovacom procese 

- aplikovať medzipredmetové vzťahy 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

- podporovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru, aj šport 

- podporovať rozvoj kritického myslenia v duchu humanizmu, tolerancie a ľudských práv 

- predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, 

extrémizmu a rasizmu 

- venovať pozornosť multikultúrnej výchove 

- uplatňovať inklúziu 
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- rozvíjať globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu 

- propagovať zdravý životný štýl a pohyb 

- zapojiť sa do Európskeho dňa jazykov a tým podporiť jazykovú zdatnosť a záujem 

o vzdelávanie sa v jazykovej oblasti 

- venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením 

- organizovať súťaže a podujatia v rámci jednotlivých predmetov 

- spolupracovať pri príprave študentov na EČ, PFIČ a ÚFIČ MS zo SJL, ANJ a NEJ 

- venovať pozornosť slabo prospievajúcim aj talentovaným študentom 

- umožniť žiakom prístup k informačným zdrojom, 

- rozvíjať schopnosť žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácii 

- osvojiť si samostatnú prácu s informáciami 

- rozvíjať kompetencie členov PK v oblasti implementácie globálneho rozvojového 

vzdelávania vo vyučovaní jednotlivých predmetov prostredníctvom aktualizačného 

alebo inovačného vzdelávania  

- organizovať exkurzie a poznávacie zájazdy 

- uskutočniť vzájomné hospitácie učiteľov 

Zmena, ktorá nastala k začiatku školského roka 2021/2022 bola  zmena v oblasti kľúčových 

kompetencii v Školskom vzdelávacom programe. V súlade s odporúčaním Rady EU z 22. 

mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie má absolvent vyššieho 

odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania nadobudnúť schopnosť 

rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

a) gramotnosť  

b) viacjazyčnosť 

c) matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve  

d) digitálna kompetencia 

e) osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 

f) občianska kompetencia 

g) kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných a prírodovedných predmetov  

Členovia vyučujú predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk 

dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, matematika, fyzika, 

informatika, chémia, biológia a telesná a športová výchova. 

Prioritou bolo skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoj kvality čitateľskej 

gramotnosti. Žiaci mali priestor na samostatnosť a tvorivosť. 

Vyučujúci venovali pozornosť  žiakom s IVVP a žiakom zo sociálne znevýhodneného 
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prostredia. Pri hodnotení ich vedomostí a zručností a na podporu aktivity využívali  pozitívne 

hodnotenie. 

Podľa Plánu práce PK pre školský rok 2021/2022 sa vedúci sekcií a členovia schádzali na 

nasledujúcich zasadnutiach:  

Prijaté Uznesenia: 

 Zo dňa 25.8.2021 

 - vyhodnotenie školského roku 2019/2020 

 - ciele a úlohy pre školský rok 2020/21, prerokovanie Plánu práce PK a návrh Plánu aktivít  

jednotlivých sekcií PK 

 - harmonogram zasadnutí sekcií  PK  

 - kontrola a návrh zmien ŠkVP 

Zo dňa 3.11 2021 

 - kontrola plnenia a aktualizácia Plánu práce PK. 

Zo dňa 4.2.2022 

 -  príprava  a kontrola zadaní zo SJL, ANJ a NEJ na ÚF IČ MS. 

 - príprava testov na 1.a 2. kolo prijímacích skúšok zo SJL,ANJ,NEJ,BIO, MAT 

Zo dňa 13.6.2022  

- vyhodnotenie činnosti PK 

- analýza výsledkov za školský rok 2021/2022 

 

 

Sekcia slovenský jazyk a literatúra PK spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 

vedúca sekcie: Mgr. Marta Segéňová 

členovia: Mgr. Andrea Slížová, Mgr. Hana Brúsiková, Mgr. Denisa Sedlačeková, Mgr. Henrieta 

Hukelová, PaedDr. Iveta Hájičková, Mgr. Miroslava Moravčíková, Mgr. Renáta Šušková 

 

Úlohy plánu práce sekcie SJL vychádzali z POP MŠVV SR na školský rok 2021/2022.  

- k úprave ŠKVP nedošlo 

Prijaté Uznesenie: 

Zo dňa 31.8.2021 

- návrh plánu práce sekcie SJL 

- kontrola platnosti ŠkVP  

Zo dňa 2.11.2021 

- z dôvodu dištančného vyučovania sa stretnutie sekcie SJL nekonalo 

Zo dňa 24.2.2022  

- vyhodnotenie dištančného vzdelávania 

-prerokovanie opatrení neprospievajúcich žiakov, kontrola prebratých tém počas dištančného 

vzdelávania. 
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-  príprava  a kontrola zadaní zo SJL na ÚF IČ MS. 

 - príprava testov na 1.a 2. kolo prijímacích skúšok zo SJL 

Zo dňa 29.6.2021 

- prerokovanie termínov klasifikácie a skúšok pre končiace ročníky 

- vyhodnotenie plánu práce sekcie SJL v školskom roku 2020/2021 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov za školský rok 2021/2022 

   

Sekcia anglický jazyk  PK spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 

vedúca sekcie: PaedDr. Andrea Hašková 

členovia: Mgr. Denisa Sedlačeková, Mgr. Danica Prepelicová, PaedDr. Monika Hudecová, Ing. 

Anna Václaviková, Mgr. Iveta Čopová  

 

prijaté Uznesenie: 

zo dňa 25.8.2021 

- činnosť sekcie ANJ vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

prerokovanie informácií o zmenách v ŠkVP a TP 

- prerokovanie Správy o činnosti sekcie ANJ,  

 - prerokovanie a schválenie plánu práce sekcie ANJ na školský rok 2021/2022 

- harmonogram zasadnutí sekcie ANJ  

-  z anglického jazyka nedošlo k úprave ŠKVP v žiadnom z odborov 

zo dňa 3.11.2022 

- návod práce s učebnicou YES NEW  

- príprava na školské kolo olympiády v ANJ – termín do 10. 12. 2021 – Hudecová, Hašková 

- diskusia o Prílohe odborného jazyka pre odbor agropodnikanie – pripravila Mgr. Danica 

Prepelicová 

zo dňa 4.2.2022 

- prerokovanie a schválenie maturitných zadaní z ANJ 

- príprava študentov na MS 2021-22 

- oboznámenie sa s termínmi, organizáciou ukončenia školského roku 2021/2022 a formou 

hodnotenia a klasifikácie žiakov v končiacich ročníkoch študijných a učebných odborov 

zo dňa 13.6.2022 

- prerokovanie Správy o činnosti sekcie ANJ 

- vyhodnotenie plánu práce sekcie ANJ v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov za školský rok 2021/2022 

 

Sekcia nemecký jazyk PK spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 

Vedúca sekcie: Mgr. Renáta Šušková 

členovia: Mgr. Daniela Tršková, Mgr. Róbert Kotek, Mgr. Patricia Vógelová Mojžitová, Mgr. 
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Henrieta Hukelová  

 

prijaté Uznesenie: 

zo dňa 26.8.2021 

- činnosť sekcie NEJ vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

- na základe zjednoteného učebného materiálu  sa na úsekoch budú používať : učebnica Direkt  

neu 1 a 2 vyd. Klett  

- kontrola ŠkVP 

- prerokovanie Správy o činnosti sekcie NEJ  

 - prerokovanie a schválenie plánu práce sekcie NEJ na školský rok 2021/2022 

- harmonogram zasadnutí sekcie NEJ  

-  z NEJ nedošlo k úprave ŠKVP v žiadnom z odborov 

zo dňa 5.10.2021 

- zahraničnú prax v Rakúsku /Schmitten – príprava a výber študentov z HA 

zo dňa 4.2.2022 

- prerokovanie a schválenie maturitných zadaní z ANJ 

- príprava študentov na MS 2021-22 

- oboznámenie sa s termínmi, organizáciou ukončenia školského roku 2021/2022 a formou 

hodnotenia a klasifikácie žiakov v končiacich ročníkoch študijných a učebných odborov 

zo dňa 22.6.2022 

- prerokovanie Správy o činnosti sekcie NEJ 

- vyhodnotenie plánu práce sekcie NEJ v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov za školský rok 2021/2022 

 

Sekcia prírodovedné predmety PK spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 

vedúca sekcie: Mgr. Petronela Gerátová 

členovia: Mgr. Mária Vnučková, Mgr. Mária Kotmanová, Mgr. Iveta Čopová, Ing. Ondrej Gerát, 

 Mgr. Mária Belková, Mgr. Róbert Kotek, Mgr. Alena Miklušová, Ing. Irena Barányiová 

PhD. 

Členovia sekcie prírodovedných predmety vyučujú predmety: matematika, fyzika, biológia, 

informatika a chémia.  

K úprave ŠKVP v jednotlivých predmetoch nedošlo. 

 

Prijaté Uznesenie: 

zo dňa 8.9.2021 

- Hlavné úlohy Plánu práce PK vychádzali z POP MŠSR na školský rok 2021/2022,  

rozpracované boli na podmienky školy 

- prerokovanie a schválenie plánu práce sekcie prírodovedných predmetov na školský rok 
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2021/2022 

- harmonogram zasadnutí sekcie prírodovedných predmetov 

zo dňa 4.9.2022 

-  príprava testov na 1.a 2. kolo prijímacích skúšok z MAT a BIO 

- príprava a organizácia Klokana 

zo dňa 30.8.2022 

- vyhodnotenie plánu práce sekcie prírodovedných predmetov v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov sekcie prírodovedných predmetov za školský rok 

2021/2022 

 

Sekcia telesnej a športovej výchovy PK spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 

Vedúci: Mgr. Roman Šupina 

Členovia: Mgr. Juraj Vitek, Mgr. Peter Gallo, Mgr. Daniela Tršková  

 

Prijaté Uznesenie: 

zo dňa 26.8.2021 

- činnosť sekcie TSV vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

- vyučujúci sekcie TSV v školskom roku 2021/2022 vypracovali tematické plány v elektronickej 

forme s 20% možnosťou úpravy obsahu učiva v jednotlivých predmetoch II.,III.,IV. ročníka a v 

nadstavbovom štúdiu 

- prerokovanie Správy o činnosti sekcie TSV,  

- prerokovanie a schválenie plánu práce sekcie TSV na školský rok 2021/2022 

- harmonogram zasadnutí sekcie TSV  

-  z anglického jazyka nedošlo k úprave ŠKVP v žiadnom z odborov 

- tematické plány boli rozšírené o netradičné športy, ktoré boli vyznačené v TP 

zo dňa 4.2.2022 

- príprava KOŽASu pre 3. ročník 

zo dňa 16.6.2021 

- vyhodnotenie plánu práce sekcie TSV v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov sekcie TSV za školský rok 2021/2022 

 

Predmetová komisia hotelová akadémia  

Predseda PK: Ing. Blažena Halajová 

Členovia: Ing. Ivana Ferenczová, Ing. Alena Miklušová, Ing. Dagmar Márkušová, Ing. Adrián 

Sedlaček, Ing. Ondrej Gerát, Mgr. Silvia Beňová, Mgr. Danica Prepelicová, Ing. Jana Holeková 

Petrincová 
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Prijaté Uznesenia: 

zo dňa 31.8.2021 

- činnosť PK HA vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

- pre 1. ročník - Inovácie v rámci odboru zapracované do ŠKVP od 1. 9. 2021. 

- pre 2. Ročník - Inovácie v rámci odboru zapracované do ŠKVP od 1. 9. 2022 

- prerokovanie a schválenie tematických plánov v školskom roku 2020/2021 

- prerokovanie a odsúhlasenie zodpovedných vyučujúcich za maturitné skúšky v školskom 

roku 2020/2021 

- prerokovanie a schválenie tém na PČOZ MS v študijnom odbore HA 

– organizácia odbornej praxe počas školského roka, plán exkurzií, kurzov 

zo dňa 15.11.2021  

- návrh inovácií v jednotlivých tematických celkoch pre 2.,3.,4.a 5. ročník 

zo dňa 4.2.2022 

– vyhodnotenie študijných výsledkov za 1.polrok 2021-22 

- Inovácia maturitných zadaní na TČOZ MS 

- kontrola príprav  PČOZ MS 

zo dňa 28.3 2022 

- organizácia maturitných skúšok 

- kontrola organizácie PRX v hoteli Clavis a Háčku – priebežne 

zo dňa 15.6.2022 

- vyhodnotenie plánu práce PK HA v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov PK HA za školský rok 2021/2022 

- vyhodnotenie PČOZ  a TČOZ MS 2021/22 

- rozdelenie študentov na letnú prázdninovú prax 

 

Predmetová komisia  Agropodnikanie 

Pre odbory odborov 4210 M 18, 4210 M 17, 4210 M 04 

 

Predseda PK: Ing. Jana Holeková Petrincová 

Členovia: Ing. Irena Barányiová PhD., Ing. Diana Vargová, Ing. Štefan Urbačok, Ing. Marián 

Mídelka, Ing. Ján Varga, Mgr. Danica Prepelicová, Ing. Adrián Sedlaček, Ing. Ondrej Gerát 

 

Prijaté Uznesenia: 

zo dňa 31.8.2021 

- činnosť PK vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

- pre 1. ročník - Inovácie v rámci odboru zapracované do ŠKVP od 1. 9. 2021 

- pre 2. Ročník - Inovácie v rámci odboru zapracované do ŠKVP od 1. 9. 2022 

- prerokovanie a schválenie tematických plánov v školskom roku 2020/2021 
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zo dňa 15.11.2022 

- prerokovanie a odsúhlasenie zodpovedných vyučujúcich za maturitné skúšky v školskom 

roku 2020/2021 

zo dňa 4.2.2022 

– vyhodnotenie študijných výsledkov za 1.polrok 2021-22 

- Inovácia maturitných zadaní na TČOZ MS 

- kontrola príprav  PČOZ MS 

zo dňa 28.3.2022 

-- organizácia maturitných skúšok 

zo dňa 8.6.2022 

- rozpis a zabezpečenie letnej prázdninovej praxe 

zo dňa 15.6.2022 

- vyhodnotenie plánu práce PK v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov PK za školský rok 2021/2022 

- vyhodnotenie PČOZ  a TČOZ MS 2021/22 

zo dňa 28.6.2022 

- inovácie pre 2.3.a 4. ročník 

 

Predmetová komisia  kozmetička a vizážistka - inovácie ŠKVP 

Predseda PK: Ing. Alena Miklušová 

Členovia: Ing. Eva Barnová, Mgr. Mária Belková, Bc. Monika Vančová, Ing. Dagmar  

Márkušová, Ing. Adrián Sedlaček 

 

Prijaté Uznesenie 

zo dňa 30.8.2021 

- činnosť PK  vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

- odsúhlasené  Inovácie v rámci odboru a zapracované do ŠKVP od 1. 9. 2021 

zo dňa 4.2.2022 

- rámcový učebný plán pre odbor kozmetik zaradený do siete odborov SPŠ HS a D 

zo dňa 25.3.2022 

-úlohy k PČOZ MS a TČOZ MS 

zo dňa 17.6.2022 

- vyhodnotenie plánu práce PK  v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov PK  za školský rok 2021/2022 

- vyhodnotenie PČOZ  a TČOZ MS 2021/22 

 

Predmetovákomisia gastronomických predmetov 

Predseda PK: Bc. Silvia Zvarová  
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Prijaté Uznesenie: 

Zo dňa 2.9.2021 

- činnosť PK  vychádzala z POP  MŠVV SR na školský rok 2021/22 

- odsúhlasené  Inovácie v rámci odboru a zapracované do ŠKVP od 1. 9. 2021 

Zo dňa 17.3.2022 

-návrh inovácií v jednotlivých tematických celkoch pre 2.,3.,4. 

-prerokovanie a odsúhlasenie zodpovedných vyučujúcich za maturitné skúšky v školskom roku 

2020/2021 a záverečné skúšky 

- prerokovanie a schválenie tém na PČOZ MS 

 Zo dňa 26.6.2022 

- vyhodnotenie plánu práce PK  v školskom roku 2021/2022 

- vyhodnotenie a analýza výsledkov PK  za školský rok 2021/2022 

- vyhodnotenie PČOZ  a TČOZ MS 2021/22 a záverečných skúšok 

 

Predmetová komisia pre ekonomické odborné predmety 

Predseda PK: Ing. Mária Bodorová 

Prijaté Uznesenie 

 Zo dňa 31. 08. 2021 

 - schválenie plánu práce, prerokovanie učebných osnov, plán akcií, vzdelávanie učiteľov 

 Zo dňa 30. 11. 2021  

- organizácia maturitných a záverečných skúšok 

Zo dňa 04. 02. 2022 

 - hodnotenie MS a ZS s prihliadnutím na pandemickú situáciu, hodnotenie dištančného 

vzdelávania 

Zo dňa 25. 03. 2022  

- inovácie v ŠkVP 

Zo dňa 07. 06. 2022  

- návrh inovácií učebných osnov do prvých ročníkov, dodatky  ŠVP, požiadavky na 

vybavenie a didaktické pomôcky 

 

Predmetová komisia automobilov 

odborných predmetov strojárstvo, elektrotechnika 

predseda PK: Ing Rastislav Gáfrik 

členovia: Ing. Pavol Lorinčík, Ján Severíni,  Ing. Zolt Habodász, Ing. Anton Litva, Jozef Jaloviar 

prijaté Uznesenie: 

zo dňa 31. 8. 2021 

- plánované akcie na šk. rok 2020/2021 

- plán práce PK na šk. rok 2021/2022 
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Zo dňa 04.02.2022 

- upraviť termíny ZS ( denní od 15.6.-30.6., externí žiaci od 19.9.-30.9.) 

- teoretická časť ZS najmenej 25 tém 

- praktická časť – témy podľa náročnosti (1-15 tém, individuálna alebo skupinová práca) 

- do 15.2. zaslať všetky témy sekretárke, ktorá ich následne odošle Ing. Hlodákovej, ktorá 

ich rozpošle na stavovské organizácie na schválenie 

- upraviť otázky MS s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu (COVID) 

zo dňa 25. 03. 2022 

- Inovácie (2., 3., 4. ročníky) v jednotlivých predmetoch do ŠkVP 

zo dňa 17.6.2022 

- schválenie inovácií pre 1.ročníky v jednotlivých predmetoch do ŠkVP 

zo dňa 29. 6. 2022 

- kontrola splnenia úloh za šk. rok 2021/2022 

- hodnotenie výsledkov MS, ZS za PK v šk. roku 2021/2022 

- vyhodnotenie práce PK za šk. rok 2021/2022- PK pracovala na základe plánu práce 

- hlavnou úlohou počas školského roka bola inovácia ŠkVP 

- učitelia a majstri odsúhlasili doplnenie tém nasledovne: 

Návrh didaktických pomôcok 

PK navrhla nákup nasledovných pomôcok: 

- CAM/CAD systém na spracovanie technickej dokumentácie v 2D aj 3D ( nutné zabezpečiť 

príslušný výkonný hardvér- PC ), nákup 3D tlačiarne, nákup plazmovej rezačky.  

 

 

Školský parlament /Žiacka školská rada/ 

 

Školský parlament metodicky riadila Ing. Ferenczová. Školský parlament reprezentuje žiakov 

školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Činnosť Školského parlamentu je v 

súlade so základnými princípmi humanizácie školy a vychádza z Deklarácie práv dieťaťa a z 

dokumentov uvedených v sprievodcovi školským rokom, ktoré podporujú činnosť ŠP na 

školách. Školský parlament  pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v 

Lučenci v má 17 členov. 

Zasadnutia ŠP sa uskutočňovali v stanovených termínoch s prihliadnutím na epidemiologickú 

situáciu spôsobenú ochorením Covid-19. 

Na zasadnutiach boli prijaté nasledovné Uznesenia. 

Prijaté Uznesenie: 

Zo dňa 6.9.2021 

- ŽŠR pri SOŠ HS a D Lučenec zvolila  v doplňujúcich voľbách  nových členov, ktorí prejavili 

vôľu pracovať v ŽŠR po členoch, ktorí ukončili štúdium na SOŠ HS a D. 
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Žiacka školská rada pracovala v tomto zložení 

1. Dávid Hencz, II.AIČ Predseda, zástupca žiakov v RŠ 

2. Kristína Liškova, III.IČ Podpredseda pre úsek ZV 

3. Samuel Ostrihoň, III.U Podpredseda pre úsek Rázusova 

4. Lenka Ľalíková, II.AIČ Tajomník 

5. Bronislava Cibuľová, V.U Pokladník 

6. Laura Hančoková, V.U Člen 

7. Lea Hazuchová, II.K Člen 

8. Ema Sujová, I.AI Člen 

9. Adrián Škultéty, III.U Člen 

10. Samuel Mitter, II.P Člen 

11. Jaroslava Janešová, III.IČ Člen 

 

Predseda Žiackej školskej rady bol Dávid Hencz z II.AIČ triedy, bol delegovaný do Rady školy 

a zúčastňoval sa jej zasadnutí. 

Zasadnutie 7.12.2021 sa nekonalo z dôvodu zhoršeniu Covid 19 

Zo dňa 24.2. 

- Transformácia ŽŠR na Školský parlament podľa Zákona 488/2021 Z.z. s účinnosťou 

predpisu od 1.1.2022 

- Dávid Hencz dobrovoľne rezignoval na funkciu predsedu ŠP a zároveň aj na člena Rady 

školy pri SOĎ HS a D , ktorý zastupuje žiakov SOŠ HS a D 

- Výbor ŠP bol doplnený za odstupujúceho Dávida Hencza v doplňujúcich voľbách získal 

najviac hlasov Ivan Kováč, I.U 

- zástupcom žiakov v Rade školy pri SOŠ HS aD a predsedom ŠP sa stala Jaroslava Janešová 

z III.IČ 

Od 24.2.2022 

Žiacka školská rada pracovala v tomto zložení 

1. Jaroslava Janešová, III.IČ  Predseda, zástupca žiakov v RŠ 

2. Kristína Liškova, III.IČ Podpredseda pre úsek ZV 

3. Samuel Ostrihoň, III.U Podpredseda pre úsek Rázusova 

4. Lenka Ľalíková, II.AIČ Tajomník 

5. Bronislava Cibuľová, V.U Pokladník 

6. Laura Hančoková, V.U Člen 

7. Lea Hazuchová, II.K Člen 

8. Ema Sujová, I.AI Člen 

9. Adrián Škultéty, III.U Člen 
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10. Samuel Mitter, II.P Člen 

11. Ivan Kováč, I.U Člen 

 

zo dňa 26.4.2022 

- prijatý nový Štatút Školského parlamentu 

 

Rada rodičov 

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a 

mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. 

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia 

jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru 

rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši 

pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej 

čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. 

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje 

výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri 

odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a 

organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. 

Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými 

pracovníkmi : 

- ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania 

- napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, 

vedeckosti 

- zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a 

Dohovoru OSN o právach dieťaťa 

- zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní 

osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy 

- napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť 

erudovaných, flexibilných, tvorivých, kvalifikovaných absolventov 

- sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať 

sa na ich riešení 

 Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich 

zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, 

pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských 

stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. 

Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou 

formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. 

Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných 
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prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Tieto sa obvykle použijú ako príspevky na 

lyžiarsky výcvik, kurz na ochranu prírody a človeka, cestovné výdavky žiakov, stužkové 

slávnosti, maturitné skúšky a iné akcie organizované a podporované školou /olympiády, 

súťaže, projekty .../. 

 

Rada rodičov pracovala v tomto zložení 

Andrea Katriňáková,4.P predseda 

Martina Miklušáková 2.KČ podpredseda 

Anna Balciarová, 1.U tajomník 

Diana Jackuliaková, 3.U člen 

Anna Gregorová 1.U člen 

Jela Trčanová člen 

Dušana Žigová člen 

 

 

 

Pedagogických rada  

 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Usmerňovala a zjednocovala prácu 

všetkých pedagogických zamestnancov školy a spolupracovala pri riešení hlavných úloh vo 

výchove a vzdelávaní. Členmi boli učitelia a MOV. Plán práce bol súčasťou plánu práce 

hlavných úloh školy. 

Prijaté Uznesenie: 

16.11.2021 – úsek Rázusova 

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o predbežnom prospechu, dochádzke a 

správaní žiakov za 1. štvrťrok školského roku 2021/2022 

18.11.2021 – úsek Zvolenská 

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o predbežnom prospechu, dochádzke a 

správaní žiakov za 1. štvrťrok školského roku 2021/2022 

 

  26.1.2022 – úsek Zvolenská 

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o predbežnom prospechu, dochádzke a 

správaní žiakov za 1. polrok školského roku 2021/2022 

 27.1.2022 -  úsek Rázusova 

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o predbežnom prospechu, dochádzke a 

správaní žiakov za 1. polrok školského roku 2021/2022 
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21.4.2022  

Pedagogická rada berie na vedomie informácie o predbežnom prospechu, dochádzke a 

správaní žiakov za 3. štvrťrok školského roku 2021/2022 

  

3.5.2022 – úsek Rázusova  

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov 

za 2. polrok školského roku 2021/2022 končiacich maturitných tried 

10.5.2022  -  úsek Zvolenská 

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov 

za 2. polrok školského roku 2021/2022 končiacich maturitných tried 

 

13.6.2022 - administratívne hodnotenie končiacich ročníkov učebných odborov 

- Pedagogická rada berie na vedomie informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov 

za 2. polrok školského roku 2021/2022 končiacich tried učebných odborov, ktorých žiaci budú 

vykonávať záverečné skúšky 

 

27.6.2022 - koncoročná klasifikačná porada – úsek Rázusova a úsek Zvolenská 

Pedagogická rada berie na vedomie informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov za 

2. polrok školského roku 2021/2022 

 

Gremiálna porada 

Zasadnutia sa zúčastňujú: zástupcovia riaditeľa pre teoretické vyučovanie, zástupcovia 

riaditeľa pre praktické vyučovanie, vedúci technického a ekonomického úseku a sociálny 

pedagóg školy, podľa prerokovanej problematiky sú prizývaní ďalší členovia: vedúci prevádzok 

SOŠ HS a D, vedúca vychovávateľka ŠI. Gremiálna porada rokuje každý pondelok v týždni. 

Gremiálna porada môže byť zvolaná i mimo pravidelných termínov podľa potreby. 

 V školskom roku 2021/22 bolo 36 zasadnutí gremiálnej porady riaditeľa školy.  

 

Prerokované boli: 

- výchovno-vzdelávacie procesy na škole 

- personálne zabezpečenie školy 

- technické zabezpečenie školy 

- aktivity školy smerom k prijímaciemu konaniu, maturitným a záverečným skúškam, 

- investície školy a školských zariadení – školská jedáleň, reštaurácia Háčko a školský 

majetok 

- ekonomická stabilizácia školy 

- pandemická situácia – očkovanie, karanténa, testovanie zamestnancov a žiakov 
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§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 570 

Počet tried: 31 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov Trieda Počet žiakov Trieda Počet žiakov 

I.AI 24 II.FL 13 III.K 12 

I.CM 19 II.K 12 III.P 23 

I.FL 17 II.P 21 III.QD 15 

I.KČ 23 II.QDC 21 III.U 20 

I.P 27 II.T 10 IV.A 20 

I.QD 18 II.U 18 IV.B 13 

I.T 18 III.A 13 IV.IČ 17 

I.U 20 III.C 15 IV.K 14 

I.X 30 III.FL 18 IV.P 22 

II. AIČ 23 III.IČ 15 IV.U 19 

 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 69 42 68,6 41,5 

DPP 8 5 8 5 

Znížený úväzok 0 8 0 3,5 

ZPS 6 3 0 0 

Na dohodu 23 5 0 0 
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§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 0 48 48 

MOV 0 24 24 

vychovávateľov 0 3 3 

Spolu 0 75 75 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I.AI dejepis 1 

  geografia cestovného ruchu 1 

  informatika 2 

II.AIČ dejepis 1 

  geografia cestovného ruchu 1 

  informatika 2 

I.T dejepis 1 

I.CM informatika 2 

I.QD spoločenská komunikácia 1 

III.FL informatika 2 

III.QD informatika 1 

I.P ETV 1 

I.KČ dejepis 2 

III.U občianska 1 

I.U občianska 1 

I.P občianska 1 

II.K občianska 2 

III.K občianska 1 

II.P dejepis 1 

II.U ETV 1 
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§ 2. ods. 1 g 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

17.9.2021 IV.A,IV.B 100. výročie Matice slovenskej - beseda 

21.9.2021 II.T,IV.I,III.I Návšteva Matice slovenskej spojená s prednáškou 

24.9.2021 žiaci MKT Zapojení do zbierky Biela pastelka 

27.9.2021- 8.10.2021 Erasmus + Praha (vybraní študenti školy) 

27.9.2021 I.I Exkurzia do Čističky odpadových vôd 

7.10.2022 II.AIČ Exkurzia Movino - spracovanie hrozna 

13.10.2021 I.CM Centex s.r.o. - exkurzia 

26.10.2021 Tekvicový festival, súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu (triedy MKT), súťaž vo 

varení kuchárov  

a v pečení cukrárov (základná surovina tekvica) 

27.10.2021 OŽAZ - Ochrana života a zdravia, 1. a 2. študijné a učebné ročníky. (1 časť) 

27.10.2021 III.IČ,III.A Po stopách B.S. Timravy 

27.10.2021 I.T Coworking - návšteva centra v Lučenci 

27.10.2021 II.T Výroba a predaj výrobkov FRANZ 

27.10.2021 IV.IČ Porovnanie cien v obchodných reťazcoch - aplikovaná informatika 

21.1.2022 II.IČ, II.Q, Návšteva kaviarne Barista spojená s prednáškou o káve 

17.2.2022 I.CM Návšteva firmy CENTEX s.r.o. 

1.-2.3.2022 II.AIČ,I.AI Ukážka arteterapie (výtvarné umenie) 

14.3.2022 II.AIČ Sociálna dilema, premietanie filmu a beseda 

21.3.2022 II.AIČ Prednáška a beseda so sudcom JUDr. Ľupták 

23.3.2022 IV.A,III.C Návšteva firmy CENTEX s.r.o. 

24.3.2022 OŽAZ - Ochrana života a zdravia, 1. a 2. študijné a učebné ročníky (2 časť) 

1.4.2022 IV.A Návšteva firmy CENTEX s.r.o. 

4.4.2022 II.AIČ,IV.B Prvá pomoc - prezentácia so záchranárom 

7.4.2022 okresné kolo CH SŠ v basketbale - 3.miesto 

11.4.2022 okresné kolo CH SŠ v bedmintone - 3 miesto 

12.4.2022 NÁCVIK EVAKUÁCIE ŽIAKOV SOŠ HSaD, Zvolenská cesta 

13.4.2022 okresné kolo D SŠ v bedmintone - 5.miesto 

13.4.2022 ŠPORTOVÝ DEŇ (ŠH Fándlyho ulica) 

21.4.2022 krajské kolo CH SŠ v basketbale (ŠH Fándlyho ulica, v spolupráci s VÚC BB) 

28.4.2022 I.AI, III.I Janko Kráľ a štúrovci - prednáška Radnica Lučenec 

16.-18.5.2022 III.A,III.IČ KOŽAZ  

23.-25.5.2022 III.C,III.FL, III.QD KOŽAZ 
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27.5.2022 Cultura humana - tanečné predstavenie pre žiakov 

6.6.2022 okresné kolo CH ZŠ vo florbale (spolupráca s mestom - ŠH Fándlyho) 

7.6.2022 okresné kolo chlapci SŠ vo florbale - 3.miesto 

9.6.2022 okresné kolo D ZŠ vo florbale (spolupráca s mestom -ŠH Fándlyho) 

10.6.2022 II.AIČ,I.T Odkaz štúrovcov - prednáška Novohradská knižnica 

15.6.2022 I.I, II.I Stratený Novohrad - výstava v Novohradskom múzeu 

20.6.2022 II.AIČ Návšteva American center Banská Bystrica - spojená s prednáškou v AJ  

22.6.2022 III.IČ,I.AI,II.I Rodným krajom Novohradu - metodika práce s folklórom 

 

Aktivity OV – študijného odboru marketing cestovného ruchu 

13.9.2021 Workshop Show your Talent - rozvojový program do školy  

20.9.2021 Hrad Šomoška, náučný chodník na hrad a kameňolom  

september 2021 príprava jesennej dekorácie školy a triedy  

október 2021 Európsky deň jazykov - zapojenie sa do výtvarnej súťaže  

26. 10. 2021 Tekvicový festival odbory: kuchár, cukrár, marketing  

aktivity: výzdoba tried, vyrezávanie tekvíc, varenie tekvicového jedla, pečenie tekvicových 

koláčov 

október 2021 Záložka do knihy spája slovenské školy  

24.1.2022 On-line stretnutie so študentským ambasádorom Grow with Google - predstavenie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

14.2.2022 Valentínske prekvapenie - príprava papierových srdiečok a koláčov, rozdávanie na 

škole 

1.3. a 2.3.2022 Arteterapia - nová skúsenosť s umeleckými technikami, sepoznávaním a 

marketingom  

2.3.2022 Seminár - V krajine remesiel, ÚĽUV - Košice  

3.3.2022 Predstavenie animácie - Agentúra Stagement  

marec 2022 Získanie certifikátu „Digitálna garáž“ (Grow with Google) 

24.3.2022 Kasting animátorov - Agentúra Stagement (Hotel Lux, BB) 

25.3.2022 Predajná výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja  

Prezentácia študijného odboru MKT v rámci tvorivej dielne (tkacie techniky) Prezentácie 

OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie  

23.4.2022 Furmanské preteky MKT - animačné aktivity/detský kútik 

29.4.2022 Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu + Gastro  

1.5.2022 prezentácie OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie - otvorenie cyklotrasy Lučenec 

Halič na Ľadove  

4.5.2022 Pešia turistika so žiakmi - cyklistický chodník Lučenec park - Halič a späť  

6.5.2022 Sadenie viniča na námestí v LC 

Spolupráca s Mestom LC odborom regionálneho rozvoja v rámci projektu Zelená strecha na 
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betónovom námestí.  

7.5.2022 prezentácie OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie - otvorenie letnej turistickej 

sezóny na Šomoške  

10.5.2022 Deň Európy v pohybe - mestský park  

18.5.2022 Návšteva Coworking Lučenec a Mestského múzea  

26.5.2022 Pešia turistika so žiakmi - cyklistický chodník Lučenec park - Halič - Stará Halič  

2.6.2022 Deň detí na farme 

Podujatiu predchádzala príprava plagátu - žiaci 2.I. Na samotnom podujatí žiaci: marketing, 

kaderník, kozmetik + agro odbory Marketing CR - tvorivá dielňa 1.I, športová animácia - 2.I, 

tanec - 3.I 

14.6.2022 exkurzia - Kultúrno-historické pamiatky Divína  

15.6.2022 Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Stratený Novohrad, šperky  

16.6.2022 Návšteva Coworking Lučenec + OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie + 

mestské múzeum Lučenec  

17.6.2022 Župné trhy - prezentácia OOCR Tur Novohrad a Podpoľanie na námestí v Lučenci 

18.6.2022 prezentácia OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie vo Fiľakove - usmerňovanie 

turistov a predaj lístkov na vlak  

 

Aktivity OV – učebných a študijných odborov gastro 

18.3.2022 Gastro cup Banská Bystrica, odbor cukrár 3. miesto 

23.3.2022 Prezentácia vín pre žiakov končiacich ročníkov  

5.4.2022 Recepcia Radnica - zabezpečovali žiaci 4.IČ 

24.3.2022 Recepcia Radnica - zabezpečovali žiaci 3.QD 

10.5.2022 Four fest Rimavská Sobota, žiaci odbor kaderník 3.miesto, žiaci odbor kozmetik 3. 

miesto, žiaci odboru kuchár 2.miesto  

6 - 9. 6. 2022 Barmanský kurz pre žiakov 2. a 3. Ročníka 

 

Aktivity OV – učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetička,vizážistka  

23.4.2022 Furmanské preteky, zapletanie vrkočov kanekalonom - kaderníčky, maľovanie na 

tvár kozmetičky  

11.5.2022 Four fest Rimavská Sobota kaderníčky 2 treie miesta v 2 súťažných disciplínach, 

kozmetičky 3.miesto 

1.6.2022 Deň detí na 4.ZŠ kaderníčky zapletali, kozmetičky malovali na tvár 

9.6.2022 Školenie kozmetičky v BB neinvazívne liftingové nite 

 

Aktivity študijného odboru hotelová akadémia a agropodnikanie 

• 7. 9. 2021 - VÚC ocenila Mgr. Jaroslavu Halgašovú, odchádzajúcu do dôchodku, 

• 22. 9. 2021 - Nočný beh mestom Lučenec,  
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• 13. 9. 2021 - predstavenie rozvojového programu Show your talent, 

• 1. 10. 2021 - účasť žiačky na taktickom cvičení zložiek IZS - Together for security 2021, pod 

záštitou Ministerstva vnútra SR, 

• 7. 10. 2021 - exkurzia výcvikového strediska služobnej kynológie v Gajaroch (okres Malacky), 

• 15. 10. 2021 - vzdelávacia prednáška, ktorú viedlo OZ Šťastné labky so psíkom Hugom, 

• 15. 10. - 31. 12. 2021 - doučovanie z odborných predmetov pre maturitné ročníky v rámci 

projektu MŠVVaŠ SR Spolu úspešnejší, 

• 26. 10. 2021 - občerstvenie na „Regionálnom stretnutí strategicko-plánovacieho regiónu 

Lučenec - Veľký Krtíš - Poltár“ v priestoroch Radnice v Lučenci, 

• september 2021 - Erasmus + Praha, 

• 14. 10, 2021 - Pomáhame potravinami v spolupráci s Kauflandom a Slovenským Červeným 

krížom, 

• 4. a 11. 11. 2021 - stretnutie žiakov s dobrovoľníčkou z OZ Slovensko bez drog, 

• 25. 11. 2021 - 3. 12. 2021 - zbierka pre útulok opustených zvierat,  

• január 2022 - ukončenie projektu „Projekt je zmena“ pod záštitou Slovenského inštitútu 

mládeže a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a Rozvojovou 

agentúrou BBSK Dobrý kraj. Projekt realizovala žiačka III. ročníka Sofia Tomčíková. 

• 22. 2. - 25. 2. 2022 - Deň otvorených dverí, 

• 8. 2. 2022 - Prednáška vojenských policajtov z oddelenia služobnej kynológie Vlkanová-

Hronsek, 

• 9. 2. 2022 - beseda o rakovine krčka maternice so žiačkami SZŠ Lučenec, 

• 23.2.2022 - Oddelenie pachovej kriminológie v Slovenských Ďarmotách-exkurzia odboru 

kynológia 

• 24. 2. 2022 - exkurzia do výcvikového strediska záchranárskej kynológie v Banskej Bystrici, 

• 2. 3. 2022 - beseda so záchranárskymi kynológmi RESCUERS SLOVAKIA, 

• 11. 3. 2022 - exkurzia do Centex RS, ktorá sa zaoberá predajom, servisom a prenájmom 

poľnohospodárskej techniky pre poľnohospodársku výrobu, podniky poľnohospodárskych a 

vodohospodárskych služieb, farmárov, lesníkov a iné veľké i malé firmy, 

• 17. 3. 2022 - workshop Intervencie s asistenciou psa. Školenie viedli inštruktori z 

Canisterapeutického centra BELA so svojimi psíkmi, 

• 21. 3. 2022 - beseda s pracovníčkou polície p. Domokovou, 

• 23. 3. 2022 - prvá aktivita v teréne - intervencie s asistenciou psa, 

• 24. 3. 2022 - Seminár o víne - seminár pre výrobcov, predajcov sudových vín, reštauračné 

prevádzky pestovateľov viniča a malovýrobcov, 

• 31. 3. 2022 - prednáška na tému TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH s 

kpt. Bc. Pavlom Látkom na internáte, 

• 31. 3. 2022 návšteva s psíkom Willy v DSS Betánia Kalinovo v rámci projektu, 

• 31. marca a 1. apríla 2022 - workshop zameraný na koučing v Priestore Coworking,  
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• 31.3. - 01.04.2022 - Praktičká časť maturitnej skúšky odbor hotelová akadémia 

• 5. 4. 2022 - exkurzie pod záštitou Policajnej akadémie - Prezídium policajného zboru 

kynológie a hipológie: Policajný zbor kynológie v Devínskej Novej Vsi, Jazdecký areál Rozálka 

v Pezinku,  

• 8. 4. 2022 - ocenenie žiaka Samuela Nepšinského z III. P triedy a pedagóga Ing. Irena 

Barányiová, PhD. za 2. miesto v súťaži Podpor svoj odbor, ktorú vyhlásila Slovenská 

poľnohospodárska a potravinárska komora, 

• 8. 4. 2022 - účasť na medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm - Envirofilm, 

• 11. 4. 2022 - súťaž Matematický klokan, organizovaná Talentídou, n. o. Žiak Miroslav 

Petrovský z I. P triedy sa umiestnil medzi 10 % najúspešnejších v kategórii Kadet, 

• 11. 4. - 13. 4. 2022 - Baristický kurz realizovaný Školou baristu z Banskej Bystrice pod 

vedením pána Cibuľu, 

• 7. 4., 11. 4. 13. 4 2022 - okresné kolá stredných škôl v basketbale a v bedmintone, 

• 24. 4. 2022 - Furmanské preteky Jar na farme, 

• 22. 4. a 25. 4. 2022 - prednáška na tému „Moje kariérne smerovanie“, realizovaná 

pracovníčkami z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a z Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci, 

• 25. 4 - 27. 4. 2022 - praktická časť odbornej zložky MS účasť v obsluhe odbor hotelová 

akadémia -Gymnázium 

• 25.4. 2022 - Radnica - obsluha žiakmi z odboru hotelovej akadémie 

• 5. 5. 2022 - exkurzia na medzinárodné jazdecké preteky DANUBE CHAMPIONS tour v x-

bionic® sphere v Šamoríne, 

• 10. 5. 2022 - žiaci odborov hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka sa zúčastnili súťaže 

FourFest v Rimavskej Sobote, 

• 11. 5. 2022 - motivačná beseda s absolventkou odboru hotelová akadémia Luciou 

Kurákovou, úspešnou podnikateľkou v gastrosektore, 

• 19. 5. 2022 - spoločný výcvikový deň v rámci spolupráce s Finančnou správou Slovenskej 

republiky v oblasti kynológie,  

• 31. 5. 2022 - ukončenie aktivít projektu intervencie s asistenciou psa (canisterapia) 2022, 

• 1. 6. 2022 - všetky odbory sa zúčastnili MDD na 4. ZŠ v Lučenci, 

• 2. 6. 2022 - návšteva detí z materských škôl nášho mesta na Školskom majetku Ľadovo 

• 4.6. 2022 - Módna prehliadka-Renáta Kliská-obsluha z odboru hotelovej akadémie 

• 7.6. 2022 - Celoslovenské dni poľa v Dolnej Krupej-exkurzia odboru farmárov 

• 8. 6. 2022 - turnaj stredných škôl vo florbale v našej telocvični, 

• 8. 6. 2022 - exkurzia na farme Keľo a synovia vo Veľkých Teriakovciach, 

• 10. 6. 2022 - ukončenie krúžkovej činnosti kynológov nočným výcvikom spojeným s 

grilovačkou a prespávačkou 

• 10.6. 2022 - Po stopách Janka Kráľa-Štúrovci-prednáška 
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Aktivity Školského internátu pri SOŠ HS a D 

16.9.2021 - Svet zvierat - žijú medzi nami - vychádzka do útulku zvierat Lučenec - Ľadovo 

22.9.2021 - Nočný beh mestom Lučenec - organizované mestom Lučenec - zúčastnených 12 

žiakov ŠI 

29.9.2021 - Bowling Essex pyramída Lučenec - športové popoludnie 

30.9.2021 - Hodinka krásy - prednáška s praktickými ukážkami kozmetických poradkýň 

Besedy: Medziľudské vzťahy, spolunažívanie vo väčšom kolektíve, tolerancia, ohľaduplnosť.. 

Svetový deň srdca (25.9.)- rozhovory + nástenka 

Deň železničiarov (27.9.) 

- pravidelné vychádzky v meste Lučenec - ako historického mesta - spoznávanie rôznych 

inštitúcií, napr. Radnica, kostol, mestský a okresný úrad, polícia, nemocnica, PKO .. - najmä 

so žiakmi 1. ročníkov 

- pravidelné pečenie rôznych koláčikov (1x týždenne) v kuchynke ŠI aj v rámci krúžku Učíme 

sa piecť - palacinky, muffinky... 

- pravidelné športové aktivity - futbal, volejbal - ihrisko ŠI, stolný tenis - vestibul 

- pravidelná brigádnická činnosť - upratovanie okolia ŠI 

5.10.2021 - Návšteva Mestského útulku pre opustené zvieratá, prechádzka so psíkmi do 

neďalekého okolia 7 žiakov (4.10. - Svetový deň ochrany zvierat) 

12. - 18.10.2021 - súťaž v kreslení - téma "Čarovná jeseň" (5 žiakov) + vyhodnotenie a 

odovzdanie cien 

14.10.2021 - Akcia v Červeného kríža v supermarketoch - pomoc sociálne slabším rodinám - 

účasť 4 žiakov 

20.10.2021 - Medzinárodný deň stromov - vysádzanie stromčekov/kríkov v okolí ŠI 

21.10.2021 - Vychádzka v mestskom útulku pre zvieratá, odovzdanie sponzorského darčeka 

pre psíkov  

Besedy: Zásady racionálnej výživy + nástenka 

Svetový deň duševného zdravia (10.10.) 

Šikanovanie sa netoleruje 

Zdravá výživa, nenahraditeľné účinky vitamínov - prevencia proti chrípke, covidu 19 

Ako posilňovať svoju imunitu, ako sa chrániť pred covidom 19 

Kynológia - beseda so žiakmi z odboru kynológia, ukážky so psíkmi 

4.11.2021 - Príprava vegánskej bublaniny ku svetovému dňu vegánov (1.11.) 

4.-11.11.2021 - Súťaž v kreslení: téma - Portrét - 7 žiakov, vyhodnot. a odovzdávanie cien 

Besedy: Spánok ako nevyhnutná potreba mladého človeka, žiaka, študenta 

Svetový deň dobrosrdečnosti (13.11.) - rozhovory, beseda 

Medzinárodný deň tolerancie (16.11.) 

Medzinárodný deň bez fajčenia (20.11.) - beseda so žiakmi na tému prevencie, informovanosti 

o negatívnom vplyve na ľudský organizmus. Nástenka s odbornou literatúrou na túto tému s 
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cieľom, aby sa vzdali tejto drogy 

Svetový deň pozdravov (21.11.) 

 

Aktivity žiakov v ŠI: 

- tance, spoločenské tance v spoločenskej miestnosti, tvorba vlastných choreografií 

- kreslenie na tašky 

- hra na heligónku, hra na saxofón 

- pravidelné pečenie zákuskov a koláčov v kuchynke ŠI - kakaovo-tvarohový koláč, palacinky... 

- športové aktivity- futbal, volejbal - ihrisko ŠI, stolný tenis - vestibul ŠI 

- pravidelná brigádnická činnosť - upratovanie okolia ŠI 

December 2021 - celý mesiac dištančné vzdelávanie (covid 19) 

17.1.2022 - Návšteva zimného štadióna - Lučenskej priehrady - korčuľovanie - 15 žiakov 

20.1.2022 - Korčuľovanie na zamrznutej Lučeneckej priehrade - 19 žiakov 

24.1.2022 - Súťaž v kreslení Moje obľúbené zvieratko + vyhodnotenie - 7 žiakov 

25.1.2022 - Korčuľovanie na zamrznutej Lučeneckej priehrade - 16 žiakov 

27.1.2022 - Európsky deň ochrany osobných údajov (28.1.) - rozhovory so žiakmi na tému 

ochrany osobných údajov, hlavne v oblasti sociálnych sietí , fotografií na internete a pod. 

Besedy: Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27.1.) 

- pravidelné pečenie zákuskov v kuchynke ŠI - palacinky ... 

- pravidelné besedy na tému prevencie proti chrípke, covidu 19 

7.2.2022 - Svetový deň bez mobilu (6.2.) - rozhovory so žiakmi o závislostiach na mobilných 

telefónoch 

8.2.2022 - Deň pre bezpečnejší internet - rozhovory o nebezpečenstvách internetu, sociálnych 

sietí, hackerských útokov, stránka - beznástrah.online. Nástenka s odbornými článkami na túto 

tému. 

9.,16.,23.2.2022 Suchý február - mesiac bez kvapky alkoholu - 3 x besedy so žiakmi o 

závislosti na alkohole. Nástenka s odbornou literatúrou na túto tému 

14.2.2022 - Valentín v ŠI - odovzdávanie sladkých balíčkov všetkým žiakom ŠI 

16.2.2022 - Súťaž v kreslení s témou: Keď kraľuje pani zima - 2 žiaci, odovzdávanie cien 

Besedy: Svetový deň proti rakovine (4.2.) - prevencia - zdravá výživa, zdravý životný štýl 

Deň osamelých (15.2.) 

Medzinárodný deň materského jazyka (21.2.) 

22.2.2022 - Rusko napadlo Ukrajinu, rozhovory o konflikte a možných hrozbách pre okolité 

krajiny 

- pravidelné pečenie zákuskov v kuchynke ŠI - tiramisu ... 

- pravidelné návštevy telocvične SOŠ HSaD aj v rámci krúžku športové aktivity  

- pravidelné besedy na tému prevencie proti chrípke, covidu 19 

3.3.2022 - Návšteva krytej plavárne v Rimavskej Sobote - 9 žiakov 
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22.3.2022 - Návšteva Mestského útulku pre opustené zvieratá, odovzdanie sponzorského 

darčeka pre psíkov, prechádzka so psíkmi do neďalekého okolia - 7 žiakov 

23.3.2022 - Bowling Essex pyramída Lučenec. športové popoludnie 

31.3.2022 - Prednáška s kp.Bc. Látkom - VO OR PZ LC - Trestnoprávna zodpovednosť 

mládeže, kriminalita, šikanovanie, kyberšikana - absolvovali všetci žiaci ŠI 

Besedy: Svetový deň sociálnej práce (15.3.) - sociálne otázky, ako je chudoba, domáce násilie, 

bezdomovectvo - rozhovory  

Medzinárodný deň lesov (21.3.) 

Svetový deň vody (22.3.) 

Deň učiteľov (28.3.) 

Deň lekárov (30.3.) 

Jar - ľudové tradície 

- pravidelné besedy na tému prevencie proti chrípke, covidu 19 

- pravidelné pečenie zákuskov v kuchynke ŠI - žemľovka ... 

- pravidelné návštevy telocvične SOŠ HSaD aj v rámci krúžku športové aktivity  

4.4.2022 - Medzinárodný deň bez násilia - rozhovory so žiakmi o rôznych formách násilia, 

porušovanie základných ľudských práv. Individuálne rozhovory so žiakmi, ktorí sa s podobnými 

formami násilia stretli, pomoc, riešenia ... 

20.4.2022 - Týždeň s Novohradskou grafikou - výstava a prednáška Kabinet grafiky - 5 žiakov 

21.4.2022 - Príprava darčekov na farmársky deň - školský majetok - výrova medailí pre deti 

Besedy: Apríl - mesiac lesov 

Svetový deň zdravia (7.4.) - rozhovory o zdravom životnom štýle 

Medzinárodný deň rómov (8.4.) 

Deň zeme (22.4.) - úprava okolia ŠI, brigáda - zametanie ihriska, zbieranie smetí 

Svetový deň duševného vlastníctva (26.4.) - vysvetlenie cieľa tohto dňa žiakom  

Svetový deň vodiacich psov (27.4.) - beseda so žiakmi odboru kynológia 

28.4. - Deň narcisov, Svetový deň bezpečnosti pri práci 

- pravidelné brigády v okolí ŠI - zbieranie smetí, zametanie ihriska  

- pravidelné športové aktivity - futbal, volejbal - ihrisko ŠI, stolný tenis 

2.5.2022 - Minituristika PKO, mestské štvrte, zastávka na zmrzline 

5.5.2022 - návšteva filmového predstavenia Doktor Strange v Kine STAR Galéria Lučenec - 9 

žiakov 

12.5.2022 - Rozlúčka s maturujúcimi žiakmi v ŠI - príhovor, odovzdávanie darčekov, častušky, 

diskotéka 

31.5.2022 - Svetový deň bez tabaku (WHO) - prednáška + rozhovory, ponaučenia o 

nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku. Nástenka s odbornými 

článkami na túto tému, heslo roka: Tabak - smrteľný v každej podobe  

Besedy: Máj lásky čas 
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Medzinárodný deň hasičov (4.5.) 

Svetový deň hygieny rúk (5.5.) - dôležité v čase pandémie 

Svetový deň - pohybom k zdraviu (10.5.) - stolnotenisový turnaj vo vestibule ŠI 

Svetový deň rodiny (15.5.) - význam rodiny 

Európsky deň národných parkov (24.5.) - prechádzka v PKO Lučenec aj na kolieskových 

korčuliach 

Sviatok sv. Urbana (25.5.) - rozhovory so žiakmi HA, čašník, servírka 

Lexikon slušného správania sa 

- pravidelné pečenie zákuskov v kuchynke ŠI - aj na diskotéku 

- pravidelné športové aktivity - futbal, volejbal - ihrisko ŠI, stolný tenis 

8.6.200 - Ako so psom - kreatívny krúžok kynológov - nočný výcvik, popoludňajšia návšteva 

žiakov z ŠI na Školskom majetku v rámci krúžku s Ing. Vargovou 

9.6.2022 - beseda na tému: „Žujete tabak namiesto fajčenia? - táto náhrada zďaleka nie je 

neškodná“ - rozhovory, ponaučenia, nástenka s dostupnou odbornou literatúrou 

Vychádzky so žiakmi v meste na zmrzline 

Vychádzka so žiakmi na priehrade Ľadovo 

Besedy: My tu bývame - skrášľovanie svojho prostredia v priestoroch ŠI 

Deň najlepších priateľov (8.6.) - dôležitosť dobrých vzťahov aj v kolektíve ako ŠI 

- pravidelne - brigády v okolí ŠI - zametanie ihriska, zbieranie smetí ... 

- športové aktivity - futbal, volejbal - ihrisko ŠI, stolný tenis 

- pravidelné pečenie zákuskov, koláčov v kuchynke ŠI - suché keksíky, lievance, palacinky...  

§ 2. ods. 1 h 

Projekty - zoznam realizovaných projektov v školskom roku 2021/2022 

SOŠ hotelových služieb a dopravy sa zapája do rôznych projektov a výziev a v školskom roku 

2021/2022 reagovala na všetky dostupné výzvy zamerané na náš okruh vzdelávania.  

1. Letná škola - MŠVVaŠ 

Škola zareagovala na výzvu možnosti realizácie letnej školy počas mesiaca august 2021 a 

umožnila tak svojim žiakom vykonávať prax v školskej autodielni počas dvoch týždňov.  

2. Dotácia na šport z BBSK  

Podpora športu - nákup vybavenie na florbal 

3. MŠVVaŠ - Koordinátor digitálnych technológií 

Vytvorenie pracovnej pozície Koordinátora digitálnych technológií na škole. Úlohou školského 

digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom 

digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, 
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resp. digitálnu budúcnosť. 

4. IUVENTA - Projekt je zmena 

Projekt sa nazýval „Nech psičkári nie sú problém“. Projekt zameraný na ochranu životného 

prostredia. 

 

5. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, 

ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a 

charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. V 

programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na 

ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami 

seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením 

sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity. 

 

6. SPPK - Podpor svoj odbor 

Cieľom projektu je príťažlivou formou, prostredníctvom krátkych videí natočených študentami 

stredných odborných škôl predstaviť žiakom základných škôl stredoškolské učebné a študijné 

odbory zamerané na vzdelávanie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a lesníctva. 

Žiaci základných škôl nájdu videá na YouTube kanáli Podpor svoj odbor. Naša škola natočila 

video z agropodnikania. 

 

7. MŠVVaŠ - „Spolu úspešnejší 2021“  

Naša škola sa stala súčasťou škôl, ktoré dostali podporu v tomto projekte a umožnila žiakom 

končiacich ročníkov absolvovať doučovanie z odborných predmetov. Tento program im 

umožní zlepšiť si svoje vedomosti a kvalitnejšie sa pripraviť na maturitné skúšky, nakoľko v 

minulom školskom roku podstatnú časť vyučovania absolvovali dištančne. 

 

8. MŠVVaŠ - Dotácia pre učiteľov, vykonávajúcich DPŠ a VŠ 

Doplňujúce pedagogické štúdium slúži pre učiteľov, ktorí prišli z praxe, ale nemajú za sebou 

pedagogické vzdelanie a preto si ho dopĺňajú. Rozširujúce štúdium slúži pre učiteľov, ktorí si 

chcú k predmetom, ktoré kvalifikovane vyučujú, doplniť ďalší predmet výučby. Do projektu sa 

zapojili aj naši zamestnanci, rozširujúci si vzdelania. 

 

9. Nadácia SPP - Pomocné labky 

SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci získala finančné prostriedky z Nadácie VÚB na 

realizáciu projektu Pomocné labky. Vďaka týmto prostriedkom sme vyškolili ďalších 

inštruktorov zo strany našich žiakov odboru kynológia na canisterapiu, zakúpili sme ďalších 
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vhodných psíkov a mohli sme pokračovať s pravidelnými návštevami klientov. Prostredníctvom 

projektu sa snažíme zlepšovať kvalitu života mentálne a telesne handicapovaných ľudí a 

starých ľudí. Špeciálnou cieľovou skupinou sú deti s poruchou autistického spektra. Klienti 

využívajú pozitívne pôsobenie vycvičeného psa na ich fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. 

V neposlednom rade bol projekt prínosom aj pre žiakov SOŠ HSaD odboru kynológia, ktorí 

mali možnosť sa zapájať do sociálnej a komunitnej pomoci. Rozvíjanie sociálnej 

spolupatričnosti u mladej generácie vnímame ako dôležitý prvok v procese vzdelávania našich 

žiakov.  

 

10. Projekt Biela pastelka 

24.9.2021 sa koná na celom území SR vykonávanie verejnej zbierky - Biela Pastelka, ktorej 

výnos slúži na pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. Niektorí študenti našej školy odboru 

Agropodnikanie - kynológia v spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy 

pracujú s budúcimi vodiacimi psíkmi (socializácia). Zapojili sme sa do tohto projektu a prejavili 

ľudskú ušľachtilosť a solidaritu.  

 

11. Erasmus+: Odborné vedomosti a zručnosti pre prax - trendy v Európe 

Škola získala finančné prostriedky na vzdelávaciu mobilitu v rámci projektu Erasmus+ . Projekt 

sa mal realizovať v školskom roku 2020/2021 ale kvôli nepriaznivej situácii vo vývoji pandémie 

Covid-19 sa realizácia projektu preložila na september 2021. Vzdelávacej mobility sa 

zúčastnia žiaci z nasledujúcich odborov: študijný odbor 6323 K Hotelová akadémia - 8 žiakov, 

študijný odbor 2697 K Mechanik elektrotechnik - autoelektronika - 8 žiakov, študijný odbor 

6444 K Čašník, servírka - 8 žiakov. Zároveň sme podali nový projekt Erasmus+ pre žiakov 

študujúcich v ďalších odboroch školy. 

 

12. Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v BBSK  

Zámerom projektu realizovaného v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou je 

vytvoriť na území BBSK prostredníctvom odpilotovania inovačných procesov na ôsmich SOŠ 

(ktoré boli vybrané na riadiacom výbore CURI), moderný, dostupný a flexibilný regionálny 

vzdelávací priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s dôrazom na identifikované a 

očakávané budúce potreby regionálneho/miestneho trhu práce, podporu regionálnych firiem a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných aktérov a 

fungujúcej siete SOŠ. Plánované ukončenie projektu: december 2023. Kľúčové ciele projektu: 

1. prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce  

2. zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom vzdelávania PZ a OZ 

3. zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania 

4. podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného  
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vzdelania a zamestnávateľmi 

5. podporiť nové cielené formy vzdelávania zamerané na moderné vyučovacie metód 

6. zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov vrátane  

žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín  

7. identifikovať, modifikovať existujúce zdroje /vzdelávaciu infraštruktúru tak, aby sa dala  

efektívne využívať. 

 

13. Catching up Banskobystrický kraj - Stredná odborná škola hotelových služieb a 

dopravy - Modernizácia odborného vzdelávania 

Cieľom projektu je vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v 

oblasti gastronómie, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a služieb pre žiakov stredných 

odborných škôl a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov 

a pre subjekty pôsobiace v regióne. Rozvíjať a zatraktívniť jednotlivé odbory školy - 

priestorové, materiálne a technologické vybavenie odborného vzdelávania za účelom 

prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce pre podmienky žiakov 

študujúcich v týchto profesiách. Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy. Projekt je 

realizovaný v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, financovaný 

prostredníctvom programu IROP. Plánované ukončenie projektu: december 2023. 

 

14. Dotácia na šport 2022 z BBSK 

Podpora športu - nákup vybavenie na hádzanú. 

 

15. MŠVVaŠ a Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska - Spotrebiteľská 

výchova žiakov - Spotreba pre život 

Téma roka: „Spotrebiteľská gramotnosť je dôveruj, ale overuj.“ - súťaže sa zúčastnili žiaci 

Hotelovej akadémie. Projekt bol zameraný na formovanie kľúčových kompetencií, vedomostí, 

zručností a postojov žiakov vedúcich ku zodpovednému spotrebiteľskému správaniu. Tieto 

kompetencie sa rozvíjali na úlohách a problémoch z každodenného života. 

Okrem uvedených projektov sme sa uchádzali aj o ďalšie projekty, kde sme neboli úspešní: 

Nadácia Orange - „Škola hrou“, Nadácia Poštovej banky - „Aby prsty poslúchali“, Nadácia 

Orange - „Zdravá duša školy“, Nadácia Ekopolis - „Sadíme budúcnosť“, MŠVVaŠ - 

„Enviroprojekt 2022“. 
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§ 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky 

Počet tried 

pre TV 

Počet odb. učební 

pre TV 

Počet odb. 

učební pre OV 

Počet diel. a 

zar. pre OV 

Počet teloc. a 

zar. Pre TV 

Počet uč. 

informatiky 

41 19 14 12 2 10 

 

Škola je zapojená do projektu Iniciatívy Catching-Up súčasťou ktorého je aj modernizácia 

odborného vzdelávania v rámci ktorého prebehne rekonštrukcia školy a modernizácia 

odborných učební.  

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Škola dosahuje dobré výsledky takmer vo všetkých oblastiach svojej práce, ale i napriek tomu 

je však potrebné pre ďalší školský rok zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania v týchto 

oblastiach: 

1. skvalitňovať i naďalej odbornú prípravu žiakov na povolanie 

2. neustále skvalitňovať jazykovú prípravu žiakov. Zaviesť ďalšie aktivity umožňujúce neustále 

zvyšovanie úrovne jazykov na škole 

3. rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov (komunikačné schopnosti a spôsobilosti, 

finančná gramotnosť, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky 

riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami, schopnosť učiť sa nové 

veci, podnikavosť) 

Škola dosahuje dobré výsledky v mnohých oblastiach svojej činnosti, či už vzdelávacej, 

mimoškolskej a v rámci spolupráce s verejnosťou 

- úspešné zaradenie absolventov do pracovného procesu 

- prezentovanie výsledkov prostredníctvom médií 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- skvalitňovať odbornú prípravu žiakov 

- skvalitňovať jazykovú prípravu žiakov 
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§ 2. ods. 4 a 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

Ročník 
Počet žiakov 

k 15. 9. 2021 

Počet žiakov 

k 31. 8. 2022 

Z toho 

integrovaných 

1.ročník 206 138 18 

2.ročník 138 106 12 

3.ročník 141 87 24 

4.ročník 108 39 17 

5.ročník 20 5 3 

NŠ – 1.ročník 26 26 5 

NŠ – 2.ročník 10 10 2 

SPOLU 649 411 81 

 

§ 2. ods. 4 b 

ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY 

 

Počet žiakov  do 1. 

ročníka 

Počet žiakov v NŠ 1. 

ročník 

Celkový počet žiakov do 1. 

ročníka 

153 26 179 
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§ 2. ods. 4 c 

Prihlášky na vzdelávanie na strednej škole 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

dĺžka 

štúdia 

záujem o 

štúdium/ 

prihlášky 

počet prijatých 

žiakov 

počet 

zapísaných 

žiakov k 

1.7.2021 

z toho 

DUÁL 

2967 K 
mechanik 

elektrotechnik 
4 34 16 11 0 

6405 K pracovník marketingu 4 26 20 12 0 

2964 H cukrár 3 15 15 10 0 

6445 H kuchár 3 29 13 10 0 

6456 H kaderník 3 47 16 10 0 

6444 H čašník, servírka 3 28 19 10 0 

2487 H 03 autoopravár - karosár 3 1 0 0 0 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 3 38 18 10 0 

4524 H 
agromechanizátor, 

opravár 
3 12 12 10 0 

4572 F 
poľnohospodárska 

výroba 
2 6 6 4 0 

6323 K hotelová akadémia 5 32 32 20 0 

4210 M 04 
agropodnikanie – 

farmárstvo 
4 10 10 8 0 

4210 M 17 
agropodnikanie – chov 

koní a jazdectvo  
4 11 11 8 0 

4210 M 18 
agropodnikanie – 

kynológia 
4 41 9 8 0 

6444 K čašník, servírka 4 27 12 11 0 

6362 M kozmetička a vizážistka 4 33 17 12 0 
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§ 2. ods. 4 d 

Prijímacie skúšky 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

dĺžka 

štúdia 

záujem o 

štúdium/ 

prihlášky 

počet prijatých 

žiakov 

počet 

zapísaných 

žiakov k 

1.7.2021 

z toho 

DUÁL  

2967 K 
mechanik 

elektrotechnik 
4 34 16 11 0 

6405 K pracovník marketingu 4 26 20 12 0 

2964 H cukrár 3 15 15 10 0 

6445 H kuchár 3 29 13 10 0 

6456 H kaderník 3 47 16 10 0 

6444 H čašník, servírka 3 28 19 10 0 

2487 H 03 autoopravár - karosár 3 1 0 0 0 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 3 38 18 10 0 

4524 H 
agromechanizátor, 

opravár 
3 12 12 10 0 

4572 F 
poľnohospodárska 

výroba 
2 6 6 4 0 

6323 K hotelová akadémia 5 32 32 20 0 

4210 M 04 
agropodnikanie – 

farmárstvo 
4 10 10 8 0 

4210 M 17 
agropodnikanie – chov 

koní a jazdectvo 
4 11 11 8 0 

4210 M 18 
agropodnikanie – 

kynológia 
4 41 9 8 0 

6444 K čašník, servírka 4 27 12 11 0 

6362 M kozmetička a vizážistka 4 33 17 12 0 
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§ 2. ods. 4 e 

Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I.AI 
6405 K pracovník marketingu, 2697 K mechanik 

elektrotechnik 
  

I.CM 
2487 H autoopravár, 4524 H agromechanizátor, 

opravár 
  

I.FL 6445 H kuchár, 2964 H cukrár   

I.KČ 
6362 M kozmetička a vizážistka, 6444 K 

čašník,servírka 
  

I.P 
4210 M 17,4210 M 18, 4210 M 04 agropodnikanie 

chov koní a jazdectvo, kynológia, farmárstvo 
 

I.QD 6456 H kaderník, 6444 H čašník, servírka   

I.T 6403 L podnikanie v remeslách a službách   

I.U 6323 K hotelová akadémia   

I.X 

2487 H 01 autoopravár-mechanik, 2964 H cukrár, 

6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6456 H 

kaderník 

  

II. AIČ 
6405 K pracovník marketingu, 2697 K mechanik 

elektrotechnik, 6444 K čašník, servírka 
  

II.FL 6445 H kuchár, 2964 H cukrár   

II.K 6362 M kozmetička a vizážistka   

II.P 
4210 M 17,4210 M 18, 4210 M 04 agropodnikanie 

chov koní a jazdectvo, kynológia, farmárstvo 
 

II.QDC 
6456 H kaderník, 6444 H čašník, servírka, 2487 H 

01 autoopravár-mechanik 
  

II.T 6403 L podnikanie v remeslách a službách   

II.U 6323 K hotelová akadémia   

III.A 2697 K mechanik elektrotechnik   

III.C 
2487 H 01 autoopravár-mechanik, 2487 H 03 

autoopravár-karosár 
  

III.FL 6445 H kuchár, 2964 H cukrár   
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III.IČ 
6405 K pracovník marketingu, 6444 K čašník, 

servírka 
  

III.K 6362 M kozmetička a vizážistka   

III.P 
4210 M 17,4210 M 18, 4210 M 04 agropodnikanie 

chov koní a jazdectvo, kynológia, farmárstvo 
 

III.QD 6456 H kaderník, 6444 H čašník, servírka   

III.U 6323 6 hotelová akadémia   

IV.A 2697 K mechanik elektrotechnik   

IV.B 2682 K mechanik počítačových sietí   

IV.IČ 
6405 K pracovník marketingu, 6444 K čašník, 

servírka 
  

IV.K 6362 M kozmetička a vizážistka   

IV.P 
4210 M 17,4210 M 18, agropodnikanie 

chov koní a jazdectvo, kynológia 
 

IV.U 6323 K hotelová akadémia   

V.U 6323 K hotelová akadémia   

 

 

ZOZNAM ODBOROV, KTORÉ MÁ ŠKOLA V SIETI STREDNÝCH ŠKOL 

 

Kód odboru Názov odboru  

2962 H Pekár                                                                  

2964 H Cukrár                                                                

6323 K Hotelová akadémia                                             

6403 L Podnikanie v remeslách a službách  

6405 K Pracovník marketingu  

6444 K Čašník servírka  

6444 H  Čašník servírka  

6445 K  Kuchár  

6445 H Kuchár       

6456 H Kaderník                                                             

6489 H Hostinský, hostinská  

2487 H 01 Autoopravár-mechanik  

2487 H 03 Autoopravár-karosár  

2487 H 02  Autoopravár-elektrikár     

2487 H 04  Autoopravár-lakovník     
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4221 Q   Vidiecka turistika  

6460 H Predavač  

4210 M 11  Agropodnikanie-agroturistika  

2697 K Mechanik elektrotechnik  

4580 H 02  Chovateľ-chov koní a jazdectvo  

4210 M 17  Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo   

6341 M  Škola podnikania  

6362 M Kozmetička a vizážistka  

2954 H  Mäsiar  

4210 M 04 Agropodnikanie – farmárstvo  

4210 M 18  Agropodnikanie – kynológia  

4228 M Záhradnícka výroba a služby  

4524 H Agromechanizátor, opravár  

4572 F Poľnohospodárska výroba  

4210 M 16 Agropodnikanie – pestovateľstvo 

6445 K  Kozmetik 
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§ 2. ods. 4 f 

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

 

Druh štúdia 3VX 

Ročník I.r. 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Kontrolné údaje zo zahajovacieho 

výkazu (nahrané v IX. 2021) 
KR 93 81 89 107 20 390 

Počet tried 2 4 4 5 6 1   

Počet žiakov celkom (04+08+13) 3 88 73 80 105 20 366 

Z
 c

e
lk

o
v
é
h
o
 p

o
č
tu

 ž
ia

k
o
v
 

prospeli spolu (05+06+07) 4 85 70 77 103 20 355 

v tom 

s vyznamenaním 5 10 6 10 15 1 42 

veľmi dobre 6 16 11 16 18 2 63 

ostatní 7 59 53 51 70 17 250 

neprospeli spolu (09+10+11) 8 3 3 3 0 0 9 

v tom 

z 1 predmetu 9 0 0 1 0 0 2 

z 2 predmetov 10 0 2 0 0 0 2 

3 a viac 11 3 1 2 0 0 4 

neprospeli z 1 a 2 predmetov - 

opravné skúšky 
12 

0 0 0 0 0 0 

neklasifikovaní 13 0 0 0 2 0 2 

so zníženým 2. stupňom 

správania 
14 

3 5 0 6 1 15 

so zníženým 3. stupňom 

správania 
15 

6 4 0 2 0 12 

so zníženým 4. stupňom 

správania 
16 

0 0 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín spolu 17 17614 14652 17572 12791 1496 64125 

Z toho neospravedlnené hodiny 18 1220 654 1051 774 31 3730 
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamen. PVD Prospeli Neprospeli Neklasifik. 
Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I.AI 23 4 2 11 6 1 1 0 0 

I.CM 18 1 4 12 1 0 2 2 0 

I.FL 16 1 0 12 3 1 3 5 0 

I.KČ 20 2 5 13 0 2 0 3 0 

I.P 27 2 4 15 6 0 1 0 1 

I.QD 17 4 3 10 0 0 3 2 0 

I.T 17 0 2 11 4 0 0 0 0 

I.U 20 2 5 12 1 0 1 3 0 

I.X 29 0 0 0 0 29 0 0 0 

II. AIČ 23 2 3 15 2 1 4 2 0 

II.FL 13 2 2 7 2 1 3 3 0 

II.K 11 1 2 8 0 1 0 0 0 

II.P 21 2 4 13 2 1 0 0 0 

II.QDC 19 1 2 14 3 1 2 6 0 

II.T 10 0 3 7 0 0 0 0 0 

II.U 18 1 2 14 1 0 1 1 0 

III.A 13 1 1 11 0 0 0 0 0 

III.C 15 0 1 10 1 3 3 4 1 

III.FL 18 5 2 10 1 0 1 4 0 

III.IČ 15 4 5 6 0 2 0 0 0 

III.K 11 1 1 9 0 1 0 0 0 

III.P 22 2 3 12 5 1 0 0 0 

III.QD 15 3 1 8 0 3 2 0 0 

III.U 19 2 6 10 1 1 0 0 0 

IV.A 20 0 4 16 0 0 2 1 0 

IV.B 13 0 1 11 1 0 0 0 0 

IV.IČ 17 5 6 6 0 0 1 0 0 

IV.K 13 2 0 11 0 1 0 0 0 

IV.P 21 5 3 13 0 0 1 0 0 

IV.U 19 3 4 12 0 0 2 1 0 

V.U 20 1 2 17 0 0 1 0 0 
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§ 2. ods. 4 h 

Uplatnenie žiakov 

Podľa posledného prieskumu skončili naši absolventi z minulého školského roku nasledovne: 

Zamestnaní - 28 % 

Pracujúci na dohodu - 5 % 

SZČO - 3 % 

Na materskej dovolenke - 1 % 

Nezamestnaní - 22 % 

Pokračujúci v štúdiu - 34 % 

Ostatní*(*pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní) - 8 %. 

 

§ 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Za rok 2021 škola obdržala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky 

v objeme         2 195 162,00 €  

z  toho  - normatívne                   2 146 901,00 € 

            - nenormatívne            48 261,00 € 

     

Finančné prostriedky na normatívne  bežné výdavky boli vyčerpané v celkovej výške, 

 t.j. v objeme                   2 112 511,00 € 

presunutých do roku 2021 bolo 56 400,00 Eur a boli použité v súlade 

 s limitmi v jednotlivých položkách nasledovne: 

- mzdy spolu                   1 533 204,00 € 

- poistné           524 495,85 € 

- prevádzkové náklady             57 811,15 € 

 

Finančné prostriedky na nenormatívne bežné výdavky boli použité na účelovo stanovené 

výdavky a to na: 

- vzdelávacie poukazy               20 672,00 € 

- učebnice                                                                                                         6 463,00 €  

- odchodné                      4 320,00 € 

- letná škola - rozvojový projekt MŠVVaŠ SR                                                      726,00 €                                                     

- školský digitálny koordinátor                                                                           6 750,00 € 

- špecifiká – COVID 19                                                                                     7 115,00 € 

- mimoriadne výsledky žiakov                                                                           1 400,00 € 
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- DPŠ a RŠ – rozvojový projekt MŠVVaŠ SR                                                        815,00 €                                                    

 

Finančné prostriedky z rozpočtu VÚC ( prostriedky z rozpočtov a obcí a prostriedky z rozpočtu 

VÚC) boli poskytnuté v roku 2021 vo výške :                               484 965,56 € 

z toho na:  

bežné výdavky (škola, školský internát, školská jedáleň,  

školské  hospodárstvo)             464 975,56 € 

kapitálové výdavky (škola)                                                                    19 990,00 €

                     

Uvedené prostriedky boli v plnej výške vyčerpané podľa stanoveného účelu. 

 

Finančné zdroje - iné zdroje podľa osobitného predpisu, v tejto kapitole sme uviedli vlastné 

príjmy v rámci hlavnej činnosti, ktoré predstavujú objem     

vo výške :              311 463,47 € 

- finančné prostriedky z minulých rokov                                                             48 280,46 €          

Uvedené prostriedky boli použité na:  bežné výdavky  vo výške                  282 743,64 € 

        kapitálové výdavky vo výške                   300,00 € 

 

 Podnikateľská činnosť školy (Predmet PČ: skúšky odbornej spôsobilosti) 

            Výnosy                 1 320,00 € 

  Náklady          662,31 €

  

  ZISK                             657, 69 €

         

Finančné prostriedky z pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)  

na Školské hospodárstvo boli poskytnuté v roku vo výške:                   23 422,61 € 

finančné prostriedky z minulých rokov z PPA         17 798,60 € 

tieto finančné prostriedky boli použité účelovo vo výške         20 042,25 € 

     

V roku 2021 škola zabezpečovala výučbu žiakov v celkovom počte 613 žiakov v 16 učebných 

a študijných odboroch (stav k 15.9.2021). Prijaté finančné prostriedky jednak zo ŠR, ako aj 

z rozpočtu BBSK boli použité na najnutnejšie prevádzkové náklady školy. 

 

Za rok 2021 škola celkom vykazuje hospodársky výsledok – strata v celkovej čiastke:       

                  -57 535,00 Eur 
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§ 2. ods. 5 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Aby maturita z ANJ nebolela 18 PaedDr. Andrea Hašková 

Ako so spom  19 Ing. Diana Vargová 

Anglický jazyk pre 1. - 4. ročník  16 Mgr. Denisa Sedlačeková 

Baristický krúžok 14 Ing. Blažena Halajová 

Barmanský krúžok 15 Mgr. Silvia Beňová 

Čítanie s porozumením  15 Mgr. Andrea Slížová 

Drobnochovateľský krúžok  20 Ing. Štefan Urbančok 

Fitnes 29 Mgr. Roman Šupina 

Floorball 27 Mgr. Roman Šupina 

Francúzsky jazyk 19 PaedDr. Monika Hudecová 

Gastronómia v praxi 17 Ing. Anna Čomorová 

Jazda na koni 17 Ing. Marián Mídelka 

Komunikácia v angličtine 21 PaedDr. Monika Hudecová 

Komunikácia vo voľnom čase v AJ 20 PhDr. Martin Karásek 

Kreatívna tvorba 21 Ing. Andrea Kasza 

Krúžok svadobných účesov 23 Bc. Katarína Abelovská 

Manažment a ekonomika inak 11 Ing. Dagmar Márkušová 

Modelovanie kvetov 11 Bc. Karin Janišová 

Multimediálny krúžok  14 Ing. Adrian Sedlaček 

Nemecký jazyk pre 1. - 4. ročník  15 Mgr. Renata Šušková 

Objavujem svet 17 Ing. Irena Barányiová, PhD. 

On line prezentačné nástroje v MKT CR 7 Ing. Lucia Spodniaková 

Práca s čokoládou, pralinky 9 Bc. Jaroslava Rojíková 

Príroda okolo nás trochu inak 28 Mgr. Iveta Čopová 

Príroda okolo nás trochu inak 2 30 Mgr. Iveta Čopová 

Someliérsky krúžok - Mladý someliér 13 Bc. Silvia Zvarová 

Starostlivosť o kvety 19 Ing. Alena Miklušová 

Svetová gastronómia 12 Bc. Žaneta Doroková 
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Športové aktivity 31 Mgr. Marián Šuhaj 

Učíme sa piecť 19 Marianna Karáseková 

Účtovníctvo 15 Ing. Jana Holeková Petrincová 

Účtovníctvo v praxi 27 Ing. Mária Bodorová 

Volejbalový krúžok 29 Mgr. Peter Gallo 

 

 

§ 2. ods. 5 c 

 

Činnosť výchovného poradenstva v školskom roku 2021/2022  

Ako výchovná poradkyňa v školskom roku pracovala Ing. Ivana Ferenczová. 

Vzhľadom k tomu, že výchovnovzdelávací proces SOŠ HS a D prebieha v dvoch budovách na 

rozličných miestach v Lučenci,Ing. Ferenczová úzko spolupracovala s pani Mgr. Hukelovou 

z úseku Zvolenská. 

 Výchovné poradenstvo SOŠ HS a D sa riadilo, ako každý rok, plánom práce a aktuálne 

vzniknutými problémami.  

Hlavné úlohy VP :  

1. vyhľadávanie a pomoc pri integrácii žiakov so ŠVVP  

2. individuálne a kariérové poradenstvo  

3. dochádzka a správanie žiakov  

4. aktuálne problémy 

 

September 

- počas septembra bol dôraz práce na identifikovaní žiakov s ŠVVP v prvých ročníkoch a 

následne (najmä v prvých ročníkoch) potom skompletizovanie dokumentácie integrovaných 

žiakov, ako aj samotná konkrétna realizácia špecifického prístupu k takýmto študentom 

 - v rámci porady so žiakmi na školskom internáte 1., 2., 3. a 4. ročníka dostali žiaci usmernenia 

a poučenia o zákaze používania drog a omamných látok v škole a v školskom zariadení, o ich 

negatívnych účinkoch na ľudský organizmus 

Október  

- Šikanovanie sa netoleruje – prednáška a beseda pre prvákov - ŠI 

November  

- Medzinárodný deň bez fajčenia - beseda so žiakmi na tému prevencie, zvýšeniu 

informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia 

na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť deti, aby 

sa vzdali tejto drogy.  Žiaci zhotovili uástenka s odbornou literatúrou na túto tému. 

V prvom polroku boli v spolupráci s Občianskym združením Slovensko bez drog 
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zorganizované prednášky pre všetkých ročníkov s protidrogovou prevenciou. 

Január 

 - Európsky deň ochrany osobných údajov (28.1.) - rozhovory so žiakmi na tému ochrany 

osobných údajov, hlavne v oblasti sociálnych sietí a ochrana proti zneužívaniu napr. fotografií 

na internete 

Február  

- Svetový deň bez mobilu (6.2.) – rozhovory so žiakmi o závislostiach na mobilných 

telefónoch 

Deň pre bezpečnejší internet – rozhovory o nebezpečenstvách internetu, sociálnych sietí, 

hackerských útokov, učiť žiakov, aby boli ostražití na internete, aby im neboli odcudzené ich 

privátne údaje. Nová stránka – bez nástrah.online – kampaň poukazujúca na kybernetické 

hrozby v priestoroch internetu. Nástenka bola pripravená s odbornými článkami na túto tému. 

Suchý február – mesiac bez kvapky alkoholu – besedy so žiakmi o závislosti na alkohole, 

rozbehnutá kampaň o schopnosti každého človeka vydržať celý mesiac bez akéhokoľvek 

použitia alkoholických nápojov aj piva a nabádanie ľudí, ktorí nás obklopujú, aby sa zapojili do 

tejto kampane. Nástenka s odbornou literatúrou na túto tému. 

Marec 

 - prednáška s kp.Bc. Látkom – VO OR PZ LC – Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, 

kriminalita, šikanovanie, kyberšikana – absolvovali všetci žiaci ŠI 

PhDr.et Mgr. Alexander Hariš – sociálny pedagóg CPPP a P v Lučenci mal zaujímavý 

a úprimný rozhovor s so žiakmi prvých ročníkov o gamblerstve a iných rôznych závislostiach. 

Apríl 

 - Medzinárodný deň bez násilia - rozhovory so žiakmi o rôznych formách násilia. Často ide o 

domáce násilie charakteru fyzického, psychického a sexuálneho, šikanovanie, týranie alebo 

zneužívanie. Ide o porušovanie základných ľudských práv. Individuálne rozhovory so žiakmi, 

ktorí sa s podobnými formami násilia stretli, pomoc, riešenia... 

Máj 

 - Svetový deň bez tabaku (WHO) - prednáška + rozhovory, tvorba prezentácií na hodinách 

INF, poučenia o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia na kožu a počas tehotenstva 

- na hodinách zdravovedy. 

Beseda na tému: Žujete tabak namiesto fajčenia? – táto náhrada zďaleka nie je neškodná – 

rozhovory, ponaučenia, nástenka s dostupnou odbornou literatúrou 

Všetci mali besedy s p. Domokovou – preventistkou Mestskej polície: 

1.ročník – Drogy – nie! 

2.ročník – Závislosti – internet, mobil 

3.ročník – Obchodovanie s ľuďmi 

Všetky ročníky absolvovali prednášku o všeobecne záväzných nariadeniach mesta Lučenec. 

Nástenky boli aktualizované s protidrogovou tematikou 
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§ 2. ods. 5 d 

 

ROZVOJ ŠKOLSKÉHO MAJETKU 

 

Stredisko školské hospodárstvo ako prevádzkareň na priame dodávanie a predaj vajec 

z vlastnej produkcie je zamerané na chov nosníc v počte 160 kusov, za účelom zásobovania 

vlastných prevádzok vajíčkami a na predaj z dvora konečným spotrebiteľom. 

Z dôvodu vytvorenia kontaktnej zoo v areáli strediska pre základné školy v rámci 

environmentálnej výchovy sme sa zamerali na chov oviec dvoch plemien, chov ošípaných, 

chov hrabavej a vodnej hydiny, bežcov, plemenných kôz a  jalovíc. Pre potreby odboru chov 

koní a jazdectvo je ustajnených 14 koní. V rámci praktického vyučovania odboru farmárstvo 

sme začali s chovom včelstiev. 

Uskutočnila sa jedna verejná akcia Vítanie jari na farme, spojená s furmanským pretekom. 

Cieľom našich aktivít je, aby Školské hospodárstvo reprezentovalo štandardný hospodársky - 

gazdovský dvor. 

 

Slabé stránky:   

1/ Zlý technický stav budov – energeticky náročná prevádzka (únik tepla),havarijné stavy 

striech a okien. 

2/ Čiastočne zastaralý strojový park, vysoké náklady na  údržbu strojov. 

3/  Limitovaný počet žiakov o štúdium na škole v poľnohospodárskom odbore agropodnikanie. 

4/ Pri zabezpečovaní hospodárskych a výrobných úloh poľnohospodárskou činnosťou sú 

vysoké vstupy do výroby  /priemyselné hnojivá, osivá, prípravky na ochranu rastlín/  

Silné stránky:  

1/ Kvalitné personálne obsadenie odborne zdatnými pracovníkmi v riadiacej sfére i samotnej 

výrobe. 

2/ Na zabezpečenie účelovej činnosti, na realizáciu učebných praxí sú vybudované učebne 

praktického vyučovania, ktoré slúžia výhradne na túto činnosť. 

3/  Blízkosť školského majetku od centra, žiakom je umožnený priamo vstup do výroby 

4/ Nárok na poľnohospodárske dotácie z EÚ.  

5/ Dodržiavanie ekonomickej stability znižovaním stavu zamestnancov prirodzeným úbytkom. 

Príležitosti: 

1/ Zviditeľňovať sa zapájaním žiakov poľnohospodárskych odborov do súťaží s 

poľnohospodárskou tématikou v rámci regiónu. 

2/ V rámci podporných programov EÚ  získavanie finančných prostriedkov určených na výučbu 

poľnohospodárskych odborníkov pre prax. 
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Hrozby: 

1/ Nezáujem mladých ľudí o štúdium na odborných školách s poľnohospodárskou tématikou. 

2/ Nedostatok finančných zdrojov na prevádzku školského zariadenia. 

3/ V porovnaní s inými odvetviami nízke zárobky poľnohospodárskych odborníkov v praxi. 

4/ Nepriaznivý demografický vývoj. 

 

SOCIÁLNA OBLASŤ 

 

V spolupráci s rodičmi našich žiakov sa nám podarilo založiť „Združenie rodičov a priateľov 

školy“ pri SOŠ HSaD Lučenec, kde všetky príspevky zo strany rodičov chceme využívať 

v prospech našich študentov – exkurzie, výlety, odmeňovanie a pod.  

Za veľký úspech považujeme založenie a sfunkčnenie nového Občianskeho združenia 

s názvom ŠANCA PRE KAŽDÉHO, ktorým sa chceme uchádzať o rôzne projekty nielen 

v sociálnej, ale aj ekonomickej oblasti. Hlavným cieľom nášho Občianskeho združenia je 

pomoc žiakom zo sociálne slabších rodín.  

   

 

SWOT analýza  

 

Silné stránky 

digitalizácia učebných textov umožňujúca prenos požiadaviek zamestnávateľov do 

odborného vzdelávania 

komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, školský internát, 

športový areál) 

kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci teoretickej a praktickej prípravy v danom odbore 

dobré vybavenie štandardných a odborných učební, vybavenie IKT 

vlastné pracoviská praktického vyučovania, ktoré zabezpečujú odborný výcvik a odbornú 

prax 

záujem podnikateľských subjektov o absolventov 

široké uplatnenie našich absolventov na trhu práce, spolupráca so zamestnávateľmi 

záujem žiakov o získanie jazykovej spôsobilosti, hlavne v anglickom, nemeckom jazyku 

skúsenosti s využívaním rôznych podporných programov 

špecifické učebné odbory 

realizovanie projektov 

dobre rozpracovaná metodológia výučby 

vysoká úroveň výučby a vedomosti žiakov 

využívanie praktických foriem výučby 
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organizovanie Dňa otvorených dverí pre žiakov základných škôl 

úspešnosť žiakov v odborných súťažiach 

škola s možnosťou vlastných príjmov z tržieb (reštaurácia, cukrárska výroba, 

kaderníctvo, kozmetika, autodielňa) 

 

Slabé stránky 

nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov, odborných učební a stredísk 

odborného výcviku 

nedostatok jazykových laboratórií 

nefungujúce partnerstvo so školami podobného zamerania doma a v zahraničí 

nedostatok priestorov pre zriadenie kabinetov, klubovní, prezliekární, telocvične, knižnice 

frekventovaná premávka na Zvolenskej ceste, časť úseku nie je vybavená chodníkom 

pre chodcov 

nedostatočný záujem a podpora rodičov o proces vzdelávania 

nedostatočná finančná i materiálna motivácia pedagógov 

zlý technický stav školy - energeticky náročná prevádzka (únik tepla), havarijné stavy 

striech, okien 

nízky záujem žiakov o štúdium technických odborov a 3-ročných odborov v potravinárstve 

 

Príležitosti 

vytváranie priemyselných parkov a nových pracovných príležitostí v regióne 

možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb UPSVaR 

dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, SPU a SIOV, ako 

predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb 

zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 

podnikateľských subjektov 

tvorba nových vzdelávacích projektov 

získanie finančných prostriedkov z projektov a grantov 

celoživotné vzdelávanie 

využitie vzdelávacích poukazov na doškoľovanie žiakov pre prax 

rekvalifikácia pedagógov na vyučovacie predmety potrebné pre prax v regióne 

využitie ESF na rekvalifikáciu pedagógov v rámci európskych programov 

liberalizácia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi 

v rámci vzdelávacích programov venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a 

informačných technológií 

propagácia školy na verejnosti - zlepšiť marketingovú stratégiu získania žiakov do školy 
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Hrozby 

nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy, školských zariadení a ich 

vybavenosť 

nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl 

nízke finančné ohodnotenie pracovnej sily v našom regióne 

nepriaznivý demografický vývoj 

slabá spolupráca s rodičmi 

rast výdavkov na prevádzku 

nezáujem žiakov 

zvyšovanie počtu nezamestnaných absolventov kvôli nesprávnemu výberu odboru žiakov 

únik mladých pedagógov do zárobkovo atraktívnejších profesií 

postupné znižovanie kvality výučby zvyšovaním úväzku pedagógov 

nízke odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

 

 

Vypracoval: Mgr. Juraj Vitek 

V Lučenci, dňa 12.10.2022 

Správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade  SOŠ HS aDdňa  30.8.2022      

Správa bola predložená Rade školy pri SOŠ HS a D v Lučenci dňa 11.10.2022 


