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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Názov školy: Súkromná stredná odborná škola 

Adresa školy: Exnárova č.20, 826 01 Bratislava 

Telefónne číslo: 02/ 32118051 

Internetová adresa: www.sous-ruzinov.sk      

E-mailová adresa: gibej@sous-ruzinov.sk 

Zriaďovateľ:  Uni Trade Institute, s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko Telefón E - mail 

generálny riaditeľ školy Ing.Pavol Hanuska 0911 388 884 hanuskap@sous-

ruzinov.sk 

riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej 0903 409 825 gibej@sous-

ruzinov.sk 

zástupca riaditeľa školy  Ing. Daniela Hívešová PhD. 0907 720 810  hivesovad@sous

-ruzinov.sk 

zástupca riaditeľa školy  Mgr. Katarína Čavojová 02/321 18 053 cavojova@sous-

ruzinov.sk 

manažér ekonomický p. Juraj Adamčík 0904 801 728  adamcikj@sous-

ruzinov.sk 

manažér technický Bc. Daniel Kučera 0911 388 885  kucera@sous-

ruzinov.sk 

hlavný majster OV p. Anton Petruk 0915797086  

 

Rada školy  

Rada školy pri SSOŠ Bratislava, Exnárova 20 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 

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. 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Mgr. Ján Horecký predseda pedagogických zamestnancov SSOŠ  

2. Vít Rakús podpredseda profesijné organizácie 

3. Beáta Benešová člen Rodičov 

4. Martina Maršová člen Rodičov 

5. Monika Hackerová člen Rodičov 

6 . Štefan Slovák člen   pedagogických zamestnancov 

7. Brigita Štefániková člen   nepedagogických zamestnancov 

8. Kristián Beneš člen   žiakov SSOŠ 

9. Juraj Adamčík člen   Zriaďovateľa 

10. Ing.Pavol Hanuska člen   Zriaďovateľa 

11. Bc. Daniel Kučera člen   Zriaďovateľa 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016  

 
Rada školy pracovala v školskom roku 2015/16 v nezmenenom zložení. V školskom 

roku zasadla 4 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala a vyjadrila sa hlavne k novým 
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dodatkom k ŠkVP, prerokovala správu o činnosti za školský rok 2014/15, vyjadrila sa tiež 

k návrhu počtu tried pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/16. Predložené návrhy 

vedenia školy vzala na vedomie a odporučila na schválenie bez vážnejších pripomienok. 

 

2. POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÝCH 

PREDPOKLADOV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

Zamestnanci školy spolu         45 

Počet pedagogických                38 

Z toho:  

- kvalifikovaní 36 

- nekvalifikovaní 2 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických                  6 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg 0 

- upratovačky, vrátnik 1 

- školská  kuchyňa a jedáleň 0 

- administratívni pracovníci 5 

Počet odborných  zamestnancov                 1 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

Por.č. Titul, meno, funkcia Aprobácia 

1. Ing. Bažík Jaroslav, učiteľ OP – elektro 

2. Ing. Benčúrik Miroslav, učiteľ OP – elektro 

3. Mgr. Cibiček Ľubomír, učiteľ TV 

4. Mgr. Čavojová Katarína, ZR TV M – CH 

5. Ing. Dohányosová Lenka, učiteľka OP – stavebníctvo 

6. Mgr. Federičová Mariana, učiteľka M-F-AJ 

7. Mgr. Gajdošová Eva PhD., učiteľka SJ – EV 

8. Mgr. Gibej Milan, riaditeľ školy M – F 

9. Ing. Hívešová Daniela PhD., ZR TV OP - MPS  

10. Mgr. Hlinková Jana, učiteľka TV- NJ - RJ 

11. Mgr. Horecký Ján, učiteľ AJ - ON 

12. Mg. Koiš Milan, učiteľ INF – MPS 

13. Ing. Kollár Ján, učiteľ INF 

14. Ing. Kostolná Mária, učiteľka OP – stavebníctvo 
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15. Ing. Kováčiková Želmíra, učiteľka OP – stavebníctvo 

16. Ing. Krebs Marián, učiteľ OP – strojárstvo 

17. Mgr. Letašiová Mária, učiteľka RJ – NJ – TV 

18. Mgr. Majtánová Dora, učiteľka M – F 

19. Mgr. Malý Jiři, učiteľ OP – mechanik lietadiel 

20. Mgr. Mračková Ivana, učiteľka SJ – EV 

21. Mgr. Nagyová Andrea, učiteľka AJ 

22. Ing. Novotný Peter, učiteľ OP – strojárstvo 

23. Ing. Pajtina Peter, učiteľ OP – mechanik lietadiel 

24. Ing. Rucová Eva, učiteľka OP – stavebníctvo 

25. Ing. Vychovalá Tatiana, učiteľka OP – stavebníctvo 

 

Zoznam  majstrov odborného výcviku, ktorí pôsobili na škole    
       

Por.č. Meno Aprobácia 

1. Bartoň Miroslav, majster OV  Elektromechanik – MPS 

2. Mgr. Belko Ján, majster OV Strojárstvo 

3. Bc. Bucko Radomír, majster OV Klampiar 

4. Čati Peter, majster OV Elektromechanik – MPS 

5. Čellár Ján, majster OV Inštalatér 

6. Bc. Gulyás Ján, majster OV Elektromechanik 

7. Bc. Juris Stanislav, majster OV Stolár 

8. Jozef Lukianov, majster OV Elektromechanik - MPS 

9. Mgr. Matúš Ladislav, majster OV Maliar, Strojárstvo 

10.  Noskovič, majster OV Mechanik lietadiel 

11. Petruk Anton, hlavný majster OV Stolár 

12. Plešková Daniela, majsterka OV Pracovník marketingu 

13. Slovák Štefan, majster OV  Murár – OSV 
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3. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU  2015/2016 
Pedagogický proces na škole bol zabezpečený 38  pedagogickými zamestnancami, 

z ktorých bolo 13 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, 12 učiteľov odborných 

predmetov a 13 majstrov odbornej výchovy. Jedna učiteľka VP si dopĺňala vzdelanie, jedna 

DPŠ a jeden majster absolvoval adaptačné vzdelávanie. Ostatní pedagogickí zamestnanci,   

spĺňali  kvalifikačné predpoklady podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Svoju odbornosť si pedagogický zamestnanci 

dopĺňali aj v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy 

za školský rok 2015/2016 
 

Vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

Začalo Pokračuje Ukončilo 

Štátna jazyková škola 1 0 0 1 

Príprava na II.kv.sk. 0 0 0 0 

DPŠ 1 0 0 1 

Vykonanie 2. kv. 

skúška 
1 0 0 1 

bakalárske štúdium 0 0 0 0 

    

    

    

      Kontinuálne  vzdelávanie   

    
Druh 

kontinuálneho 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Začalo Pokračuje Ukončilo 

Adaptačné 1 1 0 1 
Aktualizačné 2 2 0 2 
Inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné 1 1 0 1 
Funkčné 1 1 1 0 
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4. PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY A PREDMETOVÉ 

KOMISIE  
 

 

Pedagogická rada 

 

 Pedagogická rada, ako poradný orgán riaditeľa školy, zasadla počas školského roka 

celkovo 7 krát. Prerokovávala na svojich zasadnutiach predovšetkým výchovno-vyučovacie 

výsledky žiakov našej školy, prijímala opatrenia na zlepšenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov, prerokovala správu o činnosti za predchádzajúci školský rok, kritéria na prijímacie 

konania, návrhy na školskú integráciu a rôzne organizačné zabezpečenia akcií na škole.  

 

Predmetové komisie:  

 

- PK- slovensky jazyk, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, dejepis 

- vedúca Mgr. Ivana Mračková 

- PK - matematika, fyzika, informatika   – vedúca Mgr. Dora Majtánová 

- PK - cudzie jazyky, telesná a športová výchova – vedúca Mgr. Jana Hlinková 

- PK – stavebníctvo     – vedúca Ing. Želmíra Kováčiková 

- PK – strojárstvo      – vedúci Ing. Marián Krebs 

- PK – elektrotechnika      – vedúci Ing. Peter Novotný 

- PK – ekonomika     – vedúca Ing. Lenka Dohányosová 
 

 

Práca PK v školskom roku 2015/2016 začala už v auguste 2015 komisionálnym 

skúšaním žiakov, ktorí mali opravné skúšky, prípadne boli skúšaní v náhradnom termíne. 

V auguste 2015 vypracovali členovia PK  časovo-tematické plány pre študijné a učebné 

odbory. Členovia PK pracovali na aktualizácii Školského vzdelávacieho programu, ktorý 

zosúladili so Štátnym vzdelávacím programom pre jednotlivé odbory.  V priebehu školského 

roka vypracovali resp. prepracovávali a prerokovali na svojich zasadnutiach maturitné 

zadania, zadania na záverečné skúšky a prijímacie skúšky do štvorročných študijných 

odborov a na nadstavbové štúdium. Veľkú pozornosť členovia komisii  venovali 

predovšetkým konzultáciám so žiakmi pri príprave vlastných projektov na odbornú zložku 

maturitnej skúšky.   

Na konci školského roka sa zaoberali študijnými výsledkami v predmetoch, ktoré 

patria do jednotlivých predmetových komisii. Neoddeliteľnou súčasťou ich práce je aj 

organizovanie odborných exkurzií pre žiakov. Predmetové komisie pripravovali aj bohatú 

mimoškolskú činnosť pre žiakov, ktorá je uvedená v časti Aktivity a prezentácia školy na 

verejnosti v tejto správe.  

 

 

 

 

Sociálny pedagóg a výchovný poradca – Mgr. Eva Trnkusová 

 Od roku 2010 aktívne pôsobí na našej škole sociálny pedagóg, ktorý od 1. 9. 2014 vykonáva 

v rámci školy aj výchovné poradenstvo.  

Z dôvodu efektívneho plánovania a implementácie  uvedených činností v praxi 

vypracoval sociálny pedagóg spoločný Plán práce sociálneho pedagóga a výchovného 

poradcu pre školský rok 2015/2016.  
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V súlade s uvedeným dokumentom boli priebežne realizované nasledujúce aktivity – 

stručný súhrn:  

V rámci svojich kompetencii viedol pridelenú dokumentáciu osobnej agendy žiakov, 

osobné spisy žiakov, administratívne spracovával rozhodnutia riaditeľa školy.  

Spracoval anketu  „Kto, alebo čo najviac ovplyvnilo tvoje rozhodnutie študovať na 

našej škole ?“  

Aktívne bol zapojený do zápisu prijatých uchádzačov na štúdium, viedol všetky 

prijímacie pohovory s uchádzačmi a rodičmi resp. zákonnými zástupcami, spracovával 

vstupné dotazníky.   

             Viedol sociálno - pedagogické poradenské rozhovory a výchovné poradenstvo 

s problémovými žiakmi a so zákonnými zástupcami problémových žiakov, priebežne aj s 

ďalšími žiakmi a rodičmi podľa požiadaviek žiakov, učiteľov, rodičov a vedenia školy. 

(priemerne týždenne 15 konzultácií). Realizoval vlastný inovatívny poradenský motivačný 

projekt  MOTIVPLÁN.  

            Koordinoval prácu a viedol dokumentáciu o žiakoch so ŠVVP.   

    Hlavným cieľom pôsobenia sociálneho pedagóga bolo skvalitniť, zefektívniť a uľahčiť prácu 

pre všetkých zainteresovaných, prispieť k zvyšovaniu záujmu žiakov o edukáciu, napomáhať 

k celkovému zlepšeniu klímy na škole a obrazu našej školy.  

  

 

Kariérne poradenstvo – Ing. Mária Kostolná 

              Kariérna poradkyňa  v školskom roku 2015/2016 vo svojej činnosti aktívne pôsobila 

predovšetkým na žiakov končiacich ročníkov. Cieľom bolo zlepšenie úrovne poradenstva o 

povolaniach a zamestnaniach pre mladých ľudí v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce a 

zvýšenie šancí pre uplatnenie sa na trhu práce absolventov stredných škôl  a to hlavne 

posilnením ich odborných, osobnostných, sociálnych, globálnych a metodických kompetencií. 

 Žiaci maturitných ročníkov sa zučasnili akcii „Veľtrh práce“ vo výstavisku Incheba. 

Okrem toho sa žiaci pravidelne zúčastňovali konzultácii s kariernou poradkyňou 

predovšetkým na tému ako si vybrať vhodnú vysokú školu. Niektorí žiaci sa individuálne 

zúčastnili na dňoch otvorených dverí na vysokých školách. 

 

 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov – Mgr. Eva Gajdošová PhD. 

  

Aktivity koordinátorky prevencie vychádzali z troch hlavných okruhov prevencie:  

1. univerzálna primárna prevencia, prostredníctvom ktorej sme spolupracovali 

s vedením školy pri plánovaní aktivít s preventistickým charakterom, riešili sme konkrétne aj 

všeobecné prípady s následnou konzultáciou so žiakmi a zákonnými zástupcami, analyzovali 

a monitorovali sme situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v 

priestoroch školy, spolupracovali sme s výchovným poradcom a sociálnym pedagógom pri 

riešení konkrétnych situácií. 

2. sekundárna a terciárna prevencia- v spolupráci s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie sme žiakom poskytli metodické materiály 

o látkových závislostiach, organizovali sme besedy, prednášky, vytvárali priestor na diskusie 

v triede aj počas vyučovania, a to predovšetkým na hodinách etickej výchovy. 

 Opakovane sme navštívili Centrum predovšetkým so žiakmi prvých ročníkov, ktorí 

počas tejto návštevy absolvovali trojhodinový program DOD – práca s triedou, zameraný na 

spoznávanie a predchádzanie sociálnopatologických javov. 
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 Jednou z najrozsiahlejších aktivít v uplynulom školskom roku bola spolupráca s odd. 

prevencie OR PZ Bratislava II. Dňa 9. 2. 2016 v škole prebehla preventívna akcia, počas 

ktorej osem policajtov veľmi profesionálne, korektne a aj s primeranou dávkou humoru  

prehľadalo žiakom  ich batožinu, pričom im pomáhali dva špeciálne vycvičené policajné psy. 

Túto akciu iniciovali aj indície o distribúcii drog, ktoré sa zatiaľ nepotvrdili, potvrdili sa však 

viaceré podozrenia o užívaní nelegálnych látok u žiakov. Ďalšou aktivitou bola diskusia 

s kapitánkou z oddelenia  prevencie a styku s verejnosťou OR PZ BA II. V piatok 17. 6. 2016 

diskutovala so žiakmi I. A., I. ML + MA a I. MPS o všetkom, čo ich zaujímalo z hľadiska 

prevencie patologických javov, z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti žiakov v ich veku, 

ale aj o iných témach, ktoré sa spájajú s políciou a jej úlohou v našej spoločnosti.  

 

5. VYUČOVACÍ   PROCES   A  JEHO   VÝSLEDKY 

 
Počet žiakov školy za školský rok 2015/2016 

 
 Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Ročník Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

I. 4 90 7 4 93  7 

II. 3 78 - 3 67 - 

III. 5 88 - 5 76 - 

IV. 3 54 - 3 49 - 

Nadstavbové 

štúdium 

      

I. 1 27 - 1 12 - 

II. 1 17 - 1 15 - 

Spolu 17 354 7 17 312 
 

       7 

 

 

Počet novoprijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie na štúdium – na školský rok 2015/2016 

 

 

Ročník 

 

 

Spolu 

 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

 

176 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

          105 

 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

164 

Počet 

prijatých 

žiakov 

 

164 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

 

59 

1.  ročník 

študijný 

76 68 68 68 0 
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odbor 

1.  ročník 

učebný 

odbor 

59 0 59 59 59 

1.  ročník 

nadstavbové 

štúdium 

41 37 37 37 0 

 

Žiaci prijatí na štúdium prestupom do prvých a vyšších ročníkov na  školský rok 

2015/2016 v tom istom školskom roku 

 
Ročník Počet 

prijatých 

žiakov 

spolu: 29  

Počet 

podľa 

školy 

Názov školy,  z ktorej  žiaci prestúpili 

1. 24 1 

8 

2 

1 

1 

1 

2  

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava 

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava 

SSŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava  

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava 

SOA  PROFI-KAMO, Dudvážska 6, Bratislava 

SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava 

SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 

Bratislava 

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 

Bratislava 

SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava 

 

2. 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

 

SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín 

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 

CSOŠ elektrotechnická, P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 

Bratislava 

3. 1 1 

 

SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava 

 

4. 0 0 ----------------------- 

 

 

NŠ 

1. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

SOŠ pre žiakov s telesn. postihnutím, Mokrohájska 1, 
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2.  Bratislava 

 

 

 

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Priemerný prospech jednotlivých tried  školy – klasifikácia k 31.8.2016 

 

 TRIEDA Priemerný 

prospech 

Trojročné  

učebné  

odbory 

I.A 3,18 

I.E+I 2,90 

II.A 2,82 

II.E+I+S 2,53 

III.E 2,68 

III.I+S 2,17 

III.A 2,84 

  

Štvorročné  

študijné odbory 

 

I.MPS 2,66 

I.ML+MA 2,39 

II.MPS+ML+MA 2,40 

III.MPS 2,61 

III.MPS+MA 2,59 

IV.MPS+OSV 2,66 

IV.MPS+MA 2,35 

IV.MPML 2,47 

  

  

Nadstavbové 

štúdium 

I.STR+PRS 2,59 

II.ST+STR+EN 2,65 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016 na konci školského roka  

Príloha č.1 a č.2 

 

 

 

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE MATURITNÝCH SKÚŠOK  

 
 

 

EXTERNÁ ČASŤ MS – september 2015 

 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

 

Počet žiakov,  

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemerná 

úspešnosť školy  

v % 

Slovenský jazyk a literatúra -  7 6 3 32,80 

Anglický jazyk  B1 3 3 0 35,60 

Nemecký jazyk B1 1 0 0 ----- 

Celkový výsledok školy - 9 8 3 ----- 

 
 

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ  ČASTI MS – september 2015 

 

 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS  -  september 2015 

 

 

 

 

Obdobie 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali  MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí vykonali MS 

úspešne 

 

Počet žiakov, 

ktorí mali povolenú opravnú 

skúšku 

September 16 15 7 8 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS – február  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

Priemerná 

úspešnosť školy v % 

Slovenský jazyk a literatúra -  3 2 1 28,60 

Anglický jazyk  B1 0 0 0 ------- 

Nemecký jazyk B1 0 0 0 ------- 

Celkový výsledok školy - 3 2 1 ------ 

 

Predmet 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali   MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemer predmetu 

Praktická časť OZ 1 1 0 2,00 
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ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS  - február 2016 

 

 

 

EXTERNÁ ČASŤ MS – marec 2016  

 

 

 

 

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ  ČASTI MS – marec 2016 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS – apríl  2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobie 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali  MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí vykonali MS 

úspešne 

 

Počet žiakov, 

ktorí mali povolenú opravnú 

skúšku 

Február  8 8 6 2 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

Priemerná 

úspešnosť školy v 

% 

Slovenský jazyk a literatúra -  70 66 3 38,10 

Anglický jazyk  B1 55 53 0 56,70 

Nemecký jazyk B1 15 13 1 26,00 

Matematika - 1 1 0 36,70 

Celkový výsledok školy - 70 66 4 42,69 

 

Predmet 

 

Úroveň 

 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali MS 

 

Počet žiakov,  

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemerná 

úspešnosť školy v 

% 

Slovenský jazyk a literatúra -  70 66 3 40,42 

Anglický jazyk  B1 55 53 0 52,46 

Nemecký jazyk B1 15 13 0 38,57 

Celkový výsledok školy - 70 66 3 42,73 

 

Predmet 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali   MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemer predmetu 

Praktická časť OZ 70 65 0 1,53 
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ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS – máj 2016 

 

 
 

VÝSLEDKY  PODĽA TRIED A PREDMETOV – EXTERNÁ ČASŤ MS – riadny termín 2016 

 

 

 
VÝSLEDKY  PODĽA TRIED A PREDMETOV – PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS – riadny termín 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet 

 

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí konali   MS 

 

Počet žiakov, 

ktorí majú povolenú 

opravnú skúšku 

 

Priemer predmetu 

 

Slovenský jazyk a literatúra 70 53 1 2,47 

Anglický jazyk  55 45 0 2,24 

Nemecký jazyk 15 8 1 2,50 

Teoretická časť OZ 70 53 0 1,98 

Informatika 1 1 0 3,00 

Celkový výsledok školy 70 53 0 2,04 

 

Predmet 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

Anglický jazyk 

 

Nemecký jazyk 

 

Matematika 

 

Trieda 

 

Priemerná  

úspešnosť v % 

 

 

Priemerná  

úspešnosť v % 

 

 

Priemerná  

úspešnosť v % 

 

Priemerná  úspešnosť 

v % 

IV.MPS + OSV 38,43 56,74 26,70 - 

IV.MPS + MA 40,44 55,76 30,57 36,70 

IV.MPML 35,59 59,29 23,30 - 

II.ST+STR+EN 37,51 53,59 24,59 - 

Celkový výsledok školy 38,10 56,70 26,00 36,70 

 

Predmet 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

Anglický jazyk 

 

Nemecký jazyk 

 

Trieda 

 

Priemerná  úspešnosť v % 

 

Priemerná  úspešnosť v % 

 

 

Priemerná  úspešnosť v % 

IV.MPS + OSV 38,79 45,00 50,00 

IV.MPS + MA 50,45 69,62 63,33 

IV.MPML 35,98 43,75 30,00 

II.ST+STR+EN 40,23 71,43 30,00 

Celkový výsledok školy 40,42 52,46 38,57 
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VÝSLEDKY  PODĽA TRIED A PREDMETOV – ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS – riadny termín 2015 

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácia záverečných skúšok 2015-16 
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III.E+I 26 E - - - - - - - - - - - 

      I - - - - - - - - - - - 

III.A   19 A - - - - - - - - - - - 

 

Predmet 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

Anglický jazyk 

 

Nemecký jazyk 

 

Teoretická časť  

odbornej zložky 

 

Trieda 

 

Priemer  

predmetu 

 

Priemer  

predmetu 

 

 

Priemer 

  predmetu 

 

 

Priemer 

  predmetu 

 

IV.MPS + OSV 2,58 2,22 3,00               2,05 

IV.MPS + MA 2,47 2,17 1,67 1,87 

IV.MPML 2,67 2,13 4,00 2,00 

II.ST+STR+EN 2,10 2,57 2,67 2,00 

Celkový výsledok školy 2,47 2,24 2,50 1,98 

    

september 

2015 
                

trieda   
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III.E+I 17 - - - - - - - - - - - - 

    
 

- - - - - - - - - - - - 

III.A 16 - - - - - - - - - - - - 

III.E 14 - - - - - - - - - - - - 

  SPOLU 47 - - - - - - - - - - - - 
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  SPOLU 45   - - - - - - - - - - - 

 

 

  
   

jún 2016                   
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III.I+S 17 I 8 0 8 1,50 8 1,25 8 1,63 4 3 1 

      S 7 0 7 1,43 7 1,43 7 1,86 5 1 1 

III.A   16 A 10 0 10 2,50 10 1,00 10 1,90 4 1 5 

III.E  14 E 14 0 14 2,43 14 1,71 10 2,50 4 4 6 

  SPOLU 47   39 0 39 2,08 39 1,38 39 2,05 17 9 13 

 

 

 

      
SPOLU ZA ŠKOLSKÝ 

ROK 2015/2016 
              

trieda   

O
d
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r 
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p
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                Úspešní v roku 2015/2016 

III.I+S I 4 3 1 8 

    S 5 1 1 7 

III.A   A 4 1 5 10 

III.E   E 4 4 6 14 

  SPOLU   17 9 13 39 

 
 

 

 

Zoznam učebných a študijných odborov a ich zameraní vyučovaných v školskom roku 

2014-15 

   
     Učebné odbory 

2683 H 11     elektromechanik – silnoprúdová technika - E 

2487 H 01    autoopravár – mechanik - A 

3661 H         stolár - S 

3678 H        inštalatér - I 

 



- 15 - 

 

Študijné odbory 

3656 K      operátor stavebnej výroby - OSV 

2682 K      mechanik počítačových sieti - MPS 

6405 K    pracovník marketingu - MA 

3776 K 01  mechanik lietadiel – mechanika - ML 

 
Nadstavbové študijné odbory 

2414 L 01   strojárstvo - výroba montáž a opravy prístrojov a zariadení - STR 

2675 L 02   elektrotechnika- výroba a prevádzka strojov a zariadení - EN 

3659 L        stavebníctvo - ST 

6403 L   podnikanie v remeslách a službách - PRS  

  

6. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 
Zúčastnili sme sa – navštívili - zorganizovali: 

 

   AKCIE ŠKOLY 2015/2016 

 
1. Odštartovali sme nový školský rok 2015/2016  

Po dvoch slnečných mesiacoch prázdnin bol dňa 02.09.2015 zahájený nový školský 

rok, kde sa na otvorení okrem žiakov zúčastnili aj rodičia našich prvákov. 

2. Projekt Integrácia 2015  

Dňa 3.9.2015 školský rok 2015/2016 žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zahájili 

trochu netradične. Nedrali školské lavice ako sú zvyknutí, no zúčastnili sa 

charitatívneho koncertu – Integrácia 2015. Akcia sa tento rok konala v SLOVNAFT 

Aréne. 

3. Medzinárodný strojársky veľtrh Brno  

Dňa 20. septembra 2015 sme sa zúčastnili Medzinárodného strojárskeho  veľtrhu Brno 

s tohtoročným podtitulom Automatizace, ktorý je najvýznamnejším priemyselným 

veľtrhom v strednej Európe. 

4. Exkurzia v PSA Trnava  

Očakávaná exkurzia špičkovej automobilky v Trnave pre žiakov učebného odboru 

autoopravár odštartovala za chladného rána v utorok 13. októbra 2015. 

5. Európsky týždeň bezpečnosti                                                                                    

Dňa 20.10. 2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška v rámci Európskeho týždňa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Túto aktivitu na našej strednej škole 

zabezpečili pracovníci Inšpektorátu bezpečnosti práce 

6. Kurz ochrany života a zdravia                                                                         

22.október 2015 sa u nás niesol v znamení ochrany života a zdravia. Naši tretiaci 

všetkých odborov sa “podrobili” školeniam a vlastným testom, ako ochrániť zdravie a 

život. To všetko v sprievode našich pedagógov a pod dohľadom a inštruktážou 

záchranárov a hasičov.  Žiaci nevynechali ani strelnicu a vyskúšali si streľbu zo 

vzduchových zbraní. 

http://sous-ruzinov.sk/projekt-integracia-2015/
http://sous-ruzinov.sk/exkurzia-v-psa-trnava-2/
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7. FLASH ELECTRO  

Naša škola sa v mesiaci október zapojila do programu testovania novej učebnice. 

Projekt nesie názov „FLASH ELECTRO“. Učebnica je zameraná na konverzáciu v 

anglickom jazyku a je primárne určená žiakom odboru elektromechanik, žiakom 1. – 

3. ročníka učebného odboru.  

8. Imatrikulácia prvákov  

Našich prvákov sme oficiálne privítali do rodiny študentov našej školy na 

imatrikulácii, ktorá sa na našej škole uskutočnili dňa 28.10.2015. 

9. Deň otvorených dverí     

Deň otvorených dverí,  kde si žiaci ZŠ aj v sprievode rodičov mali možnosť prezrieť 

priestory našej školy sa uskutočnil v utorok 10.11.2015 v čase od 08:00 do 15:00 hod. 

na Exnárovej ulici č. 20 v bratislavskom Ružinove. V skvelom počasí sa akcie 

zúčastnilo 120 spokojných deviatakov a takmer 50 rodičov  za plnej prevádzky školy.  

10. Silná ruka 2015 

11. novembra sa v nákupnom centre Avion Bratislava odohral už 21. ročník krajského 

kola v pretláčaní rukou stredoškolákov. Stretlo sa tu 150 študentov stredných škôl. Po 

náročnom zápolení sa na stupne víťazov prebojoval zaslúžene aj náš žiak, študent I. 

STR+PRS Miroslav Radič, ktorý sa v ťažkej váhovej kategórii nad 80 kg umiestnil 

na skvelom treťom mieste a vybojoval si tak jasný postup do celoštátneho kola tejto 

silácko-taktickej súťaže. 

11. Bibliotéka 13. novembra 2015  

Už tradične   veľmi radi navštevujeme Bibliotéku, jednu z najväčších knižných 

udalostí roka na Slovensku. A inak tomu nebolo ani tento rok. 

12. Študentská kvapka krvi  

Aj naša škola si vyhrnula rukávy pre dobrú vec. 18. 11. 2015  spolu s pani 

zástupkyňou Ing. Danielou Hívešovou, PhD., darovali krv v ružinovskej nemocnici 

žiaci našej školy a stali sa tak hrdými prvodarcami s nádejou, že práve ich krv 

niekomu zachráni alebo zlepší život. 

13. keď si sa nesmelo, choval tak dospelo…  

22. novembra 2015 bol dňom stužkovej slávnosti žiakov IV.MPS+MA.  Text známej 

slovenskej kapely veľmi trefne opisuje dianie na stužkovej, ako aj pocity študentov 

v poslednom maturitnom ročníku.  

14. JUVYR 2015 – 25. november 2015 

24. ročníka celoslovenskej prezentácie SOŠ  JUVYR – 2015 sa zúčastnilo 25 

stredných odborných škôl a už tradične sme na tomto podujatí nechýbali ani my.  

Juvyr 2015 sa niesol v znamení podpory odborného a duálneho vzdelávania. 

http://sous-ruzinov.sk/flash-electro/
http://sous-ruzinov.sk/imatrikulacia-prvakov/
http://sous-ruzinov.sk/den-otvorenych-dveri/
http://sous-ruzinov.sk/den-otvorenych-dveri/
http://sous-ruzinov.sk/biblioteka-2/
http://sous-ruzinov.sk/studentska-kvapka-krvi/
http://sous-ruzinov.sk/ked-si-sa-nesmelo-choval-tak-dospelo/
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15. iBobor vyhodnotenie  

V dňoch 9.11. a 10.11. sa zúčastnilo 44 žiakov našej školy informatickej súťaže 

iBobor. Aj tentoraz  žiaci našej školy dosiahli veľmi pekné výsledky. Spomenieme 

aspoň Filipa Richtera, ktorý dosiahol percentil 89 a Erik Bagin 86. 

16. Titanic  

Dňa 2.12.2015 sa naši žiaci zúčastnili veľmi zaujímavej výstavy TITANIC. Žiaci sa 

na nej mohli fiktívne prežívať udalosti, ktoré túto tragickú udalosť sprevádzali. 

17. Mikuláš   

Malí či veľkí, všetci sa každoročne tešia na to ráno, keď sa v čižmách objavia 

sladkosti a niekedy aj uhlie, cibule či iné výslužky. Aj v roku 2015 nás navštívil 

Mikuláš a našiel na škole veľa anjelov... 

18. Odborný seminár  

Dňa 1. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnil odborný seminár Žiaci s poruchami 

učenia, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozvanie vedenia 

školy a sociálneho pedagóga prijala špeciálna pedagogička Mgr. Monika Klapková, 

vedúca oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom 

a kariérovom vývine a psychologička Mgr. Zuzana Milerová z oddelenia 

psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine, obe 

z centra Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, 

Bratislava II. 

19.  II.British Embassy a adrenalín  

Dňa 16.12.2015 sme navštívili Britskú ambasádu. A hoci nás z bezpečnostných 

dôvodov pustili len do vstupných priestorov, dozvedeli sme sa niečo o britskej histórii 

i možnostiach návštevy Veľkej Británie, niečo o Londýne a Anglickej kráľovnej 

Alžbete i o živote mladých v dnešnom Anglicku. 

20. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej…  

17. decembra 2015 … v duchu slov tejto koledy sme si aj my darovali trochu úsmevu, 

trochu radosti, trochu spolupráce so susedom v lavici, až sme napokon vytvorili malé 

školské Vianoce. 

21. Žiacky vianočný večierok  

21.december 2015 sa niesol v znamení Vianočných posedení so žiakmi, čo sa 

pomaličky začína stávať na našej škole peknou tradíciou.  

22. Súťaž v ozdobovaní medovníkov  

Vianočná atmosféra zavítala aj do budovy našej školy. Nielen stromček vo vestibule, 

imelo a malé stromčeky po triedach, ale aj súťaž v ozdobovaní medovníkov k tomu vo 

väčšej miere prispeli. Svoje zručnosti, ale i fantáziu pri ozdobovaní zapojili žiaci 

odboru marketing všetkých štyroch ročníkov. Hlasovanie spolužiakov určilo prvé tri 

http://sous-ruzinov.sk/ibobor-vyhodnotenie/
http://sous-ruzinov.sk/titanic/
http://sous-ruzinov.sk/odborny-seminar/
http://sous-ruzinov.sk/british-embassy-a-adrenalin/
http://sous-ruzinov.sk/daj-boh-stastia-tejto-zemi-vsetkym-ludom-v-nej/
http://sous-ruzinov.sk/daj-boh-stastia-tejto-zemi-vsetkym-ludom-v-nej/
http://sous-ruzinov.sk/ziacky-vianocny-vecierok/
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miesta: tretie miesto patrilo Patrícii Knezsovej zo IV.MPS+MA, druhé miesto patrilo 

Nikole Tóthovej z III.MA, no a prvé miesto patrilo Dominike Rácovej, taktiež zo 

IV.MPS+MA. 

23. Školský časopis 

Ďalšie číslo školského časopisu Exnárka vyšlo s miernym sklzom, ale možno v pravý 

čas, pred prázdninami. Stalo sa tak príjemným spestrením a kontaktom so školou aj 

počas dlhého voľna. Všetky výtlačky sa okamžite rozobrali. Skvelou novinkou 

časopisu bolo zaradenie výhernej krížovky, ktorá na svojho správneho a hlavne prvého 

lúštiteľa nenechala dlho čakať. Stal sa ním študent I ML + MA. Cenu výhercovi 

odovzdala Mgr. Eva Gajdošová, PhD.  

24. Deň otvorených dverí 16. 02. 2016  

Aj druhý deň otvorených dverí na našej strednej odbornej škole dopadol skvelo. 

Zúčastnilo sa ho takmer 70 deviatakov a 25 rodičov. Ak k nim prirátame aj 

návštevníkov z novembrového DOD, je to bezmála 200 deviatakov! Prvýkrát medzi 

nás zavítali   aj ôsmaci, čo je znak toho, že žiaci základných škôl začínajú vyberať 

strednú školu v predstihu. Rovnako nás teší, že začína vzrastať záujem o remeselné 

odbory ako maliar, murár či stolár a pod. 

25. Profesiadays 2016  

Veľtrh práce, pracovných príležitostí, študijných pobytov v zahraničí či stánky 

vysokých škôl a nie len to sme videli  18.02.2016 v Incheba expo aréne spolu s našimi 

maturantmi. Množstvo vystavovateľov a odborných seminárov spolu so sprievodným 

celodenným programom na hlavnom javisku, aj taký bol Profesiadays. Väčšinu však 

zaujali hlavne ponuky vysokých škôl konkrétne STU, nakoľko práve tam majú naši 

maturanti po skončení štúdia u nás namierené. 

26. Lyžiarsky výcvik  

Druhý februárový týždeň sa 27 žiakov a 3 učitelia našej školy zúčastnili lyžiarskeho 

výcviku v Liptovskej Osade. 

 

27. Od knihy k divadelnej hre  

Navštíviť v jeden deň dve nové miesta je celkom dobrodružstvo. V utorok 16. 2. 2016 

sme sa najprv veľkou bránou dostali do priestorov Univerzitnej knižnice v Bratislave 

kde nás čakal stručný, ale dostatočný výklad o tom, ako to v takej veľkej knižnici 

funguje. Odtiaľ naša cesta viedla  do Mestského divadla P. O. Hviezdoslava na 

predstavenie Doktor Macbeth 

28. Stupne víťazov  

V dňoch 27.-28.02.2016 na Halových majstrovstvách SR mužov organizovaných v 

Bratislave obsadil skvelé tretie miesto Matej Klinko, žiak IV.MPS+MA   v štafete na 

4x400m. O svojej záľube k atletike nám Matej napísal v článku Sme jedineční, ktorý 

sme uverejnili v poslednom čísle školského časopisu Exnárka.  

29. American Dream  

V dnešnej  dobe sa slovo Amerika skloňuje v rôznych pádoch. 18.2.2016 sa v DK 

Ružinov hovorilo o študentských snoch na zábavnom divadelnom predstavení 

nazvanom American Dream, ktoré navštívili aj naši žiaci. 

30. Spolupráca so základnými školami   

http://sous-ruzinov.sk/profesiadays-2016/
http://sous-ruzinov.sk/3618-2/
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31. Projektom “Polytechnika” dňa 10. marca 2016 odštartovala naša stredná odborná 

škola spoluprácu so základnými školami. Podstatou tohto projektu je priblíženie 

remeselných odborov a manuálnej zručnosti žiakom základných škôl počas 

vyučovania ich predmetov technika a pracovné vyučovanie.  

32. Matematický klokan 2016  - 21. marca 2016 

Aj tento rok sa žiaci našej strednej odbornej školy zúčastnili asi najznámejšej 

medzinárodnej matematickej súťaže “Matematický klokan”.  

33. Do armády za mechanika lietadiel 

Dňa 21.3.2016 mechanici lietadiel našej strednej odbornej školy  dostali osobnú 

pozvánku “stať sa chlapmi” a naviac zostať pri svojej odbornosti. Príslušníci 

ozbrojených síl prišli pozvať do svojich radov našich študentov a zároveň im dokázať 

ako je práve ich odbor, ktorý na našej škole študujú potrebný a jedinečný 

34. Robotika na Exnárke, 5. apríla 2016 

Dnes na našu strednú školu zavítali “ROBOTI”. Zástupcovia spoločnosti RoboTech 

Vision s.r.o. predviedli našim žiakom odboru mechanik PC sietí možnosti uplatnenia 

sa v tejto modernej sfére.  

35. Prvé miesto v krajskom kole SOČ pre nášho žiaka  

Na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti sme v školskom roku 2015-16 

dosiahli vynikajúci úspech, keď Tomáš Lušťoň, žiak tretieho ročníka odboru stolár so 

svojím výrobkom šachový konferenčný stolík sa stal víťazom v kategórii ,,Teória 

kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba“ a postúpil na celoslovenské kolo. Súťaž 

sa konala v Bratislave dňa 7. apríla 2016. 

 

36. Výlet loďou  

V piatok 8.4.2016 sa žiaci štvrtého a druhého  nadstavbového ročníka zúčastnili na 

plavbe loďou. Plavili sa z prístavu v Bratislave, na hrad Devín a späť. Vyhliadková  

propagačno-prezentačná plavba žiakom dokázala, ako veľmi je voda potrebná 

v doprave. O atmosféru celého programu sa postaral príjemný moderátor z rádia 

Regina. Študentom počas prezentácií zamestnanci prezentovali svoje profily 

a možnosti uplatnenia. 

37. Coneco racioenergia 2016  

Dňa 7.4. 2016 sa naši žiaci už tradične zúčastnili  na výstave “Coneco – Racioenergia” 

kde  videli mnoho zaujímavých vecí. Bola to výstava na ktorej našli všetko potrebné 

pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, 

podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po 

zariadenie do záhrady. 

38. Odborná prezentácia – Buderus  

V rámci novej spolupráce medzi našou strednou odbornou školou a spoločnosťou 

Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika – Buderus, sa naši žiaci prvého 

a druhého ročníka odboru inštalatér zúčastnili 14.04.2016 odbornej prednášky v 

priestoroch odborného školiaceho strediska v sídle spoločnosti Buderus v Bratislave. 

 

http://sous-ruzinov.sk/spolupraca-so-zakladnymi-skolami/
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39. Deň narcisov  

Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“ sme v 

tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. 

V tento deň 15.4.2016 sa rozhodli pomôcť aj študentky z našej školy. 

40. Odborná exkurzia na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU 

V pondelok 18. 4. 2016 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru mechanik 

počítačových sietí zúčastnili  odbornej exkurzie na Ústave robotiky a kybernetiky na 

FEI STU v Mlynskej doline. 

41. Autosalón 2016  

Dňa 22.4.2016 sa žiaci viacerých tried vybrali na menší výlet a to do Incheba Expo 

Arény, v ktorej prebiehala ukážka a predaj áut s názvom “AutoSalón”. Mnohým 

z nich je téma áut veľmi blízka, preto aj zážitky boli veľmi pekné.  

42. Medzinárodná konferencia projektu FLASH Electro  

Na konferencii sa zúčastnil aj učiteľ Mgr. Ján Horecký z našej školy. Obsahom 

pracovnej cesty bola účasť na medzinárodnej konferencii určenej stredným školám 

elektro zamerania, a tiež ďalším záujemcom o odborné jazykové vzdelávanie v tomto 

odvetví. O podujatí formou reportáže a rozhovoru informovalo Rádio Regina a TV 

Liptov. Nad rámec programu, dňa 5. mája navštívili našu školu fínske učiteľky 

anglického jazyka Olga Partanen a Tanja Katanen z partnerskej strednej školy KSAO, 

Kouvola, ktoré si prezreli priestory školy. 
43. IDEB 2016  

Dňa 10.5 2016 sa žiaci študijného odboru mechanik lietadiel vybrali na výlet do 

Incheby, kde   boli pozvaní na minulej prednáške príslušníkmi s príslušníkmi našej 

armády.  Podľa vyjadrenia žiakov to bola jedna z najzaujímavejších výstav, ktoré   

kedy videli. Stroje, autá a tvrdí chlapi, ktorý chránia náš štát, boli vraj fascinujúce. 

Ako ďalší program bola ukážka vojakov ako sa správať pri zranení na bojisku alebo 

ich zásahové akcie. Taktiež sa dal vyskúšať letecký simulátor vrtuľníku. Už po 

skončení sa žiaci tešili na ďalší ročník výstavy. 

44. Výlet do Viedne,  12. mája 2016   

Ako každý rok aj tento sme navštívili Viedeň, ale program sme rozšírili o ZOO. Je to 

najstaršia Zoo v Európe a my sme ju navštívili. Po ZOO žiaci navštívili mesto, 

nasávali viedenskú atmosféru. Cestou domov si ešte zamaškrtili v čokoládovni v 

Kittsee. Domov   prišli unavení, ale spokojní a plní zážitkov.   

45. Športový deň, 12. júna 2016  

Týždeň sme na Exnárke ukončili športom. Byť v škole a neučiť sa je skvelý druh 

relaxu a plný osobných stretnutí v úplne inom podaní.   Aj tento rok sme si zmerali 

sily v rôznych disciplínach (hod granátom, streetball, nohejbal, futbal, florbal, streľba 

zo vzduchovky, stolný tenis, bedminton, orientačný beh, šachy…..). Nebolo dôležité z 

ktorej si triedy a či si žiak alebo učiteľ. Najdôležitejšia bola spolupráca a tímový duch. 

K tomu trocha hudby a humoru……jednoducho fajn zážitky pred začiatkom prázdnin.  

46.  „ Splav malého Dunaja“ V rámci plaveckého výcviku aj tento rok naša škola dňa 10. 

– 12. 06.2015 zorganizovala so žiakmi splav Malého Dunaja. Zážitky – len tie 

najkrajšie. 

 

 

 

 

 

http://sous-ruzinov.sk/autosalon-2016/
http://sous-ruzinov.sk/4579-2/
http://sous-ruzinov.sk/sportovy-den/
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 

Názov 

súťaže 

Umiestnenie 

SOČ  1. miesto    

Silná ruka 2015  3.miesto 

 

 

 

  

Beh   1. miesto   

Matematický klokan   66-76 miesto 

 
  

      

 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Vzdelávacie poukazy september 2011 trvá 250 žiakov -prijaté 

poukazy 

Infovek apríl 2005 trvá  

Kultúrne poukazy december 2011 trvá 387 žiakov, 

36 pedagógov 

Erazmus + september 2014 september 2017 spoluautorstvo 

učebnice 

anglického jazyka 

pre elektro odbory - 

Mgr. Ján Horecký   

 
 

7. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

 
V školskom roku 2015/16 nebola na škole štátnou školskou inšpekciou vykonávaná 

žiadna inšpekčná činnosť.   

 

8. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY 

ŠKOLY 
 

Zlepšovanie materiálno technického vybavenia školy aj na začiatku školského roka 

2015-16 začalo tak, ako po minulé roky doplnením tried novými lavicami a žiackymi 

stoličkami. V priebehu školského roka boli svojpomocne vymaľované triedy  tak, aby sme 

neustále zlepšovali prostredie, v ktorom prebieha výchovno-vyučovací proces. Priestorové 

a materiálno - technické vybavenie školy je na úseku teoretického vyučovania veľmi dobré. 

V uplynulom školskom roku prebiehalo teoretické vyučovanie v 21 triedach, z toho 7 bolo 
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odborných, 3 triedy sa využívajú najmä pri delení tried na skupiny. Ďalších 5 tried 

vybavených IKT s pripojením na internet sa využívalo na vyučovanie všeobecnovzdelávacích 

a odborných predmetov vrátane informatiky.  Žiaci mali k dispozícii 90 stolových počítačov, 

vyučujúci majú na prípravu a realizáciu vyučovania 33 notebookov. Pedagogický 

zamestnanci majú prístup k 8 tlačiarňam alebo multifunkčným zariadeniam. 9 učební je 

vybavených interaktívnymi tabuľami. Všetky triedy sú vybavené keramickými tabuľami 

a učebnými pomôckami, ktoré sa využívajú na vyučovanie jednotlivých  predmetov podľa  

učebných a študijných odborov. V priestoroch celej školy je možné WIFI pripojenie na 

internet. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sme využívali 1 vlastnú  a 1 prenajatú 

telocvičňu. Okrem toho majú žiaci k dispozícii aj vonkajšie ihrisko. 

Aj na úseku praktického vyučovania neustále zlepšujeme a inovujeme prostredie, 

v ktorom prebieha vyučovací proces. V minulom školskom roku pribudla jedna dielňa, určená 

na cvičné práce pre učebný odbor autoopravár - mechanik. Dielňu naďalej doplňujeme 

vybavením podľa normatívu. Aj do dielne pre inštalatérov a elektromechanikov pribudli nové 

a modernejšie učebné pomôcky.  Aj dielne pre iné učebné a študijné odbory sme neustále 

doplňovali učebnými pomôckami tak, aby ich vybavenie zodpovedalo normatívom pre 

jednotlivé odbory. Praktické vyučovanie prebiehalo v týchto priestoroch: 

 

Pre odbor: 

Študijný (učebný) odbor Špecifikácia 

inštalatér 1 dielňa 

stolár  1 dielňa 

mechanik počítačových sieti  4 dielne 

operátor stavebnej výroby 1 dielňa 

autoopravár- mechanik 1 dielňa 

elektromechanik 1 dielňa 

pracovník marketingu obchodný dom TESCO 

mechanik lietadiel letisko M.R.Štefanika 

  

 

Po zaučení v dielenských priestoroch školy pokračuje väčšina našich žiakov 

v odbornej príprave u našich zmluvných partnerov, ktorých technické vybavenie zodpovedá 

najnovším technológiám. Sú to predovšetkým firmy ako Telecom,  Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, TESCO, letisko M.R.Štefánika a mnohé bratislavské aj mimobratislavské 

autoservisy, firmy SIEL, ELSTEAM, ELVIP, LIFTSTAV, ale aj drevárske firmy, kde 

vykonávali odborný výcvik žiaci učebných odborov ako sú autoopravári, inštalatéri, 

elektromechanici, stolári, ale aj žiaci študijných odborov mechanik počítačových sieti, 

pracovník marketingu, mechanik liedadiel a operátor stavebnej výroby.  

Všetci žiaci študijného odboru mechanik lietadiel vykonávali odborný výcvik na 

letiskách v blízkom okolí Bratislavy a všetci žiaci odboru pracovník marketingu v spoločnosti 

Tesco v Bratislave na Kamennom námestí.  

Na odbornom výcviku vo firmách bolo v školskom roku 2015-16 celkovo okolo 

190 žiakov. 
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9. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – 

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

1. o dotáciach zo štátneho rozpočtu na žiaka : 

Škola obdržala na školský rok 2015/2016 finančné prostriedky vo výške, a to: 

 

Normatívne:  892.467,- €  

Nenormatívne   11.969,- €  

Štipendiá         479,3 € 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť : 

13.840,- € 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít : 

Škola obdržala na školský rok 2015/2016 finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo 

výške 5.325,- € 

 

Bolo vytvorených 21 záujmových krúžkov. 

Uvedené prostriedky boli použité na personálne a materiálne zabezpečenie činnosti 

uvedených krúžkov. 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít: 

 

Príspevky od neinvestičných fondov: 4.150,- € 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Tržby z predaja služieb 40.988,9 € 

 

 

10.  CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE 

ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ROK A VYHODNOTENIE 

JEHO PLNENIA 
 

 Aj v  školskom roku 2015-16 sme  dávali dôraz na rozvoj odborného vzdelávania 

a jeho prepojenie s praxou. Ďalej sme rozvíjali spoluprácu s firmami a spoločnosťami, 

s ktorými sa osvedčila spolupráca v minulých školských rokoch, ale uzavreli sme zmluvy aj 

s mnohými novými spoločnosťami. Ich počet bol  v minulom školskom roku spolu 86. 

Napriek tomu nedokážeme uspokojiť požiadavky viacerých firiem tým, aby sme im dodali 

žiakov z niektorých učebných odborov. 

 V oblasti teoretického vyučovania  ešte stále výsledky našich žiakov nedosahujú 

uspokojivé výsledky predovšetkým v externej časti maturitných skúšok. Ešte stále je veľa 

žiakov, ktorí dlhodobo prípravu na maturitné skúšky podceňujú, vykazujú vysokú absenciu 

a všetko sa to prejaví v ich výsledkoch na maturitnej skúške. Avšak tieto výsledky sú 

spôsobené aj neprimeranou preferenciou iných študijných odborov v bratislavskom regióne, 
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čo má za následok nedostatočnú konkurenciu pri výbere žiakov do študijných odborov. 

V tejto oblasti nás preto čaká ešte veľa práce. 

 Oblasti materiálno-technickej venujeme neustále veľkú pozornosť. Pravidelne podľa  

finančných možnosti dopĺňame inventár,  učebné pomôcky, stroje a nástroje. V tomto 

školskom roku sa nám podarilo získať finančnú podporu na nákup učebných pomôcok 

z nadácie Volkswagen. 

 Okrem výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl patrí k činnosti našej školy aj 

ďalšie vzdelávanie absolventov iných študijných a učebných odborov v súlade so zákonom 

568/2009. Táto naša činnosť sa neustále rozširuje, pretože v tejto oblasti dochádza 

k neustálemu nárastu záujmu o rekvalifikácie na remeselné profesie. Aj to svedčí o tom, že 

dobrých remeselníkov je v regióne stále málo. 

Naďalej rozvíjame spoluprácu s rôznymi cechmi. Účasťou na odborných prednáškach 

alebo seminároch, ktoré tieto cechy organizujú, majú možnosť  naši kolegovia dozvedieť sa 

od zástupcov renomovaných firiem o nových technológiach, nových technologických 

postupoch, inováciach prístrojového a strojného vybavenia a načerpať mnoho nových 

podnetov do svojej pedagogickej činnosti.  

Škola si v koncepcii rozvoja stanovila ako jednu z priorít poskytovanie kariérneho 

poradenstva, ako pridanej hodnoty školy svojim žiakom, čo sa stretlo s mimoriadne 

priaznivou odozvou zo strany žiakov aj ich rodičov. Kariérna poradkyňa po veľmi dobrých 

skúsenostiach z priebehu projektu a využívania tejto ponuky na škole poskytuje kariérne 

poradenstvo našim študentom aj naďalej. 

V  oblasti personálnej neustále prispôsobujeme zloženie pedagogického zboru tomu, 

aby zodpovedal skladbe vyučovaných odborov a predmetov a bol  plne kvalifikovaný.  

 

11.  OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 

VÝSLEDKY, OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ 
 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 ochota, ústretovosť 

 individuálny prístup k žiakom 

 profilácia na odbory žiadané trhom 

práce 

 dobrá spolupráca pri zabezpečovaní 

OV s firmami a živnostníkmi 

 spolupráca s Cechmi 

 spolupráca so Živnostenským zväzom 

 dobré technické vybavenie školy 

 sociálny program pre žiakov 

a zamestnancov školy 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 

 veková štruktúra pedagogických 

zamestnancov 

 absencia niektorých učebníc pre 

všeobecnovzdelávacie a odborné 

predmety 

 priemerné výchovne – vzdelávacie 

výsledky a vysoká absencia žiakov 
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12.  VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 

povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich 

úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Škola pri príprave žiakov na povolanie dosahuje veľmi dobré výsledky. Tým, že 

spolupracujeme s mnohými zamestnávateľskými organizáciami, cechmi, so Slovenskou 

živnostenskou komorou a živnostníkmi, flexibilne prispôsobujeme obsahovú náplň 

vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov a trhu práce. V požiadavkách od zamestnávateľov 

stále viac rezonuje požiadavka na absolventov hlavne remeselných profesií. Tomu 

prispôsobujeme aj plány našich výkonov. Aj z týchto dôvodov viacerí naši zmluvní partneri 

ponúkajú pracovné miesta našim žiakom, ktorí vykonávali praktické vyučovanie u nich. Od 

úradov práce nemáme informácie o evidencii našich žiakov ako uchádzačov o zamestnanie, 

skôr je dopyt po niektorých profesiách, v ktorých žiakov pripravujeme alebo by sme mohli 

pripravovať, ak by o ne bol záujem zo strany žiakov ZŠ. V tomto smere je však potrebná aj 

zmena v štruktúre prideľovania počtu tried pre jednotlivé učebné a študijné odbory. Niektorí 

absolventi maturitného štúdia pokračujú v štúdiu aj na vysokých školách. 

 

 

 

13.  ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 
 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Sídlo školy je v tichom prostredí obklopené parkovou zeleňou a okolitými budovami. 

Je asi  70 metrov  vzdialená od frekventovanej štvorprúdovej Ružinovskej ulice, ktorou 

premávajú aj električky, preto je pre cestovanie veľmi dobre prístupná. 

Všetky triedy sú priestranné, vzdušné, svetlé a slnečné, pravidelne maľované 

s podlahami pokrytými PVC. Viacero učební je vybavených novým nábytkom, ktorý neustále  

priebežne renovujeme vo vlastných dielňach v rámci OV a dopĺňame novým vybavením. 

Dielenské priestory taktiež vyhovujú hygienickým požiadavkám. (Viď zápisnica 

z kontroly vykonanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava dňa 

21.06.2016).  

Systém upratovania a čistenia priestorov na teoretickom a praktickom vyučovaní je 

podrobne rozpracovaný v prevádzkovom poriadku. 

Pre žiakov našej  školy je k dispozícii bufet a možnosť  stravovať sa  v jedálni 

v objekte gymnázia, pričom na obed mali možnosť voľby z niekoľkých  jedál.  

 

Voľno časové aktivity školy 

 

V školskom roku 2015/16 škola vydala 354 vzdelávacích poukazov, ktoré mohli žiaci 

využiť na svoje voľnočasové aktivity. Z nich naša škola prijala 250 poukazov na činnosť 21 

krúžkov. Boli to tieto krúžky: 

 

1 Konverzácia v AJ bez strachu 

2 Krúžok priateľov umenia, literatúry a filmu 

3 Angličtina pre maturantov 

4 Športové hry 
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5 Plávanie 

6 Vodná turistika 

7 Turisticko – športový 

8 Architektúra Bratislavy 

9 Diskusný klub 

10 Poznaj pamiatky Bratislavy 

11 Krúžok prvej pomoci 

12 Počítače a internet 

13 Angličtina pre začiatočníkov 

14 PC nás baví 

15 Elektrotechnický krúžok 

16 Krúžok úžasných nápadov 

17 Fyzika v živej prírode 

18 Šachový krúžok 

19 Mladý žurnalista 

20 Tvorba technickej dokumentácie v elektrotechnike 

21 PC - krúžok 

 

 
     

 

14.   VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A ŽIAKMI, RODIČMI A ĎALŠÍMI 

FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ SA NA 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V ŠKOLE PODIEĽAJÚ 
 

Spolupráca s rodičovským združením 

 

Na našej škole vyvíja svoju činnosť rodičovské združenie, ktoré veľmi úzko 

spolupracuje s vedením školy aj celým pedagogickým zborom  prostredníctvom triednych 

aktívov a konzultačných rodičovských združení, podľa vopred stanoveného harmonogramu. 

Tento harmonogram umožňuje dlhodobo rodičom naplánovať do svojich aktivít aj  svoju 

účasť na triednych aktívoch a konzultáciách.  Napriek tomu by sme uvítali vyššiu účasť 

rodičov na týchto stretnutiach.  

Rada rodičov, ako výkonný orgán Rodičovského združenia sa pravidelne stretáva pred 

triednymi aktívmi aj so zástupcami vedenia školy. Jej členmi sú  delegovaní zástupcovia 

každej triedy.  

Aj v minulom školskom roku  zabezpečovala škola svoj chod s finančnou, 

materiálnou, ale aj organizačnou podporou Rodičovského združenia.  Rodičia finančne 

prispievali na organizáciu rôznych akcií, ktoré organizovali pedagogickí zamestnanci pre 

žiakov.  

Pre efektívnejšiu komunikáciu s rodičmi znovu fungovala na škole elektronická žiacka  

knižka s podporou nášho dodávateľa e-škola.  

Ako škola hodnotíme spoluprácu s Rodičovským združením ako štandardnú.  
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Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada, ktorej prácu aj v školskom roku 2015/2016 koordinovala Ing. 

Tatiana Vychovalá, sa snažila uskutočňovať aktivity na spestrenie života našej školy. Na 

podporu aktívnej účasti žiakov na dianí v škole mali členovia ŽŠR možnosť podieľať sa aj na 

riešení aktuálnych problémov školy, ale túto možnosť využívali minimálne. 

20. novembra 2015 sa v spolupráci s najstaršími študentmi uskutočnila Imatrikulácia 

žiakov prvých ročníkov. Imatrikulovaní žiaci sa za stáleho skandovania bavili na rôznych 

súťažiach a po splnení úloh boli odmenení. Všetci žiaci prvých ročníkov si odniesli okrem 

dobrej nálady a zážitkov, aj pamiatku v podobe darčeka. 

Žiaci ŽSR pomáhali pri organizovaní Dňa otvorených dverí, Mikulášskej nádielke, 

pečení vianočných perníkov. 

V pondelok  28. marca 2016 sme si pripomenuli Deň učiteľov. Členovia ŽŠR 

v každej triede pedagógom zablahoželali, poďakovali im za ich prácu a podarovali im kvety.  

Koncom júna 2016 sa konal branno-športovo-orientačný beh, kde sa triedni učitelia so 

svojimi triedami popasovali s mapou, orientáciou a rôznymi otázkami z oblasti športu a 

kultúry. 

Aj tento rok sme pokračovali v pozitívnej propagácii školy, aby o úspechoch školy 

a jej študentoch bola informovaná široká verejnosť. Priebežne sme venovali pozornosť 

protidrogovej tematike, v spolupráci s odborníkmi. 

 

Spolupráca školy a verejnosti   

  

V školskom roku 2015/16 sme školu prezentovali na verejnosti viacerými spôsobmi. 

Zorganizovali sme predovšetkým dva krát  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov 

základných škôl a ich rodičov, kde sme okrem priestorov našej školy prezentovali aj ukážky 

z práce jednotlivých odborov, ktoré na škole vyučujeme. Zúčastnili sa ho rodičia, žiaci ZŠ, 

ako aj niektorí učitelia ZŠ.  

O činnosti našej školy sa mohla verejnosť a žiaci ZŠ a SŠ veľa dozvedieť aj počas 

našej účasti na propagačno-výstavnej akcii JUVYR 2015.  

Našu školu propagujeme na verejnosti aj účasťou vo  verejných zbierkach. V minulom 

školskom roku sa naši žiaci zapojili do verejnej zbierky pre týrané deti organizovanej centrom 

Slniečko. 

V uplynulom školskom roku sme sa na verejnosti prezentovali aj tým, že sme ponúkli 

spoluprácu s našou školou aj okolitým základným školám. Žiaci z týchto škôl si mohli 

v priestoroch našej školy vyskúšať manuálne zručnosti z učebných odborov, ktoré vyučujeme 

na našej škole.  

 Aj spolupráca našej školy s viac ako 80 firmami pri zabezpečovaní odborného výcviku 

žiakov bola veľmi dobrou propagáciou našej školy a práce našich žiakov. 
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ZÁVER: 

 

Vypracoval: Mgr. Milan Gibej – riaditeľ školy 

 

Na vypracovaní správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa podieľali: 

 

 

Mgr. Katarína Čavojová 

Ing. Daniela Hívešová PhD. 

Mgr. Eva Trnkusová 

Ing. Želmíra Kováčiková 

Ing. Marián Krebs 

Ing. Peter Novotný 

Mgr. Ivana Mračková 

Mgr. Jana Hlinková 

Ing. Lenka Dohányosová 

Mgr. Dora Majtánová 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

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

a školských zariadení. 

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

3. Plán práce školy na školský rok 2015 / 2016 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých   predmetových komisií. 

5. Informácie o činnosti Rady školy v SSOŠ 

6. Ďalšie podklady  

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 5. októbra 2016 
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Vyjadrenie rady školy: 

 

Rada školy odporúča - neodporúča zriaďovateľovi UNI TRADE INSTITUTE,  s.r.o. 

s c h v á l i ť. 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava za školský rok 2015/2016 prerokovala Rada školy 

dňa 14. novembra 2016.  

 

 

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

                                  Mgr. Ján Horecký 

 predseda Rady školy pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava  

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

UNI TRADE INSTITUTE, s.r.o. 

s c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava za školský rok 2015/2016 

 

 

Bratislava 16.11.2016 

 

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

                              za zriaďovateľa Ing. Pavol Hanuska, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


