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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Stredná odborná škola polygrafická 

Adresa školy: Račianska 190, 835 26  Bratislava 

Telefónne číslo: 02/4920 9220 

Fax:  

Internetová adresa: www.polygraficka.sk 

E-mailová adresa: skola@polygraficka.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. 

zástupca riaditeľa školy pre TV Ing. Judita Földesová 

zástupca riaditeľa školy pre TV Mgr. Henrieta Jakúbková 

zástupca riaditeľa školy pre PV Ing. Milan Lederleitner 

vedúca ŠJ Bc. Mária Trpkošová 

 

Rada školy  

 

Rada školy pri SOŠ polygrafickej 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. Funkčné obdobie rady školy sa začalo dňom 09.03.2016. Kon-

com školského roka 2017/2018 skončilo členstvo v rade školy Petrovi Minárikovi, ktorého 

syn ukončil štúdium maturitnou skúškou, a Zuzane Majerskej, ktorej syn taktiež ukončil štú-

dium maturitnou skúškou. Za rodičov boli zvolení do rady školy Bohumil Žitný a Darina 

Mendlová. 

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Mgr. Martin Švorc  predseda pedagogických zamestnancov 

2. Jana Miklášová  podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Alžbeta Plaskurová  člen nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Peter Buzáš  člen zriaďovateľa 

5. Mgr. Peter Pilinský  člen zriaďovateľa 

6. Mgr. Igor Urbančík  člen zriaďovateľa 

7. Ing. Peter Blubla  člen zriaďovateľa 

8. Jana Kleinová  člen rodičov 

9. Peter Minárik  člen rodičov 

10. Zuzana Majerská  člen rodičov 

11. Klaudia Podmanická  člen žiakov 
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019  

Rada školy v školskom roku 2018/2019 rokovala v dňoch:  

 

25.10.2018 

 

Mgr. Martin Švorc informoval o zmenách v zložení RŠ a predstavil jej nových členov. 

Členstvo zaniklo koncom školského roka 2017/2018 rodičom Minárikovi Petrovi a Majerskej 

Zuzane, pretože žiaci Minárik Peter (IV.GMA) a Majerský Matej (IV.GMB) ukončili štúdium 

maturitnou skúškou. Zriaďovateľom školy boli odvolaní 30.04.2018 delegovaní členovia 

Mgr. Juraj Lauko, PhD., Mgr. Rudolf Kusý a Ing. Vladimír Mikuš. Od 01.05.2018 sa stali 

novými delegovanými členmi Mgr. Peter Buzáš, Mgr. Peter Pilinský a Mgr. Igor Urbančík. 

Za rodičov boli zvolení Bohumil Žitný a Darina Mendlová.        

Riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD., predniesol návrh Správy o výsledkoch a pod-

mienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. Členom rady školy bola 

správa vopred zaslaná e-mailom na preštudovanie a 22.10.2018 bola prerokovaná aj pedago-

gickou radou školy bez pripomienok. Všetci prítomní členovia RŠ na zasadnutí vyjadrili sú-

hlas s návrhom správy a odporúčajú zriaďovateľovi, aby ju schválil. Správa bude následne 

zverejnená na webovej stránke školy a sprístupnená verejnosti. Riaditeľ školy podrobne in-

formoval prítomných aj o úspešne zrealizovaných projektoch v školskom roku 2017/2018. 

Vybraní žiaci vycestovali do tlačiarne Europrint v Prahe v rámci programu Erasmus +, ďalší 

sa zúčastnili stáže takisto v Prahe, na ktorej spoznali technológiu kameňotlače (litografiu), 

škola zorganizovala medzinárodný futsalový turnaj Memoriál Tibora Kertésza, medzinárodnú 

súťaž tlačiarov Printstar, do ktorej sa zapojili žiaci z Čiech, Srbska a Turecka, medzinárodnú 

fotografickú súťaž FOTO brigáda a výtvarnú súťaž Black Line Linoryt. Projekty boli zamera-

né hlavne na zvyšovanie odbornej kvalifikácie žiakov a na propagáciu školy nielen na Slo-

vensku, ale aj v zahraničí. Škola získala granty na podporu činnosti a napredovanie z SPP 

(Black Line Linoryt), HB Reavis (Black Line Linoryt), zo spoločnosti Tesco (environmentál-

ny projekt), z BSK (podpora všetkých projektov) a Úradu vlády SR (vyrezávací ploter pre 

žiakov, ktorí študujú odbor grafik tlačových médií v 3. ročníku). Škola predložila aj žiadosť 

o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK a ministerstva školstva, ale finančnú 

podporu nezískala. 

Vedúca úseku ekonomickej činnosti Bc. Jana Škvorcová informovala prítomných 

o hospodárení školy v školskom roku 2017/2018. Členom RŠ poskytla podrobné informácie 

o finančnej a majetkovej situácii školy a o efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s finanč-

nými prostriedkami, ktoré škola získala formou transferov od zriaďovateľa a vlastnou hospo-

dárskou činnosťou v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti. Ďalej uviedla, že škola splnila 

všetky odvodové a daňové povinnosti. Hospodárenie bolo zamerané prevažne na zabezpeče-

nie bežného chodu školy, potrebných opráv, údržbu budov a zariadení z dôvodu vysokých 

poplatkov za energie. Realizovali sa najnutnejšie opravy, revízie a sanácie havárií. 

K 30.09.2018 vykazovala organizácia celkovo stratu vo výške 10 135,84 eura. Hlavná činnosť 

vykazovala stratu 24 603,29 eura a z podnikateľskej činnosti má škola zisk 14 467,45 eura. 

Telocvične boli čiastočne zrekonštruované za 67 733,95 eura, na internátnych izbách bol vy-

menený mobiliár v hodnote 15 132,37 eura, podlahové krytiny na internáte boli opravené za 

5 490,94 eura a trafostanica vysokého napätia za 13 800 eur.  

Riaditeľ školy informoval, že sa bude realizovať celková rekonštrukcia obidvoch telo-

cviční. K 25.10.2018 je v nich zrekonštruovaná palubová podlaha, obvodové obloženie stien 

a vykurovanie. Počas letných prázdnin sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa 

zvyšných stavebných prác. Projektová dokumentácia pre telocvične je vyhotovená 

a schválená. Rekonštrukčné práce sa majú začať 01.12.2018. Podľa harmonogramu boli roz-

plánované cca 6 mesiacov, ale reálne sa predpokladá, že celková rekonštrukcia telocviční bu-
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de ukončená až 01.09.2019. Riaditeľ školy ďalej uviedol, že projektová dokumentácia na re-

konštrukciu hospodársko-administratívnej budovy v rámci COVaP je na pripomienkovaní, 

projektová dokumentácia pre rekonštrukciu teoretického vyučovania je rozpracovaná a pre 

praktické vyučovanie čiastočne vypracovaná. Zrekonštruovať treba aj halu pre ofsetovú tlač. 

Riaditeľ školy informoval prítomných, že žiaci 1. ročníka, ktorí študujú odbor operátor 

tlače, praxujú v škole a vo vyšších ročníkoch budú vykonávať prax u potenciálnych zamest-

návateľov v tlačiarňach. Žiaci 4. ročníka, ktorí študujú odbor operátor tlače, budú v školskom 

roku 2018/2019 pravdepodobne prvýkrát maturovať priamo v podnikoch, v ktorých majú vy-

tvorené dostatočné zázemie a do ktorých chodili na základe zmluvy o poskytovaní praktické-

ho vyučovania. Všetky podmienky týkajúce sa praktickej maturitnej skúšky sú prerokované 

so zamestnávateľmi. Ide o úspešný projekt a škola v ňom chce pokračovať.  

Riaditeľ školy informoval členov RŠ, že v školskom roku 2018/2019 študuje v škole 

387 žiakov. Predpokladá ich ďalší nárast aj vzhľadom na to, že v školskom roku 2017/2018 

ich bolo 380. K 25.10.2018 je otvorených 16 tried. Cieľom je, aby v školu v školskom roku 

2019/2020 navštevovalo maximálne 400 žiakov. Treba však vzbudiť väčší záujem o študijný 

odbor operátor tlače a predovšetkým o študijný odbor operátor knihárskych technológií, pre-

tože zamestnávateľom chýbajú kvalifikovaní pracovníci práve z tohto odboru. Škola má 

k 01.09.2018 schválenú kompletnú dokumentáciu na realizovanie študijného odboru 3436 K 

operátor knihárskych technológií, ale v súčasnosti ho neštuduje ani jeden žiak. Riaditeľ školy 

predložil návrh na počet tried a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 

2019/2020. Otvoriť by sa malo 16 tried a do študijného odboru 3447 K grafik digitálnych 

médií by malo byť prijatých 60 žiakov, do študijného odboru 3431 M 01 polygrafia, polygra-

fická technológia 15 žiakov, do študijného odboru 3431 M 02 polygrafia, grafika tlačovín 

takisto 15 žiakov, do študijného odboru 3446 K grafik tlačových médií 20 žiakov, do študij-

ného odboru 3457 K operátor tlače 10 žiakov a do študijného odboru 3436 K operátor knihár-

skych technológií 20 žiakov. Celkovo ide o 140 žiakov. Prítomní členovia RŠ jednohlasne 

odsúhlasili návrh na počet tried a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 

2019/2020. 

Škola sa v októbri kalendárneho roka 2018 zúčastnila na propagačnej akcii Deň žup-

ných škôl v Bratislave, v Senci, v Malackách, v Pezinku a vynakladá úsilie o propagáciu aj 

v spolupráci so Zväzom polygrafie v rámci celého Slovenska. Dňa 16.10.2018 sa v škole 

uskutočnil Deň otvorených dverí, budúci žiaci prejavujú najväčší záujem o študijný odbor 

grafik digitálnych médií. 

Škola získala v júli grant od Národnej agentúry programu Erasmus + (vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov) na základe podanej žiadosti. Do Českej republiky vycestovalo 

v septembri 16 žiakov, ďalší žiaci ešte vycestujú v priebehu školského roka 2018/2019 do 

Írska a Portugalska, aby získali pracovné skúsenosti v tlačiarňach.  

Riaditeľ školy oboznámil prítomných s problémami, ktoré sa vyskytli pri obsadzovaní 

pracovných pozícií odborných pedagogických zamestnancov. Koncom školského roka 

2017/2018 odišli z úseku praktického vyučovania traja majstri odbornej výchovy, následne 

bolo do pracovného pomeru prijatých päť nových zamestnancov. Momentálne sú v skúšobnej 

dobe a ich pôsobenie ako majster odbornej výchovy je perspektívne.  

Škola musela vyriešiť aj problémy s upratovacími firmami prijatím upratovačiek do 

pracovného pomeru. V blízkej budúcnosti pravdepodobne odídu do dôchodku dve kuchárky, 

takisto aj predmetový vyučujúci technológie tlače, a preto sa bude musieť vyhlásiť výberové 

konanie na obsadenie týchto pracovných pozícií.    

Rada školy zobrala na vedomie informácie o zmenách v zložení RŠ, zrealizovaných 

projektoch v školskom roku 2017/2018, plánovanej rekonštrukcii telocviční, duálnom vzdelá-

vaní, predpoklade vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020, propagácii školy, získa-

nom grante od Národnej agentúry programu Erasmus +, problémoch s obsadzovaním pracov-



5 

ných pozícií odborných pedagogických zamestnancov i nepedagogických zamestnancov 

a takisto aj o hospodárení školy v školskom roku 2017/2018. 

Rada školy schválila návrh na počet tried a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 

v školskom roku 2019/2020 a odporučila zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.    

 

 

10.04.2019 

 

Predseda rady školy informoval prítomných o doručených materiáloch uchádzačov na 

obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy polygrafickej (ďalej len uchádzač), ktoré 

prevzal 04.04.2019 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Do výberového konania 

boli napokon zaradení dvaja uchádzači, tretí nesplnil kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky. Prítomní členovia rady školy (výberovej komisie) podpísali Vyhlá-

senie o ochrane osobných údajov. Prítomní členovia rady školy (výberovej komisie) sa do-

hodli, že im predseda rady školy elektronicky pošle materiály uchádzačov na dôkladnejšie 

preštudovanie. Uchádzačovi s poradovým č. 2 chýbal počas preberania materiálov súhlas so 

zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu, resp. ich častí. Úrad 

Bratislavského samosprávneho kraja ho vyzval, aby doplnil požadované doklady.  

Členovia rady školy (výberovej komisie) sa dohodli na základe návrhu Mgr. Igora Ur-

bančíka, že voľba riaditeľa školy bude tajná a jednokolová. Uchádzač, ktorý získa nadpolo-

vičnú väčšinu platných hlasov od členov výberovej komisie, teda 8 a viac, bude navrhnutý 

zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy. V prípade, že obidvaja uchádzači 

získajú po prvom hlasovaní menej ako 8 platných hlasov alebo získajú rovnaký počet plat-

ných hlasov, bude sa hlasovanie opakovať. Ak by ani v nasledujúcej voľbe žiaden uchádzač 

nezískal 8 platných hlasov alebo viac, uskutočnia sa v rámci zasadnutia výberovej komisie 

ďalšie hlasovania. Uchádzači budú oboznámení s postupom a kritériami výberového konania. 

Pred radu školy (výberovú komisiu) prídu v abecednom poradí. Prezentácia jedného uchádza-

ča bude trvať do 15 minút. Uchádzači budú mať na svoju prezentáciu k dispozícii notebook 

a dataprojektor (zabezpečia pracovníci BSK). Členovia rady školy (výberovej komisie) budú 

mať možnosť klásť uchádzačom otázky (čas na kladenie otázok nie je limitovaný). Výsledok 

voľby bude uchádzačom oznámený bezprostredne po ukončení výberového konania. Hlaso-

vanie bude mať nasledujúci priebeh. Pred každým hlasovaním dostane každý člen rady školy 

(výberovej komisie) jeden hlasovací lístok, na ktorom bude uvedené poradie hlasovania (1. 

hlasovanie, 2. hlasovanie atď.), miesto hlasovania a dátum, poradové číslo uchádzača, titul, 

meno a priezvisko uchádzača. Hlasovací lístok bude označený pečiatkou (SOŠP) a podpisom 

predsedu rady školy. Členovia rady školy (výberovej komisie) zakrúžkujú po ukončení pre-

zentácií uchádzačov poradové číslo len jedného uchádzača na hlasovacom lístku a vhodia ho 

do pripravenej volebnej urny. Za platný hlasovací lístok sa bude považovať ten hlasovací lís-

tok, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden uchádzač. Iný spôsob označenia uchádzača na 

hlasovacom lístku nie je prípustný a v takomto prípade bude hlasovací lístok neplatný. Hlaso-

vací lístok bude neplatný aj vtedy, keď členovia rady školy (výberovej komisie) neoznačia 

žiadneho uchádzača, budú v ňom škrtať, prepisovať atď. Rátanie hlasov sa uskutoční pred 

všetkými členmi výberovej komisie a vykoná ho predseda rady školy. Použité volebné lístky 

sa po ukončení volieb uložia do zapečatenej obálky, s pečiatkou SOŠP a s podpisom predsedu 

rady školy, samostatne s označením poradia hlasovania a budú tvoriť súčasť zápisu z volieb. 

Nepoužité hlasovacie lístky sa skartujú. Priestor, materiálno-technické vybavenie na realizá-

ciu výberového konania a volebnú urnu zabezpečí zriaďovateľ. V prípade potreby bude za-

bezpečený oddelený priestor na úpravu hlasovacieho lístka. Predseda rady školy zabezpečí 

potrebné dokumenty a hlasovacie lístky pre všetkých členov výberovej komisie. Výberové 
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konanie sa uskutoční 17.04.2019 o 16.00 hod. v sídle Úradu Bratislavského samosprávneho 

kraja, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, v zasadacej miestnosti č. 025 na 

prízemí budovy. 

Rada školy (výberová komisia) zobrala na vedomie zaradenie uchádzačov do výbero-

vého konania a informácie z ich predložených materiálov, kompetencie jednotlivých členov 

a termín výberového konania. Rada školy schválila postup výberového konania, kritériá hod-

notenia a spôsob hodnotenia.     

 

 

17.04.2019 

 

Predseda výberovej komisie informoval na zasadnutí o doručených materiáloch od 

uchádzačov na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy polygrafickej, ktoré pre-

vzal dňa 04.04.2019 od zriaďovateľa – vyhlasovateľa výberového konania, na Úrade Brati-

slavského samosprávneho kraja. Prihlásili sa traja uchádzači, z toho jeden nesplnil kvalifikač-

né predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky. Uchádzač s poradovým č. 2 predložil 

predsedovi rady školy - výberovej komisie - chýbajúci doklad (súhlas ...). Členovia výberovej 

komisie boli s materiálmi uchádzačov vopred oboznámení na zasadnutí, ktoré sa konalo 

10.04.2019 v sídle Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava. 

Predseda rady školy im poslal materiály uchádzačov aj elektronicky na dôkladnejšie preštu-

dovanie po podpísaní Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Na uvedenom zasadnutí neboli 

prítomní Mgr. Peter Buzáš, Mgr. Peter Pilinský, PaedDr. Igor Mariančík z Okresného úradu 

Bratislava a RNDr. Zdenka Tamášová zo Školského inšpekčného centra Bratislava. Mgr. Pe-

ter Pilinský, PaedDr. Igor Mariančík z Okresného úradu Bratislava a RNDr. Zdenka Tamášo-

vá zo Školského inšpekčného centra Bratislava sa s materiálmi uchádzačov oboznámili na 

výberovom konaní.     

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie v zmysle zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-

ších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy polygrafickej, so síd-

lom na Račianskej 190, 835 26  Bratislava. 

Výberové konanie bolo uverejnené dňa 18.03.2019 vo vývesnej skrinke na oznamy 

pred budovou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a na webovej stránke BSK, ďalej 

bolo zverejnené na webovej stránke Odboru školstva Okresného úradu Bratislava, na adrese 

www.profesia.sk a www.edujobs.sk. Zverejnené bolo i v Strednej odbornej škole polygrafic-

kej na verejne prístupnom mieste bežnom pre oznamy na Račianskej 190, 835 26 Bratislava, 

v zborovni učiteľov a majstrov o. v. a na webovom sídle Strednej odbornej školy polygrafic-

kej.   

Výberovú komisiu tvorili prítomní členovia rady školy pri Strednej odbornej škole poly-

grafickej a delegovaní zástupcovia Ing. Peter Blubla, Jana Kleinová, Darina Mendlová, Jana 

Miklášová, Mgr. Peter Pilinský, Alžbeta Plaskurová, Klaudia Podmanická, Mgr. Martin Švorc, 

Mgr. Igor Urbančík, Bohumil Žitný, PaedDr. Igor Mariančík z Okresného úradu Bratislava, 

RNDr. Zdenka Tamášová zo Školského inšpekčného centra v Bratislave, Ing. Dagmar Hubačová 

z Bratislavského samosprávneho kraja. 

Členovia výberovej komisie sa dohodli na zasadnutí, ktoré sa konalo 10.04.2019 

v sídle Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava, že voľba 

riaditeľa školy bude tajná a jednokolová. Uchádzač, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu plat-

ných hlasov od členov výberovej komisie, teda 8 a viac, bude navrhnutý zriaďovateľovi na 

vymenovanie do funkcie riaditeľa školy. V prípade, že obidvaja uchádzači získajú po prvom 

hlasovaní menej ako 8 platných hlasov alebo získajú rovnaký počet platných hlasov, bude sa 

http://www.profesia.sk/
http://www.edujobs.sk/
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hlasovanie opakovať. Ak by ani v nasledujúcej voľbe žiaden uchádzač nezískal 8 platných 

hlasov alebo viac, uskutočnia sa v rámci zasadnutia výberovej komisie ďalšie hlasovania. 

Uchádzači prídu pred výberovú komisiu v abecednom poradí. Prezentácia jedného uchádzača 

bude trvať do 15 minút. Uchádzači budú mať na svoju prezentáciu k dispozícii notebook 

a dataprojektor (zabezpečia pracovníci BSK). Členovia výberovej komisie budú mať možnosť 

klásť uchádzačom otázky (čas na kladenie otázok nie je limitovaný). Výsledok voľby bude 

uchádzačom oznámený bezprostredne po ukončení výberového konania. Pred každým hlaso-

vaním dostane každý člen výberovej komisie jeden hlasovací lístok, na ktorom bude uvedené 

poradie hlasovania (1. hlasovanie, 2. hlasovanie atď.), miesto hlasovania a dátum, poradové 

číslo uchádzača, titul, meno a priezvisko uchádzača. Hlasovací lístok bude označený pečiat-

kou (SOŠP) a podpisom predsedu rady školy. Členovia výberovej komisie zakrúžkujú po 

ukončení prezentácií uchádzačov poradové číslo len jedného uchádzača na hlasovacom lístku 

a vhodia ho do pripravenej volebnej urny. Za platný hlasovací lístok sa bude považovať ten 

hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden uchádzač. Iný spôsob označenia 

uchádzača na hlasovacom lístku nie je prípustný a v takomto prípade bude hlasovací lístok 

neplatný. Hlasovací lístok bude neplatný aj vtedy, keď členovia výberovej komisie neoznačia 

žiadneho uchádzača, budú v ňom škrtať, prepisovať atď. S postupom výberového konania, 

kritériami hodnotenia a spôsobom hodnotenia súhlasili aj Mgr. Peter Pilinský, PaedDr. Igor 

Mariančík z Okresného úradu Bratislava a RNDr. Zdenka Tamášová zo Školského inšpekč-

ného centra Bratislava.  

Výberová komisia si zvolila volebnú komisiu v zložení: Mgr. Martin Švorc, RNDr. 

Zdenka Tamášová, Bohumil Žitný.  

Použité volebné lístky sa po ukončení volieb uložili do zapečatenej obálky, s pečiat-

kou SOŠP a s podpisom predsedu rady školy, samostatne s označením poradia hlasovania a 

tvorili súčasť zápisu z výberového konania. Nepoužité hlasovacie lístky boli skartované. 

Uchádzači boli oboznámení s postupom a kritériami výberového konania.  

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači. Členov výberovej komisie bližšie 

oboznámili s predloženou koncepciou školy a odpovedali na otázky jednotlivých členov vý-

berovej komisie. 

Po skončení prezentácie a odchode uchádzačov na obsadenie funkcie riaditeľa Stred-

nej odbornej školy polygrafickej dal predseda výberovej komisie pokyn na hlasovanie.  

Predseda rady školy rozdal hlasovacie lístky v počte 13 ks. Po uskutočnení 1. hlasova-

nia a sčítaní hlasovacích lístkov volebná komisia ohlásila výsledok tajného hlasovania vo 

voľbách. Z 13 hlasovacích lístkov bolo 13 hlasovacích lístkov právoplatných. Na základe 

výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy poly-

grafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava, výberová komisia navrhla zriaďovateľovi školy 

vymenovať do funkcie riaditeľa školy Ing. Romana Šípa, PhD.  

Pravdivosť obsahu Zápisnice z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, 835 26  Bratislava, zo dňa 17. 04. 2019 

potvrdili svojím podpisom členovia výberovej komisie. 
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Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 

 

Riaditeľ školy zriaďuje zo zamestnancov školy svoje odborné pracovné komisie ako 

svoje poradné orgány, ktoré majú stály alebo dočasný charakter. Poradnými orgánmi riaditeľa 

sú: vedenie školy, rozšírené vedenie školy, gremiálna rada, pedagogická rada, metodické 

združenia a predmetové komisie, výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátori jednot-

livých výchovných resp. preventívnych oblastí. 

Poradné orgány pracujú na základe plánu, ktorý schvaľuje riaditeľ. Podrobnejšiu pô-

sobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie 

poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy a ich závery majú pre riaditeľa povahu odporúčania. 

Riaditeľ spolupracuje aj s radou školy, radou rodičov a žiackou školskou radou. 
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Počet žiakov školy za školský rok 2018/2019 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho integ-

rovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho integ-

rovaných 

1. 4 96 5 4 99 10 

2. 4 102 5 4 99 5 

3. 4 94 9 4 91 9 

4. 4 95 17 4 30 3 

Spolu 16 387 36 16 319 27 

 

 

Celkový prehľad počtu žiakov školy (k 31.8.2018) 

Kód študijného, učebného 

odboru 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
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3447 K grafik digitálnych 

médií 
54 14 0 57 4 2 57 14 5 68 6 0 236 38 7 

3446 K grafik tlačových 

médií 
17 1 0 14 1 0 13 0 0 - - - 44 2 0 

3457 K operátor tlače 9 1 0 9 2 8 5 2 5 5 0 4 28 5 17 

3431 M 01 polygrafia - 

polygrafická technológia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 

3431 M 02 polygrafia - 

grafika tlačovín 
18 8 0 19 6 0 17 2 0 15 1 0 69 17 0 

Spolu 98 24 0 99 13 10 92 18 10 94 7 4 383 62 24 
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Ostatní žiaci – (individuálny učebný plán, štúdium v zahraničí) 

 

Kód študijného, učebného odboru 

N
ad

st
av

b
o

v
é 

št
ú

d
iu

m
 

In
d

iv
id

u
ál

n
e 

št
ú

d
iu

m
 

Š
tú

d
iu

m
  

V
 z

ah
ra

n
ič

í 

Meno žiaka 

S
p

o
lu

 

344 7 K grafik digitálnych médií - 5 - 
Václav, Hasaničová, Koloži, 

Bariczová, Szöcs 
5 

3446 K grafik tlačových médií - 1 - Majling 1 

3457 K operátor tlače - - - - - 

3431 M 01 polygrafia - polygrafická techno-

lógia 
- - - - 

 

3431 M 02 polygrafia - grafika tlačovín - 2 - Hajduová, Lužová 2 

Spolu - 8 - - 8 

 

 

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

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 

Odbor 

Počet  

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet  

prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

3431 M 01 polygrafia - polygrafická 

technológia 
4 3 0  

3431 M 02 polygrafia - grafika tlačo-

vín 
10 9 20 1 

3446 K grafik tlačových médií 26 18 12  

3447 K grafik digitálnych médií 143 80 59 2 

3457 K operátor tlače 12 10 8  

3436 K operátor knihárskych techno-

lógií 
4 2 0  

Spolu 199 122 99 3 

 

 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

Ročník 
Počet prijatých 

žiakov 
Z ktorej školy 

1. 3 
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, SOŠ chemická, 

Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, OA Imricha Karvaša, Hrobákova 

11, 851 02 Bratislava 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  
Koncoročná klasifikácia 

 

Trieda 
Počet žia-

kov 
PSV PVD P N NK 

Priemer 

triedy 
OA/1ž NA/1ž 

I. GMA 27 0 3 22 2 0 2,51 72,15 0,26 

I. GMB 27 4 5 16 1 1 2,25 64,30 1,11 

I. TMT 26 1 0 15 6 4 2,87 51,23 0,69 

I. G 19 3 2 12 2 0 2,65 89,95 11,53 

I. ročník 99 8 10 65 11 5 2,57 69,41 3,40 

          

II. GMA 28 1 4 21 2 0 2,60 82,89 0,32 

II. GMB 29 2 2 23 1 1 2,46 75,14 1,31 

II. TMT 23 0 3 18 0 2 2,64 81,65 0,00 

II. G 19 2 1 13 2 1 2,46 82,36 2,16 

II. ročník 99 5 10 75 5 4 2,54 80,51 0,95 

          

III. GMA 29 1 3 21 1 3 2,64 103,59 2,83 

III. GMB 28 0 3 23 0 2 2,56 89,04 0,75 

III. TMT 18 0 1 12 2 3 3,08 103, 78 1,44 

III. G 16 0 1 14 1 0 2,77 73,81 1,06 

III. ročník 91 1 8 70 4 8 2,76 92, 56 1,52 

                  

IV. GMA 22 2 4 14 1 1 2,50 63,50 2,55 

IV. GMB 28 1 4 22 0 1 2,67 78,64 5,39 

IV. GMT 22 2 3 13 4 0 2,53 62,91 2,73 

IV.G 21 0 8 13 0 0 2,37 69,14 3,90 

IV. ročník 93 5 19 62 5 2 2,52 68,55 3,64 

          

ŠKOLA 382 19 47 272 25 19 2,60 77,76 2,38 

 

 
Maturitné skúšky 

 

Hodnotená oblasť Počet žiakov 

Počet žiakov prihlásených na MS 95 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 7 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 86 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 66 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné maturitné skúšky 27 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS 0 
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Výsledky EČ MS 

 

Predmet 
Počet prihláse-

ných žiakov 

Zúčastni-

lo sa EČ 

Priemer 

žiakov 

v SR v % 

úroveň B2 

Priemer 

žiakov školy 

v %  

úroveň B2 

Priemer žiakov 

v SR v %  

úroveň B1 

Priemer žiakov 

školy v %  

úroveň B1 

Slovenský 

jazyk a literatú-

ra 

92 92 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa  

neuvádza 

50,7 % 

úroveň sa neuvádza 

46,1 % 

Anglický jazyk 
B1 - 69 

B2 - 11 

B1 - 69 

B2 - 11 
61,7 % 68,9 % 51,2 % 65,5 % 

Matematika 3 2 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa 

 neuvádza 

51,6 % 

úroveň sa neuvádza 

18,3 % 

 

 

Výsledky ÚFIČ MS 

 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra -- 86 3,13 83,72 % 

Anglický jazyk B1 74 2,45 90,54 % 

Anglický jazyk B2 12 1,41 100 % 

Matematika -- - - - 

Teoretická časť odbornej zlož-

ky 
-- 86 3,07 91,86 % 

 

 

Praktická časť MS 

 

Predmet Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Praktická časť MS 67 2,40 100 % 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2018/2019 

 
Učebné plány pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií, boli spracované 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia 

a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so školským vzdelávacím programom Grafik médií 

schváleným riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. septembra 2013, začí-

najúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3431 M polygrafia boli vypracované podľa Štát-

neho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá 

v súlade so školskými vzdelávacími programami Dizajnér médií zamerania 02 a Polygrafia 

a médiá zamerania 01 schválených riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 

1. septembra 2013, začínajúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3457 K operátor tlače boli spracované podľa Štát-

neho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá v súla-

de so školským vzdelávacím programom Operátor ofsetovej tlače schválených riaditeľom 

školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. septembra 2013, začínajúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií, boli spracované 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a mé-

diá platného od 1.9.2013 a v súlade so školským vzdelávacím programom Grafik médií 

schváleným riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. septembra 2016, začí-

najúc prvým ročníkom. 

 

 
Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. GMA, I. GMB 

 

3447 K grafik digitálnych médií 

 

I. TMT 3446 K grafik tlačových médií 

3457 K operátor tlače 

 

II. GMA, II. GMB 3447 K grafik digitálnych médií 

 

II. TMT 3446 K grafik tlačových médií 

3457 K operátor tlače 

 

III. GMA, III. GMB 

 

3447 K grafik digitálnych médií 

 

III. GMT 3447 K grafik digitálnych médií 

3457 K operátor tlače 

 

IV. GMA, IV. GMB 3447 K grafik digitálnych médií 

 

IV. GMT 3447 K grafik digitálnych médií 

3457 K operátor tlače 

 

I. G, II. G 3431 M 02polygrafia - grafika tlačovín 

 

III. G, IV. G 

 

3431 M 01 polygrafia - polygrafická technológia 

3431 M 02polygrafia - grafika tlačovín 
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
(Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

 

Zamestnanci školy spolu 83 

Počet pedagogických 46 

Z toho:  

- kvalifikovaní 46 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 5 

Počet nepedagogických 37 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 19 

- škol. kuchyňa a jedáleň 4 

- administratívni pracovníci 6 

- Zamestnanci polygrafickej výroby 8 

Spolu počet zamestnancov SŠ 83 

 

Z toho pedagogických 46 

 

 

(*ak je platený podľa osobitnej tabuľky, nie pedagogickej) 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno Aprobácia 

1. Mgr. Belická Erika  ANJ 

2. RNDr. Čapek Juraj  TŠV, MAT 

3. Ing. Fialová Eva  odborné predmety, ETV 

4. Ing. Fӧldesová Judita  odborné predmety 

5. Mgr. Hudec Michal  TŠV, ON 

6. Ing. Chudá Milena  odborné predmety 

7. Mgr. Jakúbková Henrieta SJL 

8. Mgr. Koprna Marek ANJ, SJL 

9. Mgr. Koteková Gabriela  MAT, FYZ 

10. Ing. Kovácsová Monika  odborné predmety 

11. Ing. Kuruc Boris odborné predmety, ETV 

12. Ing. Macenka Vojtech odborné predmety 

13. Ing. Marušincová Elena ANJ 

14. Mgr. art. Molnárová Barbora odborné predmety 

15. Ing. Mularčíková Mária odborné predmety, CHEM 

16. Mgr. Paulusová Silvia ANJ 

17. PhDr. Pastíriková Valéria ANJ 

18. PaedDr. Petrovičová Anna SJL 

19. Mgr. Pistlová Ľubica, PhD. TŠV, DEJ 

20. Mgr. Soboňová Eva NAV 

21. Mgr. Prívozníková Katarína ANJ 

22. Mgr. Škultétyová Dana NEJ, RUJ, OBN, ETV 

23. Mgr. Šofranková Alena odborné predmety 

24. Ing. Štefánik Ján ANJ 

25. Mgr. Švorc Martin SJL 

26. Ing. Ondrej Kvasnica, PhD. odborné predmety 
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Zoznam majstrov odbornej výchovy  
 

Por. č. Titul, priezvisko, meno 

1. Mgr. Bírová Zdenka 

2. Ing. Bocková Ružena 

3. Ing. Čížiková Margita, hlavný majster odbornej výchovy 

4. Ducký Filip 

5. Bc. Hricišin Štefan 

6. Jelínek Tomáš 

7. Ing. Jurkovič Patrik 

8. Kardošová Helena 

9. Kožík Roman 

10. Kučmová Eva 

11. Miklášová Jana 

12. Mgr. Pálová Zuzana 

13. Petrík Martin 

14. Podobeková Judita 

15. Ing. Synko Ján 

16. Mgr. Sládeček Ľubomír, zástupca riaditeľa pre PV 

17. Ing. Škulecová Daniela 

18. Štepnička Peter 

19. Mgr. Pálová Zuzana 

20. Adamčík Mário 

 

 

 

Zoznam vychovávateľov 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno  

1. Mgr. Michalíková Miroslava  

2. Mgr. Soboňová Eva  

3. Mgr. Šuranová Milena  

4. Vykurilová Zuzana  

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2018/2019 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Teoretické vyučovanie 0 

Praktické vyučovanie 0 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2018/2019 

 
Forma  

vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

funkčné  3 2 0 0 

I. stupeň VŠ 1 0 1 0 

II. stupeň VŠ 0 0 0 0 

III. stupeň VŠ 1  1  

prípravné  

atestačné  
4 0 3 0 

inovačné 11 11 0 0 

aktualizačné 18 18 0 0 

adaptačné 6 5 1 0 

exkurzie,  

odborné semináre 
10 10   

individuálne  

štúdium 
všetci - všetci - 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. roč-

ník 

NBS – workshop finančná gramotnosť 

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník Slovensko, krajina v srdci Európy – výtvarná 

súťaž 

Súťaž Selfie s knihou, tvorba plagátu Best in english (online testovanie) 

Kurz anglického jazyka s lektorom BILL (seminár – sieťotlač, digitálna tlač a 

počítačová grafika), Piešťany 

Návšteva útulku Sloboda zvierat Matematický klokan (Talentída) 

Nočné čítanie Bibliotéka – diskusia so spisovateľmi 

Florbal - chlapci Mladá poviedka 2019 

Helloween NÚCEM – elektronické testovanie (NÚCEM) 

Imatrikulácie žiakov 1. ročníka Osvienčim - exkurzia (v spolupráci s CK Da-

ka) 

Súťaž o najlepší projekt v anglickom jazyku Basketbal (Gymnázium na Hubeného ulici) 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Volejbal - chlapci 

Školské kolo olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry 

Svet Médií (prednáška filmového kritika Petra 

Konečného v DK Zrkadlový háj) 

Literárna exkurzia do Tajova a Banskej Bys-

trice 

Krajské kolo olympiády v angličtine (IU-

VENTA) 

Prednáška o AIDS (v spolupráci s MUDr. 

Kotekom) 

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazy-

ka a literatúry (IUVENTA) 

Poznávacia exkurzia do Viedne Mediálne centrum Paneurópskej vysokej školy 

- DOD (Paneurópska VŠ) 

Vianočný turnaj – florbal, bedminton, stolný 

tenis 

Najkrajšia kniha Slovenska 2018 (BIBIANA) 

Futsalový turnaj O pohár riaditeľa školy Účasť v súťaži Račiansky jahodový kvet 

(Miestny odbor MS, Rača) 

Lyžiarsky výcvik Stolný tenis – dievčatá a chlapci (stolnoteniso-

vá hala na Černockého 6) 

Erasmus + – Česko, Portugalsko, Írsko 

(v spolupráci s Erazmus +) 

Okresné kolo vo volejbale dievčat (OA Ra-

čianska 107) 

Jazyková exkurzia do Viedne Odborná prednáška v Centre pre liečbu drogo-

vých závislostí 

Prednáška o obchodovaní s ľuďmi (v spolu-

práci s kpt. JUDr. Sikelovou z ORPZ Brati-

slava III.) 

Výstava Flóra 2019 spojená s kreslením 

v plenéri (Incheba) 

Dobrý štart ( v spolupráci s CPPPaP) Odborný seminár Europapier Slovensko (Ho-

tel Nivy) 

Prednáška o ŠtB (v spolupráci s Living Me-

mory) 

Okresné kolo vo futbale (CAS-FŠ P. Gleska 

Mladá garda) 

Prednáška – Utečenci, migranti, azylanti 

(v spolupráci s Migračným úradom MV SR) 

Exkurzia v zážitkovom centre vedy Aurélium 

(Aurélium) 

Hodiny angličtiny s americkými lektormi (v 

spolupráci s Fusion Rača) ) 

Súťaž o najlepšie logo – gastronomická firma 

SaAli 

Najlepšia esej 2019 – súťaž v tvorivom pí-

saní v anglickom jazyku 

Klub 27 – hudobno-vzdelávací program, Ge-

nerácia XYZ 
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Let us reveal our past  

(akčná hra v anglickom jazyku) 

Vypĺňanie dotazníka Výskyt prejavov extré-

mizmu v základných a stredných školách 

(Centrum vedecko-technických informácií) 

Mesto, v ktorom bývam (interview 

s cudzincami v anglickom jazyku) 

Futsal (SOŠ HS a S na Pántoch 9) 

Letný športový deň – basketbal, stolný tenis, 

bedminton 

ESPAD anketa (MŠVVaŠ SR) 

Prednáška Elity spred novembra 1989 a ich 

etablovanie v súčasnej spoločnosti – novem-

ber 1989 (v spolupráci s Living Memory) 

Bedminton (Slávia Agrofert Petržalka) 

Uchopenie moci komunistickou stranou vo 

februári 1948 ( v spolupráci s Living Memo-

ry) 

Florbal – dievčatá a chlapci (SOŠ Rybničná) 

Zábavná matematika  

Súťaž o najlepší príbeh v anglickom jazyku  

Dni otvorených dverí  

Deň projektov  

Meranie triednej klímy vo vybraných trie-

dach – spolupráca s CPPPaP 

 

Výstava žiackych prác v priestoroch školy  

Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 

2019 

 

Súťaž pre ZŠ KOMIX 2019 – To budem ja  

Prednáška Ako vzniká reklama (v spolupráci 

s kreatívnym riaditeľom WLB)  

 

Workshop Lept – suchá ihla  

Výstava prác medzinárodnej súťaže Black 

Line - Linoryt 

 

Kreatívne dielne  

Výstava a bábkové divadlo Zlomyseľnosť 

v krajine zázrakov 

 

Tvorba masiek na Mikuláša  

Predvianočná výzdoba priestorov školy  

Tvorba letáku na Deň otvorených dverí  

Príprava a inštalácia maturitných prác 

v školskej galérii PETIT  

 

Návšteva Trienále plagátu 2018 v Trnave (v 

spolupráci s Galériou Jána Koniarika 

v Trnave) 

 

Návšteva anglického divadla (v spolupráci s 

Divadelným centrom v Martine The Onli-

nes) 

 

Návšteva veľtrhu Akadémia & Vapac (veľ-

trh o vzdelávaní) 

 

Bibliotéka – výstava kníh (Incheba Expo 

Bratislava) 

 

Návšteva divadelného predstavenia (Divadlo 

P. O. Hviezdoslava) 

 

Výstava J. Ladu (Mirbachov palác)  
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Divadelné predstavenie On day (divadlo The 

Easy English Theatre z Londýna 

v Istropolise) 

 

Návšteva galérie Art Galéria LOVETHEM  

Návšteva anglického divadla (Nemecký dom 

Rača) 

 

Návšteva výstavy Pocta Picassovi  

Návšteva IXPO výstavy (IXPO Tyršovo 

nábrežie) 

 

Návšteva Galérie TYPO&ARS  

Návšteva Galérie MAGIS ART a ART 

ATACT 

 

Návšteva výstavy Bratislavský hrad 

na grafikách 

 

Exkurzia do firmy Copex  

Exkurzia v ÚĽUV  

Návšteva Galérie Artotéka  

Návšteva Galérie mesta Bratislavy  

Návšteva výstavy v Galérii Satelit  

História Bratislavy – náučný chodník  

Návšteva Múzea dopravy  

Návšteva ZOO  

Kreslenie v exteriéri  

Návšteva Múzea dejín mesta  

Návšteva Ekotopfilmu   

Edukácia fotografie  

Pobyt v prírode  

Návšteva vernisáže Konkrétne leto – súčas-

né európske geometrické tendencie 

Jahodový kvet – Rača 

Kultúrne pamiatky v Bratislave   

Návšteva prírodovedného múzea   

návštevy výstav a exkurzie:  

- Slovenská Grafia  

návšteva Ekofilmu  

medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 

2019 

DOD SAV, Ústav polymérov – prednáška, prezen-

tácie, prehliadka  

medzinárodná súťaž FOTO brigáda 2018 ZENIT (kategória web a grafik) – školské, krajské, 

celoslovenské kolo  

súťaž Prázdninová fotografia 2018 Soutěž dovednosti mladých grafiků, Zlín 2019 

Futsal - Memoriál Tibora Kertésza  

 Župné dni (BSK) – Bratislava, Pezinok, Se-

nec, Malacky – prezentácia stredných škôl 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umies-

tnenie 

Medzinárodné 

súťaže 

Okresné 

kolo 
Krajské kolo 

Celosloven-

ské kolo 
Názov súťaže 

Umies-

tnenie 

ZENIT  1. miesto, 

3. miesto 

v kategórii Gra-

fik 

1. miesto, 

2. miesto  

v kategórii 

Webdesigner  

  Medzinárodná Sou-

těž dovednosti mla-

dých grafiků – 

súťažná úloha Pro-

pagácia spoločnosti 

 

 

 

2. miesto 

Jahodový kvet  1. miesto  Print Star 2019  

medzinárodná sú-

ťaž tlačiarov 

1. miesto 

turnaj v basketbale 

chlapcov 

 

3. miesto   medzinárodné onli-

ne testovanie 

z angl. jazyka Best 

in English 

Najlepším 

umiestne-

ním bolo 

3421. 

miesto z 

21 110 

zúčastne-

ných žia-

kov 

stolný tenis -

dievčatá 

2. miesto   Medzinárodná ma-

tematická súťaž 

Matematický klo-

kan  

najlepší-

mumies-

tnením 

bolo 87. - 

97. miesto 

vo svojej 

kategórii 

zo 70 972 

zúčastne-

ných žia-

kov vo 

všetkých 

kategó-

riách 

stolný tenis - 

chlapci 

2. miesto   FOTO brigáda  

 

1. miesto 

volejbal - chlapci 3. miesto   Memoriál T.K. 3. miesto 

futbal - chlapci 2. miesto     

 

(Umiestnenia v jednotlivých kolách postupových súťaží uvádzať len pri dosiahnutí 1.,2.,3. 

miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky 

 



22 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia  

realizácie projektu 

Termín ukončenia rea-

lizácie projektu 

Výsledky 

Dobrý štart september 2018 september 2018 Základ pre vytvorenie pozitív-

neho vzťahu s triednym učite-

ľom a zdravých rovesníckych 

vzťahov medzi spolužiakmi 

Bezpečná škola  

aSc agenda 

  Kontrola príchodu a odchodu 

žiakov zo strany rodičov cez 

webové rozhranie 

Otvorená škola september 2018  Možnosť obnovy športového 

vybavenia, podpora projektov 

FOTO brigáda 2018 september 2018  Medzinárodná fotografická 

súťaž 

Medzinárodný projekt 

Erasmus+ – mobilita 

jednotlivcov 

september 2018 apríl 2019 žiaci boli zaradení do pracov-

ného procesu v polygrafických 

firmách v Česku, Portugalsku a 

Írsku 

Btack Line - Linoryt február 2018 december 2018 Projekt zameraný na podporu 

žiakov stredných škôl, ktorí sa 

pripravujú na povolanie v prí-

buzných odboroch polygrafie. 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

marec 2018 december 2018 ENVIROPROJEKT 2018 

Medzinárodný futsalový 

turnaj polygrafických 

škôl – Memoriál Tibora 

Kertésza 

marec 2018  Žiaci polygrafických škôl mohli 

súperiť v športovej disciplíne 

Úrad vlády SR marec 2018 august 2018 Odborné pracovisko technickej 

konštrukcie a grafického spra-

covania obalov 

Nadácia SPP marec 2018 september 2018 Black Line - Linoryt materiálo-

vo-technické vybavenie 

Nadácia EPH apríl 2018 september 2018 Medzinárodná súťaž fotografov 

FOTO brigáda 2018 – materiá-

lovo-technické vybavenie 

Nadácia HB Reavis apríl 2018 september 2018 Black Line - Linoryt materiálo-

vo-technické vybavenie 

NÚCEM – elektronické 

testovanie 

máj 2019 máj 2019 Žiaci mali možnosť vyskúšať si 

vypracúvanie maturitných tes-

tov z cudzieho jazyka 

a slovenského jazyka 

a literatúry a zároveň pomohli 

NÚCEM overiť vhodnosť tes-

tových položiek. 

Print Star 2018 jún 2018  Medzinárodná súťaž tlačiarov 

Participatívny rozpočet 

BSK 

jún 2018 november 2018 Oddychovo-relaxačná zóna 

SOŠ polygrafickej 

Medzinárodný projekt 

Erasmus+–mobilita jed-

notlivcov 

jún 2018  Poskytnutie praktického vyučo-

vania k získaniu odborných 

vedomostí a zručností žiakov z 

polygrafickej školy v Turecku 

Revitalizácia oddychovej 

zóny SOŠ polygrafickej 

október 2018 december 2019 Environmentálny projekt okolia 

školy 
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

 
V školskom roku 2018/19 v škole bola vykonaná inšpekčná činnosť vykonaná Štátnou 

školskou inšpekciou. 

 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
  

Areál školy má viac ako 40 rokov, počas ktorých sa nerealizovala rozsiahlejšia rekon-

štrukcia alebo modernizácia. Realizovali sa iba nutné odstraňovania havarijných stavov a ob-

nova strojového vybavenia kuchyne. Budovu školy je potrebné systémovo a komplexne re-

konštruovať. Pôvodná vonkajšia fasáda školy a osadené kovové okná na budovách nespĺňajú 

súčasné kritéria vyžadované pre energetické štandardy budov. 

Škola v rámci teoretického vyučovania používa 23 učební, z toho je 12 odborných. 

V budove TV sú využívané 4 učebne s dataprojektorom. Dve učebne sú interaktívne vybave-

né dataprojektormi s interaktívnou tabuľou a využívajú sa na výučbu maturitných predmetov 

slovenský jazyk a cudzí jazyk. Učebne priestorovo zodpovedajú podmienkam plnenia tema-

tických plánov. Nižší počet stolových PC a vysoké náklady na servis VT ako aj časté poruchy 

PC zapríčinené neodbornou obsluhou zo strany žiakov a neoprávnenými zásahmi do PC ako 

aj nainštalovaných programov zo strany žiakov, škola rieši vlastným notebookom žiaka, ktorý 

používa aj na domácu prípravu na vyučovanie. Škola poskytuje žiakom metodickú pomoc pri 

obstaraní vlastného notebooku.  

Škola v tomto šk. roku opäť financovala nákup multilicencie grafických systémov ADO-

BE CC pre žiakov. Nákup licencie ADOBE CC výrazne posilňuje možnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Vlastný notebook tak žiak používa v škole, ako aj doma pri spracovávaní odborných za-

daní, alebo v rámci precvičovania získavaných odborných zručností. Budovy TV, PV, inter-

nátu je zabezpečená WiFi pripojením do siete internet pre žiakov s vlastným notebookom ako 

aj káblovými rozvodmi počítačovej siete. 

Pre výučbu telesnej výchovy je k dispozícii malá, veľká telocvičňa a športový areál. Žiaci 

majú k dispozícii na telesnej výchove zrekonštruované priestory WC, šatní a spŕch. V priebe-

hu školského roka boli rekonštruované obe budovy telocviční. Pristúpilo sa k zatepleniu 

a obnovy vonkajšej fasády, výmeny a zatepleniu strešnej krytiny, novej inštalácii elektroroz-

vodov a osvetlenia, výmeny okien, inštalácii vzduchotechniky, vymaľovaniu a odhlučneniu 

panelmi. Žiaci začali telocvične opätovne využívať od 1. septembra 2019. Celkový stav telo-

cviční po rekonštrukcii bol preverený Medzinárodným futsalovým turnajom – Memoriál Ti-

bora Kertésza v dňoch 17. – 19.10.2019. 

Zriaďovateľovi školy bola viacnásobne hlásená potreba výmeny starých okien za plastové 

okná na chodbách a v priestoroch sociálnych zariadení ako aj v ubytovacích bunkách škol-

ského internátu na 4 a 5 poschodí a ostatných priestorov na 6 poschodí ŠI. Zriaďovateľ školy 

na internáte školy finančne podporil vybavenie 12 izieb novým mobiliárom a výmenou po-

dlahových krytín. 

Nakoľko pri rekonštrukcii kotolne v roku 2012 sa nerealizovala rekonštrukcia rozvodov 

vykurovania, výmena pôvodných kovových okien a zateplenia budov, pretrváva pôvodný stav 

a na dnešné pomery nehospodárne vykurovanie objektov školy. V priestore ŠI nie je možné 

vyregulovať systém vykurovania nakoľko ide o „jednorúrkový“ systém vykurovania. V tech-

nickom tunely pod všetkými budovami školy sa nachádzajú v havarijnom stave rozvody ener-

gií - vykurovania. Rozvody sa čiastočne opravovali, aby bolo možné zabezpečiť vykurovanie 

počas zimných mesiacov. Použitie regulačných ventilov je teda bezpredmetné. Pretrvávajúci 
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zlý stav rozvodov teplej a studenej vody na školskom internáte spôsobuje pravidelné prasknu-

tie skorodovaných rúr, časté havarijné stavy kanalizácie a nutnú opravu sprchovacích kútov.  

Počas prázdnin sa vymenili rozvody teplej, studenej a požiarnej vody v technickom tunely 

pod budovou teoretického vyučovania s napojením v suteréne budovy praktického vyučova-

nia.  

Škola v tomto šk. roku nedostala dotáciu v rámci podaných projektov vyhlásených Minis-

terstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Škola v tomto šk. roku požiadala o dotáciu Nadáciu SPP, HB Reavis, BSK, Úrad vlády 

pre realizáciu svojich cieľov. 

BSK podporil Medzinárodný futsalový turnaj polygrafických škôl – Memoriál Tibora 

Kertésza, Medzinárodnú súťaž tlačiarov Print Star, Medzinárodnú súťaž fotografov FOTO 

brigáda 2018, nákup notebookov pre teoretické vyučovanie a Projekt Revitalizácia oddycho-

vej zóny SOŠ polygrafickej 

Pre zabezpečenie kvalitného vyučovacieho procesu, najmä z hygienického hľadiska, je po-

trebná obnova školského nábytku a zmena rozvodov elektriny v počítačových laboratóriách. 

Škola na vlastné náklady zabezpečila vybudovanie WI FI siete v budove teoretického vyučo-

vania. 

V priebehu prázdnin sa vymaľovali učebne na teoretickom vyučovaní, aby spĺňali hygie-

nické štandardy. Chodby na teoretickom vyučovaní museli byt vyspravené novou omietkou, 

penetrované a niekoľkokrát maľované, nakoľko dochádza k zatekaniu spod pôvodných kovo-

vých okien. 

V priebehu roku 2013 bola zrealizovaná prvá etapa rekonštrukcie sociálnych zariadení na 

úseku praktického vyučovania. Nekvalitné vonkajšie oplechovanie plášťa budovy spôsobuje 

zatekanie do zrekonštruovaných priestorov WC. Dažďová voda v prípade prietrže spôsobuje 

vertikálne vytopenie v dvoch podlažiach. V súčasnosti dochádza aj k zatekaniu do priestorov 

učební a hál na praktickom vyučovaní. Upozorňujeme na potrebu opravy a zateplenia striech 

na praktickom vyučovaní. Na súčasný stav sme upozorňovali zriaďovateľa listom v júli 2019. 

Priestorové možnosti na praktickom vyučovaní sú relatívne vyhovujúce. Veľké problémy 

sú s vybavením pracovísk vhodným nábytkom zabezpečujúcim prácu žiakov v súlade 

s požiadavkami hygienických a zdravotných požiadaviek v zmysle platnej legislatívy. Škola 

vybudovala počítačové pracoviská tak, aby žiak mohol používať v rámci praktického vyučo-

vania aj svoj notebook. Pracovisko pre každú skupinu žiakov disponuje minimálne 1 PC pra-

coviskom ako náhrada za pokazený notebook, prípadne pre prípady, keď žiak zabudne note-

book doma. Všetky pracoviská PV sú vybavené Wi Fi pripojením na internet. Rekonštrukciu 

si vyžadujú elektrické rozvody, osvetlenie. Materiálovo-technické vybavenie školy umožňuje 

žiakom používať balík programového vybavenia ADOBE CC, program na kontrolu dát Pit 

Stop, elektronické vyraďovanie tlačových hárkov programom XMF. V priebehu školského 

roka sa pristúpilo k čiastočnej obnove počítačov. Odborný výcvik tlačiarov škola realizuje na  

4-farebnom tlačovom stroji KBA, 2-farebnom tlačovom stroji Heidelberg PM a kompaktnom 

2-farebnom tlačovom stroji Heidelberg GTO. Dokončovacia výroba bola koncom roka 2017 

vybavená programovateľným jednonožovým rezacím strojom Horizon. Škola na vlastné ná-

klady zrekonštruovala priestory PV – Digital park. Uvedené priestory sú pre výchovno-

vzdelávací proces vybavené PC, digitálnym tlačovým strojom Xerox a softvérovým vybave-

ním pre vyučovanie. Podarilo sa vytvorenie Odborného pracoviska technickej konštrukcie a 

grafického spracovania obalov. 

Školský internát a školská kuchyňa sú rovnako v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú re-

konštrukciu, a to najmä rozvodov kanalizácie, rozvodov vody a kúrenia a dokončenie výmeny 

starých okien za plastové okná. Škola nemá dostatok finančných prostriedkov na ich obnovu.  

Časť obvodových múrov je z vonkajšej strany pokrytá obkladom, ktorý je potrebné vyme-

niť. Obklady, ktoré boli pri odovzdaní stavby len čiastočne vymenené na severnej strane bu-
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dov, je potrebné pre nebezpečenstvo úrazu a najmä vzhľadom na prepúšťanie dažďovej vody 

a následné premočenie stien v učebniach, jedálni a pod., ktorého výsledkom je pokrytie stien 

zdravotne škodlivou plesňou. 

V období september 2018 až august 2019 škola riešila viacero havárií (rozvody kúrenia, 

potrubie vody a kanalizácie, zatekane do interiéru budov).  

Potreba rozsiahlejších opráv bola priebežne hlásená súčasnému zriaďovateľovi, ktorým je 

Bratislavský samosprávny kraj. V roku 2019 bola ukončená projektová dokumentácie v rámci 

COVaP a 25.6.2019 bol podaný projekt komplexnej rekonštrukcie budovy praktického vyu-

čovania. 
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
( V prílohe priložená Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok) 

 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
(v súlade s §5 ods. 7 písm. h) 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; informá-

cia o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob, akým sa cieľ 

sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia; plnenie cieľa by malo byť overiteľné. vyhodnotenie by 

malo obsahovať analýzu a porovnanie plnenia koncepcie školy s minulým školským rokom) 

 

Polygrafický priemysel sa v súčasnej dobe mení, neustále vyvíja a prispôsobuje zme-

nám v komunikácii a spôsobe šírenia informácií. Táto skutočnosť je aktuálna aj pre pedago-

gických zamestnancov Strednej odbornej školy polygrafickej. Je nutné prispôsobovať obsah 

učiva súčasným potrebám trhu práce a reagovať na požiadavky zamestnávateľov. S nástupom 

a rozvojom informačných technológií sa zmenili technické a technologické požiadavky. To-

muto vývoju je potrebné priebežne prispôsobiť nielen technické vybavenie a obsahovú náplň 

odbornej prípravy ale aj celkové poňatie výuky. Podstatným faktorom je demografický vývoj 

spoločnosti a nízky počet absolventov základných škôl.  

Koncepcia školy bola určená výhľadovo na 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na 

budovanie vzdelávacej inštitúcie pre polygrafiu a média s celoslovenskou pôsobnosťou 

s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu stredných odborných pracovníkov pre všetky polygra-

fické profesie a profesie zaoberajúce sa spracovaním digitálnych informácií pre média. 

Škola pokračovala v hodnotení akreditácii vzdelávacích programov prostredníctvom 

organizácie International Education Society so sídlom v Londýne. Aj pri poslednom hodnote-

ní jej bol pridelený rating „BBB“– vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Ab-

solvent môže získať absolventský certifikát napríklad pre použitie pri zamestnaní sa 

v zahraničí. 

Na základe nových Štátnych vzdelávacích programov boli vypracované nové Školské 

vzdelávacie programy a učebné osnovy pre študijne odbory grafik médií, operátor digitálnej 

tlače a operátor knihárskych technológií. Na PV sa aktualizovali tematické plány, tak aby sa 

viac priblížili svojim obsahom praktickým potrebám našich absolventov. Teoretické vyučo-

vanie v odborných predmetoch sa zameriava predovšetkým na osvojenie si základných vedo-

mostí z teórie farieb, spracovania obrazových a textový prvkov, základov prípravy kopírova-

cích podkladov a základov tlačových procesov, tak aby ich mohol absolvent školy využiť pri 

rôznych technológiách spracovania podkladov pre výrobu tlačovín a pri rôznych technoló-

giách príslušných tlačových techník. Dôraz na praktickom vyučovaní sa kládol na zvládnutie 

základných princípov typografického spracovania textov, spracovania obrazových predlôh, 

reprodukcie farieb, denzitometrie a štandardizácie ofsetovej tlače. Nezanedbateľnou súčasťou 

výrobného procesu, ktorého sa žiaci zúčastňovali bola knihárska výroba. 

Na praktickom vyučovaní v škole úspešne pokračuje v zmluvnej spolupráci s firmou 

Fujifilm Slovakia, s.r.o. výučba elektronickej montáže a prípravy dát pre systémy CTP na 

predvádzacom a školiacom pracovisku vybavenom CTP zariadením SCREEN Plate Rite 

4300. V priebehu školského roka škola prenajala digitálny tlačový stroj Xerox. Tým sa škola 

zaradila v úrovni vzdelávania na štandard zamestnávateľov. 

Škola sa aj naďalej zapájala do medzinárodnej súťaže grafikov za účasti žiakov z našej 

školy, zo škôl v Prahe, Brne, Krakova a Olomouca. 
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Škola usporiadala 2. ročník Medzinárodnej futsalovej súťaže polygrafických škôl – 

Memoriál Tibora Kertésza. Vysoko hodnotená zo strany zamestnávateľov bol aj 2. ročník 

Medzinárodnej súťaže tlačiarov PRINT STAR. 

Škola v priebehu školského roka v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku po-

kračovala v monitorovaní zameraného na zistenie potreby trhu práce a uplatnení absolventov 

školy. Výsledky monitorovania boli publikované a zverejnené v domácich a zahraničných 

odborných časopisoch. Podarilo sa priebežne mapovať požiadavky na absolventov školy. 

Škola v priebehu školského roka v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku 

konzultovala uplatnenie absolventov školy so zamestnávateľmi. V úzkom prepojení je aj vy-

konávanie odbornej praxe u zamestnávateľov. 

 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štú-

dium 

 
 Na základe monitorovania zameraného na zistenie uplatnenia absolventov školy, mô-

žeme štatisticky vydokladovať ďalšie smerovanie našich absolventov. Monitoring bol realizo-

vaný od roku 2016. Otázky kladené respondentom mapovali ich podnet pre štúdium na škole, 

samotné štúdium a uplatnenie po skončení školy. Pozitívnym zistením je, že 38,4 % absolven-

tov po skončení školy pokračuje v ďalšom štúdiu. 

 Súčasne prebieha výskum žiakov školy zameraný na oblasť vydavateľsko-

tlačiarenského komplexu. Priebežne zisťujeme postoje žiakov k jednotlivým klasickým a digi-

tálnym spôsobom komunikácie, ich názory a predstavy o budúcnosti. 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú ne-

dostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 dlhoročná tradícia výučby polygra-

fických odborov  

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 dobrý obraz školy v odbornej verej-

nosti  

 dlhodobá prax pedagógov 

 technické vybavenie školy 

 viaczdrojové financovanie školy 

 príprava žiakov u zamestnávateľov 

 dlhoročná tradícia polygrafickej vý-

roby v škole 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nízka finančná motivácia pedagógov  

 vysoké finančné nároky na inováciu 

a údržbu veľkého počtu výpočtovej 

techniky na škole 

 zanedbaná starostlivosť o nehnuteľný 

majetok školy (nezohľadnené 

v normatívoch) 

 málo odborných učebníc 

 nízka úroveň jazykovej prípravy ab-

solventov ZŠ 

 vysoká energetická náročnosť budov 

školy 

 nedostatok odborných pedagógov so 

skúsenosťami z praxe 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre inováciu 

učebných dokumentov 

 veľmi dobré podmienky na zavá-

dzanie informačno-komunikačných 

technológií 

 veľmi dobré priestorové podmienky 

(veľkosťou) pre rozširovanie počtu 

žiakov na PV 

 členstvo školy v profesijných zdru-

ženiach  

 dobrá spolupráca s odbornou verej-

nosťou 

 medzinárodná spolupráca 

 pozývanie odborníkov z praxe 

 

RIZIKÁ 

 väčší počet úväzkových hodín 

v študijnom programe daný skladbou 

učebných plánov  

 nezáujem budúcich žiakov základ-

ných škôl o ťažiskové profesie 

v polygrafii ako je tlačiar a knihár 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nízky záujem polygrafických podni-

kov pripravovať si pre seba odbor-

ných pracovníkov na škole 

 zlý postoj zamestnávateľov k SDV 

 nedostatok odborníkov z praxe pre 

skupinu odborov 34 polygrafia a mé-

diá 

 neudržateľnosť tempa obnovy mate-

riálovo-technického vybavenia 
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Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Voľnočasové aktivity školy 

V školskom roku 2018/2019 mali žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do rôznych 

krúžkov, a to v rámci aktivít domova mládeže a v rámci realizácie vzdelávacích poukazov.  

Zrealizovaná bola návšteva večerných divadelných predstavení, návšteva výtvarných 

akcií, zapájanie žiakov do fotografických, grafických a literárnych súťaží, žiaci mali možnosť 

po vyučovaní využívať telocvične a športový areál. V školskom internáte pracoval divadelný 

krúžok, zrealizovalo sa viacero divadelných predstavení pre žiakov, pracovníkov školy, rodi-

čov a pozvaných hostí. Ubytovaní žiaci sa zapájali ďalej aj do športového krúžku, zúčastnili 

sa filmových a divadelných predstavení v meste, poznávacích vychádzok a pod.  

Žiaci neubytovaní v školskom internáte sa v škole zapájali do aktivít v rámci vzdelá-

vacích poukazov.  

 

Názov aktivity Počet žiakov 

Easy English 23 

Obrázky v pohybe 21 

Športové a pohybové hry 25 

Tvorivé dielne 18 

Kreatívna grafika 25 

Slovenčina hrou 25 

Zábavná matematika 18 

Športový krúžok 40 

Filmové a divadelné umenie 40 

Čarodielňa 25 

Pohybové športy 19 

Umelecká knižná väzba 15 

Talk to me 25 

Píšme tvorivo a bez chýb 21 

We made it! 20 

Foto krúžok 12 
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Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom  

 

V škole je aktívna rodičovská rada, v ktorej má zastúpenie vždy 1 rodič z každej trie-

dy. Rodičia majú svoje zastúpenie aj v rade školy. Počas školského roka sa konajú pravidelné 

rodičovské aktívy, a to min. 3 krát za školský rok. Rodičia majú možnosť riešiť problémy 

s výchovnými poradcami a koordinátorom prevencie drogových závislostí na škole a interná-

te. Žiaci rovnako spolupracujú s výchovným poradcom, školským psychológom alebo priamo 

s triednymi učiteľmi. Rodičia a žiaci majú možnosť komunikovať s triednym učiteľom a vyu-

čujúcimi prostredníctvom internetu a formou konzultácii. Škola spolupracuje s rodičmi aj 

v oblasti zabezpečovania odborných exkurzií a iných školských akcií, v oblasti materiálovo-

technického vybavenia vyučovacieho procesu (zľavy na tovaroch a službách, finančné dary 

od rodičov, výpožičky počítačov a pod.). 

V školskom roku získavali rodičia informácie o študijných výsledkoch žiakov pro-

stredníctvom programu aSc agenda. V priebehu školského roka po dohode s rodičovskou ra-

dou, škola pokračovala v používaní školského preukazu žiaka vo forme čipovej karty ISIC.  

Škola používa databázový program aSc agenda, ktorý umožňuje práce potrebné 

v odbornej škole. Pre rodičov bolo vytvorené webové rozhranie umožňujúce komunikáciu 

s pedagogickými pracovníkmi školy, k dispozícii je internetová žiacka knižka, elektronické 

ospravedlnenky a kontrola príchodov žiakov pri registrácii príchodu a odchodu žiaka pomo-

cou ISIC karty. 

 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú  

 

Stredná odborná škola polygrafická je ako odborná škola členom zamestnávateľského 

zväzu, a to Zväzu polygrafie na Slovensku, členom Slovenskej a obchodnej priemyselnej ko-

mory a členom Spolku knihárok a knihárov Slovenska. Prostredníctvom tohto členstva sa 

odborní pracovníci školy zúčastňujú odborných akcií organizovaných príslušnou inštitúciou 

(odborné prednášky, prezentácie nových materiálov, stretnutia odborníkov a pod.). V spolu-

práci so SOPK sa realizuje aj ukončovanie štúdia žiakov záverečnou skúškou.  

Škola má významné väzby na Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Slovenskú tech-

nickú univerzitu. Súčasne spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou s ktorou máme pod-

písané Memorandum o spolupráci. 

Ďalej je významnou aj spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom, policajnou 

jednotkou boja proti drogám, zamestnávateľmi, armádou, centrom výchovnej a psychologic-

kej prevencie, Sanatóriom AT a Helsinským výborom pre ľudské práva. Nemenej dôležitá 

spolupráca školy je s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva. Na tejto platforme 

je škola zapojená do informovania výchovných poradcov na ZŠ. Úzka previazanosť umožňuje 

škole aktívne sa zapájať a riešiť problémy vo výchovno-vzdelávacom procese. 

V rámci aktivít „Otvorená škola“ poskytuje škola svoj telovýchovný areál na aktivity 

občanov a organizácií z okolia školy, a to napr.: Klub pozemného hokeja Rača – Centrum 

talentovanej mládeže, Futbalový klub Rača, Leon Taekwondo Academy Bratislava, Klub bo-

jových umení DOKAN, Klub priateľov futbalu KENGURA BA, Karate klub SEIWA, Želez-

nice – Východný okruh – celodenné turnaje, Športový klub MLÁDEŽ v pohybe – sálový fut-

bal, FK Inter BA – futbal starší žiaci, Športový klub ROPE SKIPPINGY – cvičenie so švihad-

lami. 
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Pre základné školy škola prevádzkuje polygrafické múzeum, kde oboznamuje žiakov 

základných škôl s históriou i súčasnosťou tlače. V priebehu školského roka žiaci pod vedením 

pedagógov využívajú Galériu Petit, s cieľom vernisáží prác žiakov. 

Nakoľko škola realizuje viaczdrojové financovanie, výrazne pomáha škole spolupráca 

s fyzickými a právnickými osobami, nakoľko účasťou žiakov na spracovaní polygrafických 

zákaziek dochádza k rastu ich profesionálnej zodpovednosti za výsledky ich práce. 

Nápomocnou je aj spolupráca s medzinárodnou organizáciou International Education 

Society so sídlom v Londýne. Škola má touto inštitúciou pridelený kredit „BBB“ – vysoko 

erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia, ktorý sa prehodnocuje 1 krát za 2 roky. Absol-

vent školy má tak možnosť získať absolventský certifikát, ktorý môže využiť pri zamestnaní 

sa v zahraničí. 

Škola sa zapojila do programu Erasmus+ v projekte Rozšírenie praktických skúseností 

žiakov polygrafických odborov a mobilite jednotlivcov. Taktiež škola pomáha pri vzdelávaní 

žiakov cudzích škôl v rámci Erasmus+. 

Škola realizuje aj vydavateľskú činnosť – Minidiár, nástenný kalendár. 

Každoročne pripravujú žiaci divadelné predstavenie na ktoré sa prídu pozrieť žiaci 

z okolitých škôl.  
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2018/2019 (údaje za 1. polrok) 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
ZA OA NA N Pochvaly Pokarhania 

Znížená známka zo 

správania na 2 

Znížená známka zo 

správania na 3 

I. GMA 28 1760 1755 5 4 1 7 0 0 

I. GMB 27 1194 1194 0 4 7 0 0 0 

I. TMT 24 1252 1246 6 14 1 3 1 0 

I. G 19 1041 1024 17 4 1 1 1 0 

I. ročník 98  5247 5219 28 26 10 11 2 0 

          

II. GMA 28 2173 2119 54 10 0 6 0 1 

II. GMB 29  2354 2322 32 6 0 1 2 0 

II. TMT 25  2374 2359 15 8 0 2 0 0 

II. G 19 1638 1595 43 7 0 9 2 0 

II. ročník 101 8539 8395 144 31 0 18 4 1 

              

III. GMA 29 2633 2573 60 8 0 6 2 0 

III. GMB 28 2169 2123 46 10 3 4 2 0 

III. TMT 20 3313 2961 352 17 0 9 2 1 

III. G 16 1092 1076 16 8 0 2 0 0 

III. ročník 93 9207 8733 474 43 3 21 6 1 

                    

IV. GMA 23 2532 2474 58 8 0 2 0 0 

IV. GMB 28 2936 2898 38 6 0 9 3 0 

IV.GMT 22 1501 1460 41 8 0 9 0 0 

IV. G 21 1740 1650 90 8 1 5 2 0 

IV. ročník 94 8709 8482 227 30 1 25 5 0 

          

ŠKOLA 386 31702 30829 873 130 14 75 17 2 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2018/2019 (údaje za 2. polrok) 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
ZA OA NA N Pochvaly Pokarhania 

Znížená znám-

ka zo správania 

na 2 

Znížená znám-

ka zo správania 

na 3 

I. GMA 27 1955 1948 7 0 2 1 0 0 

I. GMB 27 1943 1913 30 0 9 1 0 1 

I. TMT 26 2448 2197 251 5 2 2 0 3 

I. G 19 1928 1709 219 2 6 3 3 1 

I. ročník 99 8274 7767 507 7 19 7 3 5 

          

II. GMA 28 2599 2589 10 1 3 0 0 0 

II. GMB 29 2463 2355 108 1 2 1 0 2 

II. TMT 23 2578 2422 156 2 0 1 0 2 

II. G 19 1632 1591 41 1 3 2 2 0 

II. ročník 99 9272 8957 315 5 8 4 2 4 

              

III. GMA 29 3844 3666 178 2 2 5 2 1 

III. GMB 28 2917 2843 74 1 4 4 0 1 

III. TMT 18 3091 2909 182 3 1 10 0 2 

III. G 16 1198 1181 17 0 2 2 0 0 

III. ročník 91 11050 10599 451 6 9 21 2 4 

                    

IV. GMA 22 1453 1397 56 1 0 3 2 0 

IV. GMB 28 2353 2202 151 1 1 10 1 3 

IV.GMT 22 1444 1384 60 1 3 4 3 0 

IV. G 21 1534 1452 82 0 2 4 4 0 

IV. ročník 93 6784 6435 349 3 6 21 10 3 

          

ŠKOLA 382 35380 33758 1622 21 42 53 17 16 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

 

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006. 

3. Koncepcie školy na roky 2014–2019. 

4. Plánu práce školy SOŠ polygrafickej na školský rok 2018/2019. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ polygrafickej. 

7. Ďalších podkladov (uviesť konkrétne). 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 

Ing. Judita Földesová, zástupca riaditeľa pre TV 

Mgr. Henrieta Jakúbková, zástupca riaditeľa pre TV 

Ing. Milan Lederleitner, zástupca riaditeľa pre PV 

Ing. Margita Čížiková, hlavný majster odbornej výchovy 

Mgr. Barbora Takáčová, vedúca úseku ekonomických činností 

Mgr. Martin Švorc, predseda rady školy 

Alžbeta Plaskurová, sekretariát riaditeľa  

 



36 

Prerokované v pedagogickej rade dňa ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole polygrafickej odporúča Bratislavskému samospráv-

nemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy polygrafickej schváliť Správu o vý-

sledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019. 

 

 

 

Prerokované dňa 28.10.2019 

 

 

 

……………………….………………………… 

meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy polygrafickej schva-

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

2018/2019. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                               predseda 


