
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, 
telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje 
o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná odborná škola 

Adresa školy Alexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

Telefón +421 057 44 63258, 44 63259 

E-mail sosvt@sosvt.sk 

WWW stránka www.sosvt.sk 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
Tóth Ľubomír, 
Ing. 

057 44 
63258 

0903 
230 
898 

tothlubomir@centrum.sk 

ZRŠ pre teoretické 
vyučovanie 

Ivančová 
Vlasta, Ing. 

0905 451 
293 

0905 
653 
249 

vlasta.ivancova@gmail.com 

ZRŠ pre praktické 
vyučovanie 

Vagaská 
Ľudmila, Ing. 

0904 621 
390 

0905 
652 
855 

ludmilavagaska@gmail.com 

Vedúca úseku 
technicko-
ekonomických 
činností 

Dudášová 
Zuzana, Ing. 

057 44 
63258 

0905 
653 
196 

hrehova.zuzana@gmail.com 

 

 

 



Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Ing. Dučaiová Jarmila  

podpredseda Mydlová Iveta 

členovia Bc. Tatrayová Mária 

  Madura Štefan 

  Ing. Berta Jozef 

  Ing. Ragan Ján 

  PhDr. Hurná Zuzana 

  Porubän Martin 

  Nadzamová Mária 

  Veliká Jana 

  Sabolová Soňa 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK jazyk a komunikácia - 
Slovenský jazyk a literatúra 

Mgr. Iveta 
Tóthová 

SJL 

PK jazyk a komunikácia - človek 
a spoločnosť 

Mgr. Blažena 
Litvinová 

DEJ, OBN, NBV, SVP, PPU, 
ETV 

PK jazyk a komunikácia - cudzie 
jazyky 

PhDr. Mária 
Kurovská 

ANJ, NEJ, RUJ 

PK matematika a práca s 
informáciami 

Mgr. Ingrid 
Nachtmannová 

MAT, CHE 

PK zdravie a pohyb 
Mgr. Dušan 
Durkaj 

TEV, TSV 

PK odborné vzdelávanie - 
výtvarné predmety 

Mgr. Adela 
Sabovíková 

UZI, ZAF, VPR, PXA, FIK, 
EVC, DVK 

PK odborné vzdelávanie - 
predmety potravinárskeho 
charakteru na úseku TV 

Ing. Ján Hrešan 
PPA, STO, SUR, TPY, TEC, 
TVZ, 

PK odborné vzdelávanie - 
ekonomické predmety  

Ing. Anna 
Hanzelyová 

MVS, MKT, CTO, CFA, EKO, 
EOR, HOK, HPP, HSZ, UCT, 
UCS, INF, VYT 

PK odborné vzdelávanie - 
predmety charakteru služieb 

Ing. Erika Barlová DRT, KZM, ODK, OSL 

PK odborné vzdelávanie - 
predmety potravinárskeho 
charakteru na úseku PV 

Svetlana 
Pisarčíková 

PXA, OVY 



§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte 
detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 353  

Počet tried: 18  

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 31   

I. B 17   

I. C 24   

I. D 19   

II. A 14   

II. B 22   

II. C 17   

II. D 24   

II. E 12   

III. A 17   

III. B 11   

III. C 24   

III. D 18   

III. E 17   

IV. A 23   

IV. B 24   

IV. C 17   

IV. D 16   

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 
strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na 
prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 194 / 144  

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 91 / 81  

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 77 / 59  



Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 92 / 78  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 97 / 69  

 

  SOŠ 

prihlásení 194 

prijatí 168 

% úspešnosti 93% 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ADC ADX ANJ ANJ 1 API BIO CTO CUJ CVM CMO COT CTB CTC CVU 

I. A       2,29                       

I. B       3,06                       

I. C       3                   2,72   

I. D       3,19             2,25     3   

II. A       2,93                       

II. B   1,44   3,14                 3,31 2,5   

II. C 1,76     2,82                   2,12   

II. D 1,92     2,57             1,82     2,62   

II. E       2,88       2,6               

III. A       2,32                       

III. B   1   1,91                   1,73   

III. C   1   3,38                   2,88   

III. D       3,28                       

III. E       2,82                       

IV. A       2,17                       

IV. B       2,67                       

IV. C       3,41                     2,5 

IV. D       3,06                       

 

Trieda CFA DEJ DVK DRT EKL ECF EKO EOR EKX ETE EVC ETV ETV/NBV FIK FYZ 

I. A   2,35 1,5       3,13         1   1,5   

I. B   3,22         3,5         2,5       

I. C             3,24         2,6       

I. D             3,43         3,67       

II. A   2,07 2,21                 1,25   1,64   

II. B   2,18         3,23         1       

II. C             3,35                 



II. D             3,46                 

II. E   1,92         3,5                 

III. A     1,68       1,79             2,11   

III. B             2,45                 

III. C             3,5                 

III. D             3,22                 

III. E             3                 

IV. A     1,39                     1,57   

IV. B 1,6   2,22 2,67     2,8             2   

IV. C 2,18           3,65                 

IV. D 2           3,75                 

 

Trieda HOK HPP HVY HSZ CHE INF IMT KMU KOO KST KAJ KNJ KZM KKS MVS 

I. A         2,61 1,29                   

I. B         3,28 1,5                   

I. C         3,36 1,88   2,6               

I. D         3,29 1,86   2,33               

II. A         2,29                     

II. B         2,91                     

II. C               2,06               

II. D               2,23               

II. E           1                 3 

III. A             2,05                 

III. B                               

III. C               2,5               

III. D               2,33               

III. E               1,76               

IV. A             1,43                 

IV. B             2                 

IV. C                               

IV. D                               

 

Trieda MKT MAT MTE OMO NBE NBG NBI NBV NKZ NML NAM NAN NAS NAV NMO 

I. A   2,9     1 1 1                 

I. B   3,83       1,75 1,67                 

I. C   3 3   1 1 2,08                 

I. D   3,57     1 2,75 2,3                 

II. A   3,07       1 1,38                 

II. B   3,5 2,75     1 1,38                 

II. C   3,71 2,82                         

II. D   3,67                           

II. E   3,75                           

III. A   2,53                       1,95   

III. B   2,82 2,64           2,18             



III. C 3,25 3,42                           

III. D   3,44                           

III. E   3 2,41                         

IV. A                           1,17   

IV. B   2,73 2,73                     2,11   

IV. C   2,94                           

IV. D   3,56                           

 

Trieda NEJ OBN OHO OCH PRX ODK OVY ONA OTB OEV OVN ODH ORG OSL PRO 

I. A   1,84         2,47                 

I. B   2,5   3,67     2,28                 

I. C   2,88       2,07 2,36                 

I. D   3,67         2,29                 

II. A   1,86                           

II. B   2,59   2,6     1,59                 

II. C           1,76 1,76                 

II. D           1,55 2,29                 

II. E 3       1,42                 2,86   

III. A   2,05                           

III. B   2,45         1,64                 

III. C   2,54         2,13                 

III. D             2,78                 

III. E           1,47 2,06                 

IV. A 1,78                             

IV. B 2,69           2,67                 

IV. C 3,1     2,67     1,35                 

IV. D 2,56           2                 

 

Tri
eda 

PI
M 

P
O
G 

P
M
I 

P
V
Y 

PČOZ 
čašník,s
ervírka 

PČOZ 
kozm
etik 

PČ
OZ 
kuc
hár 

PČOZ 
obch. 
praco
vník 

PČ
OZ 
od. 
diz
ajn 

PČOZ 
odevn
íctvo 

PČO
Z 

pro
p. 

graf
ika 

PČO
Z 

spol. 
stra
vov. 

PČOZ 
vl. 

kozm
etika 

PČOZ
od.nš 

PČOZo
d.sp. 

I. A 
1,
63 

    
2,
87 

                      

I. B                               

I. C       
2,
6 

                      

I. D       
3,
44 

                      

II. 
A 

  
1,
79 

                          

II. 
B 

      
2,
08 

                      

II.                               



C 

II. 
D 

    
3,
64 

2,
54 

                      

II. 
E 

                              

III. 
A 

  
1,
84 

                          

III. 
B 

                              

III. 
C 

      
2,
5 

                      

III. 
D 

    3 
2,
78 

                      

III. 
E 

                              

IV. 
A 

                              

IV. 
B 

                              

IV. 
C 

      
2,
64 

                      

IV. 
D 

      
2,
69 

                      

 

Trieda PRN PXA Prezentácia PPA PSY SVP PPU REG RUJ SJL SJL1 SLK KMM SPR STO 

I. A   1,25               2,52       1,1   

I. B                   3,17       2,11   

I. C                   3,32       1,68   

I. D                   3,67       1,95   

II. A   1,29               2,36       1,21   

II. B                   3,23       1,59   

II. C                   2,71       1,47   

II. D                   2,88       2,08   

II. E         1,14         3,67           

III. A   2               2,68       1   

III. B         2,45         2,73       1,27   

III. C                   3,5       1,46   

III. D                   2,5       2,44 3,44 

III. E         1,94         2,88       1,59   

IV. A   1,52             2,29 2,57       1   

IV. B   2,22       1,53     1,91 3,21       1,17   

IV. C 1,91           1,5   2,57 2,82       1,29   

IV. D                 3,29 3,5       1,69   

 

Tried
a 

ST
Z 

SU
R 

SE
E 

TC
K 

TE
A 

TO
B 

TP
Y 

TE
C 

EP
P 

TS
V 

TE
V 

TČOZ 
čašník,servír

ka 

TČOZ 
kozmet

ik 

TČOZ 
kuch

ár 

TČOZ 
obch. 

pracovn



ík 

I. A       1,5 1       
2,9
3 

1,0
4 

          

I. B         
2,7
8 

        
1,0
6 

          

I. C             3,1 3,2   
1,5
9 

          

I. D 
2,6
7 

3,5           
3,3
3 

2,2
2 

1,3
9 

          

II. A       
1,5
7 

      
2,6
4 

  1           

II. B                   
1,2
3 

          

II. C     
1,7
6 

        
3,1
8 

  
1,2
7 

          

II. D 3 
3,2
7 

2,6
7 

      
3,3
8 

3,2
7 

  
1,3
8 

          

II. E     1       3,2     1           

III. 
A 

              
2,6
3 

  
1,0
7 

          

III. 
B 

                  1           

III. 
C 

          
2,3
1 

      
1,0
9 

          

III. 
D 

1,8
9 

2,8
9 

2,1
1 

      
3,5
6 

3   1           

III. E     
1,6
5 

        
2,4
1 

  
1,1
5 

          

IV. A               
2,1
7 

  1           

IV. B               
2,4
4 

  
1,1
7 

          

IV. C           
2,0
9 

  
2,8
2 

  1           

IV. D           
2,6
9 

  3   1           

 

Tried
a 

TČOZ 
odevníctv

o 

TČOZ 
prop. 
grafik

a 

TČOZ 
spol. 

stravo
v. 

TČOZ vl. 
kozmetik

a 

TV
Z 

UC
T 

UC
S 

US
P 

UZ
I 

VL
K 

VL
S 

VP
D 

VY
T 

VP
R 

ZE
K 

I. A                           
1,3
8 

  

I. B         
3,7
2 

                    

I. C                               

I. D                               

II. A                           1,5   



7 

II. B         2,8                     

II. C                               

II. D                               

II. E           3,5     
1,7
1 

2,7
1 

          

III. A                               

III. B                               

III. C         
3,3
8 

3,3
8 

                  

III. D                               

III. E                               

IV. A               1,3               

IV. B               
1,6
7 

              

IV. C         
2,8
3 

                    

IV. D                               

 

Trieda ZAF ZYU ZUP ZAW ZDR 

I. A           

I. B           

I. C       2,6 2,8 

I. D       1,67   

II. A 2         

II. B         2,75 

II. C         2,53 

II. D           

II. E         1,43 

III. A           

III. B         2,64 

III. C           

III. D           

III. E         2,47 

IV. A           

IV. B         2,73 

IV. C           

IV. D           

 

 

 



Prospech žiakov 

Trie
da 

Poč
et 

Vyzname
naní 

Veľ
mi 

dob
re 

Prosp
eli 

Nepros
peli 

Neklasifiko
vaní 

Správa
nie 2 

Správa
nie 3 

Správa
nie 4 

I. A 31 9 9 13 0 0 3 0 0 

I. B 17 0 1 16 0 0 2 8 0 

I. C 24 2 3 19 0 0 1 7 0 

I. D 19 0 0 19 0 0 8 6 0 

II. A 14 4 3 6 1 0 3 0 0 

II. B 22 1 4 17 0 0 1 6 0 

II. C 17 0 2 15 0 0 2 3 0 

II. D 24 0 2 22 0 0 6 10 0 

II. E 12 0 1 11 0 0 0 0 0 

III. 
A 

17 8 4 5 0 0 0 0 0 

III. 
B 

11 3 2 6 0 0 3 0 0 

III. 
C 

24 2 0 20 2 0 1 5 0 

III. 
D 

18 2 0 16 0 0 2 12 0 

III. 
E 

17 1 3 13 0 0 4 3 0 

IV. 
A 

23 7 10 6 0 0 0 0 0 

IV. 
B 

24 2 10 11 1 0 0 2 0 

IV. 
C 

17 1 1 15 0 0 3 1 0 

IV. 
D 

16 0 2 14 0 0 3 4 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

I. A 31 4955 159,84 4831 155,84 124 4,00 

I. B 17 5702 335,41 5062 297,76 640 37,65 

I. C 24 8551 356,29 7566 315,25 985 41,04 

I. D 19 6959 366,26 6609 347,84 350 18,42 



II. A 14 2510 179,29 2410 172,14 100 7,14 

II. B 22 4924 223,82 4651 211,41 273 12,41 

II. C 17 4599 270,53 4174 245,53 425 25,00 

II. D 24 6946 289,42 5923 246,79 1023 42,63 

II. E 12 2359 196,58 2294 191,17 65 5,42 

III. A 17 3002 176,59 2978 175,18 24 1,41 

III. B 11 1717 156,09 1669 151,73 48 4,36 

III. C 24 5470 227,92 5145 214,38 325 13,54 

III. D 18 5283 293,50 4262 236,78 1021 56,72 

III. E 17 3922 230,71 3701 217,71 221 13,00 

IV. A 23 4118 179,04 4118 179,04 0 0,00 

IV. B 24 4713 196,38 4498 187,42 215 8,96 

IV. C 17 2674 157,29 2501 147,12 173 10,18 

IV. D 16 1930 120,63 1769 110,56 161 10,06 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL       

Monitor MAT       

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predme
t 

Úrov
eň 

Poč
et 

(M/Ž
) 

EČ 
priem

er 

EČ 
poč
et 

PFIČ 
priem

er 

PFI
Č 

poč
et 

1 
Úst
na 

2 
Úst
na 

3 
Úst
na 

4 
Úst
na 

5 
Úst
na 

Ústna 
priem

er 

Úst
na 
poč
et 

Anglick
ý jazyk 

B1 64 
(28/3
6) 

60,42
% 

64 
51,09
% 

64 6 23 25 10   2,61 64 

Anglick
ý jazyk 

B2 1 (1/0) 
95,80
% 

1 
100,00
% 

1 1         1,00 1 

Nemeck
ý jazyk 

B1 22 
(4/18
) 

38,25
% 

20 
39,00
% 

20 3 4 9 3   2,63 19 

Praktick
á časť 
odborn
ej 
zložky 

  15 
(0/15
) 

                      

Praktick
á časť 
odborn
ej 
zložky 

  11 (4/7)                       

Praktick
á časť 

  6 (2/4)                       



odborn
ej 
zložky 

Praktick
á časť 
odborn
ej 
zložky 

  32 
(11/2
1) 

                      

Praktick
á časť 
odborn
ej 
zložky 

  6 (3/3)                       

Praktick
á časť 
odborn
ej 
zložky 

  7 (1/6)                       

Praktick
á časť 
odborn
ej 
zložky 

  16 
(15/1
) 

                      

Ruský 
jazyk 

B1 8 (4/4) 
37,09
% 

8 
35,00
% 

8 1 2 4 1   2,63 8 

Slovens
ký jazyk 
a 
literatúr
a 

  93 
(36/5
7) 

44,51
% 

93 
60,87
% 

93 14 26 42 10   2,52 92 

Teoretic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  32 
(11/2
1) 

        20 4 7 1   1,66 32 

Teoretic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  6 (3/3)         2 2 1 1   2,17 6 

Teoretic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  11 (4/7)         1 2 6 2   2,82 11 

Teoretic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  6 (2/4)           1 3 2   3,17 6 

Teoretic
ká časť 

  15 
(0/15
) 

        5 5 2 2   2,07 14 



odborn
ej 
zložky 

Teoretic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  16 
(15/1
) 

        1 5 4 6   2,94 16 

Teoretic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  7 (1/6)         3 1 3     2,00 7 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predme
t 

Úrove
ň 

Poč
et 

(M/Ž
) 

1 
Praktic

ká 

2 
Praktic

ká 

3 
Praktic

ká 

4 
Praktic

ká 

5 
Praktic

ká 

Praktic
ká 

priemer 

Praktic
ká 

počet 

Praktic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  15 (0/15) 5 7 2 1   1,93 15 

Praktic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  11 (4/7) 9 2       1,18 11 

Praktic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  6 (2/4) 3 3       1,50 6 

Praktic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  32 
(11/2
1) 

15 11 3 3   1,81 32 

Praktic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  6 (3/3) 4 2       1,33 6 

Praktic
ká časť 
odborn
ej 
zložky 

  7 (1/6) 4 3       1,43 7 

Praktic
ká časť 

  16 (15/1) 7 4 5     1,88 16 



odborn
ej 
zložky 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, 
zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 8261 M propagačná grafika, 6445 K kuchár   

I. B 6442 K obchodný pracovník   

I. C 6456 H kaderník, 6489 H hostinský, hostinská   

I. D 2964 H cukrár, 6445 H kuchár   

II. A 8261 M propagačná grafika   

II. B 
6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka, 6446 K 
kozmetik 

  

II. C 6456 H kaderník   

II. D 6489 H hostinský, hostinská, 2964 H cukrár   

II. E 6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika   

III. A 8261 M propagačná grafika   

III. B 6446 K kozmetik   

III. C 6442 K obchodný pracovník, 6445 K kuchár   

III. D 2964 H cukrár, 6489 H hostinský, hostinská   

III. E 6456 H kaderník   

IV. A 8261 M propagačná grafika   

IV. B 8261 M propagačná grafika, 6446 K kozmetik   

IV. C 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka   

IV. D 6445 K kuchár   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 45 16     

DPP 1       



Znížený 
úväzok 

1       

ZPS   5     

Na dohodu 5       

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   33   

majstrov OV   14   

spolu   47   

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 
zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 7 2 

2.kvalifikačná skúška 1 7 

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné 1   

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

1. MLADÝ MODERÁTOR  

23. 10. 2015 sa v Prešove konalo krajské kolo v moderovaní. Našu školu 
reprezentovali žiaci z odboru propagačná grafika - Ján Benčík, Tamara Lukačinová z 
III. A - bez umiestnenia a Klaudia Tömöryová zo IV. A, ktorá získala 1. miesto a 
postúpila do celoštátneho kola. Súťaže sa zúčastnila Mgr. Antónia Dančová.  

Celoštátne kolo moderátorskej súťaže sa konalo 26. 11 - 27. 11. 2015 v Banskej 
Bystrici. Súťaže sa zúčastnil Mgr. P. Križovenský so žiačkou IV. A Klaudiou 
Tömöryovou z odboru propagačná grafika, ktorá nezískala žiadne ocenenie. Žiačku 
pripravovala Mgr. Antónia Dančová.  



2. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

1. 4. 2016 - sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde našu školu 
reprezentovali Klaudia Tömöryová, ktorá získala 2. miesto a Milan Kurovský zo IV. A, 
ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola, ktoré sa konalo 19. 4. 
2016 v Prešove. Tu sa umiestnil na 3. mieste. Žiaka pripravovala Mgr. Antónia 
Dančová.  

3. HOROVOV ZEMPLÍN 2015  

12. novembra 2015 sme sa zúčastnili 39. ročníka súťaže v umeleckom prednese 
poézie Horovov Zemplín v Michalovciach. V IV. kategórii B skupiny žiaci stredných 
odborných škôl našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka odboru propagačná grafika 
Milan Kurovský a Klaudia Tömöryová, ktorí tentoraz nezískali žiadne ocenenie. Na 
súťaž ich pripravovala Mgr. Antónia Dančová.  

4. VANSOVEJ LOMNIČKA  

7. marca 2016 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku v spolupráci s Okresnou 
organizáciou únie žien Slovenska vo Vranove nad Topľou uskutočnil 49. ročník 
festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Víťazkou sa 
stala žiačka IV. A odboru propagačná grafika Klaudia Tӧmӧryová a postúpila do 
krajského kola, ktoré sa konalo 19. marca 2016 v Bardejove, kde sa na prvých 
miestach neumiestnila.  

5. BIBLICKÁ OPLYMPIÁDA  

12. 3. 2016 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnila Mgr. M. 
Turčaníková a žiaci M. Sobota z I. A, B. Bačovčin a K. Balogová z III. A. Tu sa 
umiestnili na 1. mieste a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 13. 4. 2016 v 
Prešove, kde nás vzorne reprezentovali.  

6. SOČ  

Dňa 8. 4. 2016 sa konalo krajské kolo SOČ v priestoroch Spojenej školy v Sabinove. 
Súťaže sa zúčastnilo 189 súťažiacich žiakov v 17 - tich kategóriách. Našu školu 
reprezentovali Mária Sopková a Tamara Lukačinová, žiačky 3. A triedy odbor 
propagačná grafika. Žiačky súťažili v v odbore pedagogika, psychológia a sociológia s 
prácou „Násilie v rodinách“, bez umiestnenia.  

7. PANGEA  

Žiaci 1. - 3. ročníka študijných odborov sa zapojili do matematickej súťaže PANGEA. 
Z 1. ročníka - 10 žiakov z triedy 1. A a 1. B - najúspešnejší riešiteľ: Mariščáková 
Alexandra (54,17%) - 1. A pg, z 2. ročníka - 2 žiačky z triedy 2. A - najúspešnejší 
riešiteľ: Vaľovčíková Mária (28%) a z 3. ročníka - 9 žiakov z triedy 3. A a 3. C - 
najúspešnejší riešiteľ: Lorinc David (40%) - 3. A pg.  



Zo zúčastnených žiakov do finálového kola žiaľ nepostúpil nikto.  

8. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU  

11. 12. 2015 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde sa na 1. 
mieste umiestnil Milan Kurovský zo IV. A a postúpil do obvodného kola, ktoré sa 
konalo 14. 1. 2016 na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde taktiež 
obsadil 1. miesto. Tým sa automaticky kvalifikoval na postup do krajského kola, ktoré 
sa konalo 10. 2. 2016 v Prešove, kde sa umiestnil na 1. mieste. 22. - 23. 2. 2016 sa 
konalo v Bratislave celoštátne kolo olympiády v ANJ, ktorého sa M. Kurovský pre 
chorobu nezúčastnil.  

9. JAZYKOVÝ KVET  

5. 4. 2016 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže Jazykový kvet. Našu školu 
reprezentovali žiaci Milan Kurovský zo IV. A v ANJ a Viktória Kovaľová, tiež zo IV. A v 
RUJ. Milan Kurovský obsadil v krajskom kole 1. miesto a postúpil do celoštátneho 
kola, ktoré sa konalo 13. 5. 2016 v Trnave. Tu obsadil krásne 2. miesto.  

10. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE  

SOŠ sa pravidelne zúčastňuje rôznych športových súťaží organizovaných MŠ SR. V 
tomto školskom roku sme absolvovali tieto súťaže:  

Dátum Súťaž Kto Disciplína Umiestnenie Typ súťaže  

2. 10. 2015 Cezpoľný beh CH - družstvo Antuš M. 1. miesto  

Sabol Š. 2. miesto  

Soták J. 1. miesto Obvodné kolo  

D - družstvo Džubáková V.  

Porubänová M.  

Ritochová Z. 3. miesto Obvodné kolo  

11. 2. 2016 Basketbal  

CH - družstvo 3. miesto Obvodné kolo  

12. 2. 2016 Basketbal  

D - družstvo 3. miesto Obvodné kolo  

4. 3. 2016 Futsal CH - družstvo 2. miesto Obvodné kolo  



22. 3. 2016 Volejbal  

CH -družstvo 3. miesto Obvodné kolo  

23. 3. 2016 Volejbal  

D - družstvo 2. miesto Obvodné kolo  

22. 4. 2016 Futbal CH - družstvo 2. miesto Obvodné kolo  

11. VIANOČNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM  

Dňa 9. decembra 2015 sa na pôde Obchodnej akadémie konal IX. ročník Vianočného 
veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 11 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 4 hosťujúce 
cvičné firmy z Vranova nad Topľou, Košíc a Prešova. Veľtrhu sa zúčastnili dve cvičné 
firmy pôsobiace na našej škole, Erik Karchňák, f.o. - Reštaurácia U Východniara (Mgr. 
B. Baranová) a Gazela, s. r. o. (Ing. K. Demčáková).Súťažilo sa v deviatich 
kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé kategórie spolu pre školské a hosťujúce 
cvičné firmy.  

Naše cvičné firmy nás reprezentovali veľmi dobre. Cvičná firma Erik Karchňák, f.o. - 
Reštaurácia U Východniara medzi všetkými zúčastnenými cvičnými firmami získala 
ocenenie - Najlepší katalóg.  

12. SÚŤAŽ STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV  

V krajskom kole súťaže Prešovského samosprávneho kraja, získal náš školský časopis 
Dubkáčik 2. miesto v hlavnej súťažnej kategórii. Vyhodnotenie sa konalo 19. 
novembra 2015 v Knižnici P.O. Hviezdoslava.  

13. TRIENÁLE PLAGÁTU V TRNAVE  

17. októbra 2015 sa konal 9. ročník medzinárodnej prehliadky najlepších plagátov z 
celého sveta. Našu školu úspešne reprezentovala Viktória Kovaľová zo IV. A, odbor 
propagačná grafika, ktorá získala 1. miesto v kategórii najlepší stredoškolský plagát.  

14. TEXTILNÁ TVORBA 2015 Kremnica  

- v celoslovenskej súťaži neprofesionálnych výtvarníkov získala Petrana Dubinová zo 
4.A triedy v kategórii Šperk - odevný doplnok 1. miesto s kolekciou Nuno colors.  

15. FOTO VRANOV 2016  

V okresnej súťaži neprofesionálnej fotografickej tvorby FOTOVRANOV 2016 sa 
nestratili ani študenti odboru propagačná grafika SOŠ, A. Dubčeka vo Vranove, ktorí 
sa so svojimi fotografickými prácami umiestnili nasledovne - vo farebnej fotografii: 2. 
miesto - Jana Rudíková za fotografiu Žltý deň, 2. miesto - Natália Peštová za 
fotografiu Levitácia, 3. miesto - Jakub Ševčík za fotografie Peace I, Peace II, diplom 



získala - Miriama Magurová za fotografiu Letom, svetom, Lucia Novotňáková a Marta 
Rudzíková za kolekciu fotiek Stretnutie s krásou, Ľahkosť bytia, Symbióza, Pomaly 
ďalej zájdeš, Petrana Dubinová za ČB fotografiu Pohľad do duše.  

16. NAŠI SUSEDIA - Zvieratá veľké a malé  

- v silnej konkurencii medzinárodnej súťaže v poľskom Rzeszowe získala v III. 
kategórii čestné uznanie Lucia Jacková žiačka 3.A triedy. Do putovnej výstavy boli 
zaradené aj výtvarné práce ďalších našich žiakov a to: Júlie Legdanovej, Veroniky 
Višňovskej, Lucie Jackovej, Viktórie Kovaľovej a Dávida Štecáka.  

17. MÓDNA LÍNIA MLADÝCH  

Dňa 15.4.2016 sa v Parku kultúry a oddychu v Prešove konal 11. ročník Módna línia 
mladých 2016. 500 súťažiacich modelov v 8 kategóriách prišli predviesť žiaci z 18 
škôl. Z toho 12 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, 2 z Ukrajiny a 1 škola z Poľska.  

SOŠ, A. DUBČEKA vo Vranove n/T reprezentovali žiačky Dubinová Petrana 4. A, 
Kovaľová Viktória 4. A, Sabolová Soňa 4. A, Tomorová Klaudia 4. A, Lukačinová 
Tamara 3. A a Sopková Mária 3. A v troch kategóriách. Módne doplnky, Spoločenské 
odevy a Vychádzkové odevy.  

18. MOJE (NE)ISTOTY  

vo výtvarnej a fotografickej súťaži pre žiakov Prešovského samosprávneho kraja pod 
záštitou predsedu PSK Petra Chudíka získal žiak 3.A triedy Dávid Štecák 3. miesto v 
kategórii stredných škôl.  

19. KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV  

VIII. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej a fotografickej tvorby žiakov stredných 
škôl v Nižnej, s podtitulom Spektrum mladosti, vyhlásenej Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, bol úspešný pre Jakuba Ševčíka, ktorý obsadil 2. miesto 
v kategórii fotografia s prácou Do tretice dačo iné?1-2  

20. CINEAMA 2016  

v krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby usporiadanej 
Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku získali Ján Benčík s filmom 
Lyžiarsky výcvik Vernár a Dávid Lörincl s filmom Bad Dream zhodne 3. miesto a 
zároveň postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 3. - 5. júna 2016 v MLYNY 
CINEMAS v Nitre.  

21. EURÓPA V ŠKOLE  

- v 63. ročníku medzinárodnej súťaže, gestormi ktorej sú: Rada Európy, Európsky 
parlament a Komisia Európskej únie, a na Slovensku prebieha jej 24. ročník za stálej 
podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sa 



celoštátnou víťazkou stala Júlia Legdanová študentka 3. ročníka odboru propagačná 
grafika s výtvarnou výpoveďou „Odkaz mojich predkov som ja“.  

22. EUROCUP JUNIOR 2015  

11. - 12. novembra 2015 sme sa v Prešove zúčastnili 23. ročníka medzinárodnej 
barmanskej súťaže, v ktorej našu školu reprezentoval Roland Regec, žiak IV. C 
odboru čašník, servírka a umiestnil sa na 2. mieste. Zároveň získal 1. miesto za 
najlepšiu techniku v zlatom pásme a tak získal titul absolútny víťaz.  

Matúš Demčák, tiež žiak IV. C odboru čašník, servírka sa umiestnil v striebornom 
pásme a ako družstvo získali obaja 2. miesto.  

23. GORAL MASTER CUP 77  

28. 1. 2016 sme sa v Bratislave zúčastnili celoslovenskej barmanskej súťaže s 
medzinárodnou účasťou. Našu školu znova reprezentovali žiaci IV. C, odboru čašník, 
servírka Roland Regec, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme - 4. miesto v celkovom 
poradí a Matúš Demčák v striebornom pásme.  

24. CASSOVIA CUP 2016  

21. 3. - 23. 3. 2016 sa v Košiciach konal 10. ročník celoslovenskej barmanskej súťaže 
s medzinárodnou účasťou, v ktorej našu školu reprezentovali Roland Regec, žiak IV. 
C odboru čašník, servírka, tentokrát bez umiestnenia a žiačka II. B odboru čašník, 
servírka Dominika Paková, ktorá sa v súťaži sa umiestnila v zlatom pásme.  

25. DARČEKOVÉ BALENIE  

22. 3. 2016 sa v Bratislave konal 13. ročník celoštátnej súťaže v darčekovom balení s 
medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl. Našu školu vzorne 
reprezentovala žiačka III. C odboru obchodný pracovník Monika Porubänová.  

26. MLADÝ TVORCA 2016  

V dňoch 26. 4. - 28. 4. 2016 sme sa v Nitre zúčastnili 24. ročníka celoštátnej 
predajno - prezentačnej výstavy stredných odborných škôl. V kategórii Najlepší 
stánok získali odbory obchodný pracovník a propagačná grafika 1. miesto. Tieto 
odbory reprezentovali našu školu aj v kategóriách Top výrobok a Cena za inováciu.  

27. FOURFEST EUROAKADEMIK GASTRO  

9. júna 2016 sa v Banskej Bystrici konali medzinárodné majstrovstvá 
Banskobystrického kraja v zručnostiach žiakov stredných odborných škôl. Našu školu 
reprezentovali Roland Regec a Dominika Paková. Obaja boli veľmi úspešní a po 
perfektne namiešanom drinku, krásnej prezentácií a vystupovaní získal Roland prvé 
miesto a Dominika cenu sympatie. V kategórii čašníci bola súťažná téma: Slávnostná 
tabuľa /výrez/ pre dve osoby - téma: „HOBBY“. Pripravovali ju študentky 2. ročníka 



odboru čašník Valéria Habinová a Kristína Orosiová. Pripravili si tabuľu z prostredia 
jachtárov a milovníkov lodných plavieb. Súčasťou bolo aj obhájenie tabule pred 
porotou vrátane správne zvoleného menu k tabuli. Týmto dievčatá porotu presvedčili 
a tá im udelila mimoriadnu cenu za „najkreatívnejšiu slávnostnú tabuľu“.  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Najvýznamnejším podujatím tohto druhu bol tradičný deň otvorených dverí, ktorého 
cieľom je prezentovať na verejnosti výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, 
voľnočasové aktivity a materiálno-technické podmienky, v ktorých výchova a 
vzdelávanie žiakov prebieha. Na príprave a zdarnom priebehu sa podieľali všetky 
predmetové komisie.  

Ďalšími tradičnými a úspešnými podujatiami boli vernisáž a výstava fotografií s 
názvom Inšpirácie a výstava prác žiakov umeleckých odborov s názvom Farebné 
premeny.  

Škola popri výchovnovzdelávacej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť:  

- výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov  

- pohostinská činnosť  

- kozmetické služby  

- kadernícke služby  

- obchodná činnosť  

- Živnostenský list na vykonávanie predmetných činností vydal Obvodný úrad 
živnostenského podnikania vo Vranove nad Topľou.  

Celoročne sú k dispozícii zákazníkom:  

- spoločenské zariadenie Oáza - s kapacitou 150, resp.70 miest s možnosťou 
objednávky rôznych spoločenských, rodinných i firemných podujatí.  

- cukrárska výroba - výroba cukrárskych výrobkov na objednávku  

- kadernícky salón - zabezpečuje komplexné kadernícke služby  

- kozmetický salón - zabezpečuje komplexné kozmetické služby  

V novembri bol konaný večierok pre prvákov - uchaľák - uvítanie prvákov staršími 
spolužiakmi.  

SOŠ je otvorenou školou - je vzdelávacím, kultúrnym, športovým a spoločenským 
centrom verejnosti - komunity regiónu.  



§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika  

A) Dlhodobé  

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Moderné 
vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety. Oba 
projekty prebiehajú na škole už tri školské roky, v ich kontexte bola škola vybavená 
digitálnou technikou a uskutočnili sa školenia pre vybraných učiteľov.  

2. Riadenie stredného odborného vzdelávania - v rámci projektu boli doteraz 
preverované materiálne a technické podmienky na vyučovanie jednotlivých 
študijných a učebných odborov a nastavené indikátory hodnotenia niektorých 
výchovnovzdelávacích výsledkov školy, napríklad maturitných skúšok. Hodnotení sme 
ako vyhovujúci.  

3. Erasmus+  

Odborné stáže žiakov v Budapešti v termíne od 12. 2. 2017 do 5. 3. 2017 s dotáciou 
viac ako 30.000 €  

B) Krátkodobé  

1. Grafické systémy - nepodporený  

2. Enviroprojekt - nepodporený  

3. Telocvičňa - 1.200 € na nákup pomôcok pre telesnú a športovú výchovu.  

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:  

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17. 6. - 18. 6. 2013  

Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia na záverečných skúškach v strednej odbornej 
škole.  

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 



Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie  

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a 
pod.)  

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami  

- stručnú analýzu súčasného stavu  

- potreby a pripravované plány  

 

Materiálno technické zabezpečenie  dielne pre odbor krajčír: - šijacie stroje rôzne druhy 

 polohovacie stoly, žehliaci aparát, lis, remosy, vyšívací automat, dierkovací stroj, stoličky 

 Materiálno technické vybavenie  odbornej učebne pre odbor obchodný pracovník: 

 predajné pulty, regály, digitálna váha, registračná pokladňa, chladnička, počítač s tlačiarňou,  

nástenky,  vzorníky, lavice, tabuľa, stoličky, propagačný a baliaci materiál, aranžérsky 

materiál a drobné náradie, etiketovacie kliešte 

                       

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor cukrár: 

 pracovné  stoly, 2 chladiace zariadenia, chladiaci box s regálmi, konvektomat, 2 roboty, 10 

ručné šľahače, váha, cukrárske trojtrúbové pece, formy na pečenie, drobný inventár, malý 

robot na 5 l šľahanej hmoty, počítač s pripojením na internet a tlačiarňou, 3D formy, 

perličkovač, formy na ozdoby 

Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor hostinský: 

učebňa pre prvý ročník -  kuchynská časť : 

kuchynská linka, chladnička, mraznička, 2 sporáky plynový aj so sklokeramickou doskou, 

ponorný mixér, pracovné stoly, kuchynský robot, mikrovlnná rúra, váhy, varná kanvica, riady, 

pekáče, drobný inventár, kuchynské náradie, konvektomat 

stolovacia miestnosť: 

10 reštauračných stolov, 50 stoličiek, barový pult, porcelánový inventár, sklenený inventár, 

podnosy, tácky, misy, šálky na polievku, textilný inventár 

2. učebňa:      - kompletne vybavená kuchyňa pre reštauračnú činnosť –  Marína  



 2 sporáky, chladnička, mraznička, mikrovlnná rúra, gril platňa, fritéza, kuchynský riad, 

pracovné stoly 

stolovacia časť :  

chladiaca vitrína, stoly, stoličky, barový pult, presklené vitríny, barové stoličky, kávovar, 

kompletný inventár na stolovanie 

miestnosť pre barmanov: - výrobník ľadu, barmanský kufrík, inventár pre barmanov 

reprezentačný inventár – obrusy na slávnostné stolovanie, porcelán, sklenený inventár,                                          

príbory, ikebany, oddeľovacie paravány 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kaderník, ktorých 

súčasťou je aj kadernícky salón: 

4 pracovné stoly, 4 zrkadlá, paravány na predelenie priestoru, 2 umývadlá, 4 sušiče na vlasy, 

klimazón,  infrazón, parná helma, helmy na sušenie, žehličky, kulmy na vlasy, cvičné hlavy, 6 

stoličiek, 1 detská stolička, registračná pokladňa, uteráky, drobné pomôcky a pracovné 

náradie, antistatické náradie, kontúry 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kozmetička:  

kozmetické ležadlá,  taburetky, kozmetické stolíky, lavice, stoličky, kozmetické kreslá, kreslo 

na pedikúru, stoly pre manikúru, recepčný pult, prístroje: skin-scrubber, ultrazvuk, laser 

digitálny, laser tužkový, ozonizér, žehlička na vrásky Nuskin, ohrievače voskov, ohrievač 

parafínov, sterilizátor, chladnička , naparovače, kozmetické náradie, kozmetické prípravky 

     

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1.m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Škola - prenesené kompetencie  

Dotácie za obdobie: september - december 2015 369 866 €  

január- august 2016 704 807 €  

Dotácie na školský rok 2015/2016 1 074 673 €  

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov  



Rodičovská rada pri SOŠ v školskom roku 2015/16 prispievala žiakom na účasť na 
rôznych súťažiach (štartovné, cestovné výdavky), poskytli príspevok žiakom na 
lyžiarsky zájazd a tiež na skrášľovanie školského prostredia. V prípade spôsobenej 
škody zavinenej žiakmi úmyselne boli vyzberané finančné prostriedky iba v sume 
zistenej škodovej udalosti.  

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 
použitia v členení podľa financovaných aktivít  

V školskom roku 2015/2016 bolo škole pridelených 8843,00€ na vzdelávacie poukazy. 
Z toho na odmeny pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti a 
nákupy materiálu potrebného na zabezpečenie krúžkovej činnosti.  

Rozpis použitých finančných prostriedkov  

- odmeny a poistné 6013,00 €  

- materiálne zabezpečenie 2830,00 €  

Spolu 8843,00 €  

Finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti boli použité v 
nasledovnom členení:  

Čerpanie VP za obdobie IX. - XII./2015  

Názov krúžku použitie eur  

Internetový krúžok I kazety, myš optická, pamäť. karty 73,00  

Internetový krúžok II SONY CD, MYS, KAZETY 42,20  

Matematické cvičenia pozn. blok, USB, obaly, pera 69,10  

Matematický krúžok euroobaly, kazety, popisovače, blok 57,60  

Maturita ANJ kniha, perá, blok, špendlíky 30,70  

Maturita z NJ bez stresu papier, pera, rýchloviazače, obaly, 26,90  

Matur. seminár zo SJL 1 knihy - 46,10  

Mat. seminár zo SJL 3 perá, popisovače, zošity, ceruzy, knihy, učebnice 111,40  

Školský časopis diár, USB kľúč 19,20  

Športové hry hokejky 42,20  

Umelecká tvorivosť vlna, nite, ihly, dúhy, lepidlo, bižutéria 88,30  



Barmanský krúžok džúsy, sirupy, pyré, kokos. mlieko, potraviny, ovocie, bylinky, 
126,70  

Folklór prámiky, stuhy, nite, kvety 65,30  

Gastro krúžok potraviny, ovocie, zelenina 65,30  

Krôčiky k zručnostiam stuhy, umelé kvety, koráliky, pierka 61,40  

Mladí kuchári papier na pec., potraviny, stierka, 96,00  

Necht. design a vizáž pilníky, lepidlo, farby, gély, 53,80  

Tvorivosť stuhy, servítky, tkanina, pero, 34,80  

CELKOM 1110,00  

Čerpanie VP za obdobie I. - VI./2016  

Názov krúžku použitie Eur  

Internetový krúžok I. tonery 113,10  

Internetový krúžok II. komponenty PC 65,50  

Matematické cvičenie obaly, fixky, perá, karisblok 107,10  

Matematický krúžok kazety, papier, perá, ceruzky 89,30  

Maturita ANJ I. rýchloviazač, papier, farby 47,60  

Maturita z NJ bez stresu kancelárske potreby 41,70  

Mat. seminár z SJL I. Knihy, kancelárske potreby 71,40  

Mat. seminár z SJL III. kancelárske potreby 172,00  

Školský časopis výkres, perá, lepidlo, zošit 29,80  

Športové hry basketb. lopta 65,50  

Umelecká tvorivosť farby, lepidlo, pastelky, časopis Burda 136,90  

Barmanský krúžok I. ovocie,časopis Dobré jedlo, ovocie, káva, džús, bylinky 196,40  

Folklór šatovky, zips, streč, krajka, flauš, úplet 101,20  

Gastro krúžok potraviny, ovocie, zelenina 101,20  



Krôčiky k zručnostiam stuhy, vrúbkovaný papier, servítky 95,20  

Mladí kuchári potraviny, ovocie, zelenina, mäso 148,80  

Necht.design a vizáž gély, pilník, lepidlo 83,30  

Tvorivosť stuha, látka, far.papier 54,00  

CELKOM 1720,00  

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich požitia v členení podľa 
finančných aktivít  

- žiadne  

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

Podnikateľská činnosť  

SOŠ vykonáva podnikateľskú činnosť na základe Živnostenského listu od roku 2006 
č. OŽR -R/2006/00343-2/CR1 v oblasti:  

Pohostinská činnosť  

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov  

Kozmetické služby  

Holičstvo a kaderníctvo  

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných činností  

Objem tržieb za rok 2015 dosiahol výšku 183 364 €, náklady boli vo výške 182 
739,51 € dosiahnutý hospodársky výsledok zisk 624,49 €.  

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere 
rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho 
plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

V školskom roku 2015 - 2016 si škola vo svojom koncepčnom zámere vytýčila túto 
úlohu:  

Odbornú prípravu v študijných a učebných odboroch aktualizovať v súlade s trendmi 
ekonomického rozvoja štátu, v súlade s požiadavkami žiakov a rodičov.  



Vyhodnotenie: Úloha sa priebežne plní.  

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a 
oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

SWOT analýza  

Silné stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:  

Vonkajšie vzťahy:  

- dlhodobá tradícia stredoškolského odborného vzdelávania zabezpečená právnymi 
predchodcami školy, ktorými boli Stredné odborné učilište a Stredná priemyselná 
škola odevná vo Vranove nad Topľou,  

- jediná stredná škola v regióne Vranova, ktorá má vo svojej pôsobnosti učebné a 
študijné odbory v oblasti obchodu, odevníctva, spoločného stravovania a umelecké 
odbory,  

- výhodná strategická poloha školy v centre mesta, v blízkosti školy sídlia orgány 
miestnej samosprávy a štátnej správy a ďalšie stredné školy,  

- dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektami v regióne, k najväčším patria 
obchodné reťazce Tesco a Jednota.  

Riadiaca činnosť:  

- vysoké pracovné nasadenie všetkých vedúcich zamestnancov,  

- dlhodobo jasné zámery v stratégii napredovania pracovísk praktického vyučovania,  

- vysoký záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o odbory kaderníčka, kozmetička, 
hostinský, propagačná grafika a obchodný pracovník,  

- funkčné poradné orgány na škole.  

Personálna oblasť:  

- stabilizovaný kolektív zamestnancov s vysokým stupňom kvalifikácie, s perspektívou 
ďalšieho rozvoja,  

- záujem zamestnancov o všetky formy ďalšieho vzdelávania,  

- vysoká počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov.  



Výchovnovzdelávací proces:  

- pomerné zastúpenie chlapcov a dievčat na škole.  

- vysoká intentiza zabezpečenia odborného výcviku žiakov formou produktívnej 
činnosti žiakov,  

- výborné výsledky dosiahnuté na regionálnych a celoslovenských súťažiach v 
odboroch propagačná grafika, kozmetik, obchodný pracovník, kuchár, čašník, cvičná 
firma, kaderníčka, prednes poézie a prózy,  

- bohatá záujmová činnosť - vysoká zainteresovanosť žiakov do záujmového 
vzdelávania, aktivity aj mimo vzdelávacích poukazov,  

- netradičné formy vyučovania - simulácia obchodnej činnosti prostredníctvom 
aktívnej cvičnej firmy.  

Materiálno - technické zabezpečenie a ekonomika školy:  

- každoročné kapitálové investície z vlastných, či iných zdrojov na technický rozvoj a 
údržbu školy,  

- pravidelné investície do výpočtovej techniky a zariadenia pracovísk praktického 
vyučovania,  

- finančná spoluúčasť rodičovskej rady na dohodnutých programoch,  

- priebežné zabezpečovanie odbornej literatúry a odborných časopisov pre všetky 
študijné a učebné odbory,  

- celkový vysoký počet žiakov školy priaznivo vplýva na normatívne financovanie 
SOŠ.  

Slabé stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:  

Vonkajšie vzťahy:  

- slabá informovanosť verejnosti o existencii novej školy,  

- nedostatočná propagácia študijných a učebných odborov na verejnosti,  

- nedostatočná propagácia úspechov školy.  

Riadiaca činnosť:  

- rôznorodosť študijných a učebných odborov neumožňuje príjmať rovnaké opatrenia 
na zabezpečenie prevádzky pracovísk PV, či hodnotenie ich efektívnosti,  



- nie je využitá kapacita stravovacieho zariadenia zo strany žiakov i zamestnancov 
školy,  

- neustále sa znižuje záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o študijné a učebné 
odbory odevného zamerania.  

Výchovnovzdelávací proces:  

- neustále sa zvyšuje počet neprospievajúcich žiakov,  

- neustále sa zvyšuje počet žiakov s výchovnými problémami,  

- zvyšuje sa počet žiakov zo sociálne odkázaných rodín, ktorí si nezabezpečujú 
potrebné pomôcky pre ich cenovú nedostupnosť,  

- znižuje sa vedomostná úroveň žiakov, ich vedomosti nezodpovedajú známkam zo 
ZŠ,  

- vedomé poškodzovanie a ničenie majetku školy niektorými žiakmi.  

Materiálno - technické zabezpečenie a ekonomika školy:  

- rôznorodosť učebných a študijných odborov kladie vysoké nároky na zabezpečenie 
výchovnovzdelávacieho procesu,  

- neustále zvyšovanie cien vstupov - energií a vody, potravín, spotrebného materiálu 
a pod. zvyšuje finančnú náročnosť na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu 
a služieb pre verejnosť,  

- klesá produktívna činnosť v odevnej výrobe z dôvodu znižujúceho sa počtu a kvality 
žiakov v odboroch tohto zamerania.  

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon 
povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich 
úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Prijatí na nadstavbové alebo pomaturitné štúdium  14 

Prijatí na VŠ 23 

Prijatí do zamestnania 50 

Evidovaní na úrade práce 28 

Nezistení 12 

Celkový počet absolventov za školský rok 2015/2016 127 



§ 2. ods. 2 a Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
v škole 

Psycho- hygienické podmienky 

Psycho- hygienické podmienky sú zabezpečené rozvrhom hodín a to 
striedaním ťažších predmetov s ľahšími, prestávkami medzi hodinami.  

V rámci psychohygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre 
žiakov: odbúravanie stresu vo vyučovacom procese, eliminovanie hluku počas 
prestávok, vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania, 
zabezpečenie štruktúry rozvrhu so striedaním záťažových a výchovných predmetov, 
príjemné pracovné prostredie v triedach, čistota pracovného prostredia. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Internetový krúžok I - Ing. J. Novická  

V krúžku pracovalo 19 žiakov.  

Žiaci v tomto krúžku pri práci s Internetom získavali teoretické a praktické informácie.  

Učili sa vyhľadať potrebné informácie, orientovať sa na www stránkach, spoznali 
prehliadač Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla, vedia si nainštalovať 
potrebné programy a doplnky k nim. Komunikovali správne interaktívne i 
neinteraktívne.  

Finančné prostriedky vo výške 186,05 € sme použili na nákup optickej myši, 
pamäťových kariet, náplne do tlačiarne, papiera a kancelárskych potrieb.  

Internetový krúžok II - Ing. K. Harman  

V krúžku pracovalo 11 žiakov.  

Po úvodných poučeniach o bezpečnosti a diskusii o nových trendoch vo vývoji 
hardwaru a softvéru, sa žiaci venovali nasledovným praktickým cvičeniam: ako 
funguje internet, bezpečne na internete, komunikácia prostredníctvom IKT, zásady 
publikovania na internete,  

zásady tvorby webových stránok, základy jazyka XHTML, a CSS, príprava grafiky pre 
web, rezy ( Photoshop), úprava v CSS.  

Finančné prostriedky vo výške 107,65 € sme použili na nákup spotrebného 
materiálu.  

 



Matematické cvičenie - Mgr. M. Miciková  

V krúžku pracovalo 18 žiakov.  

Krúžok bol zameraný na upevňovanie a rozšírenie učiva matematiky prebratého na 
hodinách. V prevažnej väčšine sme sa venovali žiakom z učebných odborov, ktorým 
krúžok dopĺňal nedostatok hodín matematiky v školskom vzdelávacom programe.  

Finančné prostriedky vo výške 176,20 € sme použili na nákup farby do tlačiarne, 
kancelárskych potrieb ( kancelárske papiere, rýchloviazače, euroobaly,...), zošitov a 
pier pre žiakov.  

Matematický krúžok - Mgr. I. Nachtmannová  

V krúžku pracovalo 15 žiakov.  

Krúžok bol zameraný na matematiku s využitím IKT. Na stretnutiach sme sa venovali 
práci s internetom a vyhľadávali zábavné úlohy z matematiky, rôzne hlavolamy a 
potom ich spoločne riešili. Učili sme sa pracovať so softvérom, ktorý sa dá využiť aj 
na hodinách matematiky. Pre žiakov 3. ročníka učebných odborov som vypracovala 
učebné texty, ktoré sme využívali na hodinách matematiky.  

Finančné prostriedky vo výške 146,85 € sme použili na nákup náplne do tlačiarne 
(kabinet PP), USB kľúča a kancelárskych potrieb (lepidlo, perá, lepiaca páska, PVC 
rýchloviazače, euroobaly, kancelársky papier, korektor, kalkulačky, farebný papier, 
farebné kriedy, farbičky, ...)  

Maturita ANJ I: Mgr. Ľuboslava Sipská  

V krúžku pracovalo 8 žiakov.  

Cieľom krúžku bolo pomôcť študentom pri príprave na maturitnú skúšku z anglického 
jazyka. Venovali sme sa jednotlivým maturitným okruhom, precvičovali sme jazykové 
zručnosti ako sú počúvania a rozprávanie, konverzácie, ako aj gramatiku.  

Finančné prostriedky vo výške 78,30 € boli použité na nákup výučbového a 
kancelárskeho materiálu (zošity, bloky, perá, zvýrazňovače, obaly, rýchloviazače,...).  

Maturita z nemeckého jazyka bez stresu - Mgr. R. Skybová  

V krúžku pracovalo 7 žiakov.  

Cieľom krúžku bola práca s maturitnými otázkami, cvičeniami na počúvanie, opis 
obrázkov a tvorba dialógov. Činnosť krúžku bola zameraná na maturitu z nemeckého 
jazyka. Účasť v krúžku mala pomôcť jej členom pri upevňovaní a opakovaní učiva z 
nemeckého jazyka - gramatiky a konverzácii.  



Finančné prostriedky vo výške 68,55 € boli použité na nákup kancelárskych potrieb, 
ako: kancelársky papier, zvýrazňovače, perá, zápisníky, euroobaly, obaly a 
gramatické tabuľky.  

Maturitný seminár zo SJL 1 Mgr. A. Dančová  

V krúžku pracovalo 12 žiakov.  

Cieľom tohto seminára je zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka a 
literatúry preberané počas celého štúdia a tým pripraviť žiakov na maturitnú skúšku. 
So žiakmi opakujeme celkovú periodizácia literatúry, najvýznamnejších predstaviteľov 
jednotlivých literárnych smerov a učivo z jazykovedy. Na seminári sa žiaci aktívne a 
systematicky pripravujú na maturitnú skúšku.  

V závere by som chcela pripomenúť, že najväčším problémom žiakov je 
nesystematické pripravovanie sa na maturitnú skúšku a odkladanie si povinností na 
poslednú chvíľu, čo vedie k psychickému zlyhaniu žiaka, preto cieľom tohto seminára 
je aj poukázať žiakom výhody systematického učenia sa.  

Finančné prostriedky vo výške 117,50 € boli použité na nákup kníh a kancelárskych 
potrieb.  

Maturitný seminár zo SJL 3 Mgr. I. Tóthová  

V krúžku pracovalo 29 žiakov.  

Cieľom krúžku bola príprava žiakov na externú a internú časť maturitnej skúšky, 
zároveň  

príprava na ústnu časť maturitnej skúšky. Taktiež získať hlbšie teoretické poznatky a 
zvýšiť jazykovú kultúru písomných i ústnych prejavov, prakticky precvičovať 
gramatické javy, prehlbovať rozvoj čitateľských a interpretačných zručností a práca s 
literárnymi ukážkami - čítanie s porozumením.  

Finančné prostriedky vo výške 283,95 € boli použité na zakúpenie kníh, 
kancelárskych potrieb, zošitov, obalov a rýchloviazačov pre každého žiaka, nožníc, 
dokumentačných pier, náplne do tlačiarne a rezačky.  

Školský časopis - Mgr. J. Torma  

V krúžku pracovalo 5 žiakov.  

Záujmová činnosť študentov v krúžku školského časopisu bola zameraná na 
zmysluplné využívanie voľného času našich študentov a zároveň na úspešnú 
reprezentáciu a propagáciu školy a jej aktivít.  



Cieľom krúžku školského časopisu bolo oboznámiť žiakov s fungovaním redakcie a 
základmi redakčnej práce, tvorbou príspevkov, prácou v grafických a zalamovacích 
editoroch.  

V mesiaci november sme sa zúčastnili súťaže stredoškolských časopisov, kde sme 
získali druhé miesto spolu s finančnou výhrou 300 €, ktorá bola použitá na tlač 
časopisu. Zároveň sme sa zapojili do súťaže Štúrovo pero a Sila slova, kde sme sa 
neumiestnili. Počas činnosti krúžku sme vydávali školský časopis s názvom Dubkáčik. 
K činnosti krúžku patrilo aj spravovanie a administrácia účtu na facebooku, kde žiaci 
zverejňovali informácie o odboroch, úspechoch žiakov aj o samotnom školskom 
časopise. V priebehu realizácie krúžku sa u niektorých žiakov vo väčšej miere 
vyskytla aj absencia na vyučovaní, čo spomaľovalo a narúšalo vyučovací proces. Na 
vedenie krúžku boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 48,95 €. Tieto 
prostriedky boli použité na zakúpenie odmien pre realizátorov školského časopisu vo 
forme USB kľúča a diára a k zakúpeniu kancelárskych potrieb k realizácií krúžku.  

Športové hry - Mgr. M. Sado  

V krúžku pracovalo 11 žiakov.  

Cieľom krúžku bolo rozvíjať fyzickú a duševnú stránku žiakov, ale najmä pestovať 
pozitívny vzťah k športu prostredníctvom športových hier - basketbal, hádzaná, st. 
tenis, bedminton. Na jednotlivých stretnutiach sa žiaci podrobne oboznamovali so 
štruktúrou tréningu. Na stretnutiach precvičovali herné činnosti jednotlivca ako sú 
prihrávky, vedenie lopty(dribling), streľba dvojtaktom, z miesta a výskoku v 
basketbale. V hádzanej sme sa zameriavali hlavne na vedenie lopty a streľbu. Tieto 
činnosti žiaci zvládali na pomerne slušnej úrovni. Tiež sme sa venovali rozvoju 
kondičnej zložky a to rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Nadobudnuté 
schopnosti a zručnosti žiaci využívali v hre, čo bol vrchol nášho snaženia a slúžil aj 
ako kontrola. Pre spestrenie sme sa venovali aj individuálnym športom ako st. tenis a 
bedminton. Išlo hlavne o zvýšenie súťaživosti formou turnajov medzi žiakmi.  

Finančné prostriedky vo výške 107,65 € boli použité na nákup hokejok a 
basketbalových lôpt.  

Umelecká tvorivosť - Mgr. M. Koščová  

V krúžku pracovalo 23 žiakov.  

Pracovali sme na témach uvedených v pláne krúžku a pripravovali modely na súťaže 
Mladý tvorca v Nitre a Módna línia mladých v Prešove.  

Veríme, že tieto aktivity boli pre žiakov a školu prínosné a inšpiratívne.  

Finančné prostriedky vo výške 225,15 € boli použité na nákup výtvarníckych a 
kancelárskych pomôcok ( farby, lepidlo, pastelky, vlna, nite, ihly, duhy, bižutéria )  

Tvorivosť - Mgr. Mária Tkáčová  



V krúžku pracovalo 9 žiakov.  

V úvode sa žiaci oboznámili s novými technikami v oblasti darčekového balenia 
tovaru. Priebežne si osvojovali správne pracovné postupy pri balení tovaru rozličného 
sortimentu. Pracovné postupy sa snažili realizovať tak, aby zodpovedali z hľadiská 
náročností úkonu, rýchlosti zrealizovania, funkčnosti a estetického vzhľadu. Pri práci 
využili osobnú fantáziu a dostupné baliace i dekoratívne materiáli.  

Žiaci zhotovovali darčekové koše, balíčky a viacúčelové škatule, ktoré vkusne a 
štýlovo zdobili. Žiaci si postupne vytvára pozitívny vzťah k práci a uvedomovali si, že 
danej činnosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko nároky na balenie 
tovaru v poslednom období stúpajú. Balenie tovaru realizovali na základe vlastných 
nápadov. Inšpirácie čerpali z dostupnej literatúry a internetových zdrojov.  

Finančné prostriedky vo výške 88,80 € boli použité na nákup stúh, baliaceho, 
dekoratívneho a aranžérskeho materiálu. Priebežne sme zakúpili tavne pištole, 
tyčinky a lepiace pásky.  

Krôčiky k zručnostiam - Mgr. Anna Katinová  

V krúžku pracovalo 16 žiakov.  

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo spoznávať a vedieť narábať s baliacim materiálom, 
aranžérskym materiálom, pracovnými pomôckami. Používať nové aranžérske trendy v 
oblasti balenia a aranžovania v obchode a vytvárať si estetické cítenie a tvorivé 
myslenie pre prácu vo sfére obchodu. Pri balení darčekov bol kladený dôraz na 
bezpečnosť, samostatnosť, hospodárnosť s baliacim a aranžérskym materiálom a 
zodpovednosť za vlastnú prácu.  

Žiaci boli vedení k správnemu technologickému postupu jednotlivého druhu balenia k 
správnej technike a estetike aranžovania, s výrobou ozdôb a stužiek na darčeky.  

Žiaci pri balení a aranžovaní používali vhodný odpadový materiál a tým podporovali 
ochranu životného prostredia.  

Pri práci nám slúžili vhodné pracovné pomôcky, výpočtová technika, literatúra, baliaci 
a aranžérsky materiál.  

Finančné prostriedky vo výške 156,60 € boli použité na nákup lepiacich pištolí, 
náhradných tyčiniek do lepiacej pištole, farebných papierov, samolepiacich tapiet, 
špajlí, lepiacich pások, lepidiel, darčekových papierov a stúh, lemoviek, čipiek, 
umelých kvetov, nožníc, špagátikov a nástenky.  

Barmanský krúžok I. a II.: Mgr. Aneta Lešková  

V krúžku pracovalo 33 žiakov.  



Žiaci prvého a druhého ročníka navštevovali krúžok a pozitívne prijímali nové 
informácie z oblasti miešaných nápojov. Žiaci štvrtého ročníka už mali skúsenosti z 
predchádzajúcich rokov, takže svoje vedomosti, zručnosti zdokonaľovali a 
upevňovali. Žiaci boli rozdelení na skupiny a to: skupina ktorá sa zúčastňovala súťaží, 
ich zručnosti boli na vysokej úrovni, dokázali samostatne miešať nápoje, mali 
precíznu techniku, vymýšľali rôzne nové drinky a pomáhali svojim spolužiakom. 
Druhú skupinu tvorili žiaci, ktorí už mali skúsenosti v miešaní nápojov, ale ich 
technika bola ešte slabá a potrebovali viac pozornosti a častejšie cvičenie. Tretiu 
skupinu tvorili žiaci - nováčikovia, ktorí sa tiež už zasvätili do tajov miešania.  

Finančné prostriedky vo výške 323,10 € boli použité na nákup rôznych barmanskych 
pomôcok, skleneného a plastového inventára a hlavne sirupov, rôznych ovocných a 
zeleninové štiav, džúsov ale aj samotného ovocia na ktorom sa žiaci učili vytvárať 
kreatívne ozdoby na drinky.  

,,Mladí kuchári“ - Svetlana Pisarčíková  

,,Sila sa čerpá z jedla. Ak niekto rád dobre je a rozumie vínu, ak je niekto veselý a 
rozdáva kuchárske umenie, tak je to dobrý človek“  

V krúžku pracovalo 25 žiakov.  

Práca v krúžku bola náročná, napriek tomu, fantázia a odvaha pri varení vyskúšať si 
niečo nové, vytvárala tie najkrajšie pôžitky. Žiaci sa učili pripravovať jednoduché i 
zložité šaláty, múčniky a dezerty, studené predjedlá, jedlá z rýb a hydiny, paštéty, 
nátierky a galantíny .  

Finančné prostriedky vo výške 244,80 € boli použité na nákup plastových misiek, 
maslovačiek, sklenených mištičiek.../  

Všetky vymenované pokrmy sa pripravujú z veľkého množstva rôznych surovín, ktoré 
pohlcujú veľa finančných prostriedkov.  

Krúžok GASTRO - Bc. Marta Janočková  

V krúžku pracovalo 16 žiakov.  

Na tému „valentínske prekvapenie“ žiaci pripravili -srdiečka z lístkového cesta - 
kelovú dobošku - studené polievky. Tiež predviedli ukážky z vyrezávania z ovocia a 
zeleniny.  

Finančné prostriedky vo výške 166,50 € boli použité na nákup potravín, ovocia a 
zeleniny, z ktorých sme jednotlivé jedlá pripravovali.  

Folklór - Mgr. Mária Tatrayová  

V krúžku pracovalo 17 žiakov.  



Úlohou záujmového útvaru počas školského  roka bolo vhodne rozširovať vedomosti 
a zručnosti žiakov k folklóru a posilňovať aj emocionálne cítenie. Krúžok folklór - 
vytvoril skupinu zemplínskeho folklóru a rómskeho folklóru.  

Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi 
špecifickými prejavmi existencie odlišuje od iných, v našom prípade od väčšinovej 
spoločnosti Slovenska. V tomto smere vystupuje do popredia etnická funkcia kultúry 
ako súhrn etno - diferenciačných a etno - integračných vlastností. Skupina Cigánske 
srdce vytvorila rómsky tanec pod názvom Amary- luma - náš svet.  

Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, 
dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, 
architektúru, zvyky, tradície, tance a nárečie.  

Cieľom tohto krúžku bolo v žiačkach a žiakov vzbudiť zmysel pre folklór, tradície a 
viesť ich k pohybu čo dnešnej mládeži v pretechnizovanej spoločnosti veľmi chýba. 
Zároveň, aby si vytvorili pozitívny vzťah k histórii folklóru.  

Pripravili sme choreografiu z nášho regiónu pod názvom „Raslavické tance“ ktoré 
prezentovali šariš polku, mazúrku a schádzanú.  

Finančné prostriedky vo výške 166,50 € boli použité na nákup a šitie oblečenia - 
sukní, blúzok a pomôcok na vystúpenie.  

Nechtový design a vizáž - Mgr. Zuzana Porvazníková  

V krúžku pracovalo 14 žiačok.  

Úlohou záujmového útvaru bolo rozširovať vedomosti a zručnosti v oblasti 
modelovania gélových nechtov a najnovšie techniky zdobenia nechtov. Dievčatá mali 
záujem aj o techniku úpravy nechtov gél lakom, čo je jedna z novších metód .  

Téma gélových nechtov je u žiačok obľúbená o čom svedčí aj to že krúžok 
navštevovali aj žiačky iných odborov na škole, nie len dievčatá z odboru Kozmetik.  

Finančné prostriedky vo výške 137,10 € z krúžku boli použité na nákup pomôcok a 
prípravkov potrebných k modelovaniu nechtov, UV gélov na nechty, pilníkov, gél 
lakov, pomôcok k zdobeniu nechtov a typov na nechty.  

 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Barmanský krúžok 33   Mgr. Aneta Lešková 

Folkór 17   Mgr. Mária Tatrayová 

Gastro krúžok 16   Bc. Marta Janočková 

Internetový krúžok I 16   Ing. Jana Novická 



Internetový krúžok II 8   Ing. Kamil Harman 

Krôčiky k zručnostiam 16   Mgr. Anna Katinová 

Matematické cvičenia 18   Mgr. Martina Miciková 

Matematický krúžok 13   
Mgr. Ingrid 
Nachtmannová 

Maturita ANJ 8   Mgr. Ľuboslava Sipská 

Maturita z nemeckého jazyka 
bez stresu 

7   Mgr. Renáta Skybová 

Maturitný seminár zo SJL 1 12   Mgr. Antónia Dančová 

Maturitný seminár zo SJL 3 29   Mgr. Iveta Tóthová 

Mladí kuchári 25   Svetlana Pisarčiková 

Nechtový design a vizáž 14   
Mgr. Zuzana 
Porvazníková 

Školský časopis 5   Mgr. Jozef Torma 

Športové hry 9   Mgr. Milan Sado 

Tvorivosť 8   Mgr. Mária Tkáčová 

Umelecká tvorivosť 23   Mgr. Martina Koščová 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb 
deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca rodiny a školy má vo výchove mladej generácie nezastupiteľné postavenie. 

Vplýva na správny vývoj a myslenie mladého človeka. Ak je spolupráca na dobrej úrovni 

a stále sa prehlbuje, má to kladný vplyv aj na výsledky v príprave na budúce povolanie.  

Prejavuje sa v dvoch rovinách, jednak je to na úrovni triednej a tiež na úrovni rodičovskej 

rady- vyššej.  

Spolupráca sa uplatňuje v rôznych oblastiach. Tou najzákladnejšou je účasť na rodičovských 

združeniach. Účasť rodičov na rodičovských združeniach je veľmi nízka vo väčšine prípadov, 

od 2-3 rodičov, výnimočne je 100%-tná.  

Rodičovská rada sa stretáva pravidelne. Na svojich zasadnutiach prejednáva dochádzku, 

správanie, výsledky školy v rôznych súťažiach, ale aj problémy, ktoré úzko súvisia s dobou. 

Okrem základnej spolupráce na úrovni žiak - škola, sa spolupráca prejavuje aj v iných 

smeroch. Je to predovšetkým na báze finančnej pomoci, je tu snaha rodičov pomôcť škole 

a teda aj žiakom . Finančne prispieva na  školské kolá súťaží  zručností, na cestovné 

a štartovné žiakov na rôznych súťažiach, na aktivity „ Zdravej školy“, na športovú činnosť,  

úrazové poistenie žiakov. 

      Výsledkom výchovy má byť mladý človek, ktorý je úspešný a stáva sa prínosom 

spoločnosti, rodiny a okolia. Preto je jeho výchova proces veľmi zložitý a náročný. A práve tu 

má najväčší podiel rodina a škola. Výchova a vzdelávanie mladej generácie je možná len za 



vzájomnej spolupráce rodičov a školy. Rodičia majú neodňateľné právo podieľať sa na 

výchovnom a vzdelávacom procese svojich detí. Sprostredkovateľom tejto spolupráce je 

rodičovská rada, triedne aktívy rodičovskej rady, individuálne pohovory aj neformálne 

stretnutia. 

      Rodičovská rada zastrešuje zástupcov rodičov všetkých tried, koordinuje činnosť 

triednych aktívov, pomáha škole pri riešení problémov so žiakmi.  

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, 
rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré 
sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca školy a podnikateľskej verejnosti prebieha v rámci PV v dvoch rovinách: jednak 

je to zabezpečenie odbornej prípravy našich žiakov u podnikateľských subjektov a jednak je 

to zabezpečenie činnosti prevádzok a jednotlivých pracovísk – na báze dodávateľsko-

odberateľských vzťahov.  

      Odborný výcvik našich žiakov a študentov je zabezpečovaný skupinovou formou, ale aj 

individuálnou formou. Naši žiaci vykonávajú odborný výcvik v školských priestoroch – 

odborných učebniach a na zmluvne dohodnutých pracoviskách u týchto podnikateľských 

subjektov: 

Študenti v odbore obchodný pracovník  

-       COOP Jednota  

-       Billa  

-       Tesco   

-       DMJ market, Vranov 

-       Lafar,Vranov 

-       Extratech 

-       Dipo 

-       Tiro 

Odborné zručnosti žiakov kuchár - čašník, kuchárka - servírka, hostinský – hostinská  

-       Bistro Dominika 

-       Babylon 

-       Pizzeria Paľko 



-       Bones 

-       Hamm - Albion 

-       Ranč Zaľubova, Zamutov 

-       Penzión Opál, Zamutov 

-       Penzión Família 

-       Nemocnica s poliklinikou Vranov 

-       Keltská reštaurácia 

-       Školská jedáleň SOŠ drevárska 

-       Bongy 

Prevádzkovanie jednotlivých pracovísk si vyžaduje zabezpečovanie materiálov, surovín, 

potravín, ale aj rôznych služieb od nasledovných podnikateľských subjektov: 

-       DIPO 

-       Janok Peter 

-       DMJ Market 

-       Ekvia 

-       Wella Slovensko 

-       PULS s.r.o. 

-       Schwarzkopf, s.r.o. 

-       NOWACO Slovakia 

-       Ján Malý 

-       COOP Jednota 

-       Pepsi – Cola Malacky 

Záver 

V správe sú obsiahnuté dôležité momenty v živote školy v šk. roku 2015-2016. 
Informácie v nej môžu napomôcť žiakom základných škôl a ich rodičom pri výbere 
strednej školy.  



Vypracoval: Ing. Ľubomír Tóth  

Vo Vranove nad Topľou, 30. augusta 2016  

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. augusta 2016.  

Schválenie zriaďovateľom školy 

Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou za 
školský rok 2015/2016.  

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

Ing. Karol Lacko, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor hospodárenia SOŠ za  rok 2015 

 

                                                    

 

 

Vypracovala:  Ing.  Zuzana Dudášová 

                        vedúca úseku TEČ 

Schválil:         Ing. Ľubomír Tóth 

                       riaditeľ SOŠ 

 

 

 

 Vo Vranove nad Topľou  25. 1. 2016  

                                    



1. časť  Základné údaje  

 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou je rozpočtovou 

organizáciou, ktorá realizuje aj podnikateľskú činnosť. 

 

Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove číslo 

1408/2005/OŠTK-022. zo dňa 20.04.2005 bola zriadená 1. júla 2005 Združená stredná škola vo 

Vranove nad Topľou, IČO 37946773. 

Ku dňu 30.6.2005 boli zrušení právni predchodcovia Združenej strednej školy vo Vranove nad 

Topľou a to Stredné odborné učilište, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou a Stredná 

priemyselná škola odevná, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou. 

Na základe dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZSŠ Vranov nad Topľou zo dňa 28.08.2008 

vydaného PSK Prešov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o 

zozname študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania sa s účinnosťou od 1.9.2008 zmenil názov školy na Stredná 

odborná škola. 

 

Organizačná štruktúra – hlavná činnosť  

 

Funkcia Počet zamestnancov 

Riaditeľ SOŠ 1 

Zástupca riaditeľa pre PV 1 

Zástupca riaditeľa pre TV 1 

Vedúca úseku TEČ 1 

Učiteľ 29 

Majster OV 15 

Fin.- prev. účtovníčka, mzdová účtovníčka 2 

Administr. pracovníčka – zást. pre TV 1 

Referent správy majetku, pokladňa 1 

Person. pracovníčka, sekretárka riaditeľa  1 



Zásobovač, vodič 1 

Údržbár, kurič 1 

Školník, údržbár 1 

Upratovačka 6 

Informátorka, ústredňa 2 

Spolu 64 

 

Podnikateľská činnosť 

Funkcia Počet zamestnancov 

Vedúca Jedálne Oáza 1 

Technológ výroby Oáza  1 

Cukrár 1 

Kuchár  2 

Spolu 5 

 

SOŠ vykonáva svoju činnosť vo vlastných priestoroch. Sú to tri budovy, v ktorých je zabezpečované 

teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie aj podnikateľská činnosť.  

 

Prehľad o počte žiakov a ich vývoj 

Školský rok   2011/2012 538 

Školský rok   2012/2013 547 

Školský rok   2013/2014 475 

Školský rok   2014/2015 431 

Školský rok   2015/2016 365 

 

Kapacita školy 

Kapacita školy: 600 žiakov 



Skutočnosť:  365 žiakov 

Využiteľnosť v %: 61,50 %   

 

SOŠ má 36 učební, z toho 17 odborných učební. V škole je  kompletne vybavených 8 

odborných  učební   výpočtovej techniky. Na úseku praktického vyučovania získavajú žiaci praktické 

zručnosti v odborných učebniach, ktoré sú vybavené inventárom a potrebným zariadením pre každý 

študijný aj učebný odbor podľa normatívu vybavenia. 

 

Nakoľko škola nemá vlastnú školskú jedáleň, stravovanie žiakov a zamestnancov je 

zabezpečené vo vlastnom zariadení podnikateľskej činnosti SOŠ – Jedáleň Oáza. Zo strany žiakov je 

malý záujem o poskytovanie stravovania. Stravujú sa prevažne iba tí žiaci, ktorí to majú ako 

povinnosť, t.j. učebný odbor kuchár, hostinský a študijný odbor čašník a kuchár. 

 

2. časť  Činnosť zariadenia 

 

Stredná odborná škola je školou, ktorá svojim širokým spektrom odborov, predovšetkým 

v oblasti služieb, umožňuje získať odborné vzdelanie mladým ľuďom z regiónu Vranova nad Topľou. 

Za posledných dvadsať rokov urobila škola obrovský krok v materiálno – technickom zabezpečení. 

Rekonštrukciou pôvodných priestorov, prístavbou a nadstavbou podkroví škola získala nové 

lukratívne priestory. Pribudli nové odborné učebne, učebne výpočtovej techniky, ateliéry atď. 

Úspešnými projektmi v rámci programov Infovek, Otvorená škola, Konto Orange, Digitálni Štúrovci, 

Grafické systémy, či z grantov MF SR sme získali dostatok mimorozpočtových zdrojov na 

zabezpečenie výpočtovej a projekčnej techniky a ďalšieho vybavenia 8 učební výpočtovej techniky. 

Skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu napomáhajú odborné učebne orientované na 

ekonomiku a riadenie, účtovníctvo, administratívu. Pre rozvoj praktických zručností sú žiakom k 

dispozícii pracoviská praktického vyučovania: cukrárska výrobňa, kadernícky salón, reštaurácia 

Marína, kozmetický salón, spoločenské zariadenie Oáza a krajčírska dielňa. Študenti sa umiestňujú na 

popredných priečkach v súťažiach regionálnych, celoslovenských aj s medzinárodnou účasťou – 

Mladý tvorca v Nitre, Módna línia mladých, Interbeauty Bratislava, Eurocup Prešov, Casovia cup 

Košice, Prečo som na svete rád, Rollandov hrebeň, Európa v škole, Olympiády v cudzích jazykoch, 

SOČ, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. 

Okrem uvedeného sa škola prezentuje na verejnosti aj inými aktivitami. Najvýznamnejším 

podujatím je už tradične Deň otvorených dverí, ktorého cieľom je prezentovať výsledky výchovno-

vzdelávacej činnosti, voľno-časové aktivity a materiálno-technické podmienky, v ktorých výchova a 

vzdelávanie prebieha. Ďalšími tradičnými úspešnými podujatiami sú vernisáže a výstava prác žiakov 

umeleckých odborov. 

 



Škola popri výchovno-vzdelávacej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť: 

- výroba cukrárskych výrobkov 
- pohostinská činnosť 
- kozmetické služby 
- kadernícke služby 
- obchodná činnosť 

 

Živnostenský list na vykonávanie predmetných činností vydal Obvodný úrad živnostenského 

podnikania vo Vranove nad Topľou. SOŠ je platcom DPH. 

 

Realizované významné podujatia 

 

V období do júna 2015 sa naši žiaci zúčastnili a boli úspešní v týchto súťažiach: 

 

Oblastné kolo olympiády v cudzom jazyku  

 - anglický jazyk Milan Kurovský     1. miesto 

 Krajské  kolo olympiády v cudzom jazyku  

 - anglický jazyk Milan Kurovský     1. miesto 

Celoslovenské  kolo olympiády v cudzom jazyku  

- anglický jazyk Milan Kurovský     4. miesto 

 

Súťaž „Moje ne/istoty“: čestné uznanie: Dávid Štecák, Klaudia Tömöryová 

 

Krajské kolo SOČ: Lukačinová, Sopková – 4. miesto 

 

Súťaž „Výtvarný Vranov“:   čiernobiela fotografia: Lukáš Demčák 

      farebná fotografia: Klaudia Tömöryová 

      výtvarná tvorba: Patrícia Bančenková 

 

Futsal - 1. miesto Okresné kolo, postup na krajské kolo (kk bez umiestnenia) 



 

Vansovej Lomnička – 1. miesto Okresné kolo, postup na krajské kolo 

Vansovej Lomnička – 2. miesto Krajské kolo: Klaudia Tömöryová 

 

Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto Okresné kolo: Lukáš Demčák 

     3. miesto Okresné kolo: Klaudia Tömöryová 

 

Biblická olympiáda   - 2. miesto okresné kolo 

 

Bratislava Master cup 2015 - barmanská súťaž, 1. miesto Roland Regec - "Absolútny víťaz"  

 

Bratislava - celoslovenská súťaž v darčekovom balení, 1.miesto - cena sympatie za darčekový kôš 

Veronika Lipšayová,  

strieborné ocenenie za komplexnú úlohu  

Cassovia cup 2015 - barmanská súťaž Košice; Viktória Prokopová - bronzové ocenenie 

 

Módna línia mladých Prešov2015 – 1. miesto kategória – módne doplnky – Petrana Dubinová 

Mladý tvorca Nitra 2015  - Top výrobok 

 

3. časť Rozbor hospodárenia 

 

Príjmy     

Plnenie príjmov   - rozpočet           2 519 €,      plnenie   6 280,98  €, a to: 

   

a)  Príjmy z prenajatých budov           

 Príjmy z nájomného po vyučovacom procese  (telocvičňa) sú  vo výške    0 € 

b) Iné príjmy                                                                                                

Ide o tržby za prevádzkovú prax žiakov v iných organizáciách                     1 440,80  €       



c)Príjmy za kovový odpad      13,74 € 

c) Úroky z vkladov                      0 € 

d) Príjmy z dobropisov                                                                                2 308,48 € 

Preplatok energií za rok 2014 

e)  Príjmy z rozpočtu VUC  

Granty a transfery           623,52 € 

HV po zdanení         1 894,44 € 

  Výdavky 

Prehľad o úprave rozpočtu bežných výdavkov  za rok 2015 

P.č. Rozpočtové 

opatrenie 

Dátum Účel Čiastka 

v EUR 

1 151/SR/V/2015 14.01.2015 Rozpis rozpočtu 1 060 340 

2. 341/03/V/2015 05.02.2015 Úprava rozpočtu      16 293 

3. 442/04/V/2015  11.02.2015 Vzdelávacie poukazy        9 450 

4. 877/13/V/2015 25.05.2015 Odstupné         1 982 

5. 982/16/V/2015 01.06.2015 Hospodársky výsledok 1 895 

6. 1052/16/V/2015 09.06.2015 Jubilejné odmeny 813 

7. 1061/16/V/2015 12.06.2015 Odchodné 991 

8. 1175/17/V/2015 22.06.2015 Odstupné 3 334 

9. 1190/18/V/2015 25.06.2015 Projekt graf. systémy 847 

10. 1191/18/V/2015 25.06.2015 Projekt finančná gramotnosť 1 700 

11 1249/19/V/2015 01.07.2015 Pedagogická prax študentov 624 

12. 1332/20/V/2015 17.07.2015 Maturity 2140 

13. 1339/20/V/2015 17.07.2015 Odstupné 4086 

14. 1496/24/V/2015 21.08.2015 Odchodné 2043 

15. 1776/28/V/2015 08.10.2015 Odstupné 2 164 

16. 1882/31/V/2015 23.10.2015 Maturity 136 



17. 1958/32/V/2015 27.10.2015 Vzdelávacie poukazy -312 

18. 2130/34/V/2015 05.11.2015 Osobné náklady -12 843 

19. 2181/35/V/2015 11.11.2015 Za mimoriadne výsledky žiakov 600 

20. 2320/36/V/2015 13.11.2015 Hmotná zainteresovanosť zam. 8 502 

21. 2469/37/V/2015 23.11.2015 Bežné výdavky 350 

22. 2499/37/V/2015 25.11.2015 Presun fin. prostriedkov na tovary a 

služby 

0 

23. 2506/37/V/2015 25.11.2015 Mimoriadne odmeny 8 570 

24. 2677/39/V/2015 03.12.2015 Financovanie kreditných príplatkov 41 

25. 2915/V/2015 29.12.2015 Presun finančných prostriedkov 0 

Spolu bežné výdavky   k 31.12.2015                                                        1 113 746 € 

 

Kategória 610 

K 31.12.2015 SOŠ zamestnávala v rámci hlavnej činnosti 64 zamestnancov (fyz. osoby), z toho: 

            

- 32 učiteľov vrátane riaditeľa a zást. pre TV                                     
- 16 majstrov OV vrátane zást. pre PV          
- 16 nepedagogických zamestnancov  

 

 Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2015 bol 64,14 osôb, z toho:     

- Pedagogickí  zamestnanci 48,65 osôb                 
- Nepedagogickí zamestnanci 15,48 osôb 

Rozpočet  mzdových výdavkov 697 347,43 €, čerpanie 697 347,43 €, čo je  100 %. 

 

Priemerný funkčný plat  zamestnancov SOŠ v hlavnej činnosti za rok  2015:  v eur    

                                                                                                              

 2015 2014 rozdiel 

Učitelia 1 085,86 1019,16 +66,70 

Majstri OV 906,21 853,31 +52,90 



Nepedagogickí 533,39 531,37 +2,02 

Celkom 903,51 842,21 +61,30 

 

Priemerný zárobok je u všetkých zamestnancov vyšší oproti roku 2015 z dôvodu zvýšenia TP od 

1.1.2015 o 5% u pedagogických a 2,5 % u nepedagogických.  

 

Čerpanie v položke  612 – príplatky  bolo nasledovné:    v eur  

 

Osobný príplatok 33 217,16 

Príplatok za nadčas u ped. zamestnancov učiteľov 12 062,24 

Príplatok za nadčas u ped. zamestnancov  - MOV 271,72 

Príplatok za triednictvo, uvadz. 9 944,45 

Príplatok za riadenie 6 526,85 

Kreditový príplatok 29 266,26 

Príplatok za nadčas neped. zamestnancov 0 

Spolu 91 288,68 

Výška vyplatených osobných  príplatkov  za  hodnotené obdobie  je  v priemere 6,03 % z objemu 

tarifných platov. 

 

Čerpanie v položke 614 – odmeny bolo nasledovné: 

 

Odmena Suma v eur 

Odmeny 41 337,48 

Odmeny maturity 1 632,90 

Jubilejné odmeny 813,50 

Odmeny za vzdelávacie poukazy 4 604,00 

Mimoriadne odmeny 6 351,00 



Odmeny pedagogická prax študentov 426,24 

Spolu 55 165,12 

 

 

Rozpis: 

- jubilejná odmena  1 pedagogického zamestnanca pri dosiahnutí 50 rokov veku, 
- financovanie vzdelávacích poukazov za vedenie krúžkov za rok 2015 
- mimoriadne odmeny za prípravu žiakov na súťaže, olympiády, výstavy, zhotovovanie 

propagačných materiálov, úlohy nad rámec pracovných povinností, za členstvo a povinnosti s 
tým súvisiace v školskej rade, zabezpečovanie prijímacích, maturitných a záverečných skúšok, 
starostlivosť o školskú knižnicu a pod.  

 

 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní celkom:         255 452,57 €       

        -  príspevok zamestnávateľa  do poisťovní bol  hradený  priebežne v termíne. 

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 %  zamestnancom, ktorí majú 

uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu s príslušnou DDP bol vyplatený vo výške  9 034,54  € 

 

                                                                                                                      

631 Cestovné náhrady -   čerpanie vo výške 2 519,14 € 

  

Cestovné náhrady tuzemské 2 519,14 € 

  

U pedagogických zamestnancov  bolo vykonaných  celkom 56 tuzemských pracovných ciest, a to za 

účelom školení: využitie tabletov vo vyučovacom procese v Prešove(3x), školenia pre predsedov 

maturitných komisií v Prešove(2x),účasť na krajskom kole olympiády v anglickom v Prešove(1x), 

školenia Erasmus + v Košiciach(3x), súťaže Master cup 2015v Bratislava(1x), voľba členov do Územnej 

školskej rady v PO(1x), súťaž Jazykový kvet v PO(1x), krajské kolo futsal v PO(1x), medzinár. 

kozmetický veľtrh BEAUTY FORUM v TN(3x), Valné zhromaždenie Sliač(1x), barmanská súťaž CASOVIA 

CUP 2015(1x), exkurzia Steel park KE(2x), celoslovenská súťaž v darčekovom balení v BA(1x), krajské 

kolo SOČ v PO(1x), celoštátne kolo olympiády AJ v BA (1x), výstava prác v Kežmarku (1x), MLM Prešov 

(5x), krajská, súťaž Jarný kvet Prešov(1x), predseda PMK PČOZ MS 2015 SPŠ Michalovce (1x), 

kreativita mlad. grafikov výstava(1x),  exkurzia vínnych pivníc Viničky(2x),  Sila slova súťaž Trnava (1x), 

exkurzia polygraf print PO (2x),  Mladý tvorca Nitra (7x), Hviezdosl. Kubín PO krajská súťaž (1x), 

divadelné predstavenie PO(2x), predseda PMK SOŠ podnikania PO(1x), predseda PMK SPŠ odevná MI 



(1x), 1. blok kontin. vzdelávania KP/VP Jasná (1x), predseda PMK SPŠ Svidník (1x), školenie k tvorbe 

ŠKVP (1x), volejbalový turnaj Svidník (1x), exkurzia PG 4.B Bienále Ilustrácii BA(1x), Predatest. 

vzdelávanie Fakulta hum. a prír. vied PO (1x), pracovná porada Stropkov (1x), DOD na úrade PSK 

Prešov (3x), exkurzia KE (1x), DOD Hotelová akadémia PO, súťaž (5x),  súťaž Horovov Zemplín Mi (1x), 

súťaž časopisov PO (1x), Súťaž "mladý moderátor" pedag. dozor PO (1x), partipácia mládeže na živote 

školy PO (1x), 

 

U nepedagogických zamestnancov bolo uskutočnených 16 pracovných ciest, a to účasť na školení EKS 

v Prešove(1x), školení ročné zúčtovanie dane v Košiciach(1x), súťaž master cup v Bratislave(1x), 

školenie erasmus + (2x), pracovné stretnutie k CKS(1x), pracovná porada riaditeľov v PP(2x), 

celoslovenská súťaž v darč. balení v BA(1x), MLM Prešov(2x), kreativita mlad. grafikov výstava(1x), 

Mladý tvorca Nitra(2x), prezentácia programu ispin 2 Prešov (1x), školenie elektronické trhovisko 

v Košiciach(1x), prac. porada členov asociácie SOŠ – Sliač, školenie Nový zákon o fin. kontr. a audite 

v Košiciach(1x), 

 

Cestovné náhrady – zahraničné                                                                                       0  € 

 

 

632     Energie a komunikačné poplatky   spolu                                               53 682,52   €                     

 

Elektrická energia    - záloha    16 294,94 € 

Spotreba plynu         - záloha     26 103,69 €  

 

Vykurovanie priestorov školy je zabezpečované z troch vlastných  kotolní. V každej budove je kotolňa,  

nakoľko budovy sú  od seba vzdialené.    

                                                                        

Vodné , stočné, zrážková voda     5 462,50 € 

  

Spotreba energie, plynu a vody je priebežne preúčtovaná percentuálne podielom na podnikateľskú 

činnosť,  ktorý sa stanovil na začiatku kalendárneho roka, za rok  2015 je to spolu 9 693,34  €.  

 

Poštové a telekomunikačné služby     3 182,70 €, z toho:           

Telefónne poplatky                           1 451,99 €   pevná linka  - ústredňa                                     



Mobilné telefóny                                 787,71 €                                          

Poštové poplatky, známky                  943,00 €                         

 

VUC NET                                             2 038,69 €                                                    

SANET                                                     600,00 €                                       

 

Zálohové platby energií a úhrady faktúr sú zabezpečované v lehote splatnosti. 

 

633  MATERIÁL    11 247,62 €, z toho:                

Výpočtová technika                                             2 956,94 € 

klávesnice, myši, počítač, datavideo - projektor, tlačiareň Samsung do učtárne, počítač Lenovo do 

učtárne, súčiastky na údržbu a opravu počítačov, počítač kotolňa, data - projektor Acer 2 ks, lyže, 

lyžiarky, atramentová tlačiareň propagačná grafika 

 

Telekomunikačná technika                                      234,90 € 

 

Prevádzkové stroje, prístroje VP                             329,57 € 

fotoaparát, rádio CD prehrávač, píla priamočiara na drevo 

 

Všeob. materiál                                                      2 453,67 €       

posypová soľ, plsť, zemina, substráty, xerox papier, kľúče k zborovni č. 3, dvere do učebne č. 12, 

batérie do hodín, farebný papier, materiál na súťaže, 4ks dverí, sololitové dosky, obnova kvetinovej 

výzdoby, stromčeky 3ks a úprava záhonu pred budovou školy  obnova kvetinovej výzdoby, postrek na 

burinu, karta do fotoaparátu – súťaže, Haspo tabuľky 223, plyn do fliaš, strelivo, parková tráva, 

hnojivo a postrek na kvety, olej na zbrane, oprava chodníka, drevený obklad v budove. č. 1, závesné 

kvetináče, komponenty na upgrade, PC zostava – projekt grafické systémy, kvetináč do riaditeľne, 

súčiastky na montáž tabule, dezinfekčné spreje na klávesnice počítačov, olej na čistenie vzduchoviek, 

TSV – badmintonová raketa, košíky, rakety na stolný tenis a pingpongové loptičky, teplomery do 

tried, polystyrén do kotolne, telefónny aparát, bezpečnostné značenie - pásky 

 

Materiál –  VP                                                                                        2 256,63  €       



materiál pre rôznorodú krúžkovú činnosť 

Kancelársky materiál projekt grafické systémy                                    100 € 

Všeobecný materiál – mimoriadne výsledky žiakov                              600 € 

Spotrebný materiál projekt finančná gramotnosť                                170 € 

 

Čistiace prostriedky                                                  3 633,57 €    

potreba na  rok 2015 

Inventár                                                                        647,80 €      

4ks skriniek pod reproduktory, biela magnetická tabuľa, hadica 50 m pre školníka, mechanická metla, 

šálky a podšálky - riaditeľňa 

 

Údržbársky materiál                                                 2 039,92  € 

fa Antuš: zásuvky a prívod el. energie v uč. č. 6, fa Fober: skrutky, sprchové hlavice a hadice – oprava 

šatní patriacich k telocvični, fa KAS plus: oprava lopaty, odhŕňač snehu, vrtáky, hadice, kas – hadica, 

batérie, skrutky, hmoždinky, klince, oprava dverí, wc, bežná údržba budov, tesnenia, rýchlo schnúci 

lak, žiarovky, prívod k dataprojektoru v telocvični – lišty, skrutky...) (kas plus – hadica wc, batérie, 

skrutky,  plyn. ventil rohový, páska izolačná, údržba budov 1,2), dláto, skrutky, vrták,  poistky, tmel, 

podložky, skrutky, meradlo, zámok, hliníkové lišty – oprava bufetu na budove. č.2, žiarovky, skrutky, 

zvonček,  

 

Tlačivá                                                                               450,20 €     

školské tlačivá, protokol o maturitnej, záverečnej skúške, triedne knihy, klasifikačné hárky, žiacke 

knižky, list bianco s vodotlačou  

                                                

Kancelársky materiál                                                          1 362,26 €     

zakladače, kniha, dochádzky, vrecká, obálky, rýchloviazače a ďalšie pre potreby EÚ a pedag. 

zamestnancov, obálky, USB, zakladače, euro obaly 

 

Tonery, farby do tlačiarne                                                 1 011,77 €     

pre potreby EÚ, učiteľov  a  majstrov OV, výmena tonerov do tlačiarne u riaditeľa, zástupkyne 

pre odbor propagačná grafika 



 

Materiál propagačná grafika                                                 50,21 € 

 

Farby, laky                                                                            316,89 €  

maľovanie kaderníctva, chodieb cez prázdniny 

 

Kľúče, FAB, zámky                                                              174,60 €  

kľúče, vložky, visiace zámky, menovky (šatňa v budove č.3) 

 

Tonery pedagogická prax študentov                                      47,52 € 

 

Operatívna evidencia VP                                                         50,30 €  

 hádzanárska a basketbalová lopta do telocvične 

 

Všeobecný materiál HV                                                          772,93 €  

paravány na aranžovanie pre obchodných pracovníkov, regály, domáce potreby, obrusy, utierky, 

uteráky - Oáza 

 

Inventár, operatívna evidencia HV                                   1 047,80 €  

silikónová sada pomôcok do cukrárenskej výroby, kozmetické kreslo, naparovač,  UV lampa na nechty 

– kozmetika 

 

Knihy, časopisy VP                                                                      126,19 € 

o výpočtovej technike, o maturite AJ  

 

Knihy, časopisy, učebné pomôcky   515,78 €, z toho:  

Čo má vedieť mzdová účtovníčka, Časopis Škola, Dobré jedlo, Burda, In BAR, predplatné Freunschaft 

 



Pracovné oblečenie, obuv                                                              728,16 € 

učiteľ TSV – obuv, pracovné oblečenie pre upratovačky, majstrov, školníka, učiteľ TSV – obuv, školník 

- okuliare 

 

Potraviny                                                                                          428,61 € 

  - VP krúžková činnosť odborov potrav. zamerania                         329,21 € 

 - potraviny rada školy                                                                         99,40 €   

 

Softwear                                                                                             399,00 € 

ASc agenda 2015/2016 

 

Softwear projekt grafické systémy 2015                                          747,00 €  

Adobe photoshop Lightroom 

 

Reprezentačné                                                                                      47,78 €                             

minerálna voda, káva, čaj 

 

634 Dopravné  celkom   1 892,51  €,  z toho:        

PHM , oleje, mazadlá                                                                        1 154,88 €    

PHM - benzín  

servis, údržba, opravy                                                                            72,90 € 

poistenie                            369,73 € 

Prepravné projekt finančná gramotnosť 2015                                      245,00 €                                                           

Karty, diaľničná nálepky                                                                        50,00 € 

okuliare pre vodiča  

 

Počet motorových vozidiel:  Škoda Octavia, zakúpené v r. 2005. Auto sa využíva na nábory žiakov, 

služobné cesty, súťaže žiakov, výstavy (Bratislava, Tatranská Lomnica, Košice, Prešov, Kežmarok, Nitra 

... ) 



 

635  Údržba – výdavky na údržbu budov a zariadení                     1 507,80 €   

V tomto objeme finančných prostriedkov sa v objektoch školy vykonali počas roka   opravné 

a údržbárske práce. Išlo o:  

- oprava a údržba výpočtovej techniky                        96,00 € 

oprava notebooku,    

- oprava a údržba telekomunikačnej techniky                                      39,80 €  

- opravu strojov a zariadení                                                   648,60 €  

oprava v kotolni 145 €, oprava expanzomatov v kotolni 1 a 3 -              333,60 € 

- oprava signalizácie                                                                               466,80 € 

- oprava a údržba budov, objektov                                                       256,00 € 

maľovanie odbornej učebne Marína  

 

636 Nájomné za výpočtovú techniku  25,20 €  

ročný poplatok za prenájom riešenie manažmentu tabletov Samsung School  

 

637 Služby        59 216,54  €, a to:  

 

Školenia, kurzy, semináre                                                                        443,00 €  

ročné zúčtovanie dane 49 €,  13 € preškolenie zváračský kurz , p. Kukučka mzdy 35 €, seminár nový 

zákon o finančnej kontrole a audite 61 € 

 

Seminár finančná gramotnosť 2015                                                     1 200,00 € 

   

Propagácia, reklama, inzercia                                                                  328,20 € 

Vranovské noviny – informácie o prijímacích skúškach PG, reklamný polep okien kozmetika, inzercia 

v Zlatých stránkach, časopis Dubkáčik 

 

Všeobecné služby                                                                                     1 852,60 €    



 kopírovanie xerox papier, zapožičanie píly a príves. vozíka, platba kuriérovi za donášku magnetickej 

tabule, výmena žalúzií v odbornej učebni Marína, zapožičanie prívesného vozíka, prezutie auta, 

dobitie kreditu - kurič 

 

Revízie a technické kontroly na zariadeniach a budovách vo výške    8 844,33 € 

podľa schváleného harmonogramu na rok 2015,a to: 

opakovaná prehliadka kotlov –p. Nadzam – kotolňa č. 1, revízia plynových zariadení – p. Boroš, revízia 

el. spotrebičov p. Šoltés, fi. Waleon pravidelná údržba vody v kotolni č. 2, 

kontrola komínov Haspo, kontrola el. spotrebičov kaderníctvo Šoltés, Šoltés elektr. zariadenia,  Šoltés 

elektr. zariadenia – bud. č. 2, opakovaná prehliadka kotlov –p. Nadzam – kotolňa č. 2,  

p. Šoltés – bleskozvody budova č.3, elektrické zariadenia budova č.3, Revízia bleskozvodov 

 

deratizácia                                298,80 € 

projektové práce                                     2 670,00 € 

projekt BOZP budova č.2, projekt PO 

 

Ostatné služby  -   služba BOZP            1 487,60 € v zmysle zmluvy 

                           -   služba PO                  1 188,00 € v zmysle zmluvy 

     -   pracovná zdravotná služba 550,00 € v zmysle zmluvy 

                           -    prečistenie odpadu 44,52 € 

 

Policajná ochrana objektov                                                                             355,32 € 

Servisné služby – Datalock                                                                          2 441,87 € 

poradenské služby K+K mzdy                                                                        875,08 € 

 

Poplatky Prima banka                                                                                       21,60 €  

 

Príspevok na stravovanie zamestnancov -  réžia Oáza 13 301,15 €, stravné poukážky počas prázdnin 

1 159,10 € 



Škola má stravovanie zamestnancov zabezpečené vo vlastnom zariadení podnikateľskej činnosti 

v jedálni Oáza. Cena stravného lístka je 2,60 € s DPH. Škola uhrádza za jeden obed 1,73 € s DPH, 

príspevok zo sociálneho fondu je 0,33 € s DPH, príspevok ZO OZ  pre členov ZO OZ 0,13 € s DPH. 

Zamestnanec uhrádza 0,70 € (člen ZO OZ) a 0,83 € (nečlen) za jeden stravný lístok. Celkom sa stravuje  

55,8 % zamestnancov.  

 

Poistenie budov, zariadenia , poistenie za škodu                              6 129,57 €    

Poistenie majetku a škôd je zmluvne dojednané v poisťovni Alianz. 

 

Prídel SF 7 173,51 €. Tvorba bola v zmysle KZ  1,25 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov 

školy, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní v znení neskorších 

predpisov a Kolektívnej zmluvy SOŠ na rok 2015. 

 

Dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce vo výške   5 040,31 € predovšetkým na:  

zabezpečenie  úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov, správcu siete, krúžky – vzdelávacie 

poukazy, vyučovanie náboženstva    

Poplatok za odpad                                 3 744,00 € 

 

640  Bežné transfery                                                                          18 527,44 € 

V rámci bežných transferov sa z rozpočtu organizácie vyplácajú nemocenské dávky zamestnávateľa 

za prvých 10 dní PNS. V roku 2015 bolo vyplatených 3 807,94 € . 

 

Členský príspevok                                                                                  119,00 €   

SANET 33 €, Živnostenská komora 66 €, asociácia stredných odborných škôl Slovenska 20 €    

 

Odstupné                      11 566,50 € 

 

Odchodné                         3 034,00 € 

 

 

 



Účelové prostriedky                                                       

 

1.  Vzdelávacie poukazy  rozpočet   na  I -VI 2015                             5670,00 €          

Čerpanie je povolené  v zmysle schváleného rozpisu: 

mzdy a odvody   68 %; 51 % mzdy   2892 €,  

17 % poistné  964 € 

 ost. potreby pre krúžky 32 %  1814 €                          

 

Čerpanie: Tovary a služby   - materiál pre krúžkovú činnosť    1814 €     

 

Prehľad zakúpeného materiálu pre potreby krúžkovej činnosti  za I.-VI. 2015   

 

Názov krúžku použitie eur 

Barmanský krúžok I. 

ovocie, potraviny, kravaty, dózy poháre, slamky, šejker, 

karafa, 
104,37 

Barmanský krúžok II. ovocie, džús, špajle, podnos, 132,17 

Cvičná firma stuhy, rolky, lupienky, galant. koráliky, um. kvety, pásky 83,41 

Folklór fotoaparát 111,68 

Internetový krúžok I. popisovače, lepidlo, kazety, papier 132 

Internetový krúžok II. knihy 81,04 

Matematické cvičenie kalkulačka 126,7 

Matematický krúžok kanc. potreby  126,7 

Maturita ANJ I. CD prehrávač, CD angličtina 95,14 

Maturita ANJ II. 

obal na CD, kazety, tabule korkové popisovače, zošity, 

pera 
132,5 

Maturitný seminár z SJL I. 

pera, výkresy, štetce, tempery, knihy- Žlti vtáci, 

rukojemník, slohy pre všetkých 
68,66 

Maturitný seminár z SJL II. 
knihy/slovník SJ, pera, papier, pásky, nožnice, lepidlo, 

119,31 



xerox 

Nechtový design a vizáž pilník, krém, maska, gél, trsy, štetce, olej, spirit. 103,68 

  
 

Spoloč.- poznávací krúžok tabula korok, USB, papier, kanc. potreby 126,7 

Školský časopis papier nažehľovací, kazety, tričko 45,7 

Športové hry 

lopty basketbal, hádzaná, rakety stolný tenis, 

badmintonové rakety 
80,6 

Tvorivosť * stuhy, páska, rolky, tavná tyčinka, karton vlnka 69,03 

Umelecká tvorivosť živica, košeľa, špendlíky, guma, meter, páska, 74,61 

 

1.  Vzdelávacie poukazy  rozpočet   na  IX -XII 2015           3 468,00 €          

Čerpanie je povolené  v zmysle schváleného rozpisu: 

mzdy a odvody   68 %; 51 % mzdy   1 747,00 €,  

17 % poistné  611,00 € 

 ost. potreby pre krúžky 32 %  1110,00 €                          

 

Názov krúžku použitie eur 

Internetový krúžok I kazety, myš optická, pamäť. karty  73,00 

Internetový krúžok II SONY CD, MYS, KAZETY 42,20 

Matematické cvičenia pozn. blok, USB, obaly, pera 69,10 

Matematický krúžok euroobaly,  kazety, popisovače, blok 57,60 

Maturita ANJ kniha, perá, blok, špendlíky 30,70 

Maturita z NJ bez stresu papier, pera, rýchloviazače, obaly, 26,90 

Matur. seminár zo SJL 1 knihy -  46,10 

Mat. seminár zo SJL 3 perá, popisovače, zošity, ceruzy, knihy, učebnice 111,40 

Školský časopis diár, USB kľúč 19,20 

Športové hry hokejky 42,20 



Umelecká tvorivosť vlna, nite, ihly, dúhy, lepidlo, bižutéria 88,30 

Barmanský krúžok 

džúsy, sirupy, pyré, kokos. mlieko, potraviny, ovocie, bylinky, 

džúsy 126,70 

Folklór prámiky, stuhy, nite, kvety 65,30 

Gastro krúžok potraviny, ovocie, zelenina 65,30 

Krôčiky k zručnostiam stuhy, umelé kvety, koráliky, pierka 61,40 

Mladí kuchári 

papier na pec., potraviny, stierka, potraviny- syr, vajcia, olej, 

cukor 96,00 

Necht. design a vizáž pilníky, lepidlo, farby, gély,  53,80 

Tvorivosť stuhy, servítky, tkanina, stuhy, pero, 34,80 

CELKOM   1110,00 

 

 

 

 

 

 

Mimorozpočtové zdroje ( § 23 zákona 523/2004 Z.z.)  - žiadne 

 

Pohľadávky hlavná aj podnikateľská  činnosť   k 30.12.2015  vo výške  4 509,32 € 

Do lehoty splatnosti 

Odberateľ Splatnosť Účel EUR Uhradená  

Billa s.r.o. 22.01.2016 Odborná prax žiakov  9,00 € 22.1.2016 

Billa s.r.o. 04.02.2016 Odborná prax žiakov 33,00 €  

B. Invest spol s.r.o. 28.12.2015 Za poskytnuté služby 314,06 € 7.1.2016 

HM TESCO Vranov nad Topľou 04.01.2016 Odborná prax žiakov 150,00 € 14.1.2016 

 

 



Zmena stavu pohľadávok  v  lehote splatnosti: 

                                                                         v € 

Stav k 1. 1. 2015 133,60 

Stav k 31.12.2015 192,00 

Zmena stavu k 31.12.2015  58,40 

 

Zmena stavu pohľadávok  po  lehote splatnosti: 

                                                                       v € 

Stav k  1. 1. 2015 100,80 

Stav k 31.12.2015 314,06 

Zmena stavu k 31.12.2015 213,26 

Dôvod vzniku:  Ide o faktúry za poskytnuté služby za mesiac  december 2015. 

 

Záväzky  hlavnej a podnikateľskej činnosti  - do lehoty  splatnosti  

Záväzky k 30.12.2015 vo výške 3 106,21 €  sú v lehote splatnosti. 

 

Kategória 630 

Dodávateľ Splatnosť EUR Druh výdavku  Záväzok 

uhradený  

ILLE- Papier - Service 

s.r.o 

14.01.2016 55,20 € Hygienické prostriedky 12.01.2016 

Lindstrom s.r.o. 

 

19.01.2016 31,68 € Rohože prenájom a pranie 12.01.2016 

 

 

 

 

 



Zmena stavu záväzkov do lehoty  splatnosti: 

                                                                      

Stav k 1. 1. 2015 446,63 

Stav k 31. 12. 2015 86,88 

Zmena stavu k 30. 12. 2015 -359,75 

 

Záväzky po lehote splatnosti:  žiadne 

 

Záväzky hlavná činnosť 

Kategória 610, 620, 630,640 

 

Účet Názov Stav k 31.12.2015 Stav 

k 1.1.2016 

Zmena stavu 

záväzkov do 

lehoty splatnosti 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 57 881,58 0 57 881,58 

611 Tarifný zákl. plat 45 105,50 0 45 105,50 

612001 Osobné príplatky 2 601,16 0 2 601,16 

612002 Kreditové príplatky 2 279,50 0 2 279,50 

612002 Ostatné príplatky 1 868,42 0 1 868,42 

614 Odmeny 6 027,00 0 6 027,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 21 012,56 0 21 012,56 

621 Poistné VšZP 3 765,70 0 3 765,70 

623 Poistné ost. ZP 1 917,74 0 1 917,74 

625001 Nemocenské poistenie 821,22 0 821,22 

625002 Starobné poistenie 8 217,55 0 8 217,55 

625003 Úrazové poistenie 469,26 0 469,26 

625004 Invalidné poistenie 1 714,66 0 1 714,66 



625005 Príspevok v nezamestnanosti 571,26 0 571,26 

625007 Rezervný fond 2 787,78 0 2 787,78 

627 DDP 625,49 0 625,49 

629 Dôchodkové sporenie 121,51 0 121,51 

630 Tovary a služby 1 251,53 0 1 251,53 

637032 Sociálny fond 0 0 0 

637027 Dohody 695,49 0 695,49 

637016 Povinný prídel do SF 556,04 0 556,04 

640 Bežné transfery 203,02 0 203,02 

642012 Odstupné - odchodné 0 0 0 

642015 Náhrada príjmu 203,02 0 203,02 

 spolu 80 348,69 0 80 348,69 

 

Dôvod vzniku: ide o výplatu miezd a odvodov za mesiac december 2015. Záväzky po lehote 

splatnosti žiadne. 

 

Záväzky podnikateľská činnosť 

Kategória 610, 620, 630,640 

 

Účet Názov Stav 

k 31.12.2015 

Stav k 1.1.2016 Zmena stavu 

záväzkov do 

lehoty splatnosti 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 3 238,00 0 3 238,00 

611 Tarifný zákl. plat 2 637,87 0 2 637,87 

612001 Osobné príplatky 202,73 0 202,73 

612002 Ostatné príplatky 17,40 0 17,40 

614 Odmeny 400 0 400 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 251,43 0 1 251,43 



621 Poistné VšZP 344,76 0 344,76 

625001 Nemocenské poistenie 47,72 0 47,72 

625002 Starobné poistenie 477,39 0 477,39 

625003 Úrazové poistenie 29,90 0 29,90 

625004 Invalidné poistenie 102,29 0 102,29 

625005 Príspevok v nezamestnanosti 34,09 0 34,09 

625007 Rezervný fond 161,94 0 161,94 

627 DDP 37,76 0 37,76 

629 Dôchodkové sporenie 15,58 0 15,58 

630 Tovary a služby 500,10 0 500,10 

637027 Dohody 473,83 0 473,83 

637016 Povinný prídel do SF 0 0 0 

640 Bežné transfery 0 0 0 

642012 Odstupné - odchodné 0 0 0 

642015 Náhrada príjmu 0 0 0 

 spolu 4 989,53 0 4 989,53 

 

Dôvod vzniku: ide o výplatu miezd a odvodov za mesiac december 2015. Záväzky po lehote 

splatnosti žiadne. 

 

 

Majetok  - stav majetku k 31.12.2015 v eur  

                                                                                                                                

Názov Stav 

k 1.1.2015 

Prírastok Úbytok Stav 

k 31.12.2015 

Poznámka 

Budovy, stavby 3 409 382,14 0 0 3 409 382,14  

Prac. stroje    118 351,92   2 995,00      1 145,19 120 201,73  



Pomocné stroje       27 572,82 0  0        27 572,82  

Inventár        5 044,04 0 0        5 044,04  

Dopravné prostriedky      18 256,32 0 0       18 256,32  

Dopravné prostriedky       13 668,08 0 0       13 668,08  

Pozemky      42 152,95 0 0       42 152,95  

Umelecké diela a zb.        2 597,04 0 0         2 597,04  

 3 637 025,31 2 995,00 1 145,19     3 638 875,12  

Nezaradený  majetok na účte 042   

Ide o neschválený projekt v rámci operačného programu „Základná infraštruktúra“ podopatrenie  

3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, ktorý bol spracovaný v roku 2004. Žiadateľom  

projektu bol Prešovský samosprávny kraj pre správcu majetku, ktorým v uplynulom období bolo SOU,  

A. Dubčeka 893/2, 093 01 Vranov nad Topľou.  

Názov projektu: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu ako nástroj zvyšovania 

sociálnych zručností žiakov. Úhrada  za vypracovanie projektu bola zrealizovaná z vlastných zdrojov 

a zúčtovaná ako obstaranie investícií. Projekt nebol zrealizovaný, čiastka  5098,58  € je zmarenou 

investíciou. 

 

Odpredaný majetok v rámci - žiadny 

 

Projekty         žiadne 

Mimorozpočtové účty Stav k 1.1.2015 Príjmy/tvorba Výdavky Stav 

k 31.12.2015 

Sociálny fond 1 356,82 7 614,99 6 934,70 20 37,11 

Depozit 92 871,07 79 792,65 92871,07 79 792,65 

Darovací účet 0 623,52 623,52 0 

Podnikateľská činnosť 11 822,44 214 059,29 218 198,60 7 683,13 

 

 

 

 



Sociálny   fond   - čerpanie :                    

Účel použitia Čiastka v EUR Poznámka 

Príspevok na stravovanie zamestnancom  3 291,75  

Príspevok pri životnom jubileu, odchod do dôchodku     360,00  

Vstupenky, veniec     341,30  

Deň učiteľov, slávnostný obed       196,04  

Deň učiteľov - poukážky     722,08  

Preprava – pozn. zájazd Zakopané     155,00  

Strava a občerstvenie - pozn. zájazd Zakopané     358,80  

Strava a občerstvenie – projekt Finančná gramotnosť     111,12  

Slávnostný obed – ukončenie šk. roka      625,00  

Vianoce - poukážky  652,63  

Slávnostný obed - Vianoce 120,98  

Spolu  6 934,70  

Zostatok na účte SF  k 31.12.2015                                                          2 037,11 € 

 

Depozit – výdavky    92 871,07€  

Ide o finančné prostriedky na mzdy a odvody za mesiac december 2015, takto: 

Účet Názov  Čiastka v EUR 

611 Tarifný plat 46 435,62 

612 001 Osobný príplatok 2 665,44 

612 002 Ostatné príplatky  5 098,03 

614 Odmeny 10 645,16 

620 Poistné 24 504,32 

637 027 Dohody 380,00 

642 012, 642 013 Odchodné - odstupné 3 142,50 

 



Príjmy  podnikateľskej činnosti  v roku 2015 

 

Účet Účel      EUR  s DPH 

223 Stravovacie služby v zariadení  Oáza 155 155,75 

223 Výrobky v cukrárskej výrobni  32 308,14 

223 Služby v kozmetickom salóne 9 699,14 

223 Služby v kaderníckom salóne 9661,31 

223 Predaj tovaru v bufete 4 634,82 

223 Preprava cukrárskych  výrobkov 2 600,00 

243 Úroky 0 

 Spolu 214 059,29 

 

Výdavky podnikateľskej činnosti v roku  2015 

Účet Účel EUR 

610 TP, odmeny, OP, ost. príplatky 39 505,71 

620 Poistné 17 044,91 

630 Energie, vodné, stočné, tel. poplatky, čistiace prostriedky, materiál, 

inventár, suroviny, potraviny, palivo, opravy, poistenie, nájomné,  služby  

- servis výťahov, pranie rohoží, prehliadka RP, prídel do SF, poplatky 

banke, dohody, DPH 

161 647,98 

 Spolu 218 198,60 

Rozbor hospodárenia podnikateľskej  činnosti  SOŠ  za rok 2015 

 

SOŠ zabezpečuje v rámci podnikateľskej činnosti výrobnú aj obchodnú činnosť, poskytuje služby 

verejnosti na týchto prevádzkach: 

Jedáleň Oáza – organizácia spoločenských podujatí  na objednávku  

Cukrárska výrobňa – výroba a predaj cukrárskych výrobkov 

Kadernícky salón – služby 



Kozmetický salón – služby 

Školský bufet – predaj tovaru 

 

Za hodnotené obdobie dosiahli tieto pracoviská  zisk  vo  výške   624,49 € , za rok 2014 bol zisk vo 

výške 1894,44 €, v tomto roku je zisk nižší  o 1 269,95 €. 

 

Prehľad tržieb podľa pracovísk: V eur 

 

 
2014 

2015 

 
Rozdiel 

Jedáleň Oáza 113 417 132 921 +19 504 

Cukrárska výrobňa 28 752 27 358 -1 394 

Kadernícky salón 8 780 8 042 -738 

Kozmetický salón 6319 8 081 +1 762 

Školský bufet 3 993 3 861 -132 

Ostatné 2 872 3 101 +229 

Spolu 164 133 183 364 +19 231 

 

Ostatné tržby- ide o tržby za prepravu  cukrárskych výrobkov na objednávku. 

 

501 Spotreba materiálu a potravín  69 018,08 € 

 

Ide hlavne o spotrebu materiálu pre zabezpečenie výroby a služieb. Priamy spotrebný materiál, tovar 

a potraviny, ďalej pomocný materiál, materiál na výzdobu, baliaci materiál, čistiace a hygienické 

potreby, knihy- receptúry, časopisy, uteráky, obrusy, servítky, sviečky a pod., krabice pre CV, materiál 

na zabezpečenie opráv svojpomocne 

 

Nákup DHM     4 503,00  € 



mraziaci box oáza 274,16 €, vitrína kozmetický salón 49,99€, 45,00€/detská stolička Oáza,195,92 € 

stolík 2 ks, taburetka 1 ks – kozm. salón, 483 €/počítač Chľustová, termoska32,50 €, kôš s popolníkom 

45,60 €, regál pochrómovaný CV 288 €, 2 notebooky  po 271 €, skartovačka 99,60 €, laminovačka 

46,80 €, chladnička 199,17 € 

 

Spotreba PHM      1 164,77  € 

SOŠ vlastní osobné auto Škoda Octavia kombi, ktoré bolo zakúpené v roku 2008 za účelom 

zásobovania jednotlivých pracovísk podnikateľskej činnosti. V súčasnosti zabezpečujeme odvoz 

cukrárskych výrobkov na objednávku. 

 

 Nákup krát. HM                                              1 128,71 €   

24,00 € /varná konvica, inventár do Oázy - poháre, taniere, naberačky, misy na chlieb, krajacie dosky, 

poháre, taniere 336,37 €, ponorný mixér 21,90 €, tepelný ventilátor 23,90 €, inventár Marína – 

poháre, lyžičky, príbory 269,12 € 

Čistiace a hygienické potreby      4 523,58 € 

nákup podľa potreby, hlavne pre zariadenie Oáza 

                                                  

Ostatný materiál              2 777,80 € 

z toho stravné lístky, tonery, zimná zmes, batérie, kondenzátor , tonery Cv + Oáza, časopis do 

kaderníctva, pásky do registračnej pokladne, 20,00 € /varná konvica, obkladové dosky kaderníctvo 75 

€, vrecúška do vysávača 8,34 €, farby – laky 227,10 €), rohože 195 €, žiarovky, vypínače 150 €, tonery 

163,53 €, kancelársky materiál 544,80 €, vianočná výzdoba 21,25 €, routre 4 ks – 103,60 €, 

predlžovačka 3,50 €, spotrebný inventár Marína 142,60 €, výmena pneumatík 57,50 €, guma na 

regály 37,77 € 

 

potraviny Oáza +CV                            44 146,82 € 

 

spotreba materiálu                              10 773,40 € (cv+kad+kozm+oáza) 

 

502 Spotreba energie        9 693,34  € 

Táto položka tvorí podiel z celkových nákladov školy, ktorý sa stanovil percentuálne na začiatku 

kalendárneho roka.  

 



504 Náklady na predaný tovar        9 618,40 € 

Ide o nákup tovaru do bufetu zariadenia Oáza a školského bufetu, ktorý sa zaťaží prirážkou v zmysle 

interného predpisu. 

 

 

511 Opravy a údržba         7 082,27 €    

28€ oprava registračnej pokladne, 80€ výmena ložiska, 354,29€/ žalúzie Oáza, nákup pneu auto pč, 

oprava chlad. boxu 103,30 €, oprava sušičky 69,13 €, výmena dverí 625 €, opravy komínov 1890,05 € 

 

518 Služby           8 205,90 €  

Telefónne poplatky, prenájom kávovaru, prenájom rohoží, pranie rohoží, servis výťahu, zapožičanie 

prívesného vozíka, mobilné telefóny,  poistenie auta, stočné, kalibrácia teplomerov v chladiacich 

zariadeniach Oázy a cukrárskej výrobne, montáž plynovej pece 73,04 €, výpomoc pri spol. 

podujatiach              

                                      

 

52 Mzdové  náklady, poistné, DDP a SF        57 191,18 € 

Mzdové náklady sa týkajú 5 zamestnancov,  priamo sa podieľajúcich na výrobnej a obchodnej 

činnosti, ktorí sú odmeňovaní v rámci podnikateľskej činnosti a iných, ktorí pracujú na dohodu 

o vykonaní práce a pracovnej činnosti.  

Z toho:   mzdy             39 232,71 € 

              dohody          17 958,47 € 

              poistné           16 118,84 € 

             dávky NP, SF a DDS  1 671,83 €  

                     

Priemerný zárobok v podnikateľskej činnosti  je  653,87 €    (bez dohôd) 

 

551 Odpisy  DHNM    1 859,37 € 

568 Ostatné finančné náklady       84,53 € 

poplatky za mince VÚB banka 



Náklady spolu:         182 739,42 € 

 

112, 132   Zásoby   4 172,06  € 

Sklad Stav zásob 

Potraviny Oáza 828,76 

Potraviny   cukr. výroba 712,40 

Materiál kaderníctvo 1 475,96 

Materiál kozmetika 550,66 

Benzín Octavia, palivo 0 

Tovar   

Oáza 454,48 

Školský bufet 149,80 

SOŠ z dôvodu nepostačujúcich priestorov na skladovanie a zároveň z finančných dôvodov nevytvára 

vysoké zásoby materiálu, nakoľko ide prevažne o potraviny a potravinársky tovar. 

 

Z celkového dosiahnutého obratu tržieb podnikateľskej činnosti je podiel dosiahnutých výkonov 

jednotlivých pracovísk nasledovný: 

Oáza                       72,49 %,  

CV                          14,91 %,  

Kaderníctvo            4,38 %,  

Kozmetika               4,41 %,  

Školský bufet          2,11 %,  

Ostatné                    1,69 %. 

 

 

 

 

 



Plnenie plánu tržieb od začiatku roka 2015 

 

 Oáza CV Kaderníctv

o 

Kozmetik

a 

Šk. bufet Ostatné -

preprava 

KE 

Spolu 

Plán 2015 

 

139 000 28000 10 000 7 000 4 500 2 400 190 900 

Skutočnosť 

 

132 921,2 27 357,6 8 041,7 8 081,4 3 861,4 3 100,6 183 363,9 

Plnenie v % 95,62 97,71 80,41 115,45 85,81 129,19 96,05 

 

4.  Záver 

Hospodárenie SOŠ za obdobie roku 2015 v rámci hlavnej činnosti možno hodnotiť kladne. 

Čerpanie výdavkov predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu (včítane miezd a odvodov za 

december 2015). Finančné prostriedky boli čerpané s ohľadom na maximálnu úspornosť a iba na 

nevyhnutné tovary a služby  a najnutnejšie opravy pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky 

školy. SOŠ sa zatiaľ darí zabezpečiť pokrytie základných prevádzkových výdavkov, nemáme žiadne 

záväzky, všetky faktúry sú uhradené v lehote splatnosti. 

SOŠ už aj v súčasnosti využíva viac zdrojové financovanie. Ide o mimorozpočtové prostriedky 

z podnikateľskej činnosti, z tvorby projektov, prostriedky zo vzdelávacích poukazov, pomáha aj 

rodičovská rada, podnikateľské subjekty pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov, využívame rôzne 

zľavy na tovaroch a službách.  

SOŠ si však za tridsaťšesť rokov svojej existencie získala pevnú pozíciu v systéme stredných 

škôl v okrese Vranov nad Topľou a pevne veríme, že prekoná aj súčasný nepriaznivý demografický 

vývoj.  

 

 

 

 

 

 



 

Rada školy pri SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

 

 

 

 

Vranov nad Topľou 12.10. 2016 

 

Vyjadrenie stanoviska rady školy k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za 

školský rok 2015/2016 

        

 

                  Rada školy pri SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou na svojom zasadnutí 

prerokovala a schválila  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 

2015/2016. 

               

 

. 

 

 

 

                                                                                Ing. Jarmila Dučaiová  

                                                                                          predseda RŠ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


