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I. Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Stredná odborná škola polygrafická 

Adresa školy: Račianska 190, 835 26  Bratislava 

Telefónne číslo: 02 / 4920 9220 

Webové sídlo: www.polygraficka.sk 

E-mailová adresa: skola@polygraficka.sk 

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

Telefónne číslo: 02/48 264 111 

E-mailová adresa: podatelna@region-bsk.sk 

 

 

1. Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. 

zástupca riaditeľa školy  pre TV Ing. Judita Földesová, Mgr. Martin Švorc 

zástupca riaditeľa  školy  pre PV Ing. Margita Čížiková 

vedúca ŠJ Bc. Mária Trpkošová 

 

 

2. Rada školy  

 

Rada školy pri  Strednej odborne školy 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 dňa 12.10.2021. 

 

 

3. Členovia rady školy 

 

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

1 Koteková Gabriela, Mgr. predseda pedagogických zamestnancov 

2 Hrabovská Sylvia podpredseda nepedagogických zamestnancov 

3 Mariančik Igor, PaedDr. člen zriaďovateľa 

4 Blubla Peter, Ing. člen zriaďovateľa 

5 Buzáš Peter, Mgr. člen zriaďovateľa 

6 Pilinský Peter, Mgr. člen zriaďovateľa 

7 Kouřilová  Ľubica, Mgr. člen rodičov 

8 Miškolcová Sandra člen rodičov 

9 Januška Martin člen rodičov 

10 Podobeková Judita člen pedagogických zamestnancov 

11 Halasová Zuzana člen žiakov 

 

 

4. Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021  

 

Dňa 27.10.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy ( pre aktuálnu pandemickú 

situáciu per rollam ),  v ktorom riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD., predniesol návrh Správy 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. 

Členom Rady školy bola správa vopred zaslaná e-mailom na preštudovanie. Rada školy 

odsúhlasila znenie Správy. 
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5. Informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy  

 

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: 

- Pedagogická rada  

- Rada školy  

- Rada rodičov  

- Žiacka školská rada 

- Porada vedenia  

- Predmetové komisie 

 

V zmysle pandemickej situácie sa uskutočnili: 

- Porada vedenia  

• 8.9.2020 

• 8.10.2020 

• 23.10.2020 

• 26.5.2021 

• 15.6.2021 

 

- Pedagogická rada: 

• 12.10.2020 

• 26.1.2021 

• 14.2.2021 

• 28.4.2021 

• 23.6.2021 

• 23.8.2021 

 

- Predmetové komisie: 

• 19.11.2020 

 

- Žiacka školská rada: 

• 10.1.2020 

 

Vo všetkých prípadoch sa zasadnutia poradných orgánov riaditeľa školy venovali výchovno-

vzdelávaciemu procesu v čase pandemickej situácie COVID-19. Pokiaľ rokovania 

neprebiehali prezenčnou formou, rokovania prebiehali online. 
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II. Počet žiakov školy za školský rok 2020/2021 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 4 89 8 4 87 7 

2. 4 105 15 4 105 15 

3. 4 95 10 4 95 10 

4. 4 97 6 0 3 0 

Spolu 16 386 39 12 290 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový prehľad počtu žiakov školy (k 31.8.2021) 

Kód a názov  

študijného odboru 

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

médií 
55 7  0 58 4  0 55 10 0 56 3 0 224 24 0 

3446 K grafik tlačových 

médií 
17 2 0 18 1 0 15 0 0 13 1 0 63 4 0 

3457 K operátor tlače 0 0 0 8 0 2 8 1 6 10 2 9 26 3 17 

3431 M 01 polygrafia - 

polygrafická technológia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3431 M 02 polygrafia - 

grafika tlačovín 
15 4 0 23 2 0 18 7 0 18 4 0 74 17 0 

Spolu 87 13 0 107 7 2 96 18 6 97 10 9 387 48 17 
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III. Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
1. Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 
Ročník/odbor Prijaté 

prihlášky 

Počet 

úspešných 

žiakov 

Počet prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

Počet zapísaných 

žiakov  

3447 K - grafik 

digitálnych médií 
183 135 60 0 59 

3446 K - grafik 

tlačových médií 
29 29 19 0 20 

3431 M02 - 

polygrafia-grafika 

tlačovín 

27 27 20 0 15 

3431 M01 - 

polygrafia-

polygrafická 

technológia 

5 5 5 0 0 

3457 K - operátor 

tlače 
3 1 1 0 1 

3436K 00  operátor 

knihárskych 

technológií 

1 1 1 0 0 

 
2. Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 
Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 0                                                         - 

3. 1 
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 

845 32 Bratislava  

4. 0 - 

 

 

IV. Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich 

zameraní v školskom roku 2020/2021 

 
Trieda Študijný odbor, zameranie 

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

 

I. TM 3446 K grafik tlačových médií 

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. TMT 3446 K grafik tlačových médií 

3457 K operátor tlače 

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

IV. TMT 3457 K operátor tlače 

3446 K grafik tlačových médií 

I. G, II. G, III. G, IV. G 3431 M 02 polygrafia - grafika tlačovín 
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V. Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 
1. Koncoročná klasifikácia 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
PSV PVD P N NK 

Priemer 

triedy 
OA/1ž NA/1ž 

I. GMA 27 2 6 18 1 0 2,29 40,19 0,00 

I. GMB 28 0 3 24 1 0 2,71 36,57 0,07 

I. TM 17 1 3 11 1 1 2,60 30,00 0,00 

I. G 15 3 7 5 0 0 1,93 31,33 0,00 

I. ročník 87 6 19 58 3 1 2,38 34,52 0,02 

          

II. GMA 29 0 4 23 2 0 2,51 44,41 0,00 

II. GMB 29 2 4 21 1 1 2,39 43,61 0,50 

II. TMT 26 0 4 22 0 0 2,68 62,50 0,08 

II. G 21 2 3 13 2 1 2,57 22,50 0,75 

II. ročník 105 4 15 79 5 2 2,54 43,26 0,33 

          

III. GMA 27 1 7 18 0 1 2,46 37,77 0,73 

III. GMB 27 6 7 13 0 1 2,11 32,38 0,38 

III. TMT 23 0 1 18 2 2 2,89 44, 14 2,71 

III. G 18 2 3 5 6 2 2,72 57,06 4,44 

III. ročník 95 9 18 54 8 6 2,55 42, 84 2,07 

                  

IV. GMA 28 4 6 18 0 0 2,33 65,43 1,04 

IV. GMB 28 4 5 18 1 0 2,27 46,64 0,00 

IV. TMT 23 0 4 19 0 0 2,41 54,26 2,43 

IV.G 18 2 3 11 2 0 2,37 45,33 0,00 

IV. ročník 97 10 18 66 3 0 2,35 52,92 0,87 

          

ŠKOLA 384 29 70 257 19 9 2,46 43,39 0,82 

 

 

2. Maturitné skúšky 

 

Hodnotená oblasť Počet žiakov 

Počet žiakov prihlásených na MS 101 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 3 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 19 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 96 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné maturitné skúšky 1 

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

 

Predmet 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Zúčastnil

o 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 

literatúra 

100 2 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa  

neuvádza 

- 

úroveň sa neuvádza 

- 

Anglický jazyk 98 1 - - 32,5 20,0 

Matematika 5 0 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa 

 neuvádza 

- 

úroveň sa neuvádza 

- 

 

EČ MS sa zúčastnili 3 žiaci v opravnom termíne. Ostatní žiaci nekonali túto časť MS 

v školskom roku 2020/2021. 

 

 

Výsledky ÚF IČ MS 

 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra - 1 3 100 % 

Anglický jazyk B1 - - - 

Anglický jazyk B2 18 1,56 100 % 

Matematika - - - - 

Teoretická časť odbornej 

zložky 
- - - - 

 

 

ÚF IČ MS sa v školskom roku 2020/2021 zúčastnilo len 18 žiakov z anglického jazyka na 

jazykovej úrovni B2. Ostatní žiaci súhlasili s administratívnym vykonaním ÚF IČ MS. 1 žiak 

konal ÚF IČ MS zo slovenského jazyka a literatúry (opravný termín). 

 

 

Praktická časť MS 

 

Predmet Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Praktická časť MS - - - 

 

 

PČ MS sa v školskom roku 2020/2021 vykonala administratívne. 
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VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

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

zmenám v komunikácii a spôsobe šírenia informácií. Táto skutočnosť je aktuálna aj pre 

pedagogických 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. Tomuto 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 

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

Priebežne sa pokračuje v aktualizácii Školských vzdelávacích programov a učebných 

osnov 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 vyučovanie v odborných predmetoch sa 

zameriava predovšetkým na osvojenie si základných vedomostí z teórie farieb, spracovania 

obrazových a textový prvkov, základov prípravy kopírovacích podkladov a základov 

tlačových procesov, tak aby ich mohol absolvent školy využiť pri rôznych technológiách 

spracovania podkladov pre výrobu tlačovín a pri rôznych technológiách 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 využívala digitálny tlačový stroj Xerox. Tým sa škola 

zaradila v úrovni vzdelávania na štandard zamestnávateľov. 

Škola nemohla v zmysle obmedzení týkajúcich sa COVID-19 usporiadat žiadnu 

medzinárodná súťaž s fyzickou prítomnosťou žiakov. Korešpondenčným spôsobom sa škole 

podarilo zorganizovať medzinárodnú súťaž Black Line Linocut. 

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

pokračovala 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. 

 

 

Pandémia COVID-19 
 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, v súvislosti so šírením respiračného 

ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, prijalo opatrenia a zákazy, ktorých účelom 

bolo zabezpečiť preventívne opatrenia voči šíreniu koronavírusu medzi žiakmi a 

zamestnancami.  

V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si prerušenie vyučovania v školách 

vyžiadalo využívanie dištančných foriem vzdelávania v oveľa vyššej miere. Počas 

výnimočného režimu škola zabezpečila samoštúdium žiakov podľa podmienok 
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a možností prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami 

školy. Opatreniami sa zabezpečilo: 
1. Vedúci zamestnanec pedagogickým zamestnancom prideľoval, kontroloval a riadil prácu z domu. 

2. Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu bol povinný počas celej pracovnej doby byť k dispozícii 

svojmu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi na telefóne alebo e-mailom. 

3. Pedagogickí zamestnanci zadávali, kontrolovali a hodnotili prácu žiakov z domu. 

4. Vzhľadom k zmene formy výchovno-vzdelávacieho procesu sa pedagogickí zamestnanci 

v nepriamej vyučovacej povinnosti pripravovali na pedagogickú činnosť. 

 

Rozhodnutím Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  

a) mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia 

škôl zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,  

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od októbra 2020 do odvolania; 

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 takto:  

 

Žiaci počas vývoja pandemickej situácie s prechádzali na dištančnú formu 

vzdelávania.  

 

 

VII. Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti 

prijímania žiakov na ďalšie štúdium 

 
 Na základe monitorovania zameraného na zistenie uplatnenia absolventov školy, 

môžeme štatisticky vydokladovať ďalšie smerovanie našich absolventov. Monitoring bol 

realizovaný od roku 2019. Otázky kladené respondentom mapovali ich podnet pre štúdium na 

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

absolventov 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 

digitálnym spôsobom komunikácie, ich názory a predstavy o budúcnosti. 

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

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

vykonávanie odbornej praxe u zamestnávateľov. 
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VIII. Počet pedagogických a odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov  
 

Zamestnanci školy spolu 83 

Počet pedagogických 43 

Z toho: 
 

- kvalifikovaní 43 

- nekvalifikovaní 9 

- dopĺňajú si vzdelanie 4 

Počet nepedagogických 40 

Z toho: 
 

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 16 

- škol. kuchyňa a jedáleň 7 

- administratívni pracovníci 10 

- Zamestnanci polygrafickej výroby 7 

Spolu počet zamestnancov SŠ 
83 

 

Z toho pedagogických 
43 

 

 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno Aprobácia 

1. Mgr. Belická Erika  ANJ/RUJ 

2. Mgr. Bodri Boledovičová Petra ANJ/MJ 

3. Mgr. Trajtelová, Jana, PhD. ANJ 

4. RNDr. Čapek Jiří TŠV/ MAT 

5. Ing. Fialová Eva  odborné predmety 

6. Ing. Fӧldesová Judita  odborné predmety 

7. Mgr. Hudec Michal  TŠV, ON 

8. Ing. Soľavová Monika odborné predmety 

9. Ing. Chudá Milena  odborné predmety 

10. Mgr. Jakúbková Henrieta SJL 

11. Mgr. Koteková Gabriela  MAT, FYZ 

12. Bc. Pirošková Dominika ANJ/filozofia 

13. Ing. Kovácsová Monika  odborné predmety 

14. Ing. Kuruc Boris odborné predmety 

15. Bc. Hrádelová Soňa ANJ 

16. Mgr. art. Molnárová Barbora odborné predmety 

17. Ing. Mularčíková Mária odborné predmety 

18. PaedDr. Petrovičová Anna SJL/OBN 

19. Mgr. Pistlová Ľubica, PhD. TŠV 

20. Mgr. Prívozníková Katarína ANJ/RUJ 

21. Mgr. Jurovčíková Tatiana NAV 
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22. Mgr. Švorc Martin SJL/OBN 

23.  Mgr. Rebrová Alena MAT/INF 

24.  Mgr. art. Jankovičová Barbora odborné predmety 

  

 

Zoznam majstrov odbornej výchovy   
 

Por. č. Titul, priezvisko, meno 

1. Ing. Bocková Ružena 

2. Ing. Jurkovič Patrik, hlavný majster odbornej výchovy 

3. Ducký Filip 

4. Bc. Hricišin Štefan 

5. Jelínek Tomáš 

6. Kardošová Helena 

7. Kožík Roman 

8. Kučmová Eva (k 31.5.2021 odchod do dôchodku) 

9. Miklášová Jana (k 30.6.2021 odchod do dôchodku) 

10. Mgr. Pálová Zuzana 

11. Petrík Martin 

12. Podobeková Judita 

13. Ing. Synko Ján 

14. Ing. Škulecová Daniela 

15. Štefík Patrik 

16. Štepnička Peter 

17. Ing. Čížiková Margita, zástupca riaditeľa pre PV 

 

 

IX. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy 
 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2020/2021 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Teoretické vyučovanie 5 

Praktické vyučovanie 4 
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X. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola 

zapojila 

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník Matematický klokan (organizátor - 

Talentída) 

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník THE WORLD AFTER – 

medzinárodná súťaž 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku (online) Záložka do knihy spája školy 

Zborník žiackych prác (najlepšie práce SJL a ANJ) Finančná gramotnosť  

Branding – tvorba reklamného spotu v anglickom 

jazyku 

 

Komiks/story telling  

MY HOMETOWN/THE PLACE WHERE 

I LIVE/STUDY – projekt (ANJ) 

 

TOUR OF THE MAGIC TRIANGLE – projekt (ANJ)  

Vianočná pošta pre seniorov  

School Muffin Day   

Diskusia ♯everyindualmatters (online)  

Diskusia o IT aplikáciách (online)   

Getting to know India (online diskusia)   

Amnesty International (online diskusia)  

Umelá inteligencia (online diskusia)  

Život a krásy Tennessee a U.S.A (online prednáška)   

Plotpoint (online diskusia)  

Riziká biochemického vylepšovania človeka 

z filozoficko-etického hľadiska (online prednáška) 

   

Pracovné možnosti v U.S.A. (online prednáška)  

Vzdelávací systém U.S.A. (online prednáška)  

Konverzačný kurz s anglickým lektorom (online)  

Múzeum Gutenberg  

Divadelné predstavenie The Last Wish (online)  

Bibiana - Najkrajšie knihy Slovenska 2019, Veže do 

neba - exkurzie 

 

SNM – návšteva výstavy   

Copex – odborná exkurzia  

CTP – odborná exkurzia   

KOKA – odborná exkurzia  

Black Line – Linoryt   

Súťaž pre základné školy (grafika, kreslenie)   

Envirovýchova, návrh loga  

Ochrana životného prostredia v Medickej záhrade, 

Hodina kreslenia v Medickej záhrade 

 

Kreslenie a maľba v plenéri  

Grafický dizajn v reklame a Reklamná stratégia s 

grafickými dizajnérmi (prednáška) 

 

Animácie do adventného kalendára  

Animácia na letné prázdniny  

Vianoce v mojej rodine – projekt (ANJ)  
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Inspirational Woman - projekt  

Mother Earth - projekt  

Učiteľ, na ktorého nezabudnem - projekt  

Action Bound (ANJ)  

Športové hry v Medickej záhrade  

Exkurzia na Červený kríž  

Kresba architektúry v exteriéri  

Spoznávanie Bratislavy (hrad a jeho okolie, divadlá, 

historické centrum, pamiatky, príroda) – viacdňové 

akcie 

 

Návšteva Slavína  

Vlastivedná vychádzka - Rača  

Laser - Tag  

Návšteva útulku   

Exkurzia v Botanickej záhrade  

návštevy výstav a exkurzie:  

- Purgina  

ZENIT (kategória web a grafik) – 

školské, krajské, celoslovenské kolo  

súťaž Prázdninová fotografia 2019  

Tvorba sprievodných propagačných tlačovín pre 

medzinárodnú súťaž tlačiarov Print Star 2020 

 

Tvorba sprievodných propagačných tlačovín pre 

medzinárodnú súťaž FOTO brigáda 2020 
 

Tvorba sprievodných propagačných tlačovín pre 

medzinárodný futsalový turnaj  

 

Fotografovanie v exteriéri  

 

 

 

XI. Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

FOTO brigáda 2020 september 2020  Medzinárodná 

fotografická súťaž  

Súťaž sa v dôsledku 

pandemickej situácie 

neuskutočnila. 

Print Star 2020 Jún 2021  Medzinárodnú súťaž 

tlačiarov, v dôsledku 

pandemickej situácie sa 

neuskutočnila. 
Medzinárodný projekt 

Erasmus+, výzva 2019, 

odborná pracovná stáž v 

zahraničí, mobilita 

učiacich sa 

a jednotlivcov 

december 2019 október 2021 Projekt bol v dôsledku 

pandemickej situácie 

predĺžený o 11 

mesiacov. 
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XII. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Škola spĺňa požiadavky na základné vybavenie podľa normatívov priestorového 

a materiálno-technického zabezpečenia pre jednotlivé odbory štúdia. Vybavenie priestorov 

praktického vyučovania zodpovedá aktuálnemu vybaveniu polygrafickými technológiami 

využívanými u zamestnávateľov.  

Škola v záujme čo najužšieho prepojenia s praxou realizovala projekt so zámerom 

zabezpečovať výučbu s používaním najaktuálnejších verzií grafických softvérov určených pre 

tlačové a digitálne spracovanie textov a obrazu. Realizácia rekonštrukcie priestorov mala za 

cieľ zabezpečiť odbornú prípravu žiakov v školských vzdelávacích programoch, 

zodpovedajúcich skupine odborov vzdelávania 34 Polygrafia a médiá, v rozsahu praktického 

odborného vzdelávania s použitím: 

 grafických softvérov Adobe Creative Cloud, 

 softvéru pre kontrolu a editáciu PDF, 

 softvéru pre vyraďovanie tlačových hárkov XMF firmy FUJI potrebných na ovládanie 

CTP. 

Absolvent bude vedieť spracovať textové a obrazové predlohy v programoch Adobe CC 

s najväčším zastúpením u zamestnávateľov, zalomiť publikácie podľa grafického návrhu, 

uzatvárať digitálne dokumenty a publikovať texty a obrázky na internete.  

Škola disponuje aj vybavením, ktoré zodpovedá odporúčanému vybaveniu podľa 

normatívov. Nad rámec normatívu využíva pracovisko produkčnej digitálnej tlače vybavenej 

digitálnym tlačovým zariadením pre farebnú digitálnu tlač s cieľom vybudovať pracovisko so 

zameraním na Print on demand. 

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

rekonštrukcia alebo modernizácia. Realizovali sa iba nutné odstraňovania havarijných stavov 

a obnova strojového vybavenia kuchyne. Budovu školy je potrebné systémovo a komplexne 

rekonštruovať. 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 

vybavené dataprojektormi s interaktívnou tabuľou a využívajú sa na výučbu maturitných 

predmetov slovenský jazyk a cudzí jazyk. Učebne priestorovo zodpovedajú podmienkam 

plnenia tematických 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 financovala nákup multilicencie grafických systémov ADOBE CC 

pre žiakov. Nákup licencie ADOBE CC výrazne posilnil možnosti výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

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

zadaní, alebo v rámci precvičovania získavaných odborných zručností. Budovy TV, PV, 

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

ako aj káblovými rozvodmi počítačovej siete. V priebehu rokov škola systematicky buduje 

káblové rozvody sietí a kamerový systém na ochranu majetku BSK. 

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. 

Telocvične ako celok boli zrekonštruované a dané do užívania v roku 2019. 

Zriaďovateľovi školy bola viacnásobné hlásená potreba výmeny starých okien za plastové 

okná na chodbách a v priestoroch sociálnych zariadení ako aj v ubytovacích bunkách 
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školského internátu na 4 a 5 poschodí a ostatných priestorov na 6 poschodí ŠI. Zriaďovateľ 

školy na internáte školy finančne podporil rekonštrukciu 4 poschodia. 

Zrealizovala obnova rozvodov vykurovania v objekte školského internátu, kanalizačná 

sústava a zdravotechnická voda. 

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

potrebná obnova školského nábytku a zmena rozvodov elektriny v počítačových 

laboratóriách. V roku 2017 bolo ukončené odstraňovanie havarijných stavov v objekte TV a 

ŠI, čím sa zabezpečila rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch školy.  

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 

vyučovania svoj notebook. Pracovisko pre každú skupinu žiakov disponuje minimálne 1 PC 

pracoviskom ako náhrada za pokazený notebook, prípadne pre prípady, keď žiak zabudne 

notebook doma. Všetky pracoviská PV sú vybavené WiFi 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 vybavená programovateľným jednonožovým rezacím strojom Horizon. Škola na 

vlastné náklady zrekonštruovala priestory PV – Digital park. Uvedené priestory sú pre 

výchovno-vzdelávací proces vybavené PC, digitálnym tlačovým strojom Xerox a 

softvérovým vybavením pre vyučovanie. Z vlastných prostriedkov škola kompletne 

vymaľovala priestory haly a pripravila na vyučovanie k 1. septembru 2021.  

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

rekonštrukciu,  

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

vymeniť. Obklady, ktoré boli pri odovzdaní stavby len čiastočne vymenené na severnej strane 

budov, 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. 

Potreba rozsiahlejších opráv bola hlásená súčasnému zriaďovateľovi, ktorým je 

Bratislavský samosprávny kraj. V roku 2017 sa pristúpilo k tvorbe projektovej dokumentácie 

v rámci COVaP. Zo strany BSK bol vykonaný odborný audit stavu rozvodov elektrickej siete, 

ktorý má byť východiskovým materiálom pre rozhodovanie zriaďovateľa. 
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XIII. Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 

o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky (SWOT analýza) 

 
SILNÉ STRÁNKY 

 dlhoročná tradícia výučby 

polygrafických odborov  

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 dobrý obraz školy v odbornej 

verejnosti  

 dlhodobá prax pedagógov 

 technické vybavenie školy 

 viaczdrojové financovanie školy 

 príprava žiakov u zamestnávateľov 

 dlhoročná tradícia polygrafickej 

výroby 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 

absolventov ZŠ 

 vysoká energetická náročnosť budov 

školy 

 nedostatok odborných pedagógov so 

skúsenosťami z praxe 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre inováciu 

učebných dokumentov 

 veľmi dobré podmienky na 

zavádzanie informačno-

komunikačných technológií 

 veľmi dobré priestorové podmienky 

(veľkosťou) pre rozširovanie počtu 

žiakov na PV 

 členstvo školy v profesijných 

združeniach  

 dobrá spolupráca s odbornou 

verejnosťou 

 medzinárodná spolupráca 

 pozývanie odborníkov z praxe 

 tvorba učebných pomôcok 

 

RIZIKÁ 

 väčší počet úväzkových hodín 

v študijnom programe daný skladbou 

učebných plánov  

 nezáujem budúcich žiakov 

základných škôl o ťažiskové profesie 

v polygrafii ako je tlačiar a knihár 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nízky záujem polygrafických 

podnikov pripravovať si pre seba 

odborných pracovníkov na škole 

 zlý postoj zamestnávateľov k SDV 

 nedostatok odborníkov z praxe pre 

skupinu odborov 34 polygrafia a 

médiá 

 neudržateľnosť tempa obnovy 

materiálovo-technického vybavenia 
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Nepovinné údaje: 
 

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
(túto informáciu zabezpečí škola priložením Správy o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok) 

 

 

 

 

 

Aktivity, ktoré škola realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
 

V školskom roku 2020/2021 mali žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do rôznych 

krúžkov, a to v rámci aktivít školského internátu 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, zrealizovali sa divadelné predstavenia pre žiakov, pracovníkov školy, rodičov 

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 

vzdelávacích poukazov.  

 

Názov aktivity Počet žiakov 

Obrázky v pohybe 24 

Slovenčina hrou 25 

Športový krúžok 28 

Čarodielňa 25 

Filmové a divadelné umenie 28 

Talk to me 25 

Umelecká knižná väzba 20 

Easy English 25 

Kreatívna grafika 24 

Zábavná matematika 22 

Fotokrúžok  30 

Tvorme v 3D 21 

Mladý polygraf 30 

Hardware, software 20 
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Spolupráca školy s rodičmi 

 
V školskom roku získavali rodičia informácie o študijných výsledkoch žiakov 

prostredníctvom programu aSc agenda. V priebehu školského roka po dohode s rodičovskou 

radou, 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 

pomocou ISIC karty. 

Počas pandemickej situácie išlo o najefektívnejší spôsob komunikácie s rodičmi 

žiakov. 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské 

kolo 

Celosloven

ské kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

ZENIT  Neuskuto

čnilo sa 

1. miesto 

 

5. miesto 
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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. Martin Švorc, zástupca riaditeľa pre TV 

Ing. Margita Čížiková, hlavný majster odbornej výchovy 

Mgr. Barbora Takáčová, vedúca úseku ekonomických činností 

Mgr. Gabriela Koteková, predseda rady školy 

Alžbeta Plaskurová, sekretariát riaditeľa  
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Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠVVa Š SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Koncepcie školy na roky 2022-2024. 

3. Plánu práce školy SOŠ polygrafickej. na školský rok 2020/2021 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri Strednej odbornej škole polygrafickej. 

6. Ďalších podkladov (uviesť konkrétne) 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 8.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole polygrafickej  odporúča Bratislavskému 

samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy polygrafickej schváliť 

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

2020/2021. 

 

Prerokované dňa  12.10.2021 

 

 

……………………….………………………… 

meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ  Strednej odbornej školy polygrafickej  

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

2020/2021. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                            predseda 


