
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH  
A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2009/2010

Správu  predkladá  riaditeľ  školy  na  základe  správ  zástupcov  riaditeľa  školy,  VP,  VPK  a 
koordinátorov SOŠ v zmysle vyhlášky MS SR č.9/2006 Z.z.

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Adresa školy: Mierová 1973/79, 066 01  Humenné
Telefón / fax: 057 775 2734 / 057 775 2697
web: www.sousluzhe.edu.sk
mail: sousluhe@nextra.sk

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov

Riaditeľka: RNDr. Oľga Skysľaková / FYZ-CHE /

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie 
Ing. Mária Hirjáková /odborné odevné predmety/

Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie:
Ing. Katarína Dzuracká /odborné odevné predmety/

Hlavná majsterka odbornej výchovy:
                                               Mgr. Monika Harvanová

Vedúca ekonomického úseku:
Eva Gáborová

Predseda Rady školy: Mgr. Darina Šamudovská
Členovia rady školy: MVDr. Ján  Ferko, Ing. Karol Lacko PhD, Mgr. Jaroslav Gnip, Mgr. 

Jana  Vaľová,  Bc.  Anna  Petrovčinová,  Mária  Vataščinová,  Dušan 
Rada, Iveta Ajrediniová, Iveta Kucová, Dávid Mríz

Predseda Rady rodičov: Dušan Rada
Predseda Rady žiakov: Dávid Mríz  /IV.D / 

a) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP

K 15.09.2009  študovalo  v škole  574  žiakov,  z toho  398  žiakov  denného  štúdia, 176  žiakov 
nadstavbového  štúdia  a 12  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  . 
K 30.06.2010 ukončilo školský rok 555 žiakov , z toho 391 žiakov denného štúdia a 164  žiakov 
nadstavbového štúdia. 
Počas školského roka pristúpili 3 žiaci (prestúpili z iných škôl),5 žiakov prerušilo štúdium, 2 žiaci 
v priebehu školského roka tragický zahynuli,  15 žiakov zanechalo  štúdium pre nezáujem alebo 
z rodinných dôvodov. 

b) Údaje o počtoch úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich prijatí na štúdium na 
stredné školy

V prijímacom konaní  pre školský rok 2009/2010 bolo prihlásených 217 žiakov 9.ročníka ZŠ. /
1.termín 103 žiakov, 2.termín 114 žiakov/. 
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c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy

Zapísalo sa 102 žiakov. Boli otvorené 3 triedy učebných odborov, 1 trieda študijných odborov. 
V prijímacom  konaní  v nadstavbovom  štúdiu  bolo  prijatých  95  študujúcich  do  štyroch   tried 
nadstavbového štúdia. 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania

e.1) Prospech - denné štúdium
Z celkového počtu 391 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2009/2010

- prospelo s vyznamenaním 45 žiakov (11,51 %)
- prospelo veľmi dobre 69 žiakov (17,64 %)
- prospelo 271 žiakov (69,30 %)
- neprospelo (z 1 predmetu) 1 žiak   (0,25 %)
- neprospelo (z 2 predmetov) 1 žiak   (0,25 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 4 žiaci  (1,02 %)
- neklasifikovaní 0 

Celkový študijný priemer je 2,47. /I. ročník – 2.35, II. ročník – 2.54, III. ročník -2.62, IV. ročník – 
2,24. / Najlepší prospech dosiahli triedy III.E – kozmetik (1,60), IV.E – kozmetik  (1,65) a IV.D –
OOV (1,99). Najhorší prospech bol v triedach III.DS – stolár (3,13) a IV.DS – ODNV  (3,10). 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas. SP 
2

SP 
3

SP 
4

I.A 2487201 18 2,77 2 1 14 1 0 0 0 1
I.AS 6456200 10 2,03 3 2 5 0 0 0 0 1
I.B 6456200 24 2,20 3 7 14 0 0 0 1 0
I.C 6489200 12 2,55 0 3 9 0 0 2 2 0
I.CS 2964200 14 2,11 2 3 9 0 0 0 0 0
I.D 6446400 17 2,20 3 3 11 0 0 0 1 0
I.DS 3341400 13 2,63 1 2 10 0 0 0 0 0
II.A 2487201 13 2,61 1 1 11 0 0 1 0 1
II.AS 3355200 10 2,98 0 0 9 1 0 1 1 0
II.B 6456200 21 2,34 1 6 12 2 0 1 0 0
II.C 6489200 20 2,96 1 0 19 0 0 5 3 4
II.CS 6460200 4 2,71 0 1 3 0 0 1 0 1
II.D 2964200 10 2,01 2 2 6 0 0 0 0 0
II.DS 6456200 12 2,15 2 2 8 0 0 0 0 0
II.E 6446400 25 2,25 3 5 17 0 0 4 1 0
II.F 3341400 16 2,87 0 1 15 0 0 2 1 0
III.A 2487201 22 2,89 0 0 21 1 0 4 1 1
III.B 6456200 24 2,04 3 10 11 0 0 0 0 0
III.C 6489200 19 3,03 0 1 18 0 0 4 0 4
III.D 2964200 10 2,74 0 2 8 0 0 1 1 0
III.DS 3355200 8 3,13 0 1 7 0 0 1 1 1
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III.E 6446400 15 1,60 5 7 3 0 0 0 0 0
III.ES 3341400 9 2,85 0 1 7 1 0 0 0 0
IV.D 3137401 9 1,99 4 2 3 0 0 0 0 0
IV.DS 3341400 16 3,10 0 1 15 0 0 1 0 0
IV.E 6446400 20 1,65 9 5 6 0 0 0 0 0

SPOLU 391 2,45 45 69 271 6 0 28 13 14

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium

Z celkového počtu 164 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2009/2010
- prospelo s vyznamenaním 15 žiakov (9,15 %),
- prospelo veľmi dobre 47 žiakov (28,66 %),
- prospelo 97 žiakov (59,14 %),
- neprospelo (z 1 predmetu) 2 žiaci   (1,21 %)
- neprospelo (z 2 predmetov) 0 žiakov  (0,0 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 3 žiaci (1,82 %)
- neklasifikovaní 0   
Celkový študijný priemer je 2,36. / I. ročník NŠ – 2,37,  II. ročník NŠ –2.34 /
Najlepší prospech dosiahli triedy I.NV - vlasová kozmetika  (1,75) a II. L – vlasová kozmetika 
(1,89).  Najhorší  prospech  bol  v triedach  I.MS  –  strojárstvo  (2,98)  a  I.MD  –  drevárska 
a nábytkárska výroba (2,98). 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas.

I.K 6421400 18 2,46 0 4 13 1 0
I.L 6426400 20 1,97 4 11 4 1 0
I.MS 2414401 13 2,98 0 2 10 1 0
I.MD 3347401 12 2,98 0 1 10 1 0
I.NV 6426400 8 1,75 2 3 3 0 0
I.NH 6421400 14 2,11 1 6 6 1 0
II.K 6421400 20 2,71 1 2 17 0 0
II.L 6426400 18 1,89 2 8 8 0 0
II.MP 6411401 15 1,99 4 4 7 0 0
II.MS 2414401 8 2,72 1 0 7 0 0
II.N 6421400 18 2,43 0 6 12 0 0

SPOLU 164 2,35 15 47 97 5 0

e.3) Maturitné skúšky

EČ a  PFIČ MS zo SJL sa konala 16. marca 2010, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 17. 
marca 2010. PČOZ v dňoch  19 - 22. apríla 2010, TČOZ v dňoch 24.5.- 31.5.2010. Z celkového 
počtu 124 maturantov úspešne zmaturovalo116 žiakov. Dvaja žiaci  vykonávali opravné skúšky 
v auguste a šesť žiakov nezmaturovalo z ANJ, požiadali o opravný termín v septembri. MS boli 
predsedom školskej maturitnej komisie a predsedami predmetových maturitných komisií hodnotené 
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veľmi  dobre.  Z dosiahnutých  výsledkov  je  zrejmé,  že  SOŠ obchodu  a  služieb  systematicky  a 
cieľavedome pripravuje žiakov k MS.
Priemery jednotlivých predmetov:
 PFEČ  SJL 124 maturantov 48,84%          

PFEČ  ANJ B1 55 maturantov  40,73%
PFEČ  NEJ B1 53 maturantov  29,40%
PFEČ  RUJ B1 16 maturantov  62,92%
PFIČ  SJL 124 maturantov 52,31%          
PFIČ  ANJ B1 55 maturantov  43,64%
PFIČ  NEJ B1 53 maturantov  32,55%
PFIČ  RUJ B1 16 maturantov  46,25%
ÚFIČ  SJL 124 maturantov 2,34
ÚFIČ  ANJ B1 55 maturantov  3,08
ÚFIČ  NEJ B1 53 maturantov  2,64
ÚFIČ  RUJ B1 16 maturantov  1,44
TČOZ 124 maturantov 2,60
PČOZ 124 maturantov 2,02

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet PFEČ 
priemer

PFEČ 
počet

PFIČ 
priemer

PFIČ 
počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet

ANJ B1 55 40,73% 55 43,64% 55 8 6 19 22 3,00 55
NEJ B1 53 29,38% 53 32,55% 53 6 7 40 2,64 53
RUJ B1 16 62,92% 16 46,25% 16 11 3 2 1,44 16
SJL 124 48,84% 124 52,31% 124 28 33 54 9 2,35 124

TČOZ 124 24 33 34 33 2,61 124
PČOZ 124 45 38 35 6 2,02 124

e.4) Záverečné skúšky

ZS sa konali v dňoch 16.-21. júna 2010. Zúčastnilo sa ich 96 žiakov v 5-ich učebných odboroch. 
S vyznamenaním prospelo 28 žiakov, veľmi dobre prospelo  10 žiakov, prospelo 58 žiakov. 
Predsedovia skúšobných komisií vyslovili spokojnosť nad priebehom ZS a úrovňou teoretických 
vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ obchodu a služieb. 

učebný odbor kód odb. Počet PV PVD P N Priemer
autoopravár - mechanik 2487 2 01 21 6 3 12 0 2,19
stolár 3355 2 8 0 2 6 0 2,50
cukrár 2964 2 11 1 1 9 0 2,36
kaderník 6456 2 28 11 4 13 0 1,99
hostinský 6489 2 28 10 0 18 0 2,38
SPOLU  96 28 10 58 0 2,28
e.5) Dochádzka - denné štúdium
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Dochádzka  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je o niečo horšia. Priemerný počet 
vymeškaných  hodín  na  žiaka  bol  v  2.  polroku  školského  roku  77,91  ospravedlnených  a  6,89 
neospravedlnených hodín na žiaka. Najlepšie triedy v dochádzke boli IV.D –OOV (38,89),II.A –
autoopravár (46,92) a II.F – ODNV (51,13). Najhoršie triedy v dochádzke boli II.DS – kaderník 
(153,00),  II.CS  –  predavač  (138,25)  a I..C  –  hostinský  (126,17).  Príčinami  veľkého  počtu 
vymeškaných  hodín  boli  zdravotné  problémy,  kúpeľná  liečba,  ale  aj  benevolencia  lekárov  pri 
vydávaní PN. Problematike dochádzky sa venovalo veľa času na pedagogických radách, triednych 
aktívoch a triednických hodinách.  Rezervy sú v spolupráci rodiny a školy.

Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod.

Zam. 
na 

žiaka

Osprav.
hod.

Ospr. 
na 

žiaka

Neospra
vedlnené

Neosp. 
na 

žiaka
I.A 2487201 18 1532 85,11 1395 77,50 137 7,61
I.AS 6456200 10 748 74,80 691 69,10 57 5,70
I.B 6456200 24 2024 84,33 1989 82,88 35 1,46
I.C 6489200 12 1514 126,17 1357 113,08 157 13,08
I.CS 2964200 14 1063 75,93 1058 75,57 5 0,36
I.D 6446400 17 1396 82,12 1356 79,76 40 2,35
I.DS 3341400 13 902 69,38 877 67,46 25 1,92
II.A 2487201 13 610 46,92 435 33,46 175 13,46
II.AS 3355200 10 588 58,80 545 54,50 43 4,30
II.B 6456200 21 1970 93,81 1944 92,57 26 1,24
II.C 6489200 20 2414 120,70 1979 98,95 435 21,75
II.CS 6460200 4 553 138,25 471 117,75 82 20,50
II.D 2964200 10 643 64,30 643 64,30 0 0,00
II.DS 6456200 12 1836 153,00 1830 152,50 6 0,50
II.E 6446400 25 2542 101,68 2450 98,00 92 3,68
II.F 3341400 16 818 51,13 761 47,56 57 3,56
III.A 2487201 22 1678 76,27 1333 60,59 345 15,68
III.B 6456200 24 2056 85,67 2044 85,17 12 0,50
III.C 6489200 19 2283 120,16 1492 78,53 791 41,63
III.D 2964200 10 916 91,60 884 88,40 32 3,20
III.DS 3355200 8 617 77,13 530 66,25 87 10,88
III.E 6446400 15 1285 85,67 1285 85,67 0 0,00
III.ES 3341400 9 747 83,00 717 79,67 30 3,33
IV.D 3137401 9 350 38,89 350 38,89 0 0,00
IV.DS 3341400 16 886 55,38 861 53,81 25 1,56
IV.E 6446400 20 1186 59,30 1186 59,30 0 0,00

SPOLU  391 33157 84,08 30463 77,91 2694 6,89

e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium

Priemerný  počet  vymeškaných  hodín  na  žiaka  bol  v  2.  polroku  školského   roka  64,85 
ospravedlnených  a  7,38  neospravedlnených  hodín  na  žiaka.  Najlepšie  triedy  v  dochádzke  boli 
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II.MP  –  prevádzka  obchodu  (21,93),  I.NH  –  spoločné  stravovanie  (48,64).  Najhoršie  triedy 
v dochádzke boli I.NV – vlasová kozmetika  (102,63), I.L – vlasová kozmetika   (98,00)

Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod.

Zam. na 
žiaka

Osprave
dlnené

Ospr. 
na žiaka

Neospr
hod.

Neosp. 
na žiaka

I.K 6421400 18 1250 69,44 1188 66,00 62 3,44
I.L 6426400 20 1960 98,00 1714 85,70 246 12,30
I.MS 2414401 13 928 71,38 857 65,92 71 5,46
I.MD 3347401 12 624 52,00 528 44,00 96 8,00
I.NV 6426400 8 821 102,63 821 102,63 0 0,00
I.NH 6421400 14 681 48,64 681 48,64 0 0,00
II.K 6421400 20 1547 77,35 1232 61,60 315 15,75
II.L 6426400 18 1755 97,50 1732 96,22 23 1,28
II.MP 6411401 15 329 21,93 329 21,93 0 0,00
II.MS 2414401 8 569 71,13 331 41,38 238 29,75
II.N 6421400 18 1382 76,78 1222 67,89 160 8,89

SPOLU 164 11846 72,23 10635 64,85 1211 7,38

e.7) Správanie - denné štúdium

V správaní bolo riešených množstvo rôznych výchovných problémov.  Vzniknuté problémy riešili 
triedni  učitelia  v spolupráci s rodičmi,  výchovnou poradkyňou a vedením školy.Za  porušovanie 
vnútorného poriadku školy,  za vážne a opakované porušovanie vnútorného poriadku školy bolo 
správanie  28  žiakom  hodnotené  2.  stupňom,  13  žiakov  hodnotené  3.  stupňom  a  14  žiakov 
hodnotené  4.  stupňom.  Podmienečne  vylúčení  so  skúšobnou  dobou  6  mesiacov  boli  19  žiaci. 
Riaditeľka  školy udelila 51 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, vzorné správanie a 
reprezentáciu školy bolo udelených 54 pochvál riaditeľkou školy s knižnou resp. vecnou odmenou, 
ktorú poskytla Rada rodičov.

e.8) Správanie – nadstavbové štúdium
Nehodnotí sa.

f) Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, zoznam učebných plánov

kód  odbor – zameranie číslo učebného plánu
 4 – ročné študijné s maturitou

3137401  Operátor odevnej výroby - odevná výroba  ISCED 3A  3299/1996-152  
3341 4  Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  ISCED 3A  1356/2000-42
6446 4  Kozmetik  ISCED 3A  3793/1986-221

 3 – ročné učebné bez maturity

2487201  Autoopravár – mechanik  ISCED 3C   CD-2005-
1690/9707-32:093
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2964 2  Cukrár  ISCED 3C  2691/2003-43
3355 2  Stolár  ISCED 3C  2869/2001-42
6456 2  Kaderník  ISCED 3C  235/2003-4
6460 2  Predavač  ISCED 3C  2545/03-93

6489 2  Hostinský  ISCED 3C   CD-2004- 
6813/17801-3:093

 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou
2414401  Strojárstvo- výroba, montáž a opr. stroj.prís. a zar.  ISCED 3A  2291/1998-41
6411401  Prevádzka obchodu – vnútorný obchod  ISCED 3A  3098/1999-42
6421 4  Spoločné stravovanie  ISCED 3A  2028/1999-42
6424 4  Vlasová kozmetika  ISCED 3A  2027/1999-42
3347 4  Drevárska a nábytkárska výroba ISCED 3A

g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy

V školskom roku 2009/2010 pracovalo v SOŠ obchodu a služieb Humenné 73 zamestnancov.

zamestnanci počet muži ženy
pedagogickí, z toho 54 11 43
   učitelia 34 7 27
   MOV 20 4 16
nepedagogickí, z toho 19 7 12
   administratívni 5 1 4
   robotnícke profesie 14 6 8
Spolu 73 18 55

Plnenie kvalifikačných predpokladov

platová trieda 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 
kv.sk.

2. 
kv.sk.

ped. 
vzdel.

   učitelia - - 3 4 17 10 17 10 34
   MOV 2 6 11 - - - - - 17
Spolu 2 6 14 4 17 10 17 10 51

Majsterky OV Kakošová a Stanková si doplňujú pedagogické vzdelanie na VŠ.

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

V školskom  roku  2009/10  úspešne  ukončili  štúdium   „Príprava  vedúcich  pedagogických 
zamestnancov v MPC v Prešove Ing. Dzuracká - zástupkyňa pre PV a   Mgr. Harvanová - hlavná 
majsterka OV Mgr. Halgašová a PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia v anglickom jazyku pod 
názvom „Mini seminár OXFORD“.
RNDr.  Horníková,  Mgr.  Šamudovská  a Ing.  Buríková  sú  zapojené  do  projektu  Modernizácia 
vzdelávacieho  procesu  na SŠ, kde  14.  10 2009 absolvovali  prvý modul:  Digitálna  gramotnosť 
učiteľa v rozsahu 12 hodín, tj. 6 hodín prezenčne a 6 hodín dištančne. Vzdelávanie v tejto oblasti 
pokračuje aj ďalšom školskom roku.
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P.Kakošová  –  majsterka  OV  študuje  Učiteľstvo  odbornej  prípravy  - 2.ročník  na  Prešovskej 
univerzite, fakulta humanitných a prírodných vied v Prešove.
H.Stanková  –  majsterka  OV  študuje  Učiteľstvo  odbornej  prípravy  a profesijných  predmetov 
- 1.ročník na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom detašované pracovisko 
Stropkov.

    i) Aktivity školy a prezentácia školy na verejnosti 
Aktivity  školy  boli  prezentované  na  webovej  stránke  školy,  v humenskej  televízii  a v 
Podvihorlatských novinách a TV Zemplín.

V školskom roku 2009/2010 sme zorganizovali:

- v     oblasti environmentálnej výchovy  
Starostlivosť o pracovné prostredie:  v prvých dňoch vyučovania triedni  učitelia  urobili  nástenky 
a skrášlili prostredie tried i celej školy.
• Žiaci našej školy a ich pedagógovia  sa zapojili do súťaže „  Strom roka 2009“. Túto súťaž 

vyhlásila nadácia Ekopolis  v novembri sa uskutočnila prednáška spojená s premietaním filmu 
pre žiakov prvého ročníka (1.D a 1.F). Témou prednášky bola   Činnosť lesoochranárskeho 
zoskupenia Vlk a záchrana prirodzených lesov 

• Zhotovenie  nástenky  „Myslíme  ekologicky:  Ako  nakladať  s odpadom“  Cieľ:  Poskytnúť 
žiakom konkrétne informácie o spracovaní starého papiera, skla, textilu, druhotných surovín. 
Dosiahnuť uplatňovanie ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote.

• 21.  10.  2009-  22.  10.  2009 „Chráňte  lesy  spolu  s nami“-  Zbierka  na záchranu  lesov.  Na 
námestí v Humennom pomáhalo pri infostánku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 8 žiakov 
našej školy. 

• v   rámci  hodín  predmetu   Ekológia  sa  žiaci  1.  ročníka  (1.D,  1.F)  prostredníctvom  filmu 
„Separuj s nami“ a EKO plagáty dozvedeli  o potrebe  a význame separácie  komunálneho 
odpadu.

• 4.11.2009  sme zorganizovali „Deň jabĺk“, výstavku jabĺk  spojenú s ochutnávkou. Zúčastnilo 
sa  jej  asi  30 žiakov našej  školy,  ktorí  súťažili  o cenu „Jablko  dňa“.  Výstavka bola  vkusne 
naaranžovaná  aj  vďaka  zručnosti  žiakov  I.N   Ducka  a  Petriča,  ktorí  jablká  umelecky 
povyrezávali.

• 1.12.2009  sa  uskutočnili  prednášky  pre  žiakov  I.A,  I.C,  I.D  triedy  téma:  „Činnosť 
lesoochranárskeho zoskupenia VLK, záchrana prirodzených lesov“. Cieľ: Oboznámenie sa 
s činnosťou organizácie, pomoc pochopiť príčiny globálnych ekologických problémov, potrebu 
chrániť lesy.

• V apríli  žiačky  4.E  triedy  vypomáhali  v infostánku  pre  Lesoochranárske  zoskupenie  VLK. 
Vyzbieranou finančnou čiastkou prispeli  k získaniu území,  ktoré boli  následne vyhlásené za 
prírodné rezervácie

• rozhlasová relácia ku „Dňu Zeme“ pod názvom – „Chráň si to čo je vzácne“, v ktorej odzneli 
dôvody a spôsoby ochrany našej planéty, ako aj dôvod, prečo bol tento deň uznávaný ako Deň 
Zeme. 

- v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných sociálno – patologických  javov  
V školskom roku 2009/2010 sme na SOŠ obchodu a služieb uskutočnili množstvo akcií, ktoré boli 
zamerané  na  primárnu  prevenciu  drogových  závislostí  a potláčanie  sociálno  –  patologických 
prejavov správania, ako sú rasizmus a extrémizmus.     
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V súlade s plánom činnosti koordinátora na školský rok 2009/2010 boli formou listu pre 
rodičov a pedagógov v októbri 2009 pripravené základné informácie o druhoch drog, ich užívaní, 
pomôckach pri užívaní a ich prejavoch na ich užívateľov. 

• V septembri 2009 boli pripravené školské nástenné  noviny zamerané na problematiku 
drogových   závislostí,   násilia   a   rasizmu.  Ing. Boberová  zrealizovala  medzi  študentmi 1. 
ročníka dotazník, cieľom ktorého bolo zistiť do akej miery majú študenti znalosti a skúsenosti 
týkajúce sa problematiky závislostí: Drog  a  Tabakizmu . 
• 17. septembra 2009 sme so žiakmi boli na predstavení Divadla Jonáša  Záborského  Prešov 
v Humennom: Ray Cooney- “Všetko najlepšie“, humorne ladenú komédiu proti drogám 
• 14. októbra 2009 sa žiaci tried I.A, I.N, II.K  zúčastnili putovnej výstavy vo VOS „Prečo 
som na svete rád“, ktorá bola zameraná na prevenciu drogových závislostí.
• október 2009 – všetci triedni učitelia použili na triednických hodinách DVD na tému 
„Alkohol – skrytý nepriateľ“. Obsahom polhodinovej filmovej koláže sú autentické výpovede 
mladých ľudí so skúsenosťou s alkoholom a závislosťou od neho, názory mládeže v školskom 
veku na užívanie alkoholu.
• V novembri 2009 od Občianskeho združenia ERUDIO, Bratislava sme dostali brožúry 
“Odporúčania pre mládež a učiteľov z oblasti prevencie kriminality“, ktorej cieľom je 
pútavou formou zvýšiť právne vedomie mládeže a tým sekundárne prispieť k prvoradému cieľu 
a to prevencii kriminality. Brožúry použili triedni učitelia na triednických hodinách.
• 30. novembra 2009 v súvislosti s protidrogovým programom Beriem kultúru, nie drogy 
bola vyhlásená súťaž literárnych a výtvarných prác Vihorlatským múzeom Humenné, 
Regionálnym združením Právo na lepší život a Vihorlatským osvetovým strediskom. Súťaže 
s výtvarnou tematikou sa zúčastnili žiačky Borčová a Andrejcová zo IV.D. 
• v rámci týždňa boja proti drogám a drogovej závislosti od 17. 11. –  21. 11. 2009 boli 
uskutočnené  besedy na triednických hodinách k tejto tematike.
• 1. decembra 2009 absolvovali žiaci prednášky a besedy pri príležitosti Medzinárodného dňa 
boja proti AIDS.
• V mesiaci december pracovníci polície pripravili besedu pre našich študentov na tému: 
“Alkoholová závislosť, trestná činnosť závislých a závislosť od hazardných hier“.
• Vo  februári   2010  boli všetci žiaci našej školy informovaní prostredníctvom svojich 
triednych učiteľov s témou „ Symbolika extrémistických skupín.
•  Ing. Boberová vypracovala a vyhodnotila dotazník – Alkoholizmus na SOŠ obchodu 
a služieb, ktorý vyplnili žiaci tried 1. ročníka.
• Do Vihorlatského osvetového strediska v Humennom sme odovzdali 16.apríla 2010 
výtvarné práce Borčová - IV.D, Sporinská - III.E, Hrežová -III.B a Turcovská - III.B  na 
celoštátnu tematickú výtvarnú súťaž  z  oblasti sociálnej prevencie zameranú na prevenciu 
drogových závislostí: 16. ročník súťaže „Prečo som na svete rád“ . 

V školskom roku 2009/2010 v rámci hodín slovenského jazyka, občianskej náuky a dejepisu boli 
pripravené a realizované prednášky a besedy venované problematike fašizmu, rasizmu, xenofóbie 
a iným formám diskriminácie.

- akcie v     oblasti VMR  
VMR sa realizuje v spolupráci s viacerými odborníkmi z tejto oblasti na hodinách OBN,NOS,ETV 
a triednických hodinách. Prednášky, besedy, skupinové aktivity, filmy, obsahovali problematiku:

1 SEX – AIDS – VZŤAHY
2 výhody zodpovedného vzťahu
3 promiskuita a pohlavné choroby
4 práva a povinnosti rodičov a detí
5 komunikácia
6 asertívne reakcie na negatívne zmeny v okolí (škola, rodina)
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7 obsah rodinného práva

Na hodinách so zameraním na vysvetlenie účelu a funkcie rodiny sme rozprávali o poslaní rodiny 
v našej  spoločnosti.  Pri  modelových  situáciách  sa  pozornosť  venovala  vysvetľovaniu  Zákona 
o rodine  č.36/2005  zb.  Podľa  vekových  skupín  žiakov  boli  špecificky  vysvetľované  jednotlivé 
tematické celky. V triedach sa pracovalo individuálne, podľa dispozícií žiakov, vekového zloženia 
a pohlavia.
„Lepšie je viac krát sa rozísť, ako raz rozviesť.“ Táto skutočnosť bola hlavnou myšlienkou tém 
u žiakov tretieho ročníka. Vzťah muža a ženy, správny výber partnera sú otázky, o ktorých sa na 
hodinách diskutovalo. Žiaci boli informovaní o vzniku ako aj formách zániku manželstva, či jeho 
vyhlásení za neplatné. Dialóg zakončili informácie o náhradných formách výchovy.
Mnoho žiakov v diskusiách prejavilo už určité životné skúsenosti a kriticky hodnotili prax: veľa 
rozvodov, týranie matiek, detí, výchova v detských domovoch.
Zámerom skupinových aktivít s prvým a tretím ročníkom bolo pôsobiť na všetky tri zložky zmeny 
postojov.  Na  kognitívnu,  emocionálnu  a konatívnu.  Čím  dosiahneme,  že  žiaci  dostanú  nielen 
informácie vo forme besedy, ale si to aj vyskúšajú v modelových situáciách zo života.
Naším  zámerom  bolo,  čo  najviac  im  priblížiť  význam  a zlaďovanie  verbálnej  a neverbálnej 
komunikácie a sebapercepcie (sebavnímania) s interpersonálnou percepciou.

- športové akcie     
V školskom roku 2009/2010 podľa plánu práce PK TV sme realizovali  telovýchovné,  športové 
podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov:

• Účelové  cvičenie  na  ochranu  života  a zdravia  pre  triedy  prvého  ročníka,  ktorého  sa 
zúčastnilo 103 žiakov tried I. A, B, C, D. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti 
a zručnosti  žiakov  nadobudnuté  na  základnej  škole.  Obsahom  tohto  cvičenia  bol  pohyb 
v prírode, jej ochrana a orientácia v prírode, poskytovanie prvej pomoci.
• Účelové  cvičenie  na  ochranu  života  a zdravia  pre  triedy  druhého  ročníka,  ktorého  sa 
zúčastnilo  127 žiakov tried II.  A, B, C, D, E,  F.  Cieľom účelového cvičenia  bolo prehĺbiť 
vedomosti  a zručnosti  žiakov  nadobudnuté  v priebehu  školského  roka  na  jednotlivých 
vyučovacích predmetoch. Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej ochrana, orientácia 
v prírode, poskytovanie prvej pomoci, riešenie mimoriadnych udalostí a varovné signály.
• Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov.
• Školské  kolo  v šachu.  Súťaže  sa  zúčastnilo  12  žiakov,  11  chlapcov  a 1  dievča.  Víťazi 
postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo na Hotelovej akadémii v Humennom.
• Halový futbalový turnaj pre žiakov 1. ročníka, do ktorého sa zapojili tri triedy I. A, C, D. 
Víťaz turnaja I. A v zložení Gajda Adam, Koščák, Treščák, Pavur, Kačúr.
• Súťaž  o najsilnejšieho  žiaka  školy.  Do  súťaže  sa  zapojilo  15  chlapcov,  ktorí  súťažili 
v troch disciplínach – tlak na lavičke, drep s činkou a sed-ľah. Najsilnejším žiakom sa stal Borc 
Jozef z II.M triedy.
• Školské kolo  v nohejbale. Do súťaže sa zapojilo 5 zmiešaných družstiev 1. – 4. ročníka. 
Víťazné  družstvo  v zložení  Gajda,  Fal,  Timčík  sa  zúčastnili  obvodného  kola  na  SOŠ 
polytechnickej v Humennom. 
• Školský turnaj vo volejbale miešaných družstiev. Víťazom sa stalo družstvo IV. D triedy 
v zložení Jakubov, Gajda, Kapraľ, Brudňak, Šalata, Karchňáková.
• Škola  usporiadala  obvodné  kolo  vo  futbale stredných  škôl,  ktorého  sa  zúčastnilo  8 
stredných škôl.  Víťazné družstvo SPŠ chemickej  a potravinárskej  postúpilo do regionálneho 
kola.
• Trojdňový  kurz  ochrany  človeka  a prírody pre  žiakov  tretieho  ročníka  realizovaný 
dennou dochádzkou. Kurzu sa zúčastnilo 105 žiakov tried III. A, B, C, D, E. Cieľom účelového 
cvičenia  bolo  prehĺbiť  vedomosti  a zručnosti  žiakov  nadobudnuté  v priebehu  štúdia  v 
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jednotlivých  predmetoch,  na  účelových  cvičeniach,  zvýšiť  odolnosť  organizmu  pri  fyzickej 
záťaži. V rámci kurzu žiaci absolvovali exkurzie v HaZZ v Humennom.
• Do celonárodnej súťaže miest CHALLENGE DAY 2010 sa zapojilo 224 žiakov.

II.  Účasť  družstiev  a jednotlivcov  školy  na  telovýchovných  a športových  podujatiach  a 
súťažiach

Žiaci školy počas školského roka 2009/2010 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží:
25.9.2009   Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov, ktorého organizátorom 
bolo  CVČ  Dúha  Humenné.  Preteku  sa  zúčastnilo  9  žiakov.  Družstvo  v zložení  Jenčík  III. 
A a Behun  I. A obsadili 3. miesto.
29.9.2009   Športovo  -  branná  súťaž  SŠ  „O pohár  primátora  mesta  Humenné“.  Družstvo 
v zložení Hirjak  I. M, Šuťák  III. E a Sim  I. M obsadilo 3. miesto.  
5.11.2009   Obvodné  kolo v šachu,  ktorého organizátorom bola Hotelová  akadémia  Humenné. 
Zúčastnili sa traja žiaci Harvaník  II. N, Fal  II. F a Rokytová  II. M, z ktorých Fal  obsadil 5. 
miesto.
2.3.2010   Obvodné kolo v stolnom tenise SŠ, ktorého organizátorom bola SAŠŠ a CVČ DÚHA 
Humenné. Školu reprezentovali Bielavský, Fal  a Sakalík , ktorí vypadli v prvom  a druhom kole.
5.3.2010   8.  ročník  obvodného  kola  v nohejbale trojíc  SŠ,  ktorého  organizátorom bola  SOŠ 
polytechnická  Humenné.  Školu  reprezentovali  4  žiaci  Gajda,  Hirjak,  Fal  a Timčík.  Družstvo 
obsadilo 3. miesto.
10.3.2010   Obvodné kolo vo volejbale SŠ, ktorého organizátorom bola SOŠ technická Humenné. 
Školu reprezentovalo 8 chlapcov, ktorí vypadli v skupine.
7.5.2010   Obvodné kolo vo futbale SŠ, ktorého organizátor bola SAŠŠ a SOŠ obchodu a služieb 
Humenné. Školu reprezentovalo 16 chlapcov, ktorí vypadli v skupine.
12.5.2010   Obvodné kolo v atletike SŠ, ktorého organizátor bola SAŠŠ a Gymnázium arm. gen. L. 
Svobodu. Humenné.  Školu reprezentovali  3 chlapci  a 7 dievčat,  ktorí  však neobsadili  popredné 
miesta.

  -  akcie PK prírodovedných a kadernícko- kozmetických odborov  
• Október 2009-  Módna prehliadka „Z rozprávky do rozprávky“  - prezentáciu o škole, 
jednotlivých učebných a študijných odboroch spracovala Mgr. Puškárová
• „Október a naše zdravie“ – cieľom tradičnej  akcie  bolo priblížiť  žiakom problematiku 
zdravej  výživy  a životosprávy,  upriamiť  pozornosť  na  naše  zdravie,   zamyslieť  sa  nad 
spôsobom života a aktívne  sa  zapojiť  do  Týždňa  boja  proti  rakovine.  Vyvrcholením bol 
4.11.2009 Deň  jabĺk   formou  výstavky  a ochutnávky  jabĺk,  ktorý  zrealizovali  Mgr. 
Tutková, Mgr. Petrušková. 
• „Mysli  ekologicky“ –  Mgr.Tutková  aktualizovala  centrálnu  nástenku  oznamov  so 
zameraním na zvýšenie environmentálneho vedomia žiakov
• November 2009 návšteva hvezdárne Roztoky a Vojenského múzea vo Svidníku
•  Burza informácií – v Dome kultúry žiačky  prezentovali lakovanie nechtov, denné líčenie 
a kaderníci sa podieľali na vytváraní účesov. 
•  Strihy a účesy – žiaci II.B, II.D odboru kaderník a II.L vlasová kozmetika s majsterkami 
OV  Bc.  Brehovskou  a P.Kakošovou  (Bobaľa,  Matová  -  Lukáčová,  Buríková,  Krajníková, 
Kocová, Mikerová, Hančar) strihali a upravovali vlasy 30 deťom z Domova sociálnych služieb 
na Podskalke
• Uchaľak –  RNDr.Horníková,  Mgr.Halgašová  s triedou  III.E  (KOZ a ODNV)  pripravili 
program na večierok pre žiakov 1. ročníka v DM
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• 4. 12. 2009  MIKULÁŠSKA SHOW – V Centre voľného času Dúha Humenné jubilejný 5. 
ročník  kadernícko-kozmetickej  show.  Hlavný  organizátor  akcie  SOŠ  obchodu  a služieb 
Humenné srdečne privítala  partnerské školy:  SOŠ Alexandra Dubčeka  Vranov nad Topľou, 
Súkromnú SOŠ  Bardejov, SOŠ Andyho Warhola  Medzilaborce a SOŠ  Snina. Nekonvenčnú 
show  plnú  originality,  bláznivých  nápadov,  uletených  vlasových  kreácií,  make-upu 
a podnetných  inšpirácií  s prehľadom  a rutinou  odmoderovali  Františka  Buríková  a Matej 
Schiller Atraktívne kúsky barmanského umenia predvádzal  Tomáš Jasík, žiak nadstavbového 
štúdia.  V odbore  kaderník  sa  súťažilo  v 3  disciplínach  -  Kráľ  parketu,  Rocková bábika 
a Viedenský bál. V odbore kozmetik v kategórii líčenie boli 2 disciplíny – Sladké šesťdesiate 
a Havajská  krása a v kategórii  nechtový  dizajn sa  súťažiaci  inšpirovali  disciplínou  Živly 
Zeme. A ako to dopadlo?
      V odbore kaderník:

      disciplína Kráľ parketu   1.miesto: Erik Sliviak  II.D
disciplína Viedenský bál   1.miesto: Dominika Machalová I.N
disciplína Havajská krása  3.miesto: Nikola Gičová IV.E
V odbore kozmetik – kategória nechtový dizajn:
disciplína Živly Zeme
1.miesto: Katarína Porvazníková II.E
2.miesto: Martina Batromijová II.E
3.miesto: Michaela Krajňáková II.E
• 11. 12. 2009  -  83 žiakov 1.- 4.ročníka učebného odboru kaderník a študijného odboru 
kozmetik a vlasová kozmetika zúčastnilo otvorených majstrovstiev Slovenska v účesovej tvorbe 
Rolandov  hrebeň a  otvorených  majstrovstiev  Slovenska  v dekoratívnej  kozmetike Golden 
Rose v športovej hale Mier v Bardejove. Školu reprezentovalo 10 súťažiacich a 10 modelov, 
z ktorých Machalová Dominika I.N získala 1.miesto v disciplíne extravagantný večerný účes 
z dlhých vlasov „Ples v opere“, Sliviak Erik II.D získal 2.miesto v disciplíne diskotékový účes 
v štýle  atraktívnej  mladej  módy  „Kráľ  diskotéky“  a Miroslava  Kováčová  –  majsterka  OV 
získala 1.miesto v disciplíne filmové líčenie “televízna tanečná show STAR DANCE“. 
• Január 2010  -  Otvorená hodina – medzipredmetovú hodinu MAT a FYZ v I.D (KOZ, 
ODNV)  zorganizovala Mgr. Šamudovská  21. 1. 2010 pre členky PK
• Február 2010 - SOČ – pod vedením Mgr.Šamudovskej ako konzultantky sa Marek Šuľák z 
III.C zúčastnil školského a krajského kola s prácou  HUMAREK - drevokazné huby v kuchyni s 
receptárom 
• Apríl  2010- Deň narcisov – tento rok do 14. ročníka verejnej zbierky pod vedením Mgr. 
Puškárovej  sa  zapojili  4  dobrovoľníci  z III.E  Petrušková,  Radošová,  Behunová,  Havrilková 
a podarilo sa im vyzbierať 250 Є, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine. V rámci Dňa 
narcisov  boli  pre  žiakov  1.  –  4.  ročníka  vybraných  tried  predstavené  prezentácie  na  tému 
„Rakovina“, ktoré  pripravili žiaci  spolu s Mgr. Puškárovou 
• „Zdravá výživa“, „Eko-ďalej“, „Onkológia“ – na zhotovení násteniek v pavilóne B a C 
sa podieľali Mgr. Puškárová, Mgr. Tutková a Mgr. Petrušková
• Máj 2010 - Po stopách energie – zapojenie 16 žiakov 1. a 2. ročníka do projektu  Play 
energy.  Žiaci  vypracovali  referáty,  v  ktorých  pátrali  po  energetických  zaujímavostiach 
ľubovoľnej krajiny a najlepšie práce žiakov I.D a II.F boli upravené do prezentácií a odoslané 
do regionálneho kola. Za projekt zodpovedala Mgr. Šamudovská. 
• List  onkologickému pacientovi  -  žiačky  2.  a  3.  ročníka  odboru  kozmetik  a kaderník 
(Poldruháková III.B, Širajová II.E, Behúnová, Liptáková, Šulimanová, Havrilková III.E) pod 
vedením Mgr. Puškárovej sa zapojili do súťaže vyhlásenej Ligou proti rakovine
• V súťaži družstiev prvej pomoci žiakov SŠ, ktorú organizoval SČK v Humennom pod 
vedením Mgr.Puškárovej  žiačky  získali  1.  a 4.miesto  z 10  družstiev  PP.  Na  1.mieste  sa 
umiestnilo družstvo v zložení Šimurdová, Korejová III.E, Štiberová, Kohútová, Hudáková I.B 
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a na  4.mieste  družstvo  v zložení  Cholpová,  Vysočanská,  Sivčová,  Megelová  II.E,  Tkačová-
Kličová, Račková I.D.
•  24. 5. 2010 „Environmentálna výchova“ a „Chránené územia Slovenska“ – prezentáciu 
pre žiakov III.B a III.E v rámci Kurzu ochrany človeka a prírody pripravili RNDr. Horníková 
a Mgr. Puškárová
•  25. 5.2010  - Zmena imidžu –  žiaci  II.B a II.D odboru kaderník s majsterkami OV Bc. 
Brehovskou a P.Kakošovou (Bobaľa, Matová- Lukáčová, Dudiak, Buríková, Kačurová) strihali 
a upravovali vlasy 40 deťom z Domova sociálnych služieb na Podskalke
• Jún 2010 Medzinárodný  deň detí   v  Centre  voľného času  Dúha Humenné –  školu 
reprezentovali  žiaci  2.  ročníka  odborov  kozmetik  a kaderník  –  Širajová,  Vysočanská, 
Krajňáková II.E, Harvan, Matová-Lukáčová II.DS spolu s majsterkami OV
•  14. 6. 2010  „Záchrana prirodzených lesov a činnosť lesoochranárskeho zoskupenia 
VLK“ prednášky pre žiakov II.D, I.A, I.C, I.N zabezpečila Mgr. Tutková. Prednášal Viliam 
Bartuš.
•  Pochod proti rakovine prsníka – 19.-20. 6. 2010 v Košiciach organizovaný Ligou proti 
rakovine, na ktorom sa zúčastnili Mgr. Puškárová so žiačkami odboru kozmetik – Krajňáková a 
Batromijová II.E 
•  Prezentácie  na  témy:  „Škodlivosť  alkoholu  na  ľudský  organizmus“,  „Alkoholy 
v kozmetických  prípravkoch“ so  žiakmi  III.E  odbor  kozmetik  a  „Ošetrenie  a regenerácia 
vlasov“,  „Trendy  v účesovej  tvorbe  2010“   s II.D  a II.B  –  kaderník  uskutočnila  RNDr. 
Horníková

akcie PK jazykov a všeobecno-vzdelávacích predmetov 
zabezpečenie učebníc pre výučbu ANJ a RUJ
 beseda  o zdravej výžive 
kvíz k výročiu založenia školy
výstava anglickej a nemeckej literatúry
rozhlasová relácia – Holokaust, Rómovia

• v spolupráci s Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva v Humennom bola 
prednáška so zdravotnou tematikou 

príprava programu na UCHAĽÁK pre I. roč.
rozhlasové okienko ku Dňu študentstva
výstava kníh z ANJ a NEJ spojená s predajom
návšteva divadelného predstavenia s vybranými triedami / Košice, Prešov /
rozhlasová relácia k vianočným sviatkom
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
školské kolá z olympiád z ANJ a NEJ
výstava žiackych prác zhotovených na hodinách ETV s tematikou VALENTÍN
spoločenskovedný kvíz pre žiakov II. a III. roč.
rozhlasové relácie pri príležitosti Dňa žien a Dňa učiteľov
výstava najnovších literárnych titulov spojená s predajom
beseda s kriminalistom
beseda s pracovníkom Úradu práce v Humennom

- akcie odboru hostinský, predavač a     cukrár  
Odbor cukrár:
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• september – návšteva cukrární v Humennom
• október, november – výstavka cukrárskych výrobkov pri príležitosti Európskeho dňa rodiny 
• uskutočnila  sa  Mikulášska  show,  na  ktorej  cukrári  pripravili  všetkým  súťažiacim  sladké 

odmeny a aj vianočnú výstavku
• žiaci nadstavbového štúdia pripravovali miešané nápoje a flambované pokrmy
•  žiaci súťažili v skladaní obrúskov a konečnej úprave cukrárenských výrobkov
• v mesiaci  február  pripravovali  žiaci  obidvoch  odborov  na  valentínsku  slávnostnú  tabuľu 

cukrárske výrobky a čokoládovú fontánu
Odbor predavač:
• aranžovanie a balenie darčekových balíčkov
• SWEETCUP v odbore predavač – Prešov ( získaný diplom Nové trendy )
• exkurzia do vybraných predajní
Odbor hostinský:
• september – exkurzia so žiakmi po závodoch
• žiaci  2.  a 3.  ročníka  sa  zúčastnili  obsluhy pri  príležitosti  osláv  50.  výročia  SOŠ technickej 

v Humennom.
• november –žiaci pripravili  slávnostné tabule a miešané nápoje pri príležitosti  Európskeho 

dňa rodiny 
• december – výstava  „Čaro Vianoc“ 
• v marci sa žiaci zúčastnili súťaže SWEET CUP v Prešove, na ktorej žiačka Paulína Lapčáková 

získala cenu za originálne stvárnenie produktu.
• beseda o nápojoch pre daný odbor
• exkurzia  –  Výstava  veľkonočných  jedál  a  slávnostných  tabúľ  v Hotelovej  akadémii  v 

Humennom
• mesačný pobyt žiakov SOŠ Jihlava – Projekt Leonardo da Vinci
• slávnostný obed – žiačky z Jihlavy pripravovali slovenské jedlá

-     akcie PK drevárskych predmetov
• zapojenie  žiakov  do  akcie  STROM  roka –  internetové  hlasovanie  v rámci  projektu 
nadácie EKOPOLIS 
• vyhlásenie akcie „ Jednotka zadarmo“
• produktívne práce – drobné opravy, altánok,  zariadenie pre kaderníčky a pod.
• výroba drobných predmetov na Burzu práce
• odovzdanie daru deťom do materskej škôlky – práce žiakov z drevárskeho kabinetu
• príprava informačného letáka odboru, nástenky SOČ
•  organizovanie akcie „...po roku“ – prezentácia projektu v Litvínove
• exkurzia do firiem SANAS Sabinov a Belholz Veľký Šariš
• organizovanie akcie Putovanie za remeslom v spolupráci s PK prírodovedných predmetov
• exkurzia žiakov do firmy Drevoint
• školské kolo  SOČ  ( 10. február)– zúčastnilo sa  17 žiakov s 10 prácami v 2 súťažných 
odboroch :

     č. 10 - stavebníctvo, architektúra, dizajn, 
     č. 1 - problematika voľného času.
     Umiestnenie na ŠK SOČ bolo takéto :
      V odbore č. 10: 1. miesto: STROM -D. Čižmár, M. Jakubov

        2. miesto: STONOŽKA - M. Bielavský, J. Šalata
        3. miesto: VÝSTAVNÝ SVET - Š. Šuľák, M. Rada
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      V odbore č. 1 zvíťazila práca  HUMAREK žiaka Mareka Šuľáka a postúpila do krajského kola 
SOČ, z odboru č. 10 postúpili práce z prvých dvoch miest
• článok o konaní sa SOČ v novinách
• prezentácia – 10 rokov SOČ na škole
• súťaž zručnosti tried druhého ročníka
• fotenie výrobkov pre katalóg
• účasť na krajskom kole SOČ v Kežmarku – 5 žiakov /Čižmár, Jakubov, Bielavský, Šalata 
a Šuľák/  s 3  prácami  /STROM,  STONOŽKA  a HUMAREK/.  Dve  práce  STONOŽKA 
a HUMAREK obsadili 4. miesto a s  prácou STROM /autori Bielavský a Šalata  IV.DS/ sme 
postúpili na celoslovenskú prehliadku SOČ.
• ukážky strojového opracovania pre žiakov z internátnej školy
• príprava a účasť žiakov na celoslovenskej prehliadke SOČ v Košiciach 
• exkurzia do sklenárstva Čermák a do Majster centra,  obchodu Repo
• exkurzia – prezentačné dni firmy Centroglob 
• overovanie 15 dňovej verzie grafického programu TURBOCAD a návrh na jeho zakúpenie 
pre dizajnérsky krúžok
• súťaž v predmete grafické systémy
• výroba altánku, stupnice schodišťa, dosiek na plot, hobľovanie a omietanie hranolov

     -    akcie PK strojárskych predmetov
• exkurzie: žiaci odborov autoopravár navštívili stanice STK (technickej kontroly) a EK 
(emisnej kontroly) v Humennom 
• Autosalón  Nitra /október  2009/  -  Ing.  Beňatinský,  Ing.  Macko,  p.  Sivecký,  p. 
Hrubovčák exkurzie sa zúčastnilo 41 žiakov 
• exkurzia do salónu Š-autoservis, Fiat, AB-servis 
• súťaž  zručnosti medzi žiakmi prvého a druhého ročníka

-   aktivity žiackej školskej rady
• 10. 9. 2009 sa konalo prvé zasadnutie ŽŠR, na ktorom bol prerokovaný plán práce ŽŠR. 
• ŽŠR pozvala na rokovanie riaditeľku školy RNDr. Oľgu Skysľakovú, s ktorou  prerokovali 
otázku založenia  Bufetu v škole  alebo zakúpenie  automatu  na teplé  nápoje.  Prvý návrh bol 
zrealizovaný  vedením školy,  druhý  nie  pretože  kofeínové  nápoje  v  školských  zariadeniach 
nemôžu byť podávané. Imatrikuláciu zorganizovali žiaci III.E triedy, bez pomoci ŽŠR.
Žiaci Silvia Buríková a Dávid Svoboda sa stali členmi študentského parlamentu fungujúceho 
v Centre voľného času v Humennom. V rámci neho boli v októbri na výlete v Bratislave, kde 
navštívili parlament, hrad Devín a firmu Juventa.
• Deň študentstva sa nepodarilo zorganizovať. 
• ŽŠR  v tomto  mesiaci  zorganizovala  Vianočnú  zbierku  pre  krízové  centrum v rámci 
Vianočného programu. Žiaci našej školy dobrovoľne priniesli už nepotrebné oblečenie, topánky 
a hračky, ktoré následne  odviezla žiacka školská rada do krízového centra v Humennom.
• V mesiacoch január a február žiacka školská rada pripravovala Valentínsky ples pre žiakov 
SOŠ OaS. Tento ples nebol zrealizovaný z nedostatočného záujmu žiakov. 
• Na Deň sv. Valentína zorganizovali súťaž o „Najzamilovanejšiu sms-ku“.  
• Úlohu predsedu ŽŠR prevzala Viktória Sidorová, keďže Dávid Mríz sa začal pripravovať na 
maturitné skúšky. 
• 16. apríla sa niektorí žiaci zapojili do zbierky „Deň narcisov“.
• Bol zvolený nový predseda žiackej školskej rady.  Predsedom sa stala Biľová Petra z I.D 
a boli predkladané nové návrhy na aktivity pre školský rok 2010/2011.
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-   Výchovné poradenstvo  na škole v     školskom roku 2009/2010  

    Práca v oblasti výchovného poradenstva bola zameraná na informovanie a propagovanie cieľov 
výchovno–vzdelávacej  sústavy  u žiakov,  rodičov  i  pedagógov.  Výchovné  poradenstvo  sa 
orientovalo  na  konzultácie  v oblasti  vzdelávacej,  osobnostnej  a  na  riešenie  individuálnych 
problémov žiakov. 
    Výchovná práca bola zahrnutá i do plánov práce triednych učiteľov. V triedach  3.a 4. ročníka sa 
uskutočnili  besedy   o možnostiach  uplatnenia  sa  na  trhu  práce  v našom  regióne  i na  celom 
Slovensku po skončení štúdia na SŚ.
    V tomto školskom roku sa vyskytli problémy rôzneho charakteru. Pri problematickom správaní 
sa žiaka sa pracovalo so samotným žiakom,  alebo bol na pohovor prizvaný aj rodič. Správanie 
žiakov  sa  zhoršilo,  sú  vulgárni,  drzí,  navzájom  si  ubližujú.  Otázkou  správania  sa  žiakov  sa 
zaoberali  hlavne triedni učitelia na triednických hodinách. Správanie niektorých žiakov nedosahuje 
požadovanú úroveň. Pohovormi s rodičmi sa riešili problémy v správaní sa žiakov  k učiteľom a 
majstrom OV, problémy s prospechom, adaptačné problémy a   záškoláctvo.  Situáciu zhoršuje aj 
nedostatočný záujem rodičov o školskú dochádzku svojich detí. V školskom roku 2009/2010 sme 
pokračovali v integrácii žiakov so ŠVVP a žiakov s poruchami učenia do výchovno-vzdelávacieho 
procesu (narušená komunikačná schopnosť, dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia). 
    V tomto školskom roku sme mali na našej škole 16 žiakov so ŠVVP. Všetci vyučujúci, ktorí 
týchto  žiakov  učia,  na  začiatku  školského  roka   vypracovali  individuálny  učebný plán  daného 
predmetu,  podľa  ktorého  postupovali  vo  výchovno-vzdelávacom  procese.  Tento  plán  žiakom 
pomohol úspešne zvládnuť redukované učivo v danom predmete. Počas celého školského roka boli 
postupne dopĺňané spisy a dokumentácia o nových žiakoch so ŠVVP. Dvaja žiaci so ŠVVP (jeden 
žiak  prvého a jedna žiačka  druhého ročníka)  boli  po dohode s  rodičmi  pre vážne problémy so 
správaním  na  hodinách  TV  a na  OV  preradení  na  špeciálnu  školu,  kde  sa  im  budú  venovať 
odborníci v danej oblasti. 
     Napriek  pretrvávajúcim problémom s niektorými  žiakmi  je  možné  konštatovať,  že  triedni 
učitelia  spolu s vyučujúcimi vedú našich študentov správnym smerom, aj keď práca s niektorými z 
nich  je  veľmi  náročná.  Problémy  so  zaostávajúcimi  žiakmi  triedni  učitelia  riešia  v spolupráci 
s rodičmi a výchovným poradcom, kde sa zameriavame na zlepšenie prospechu, i keď nie vždy 
s adekvátnym výsledkom. 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

1. Program celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci - Mobility   
V rámci zadania projektu Leonardo da Vinci - Mobility sme sa zaviazali, že zaistíme žiakom 
Strednej školy obchodu a služieb v Jihlave odbornú prax podľa zadania projektu so zameraním 
na získanie nových praktických vedomostí,  zručností  a osvojenie si nových technologických 
postupov. 
Realizácia projektu prebiehala  v mesiacoch apríl – máj 2010. Projektu sa zúčastnilo 8 žiakov 
zo štyroch rôznych odborov /kaderník, hostinský, predavač a kozmetik/.

2. Premena tradičnej školy na modernú – projekt s názvom Príprava absolventov na nové 
technológie v oblasti gastronómie a kozmetiky.  Projekt bol zadaný v rámci výzvy MŠ SR a 
bol zameraný na prípravu žiakov v odboroch kozmetik, hostinský a spoločné stravovanie na 
nové technológie v oblasti gastronómie a kozmetiky s cieľom využitia inovovaných foriem a 
metód výučby. Projekt nebol schválený. 

3. Modernizácia vzdelávacieho procesu 
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V rámci  podpory  škôl  zapojených  do  projektu  „Modernizácia  vzdelávacieho  procesu – 
Notebooky pre stredné školy“   nám boli začiatkom februára 2010 dodané 4 notebooky HP 
Probook 4515s. Realizácia projektu naďalej pokračuje.

4. Projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov a ich príprava pre trh“  
Projekt  organizoval  Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  podľa  zákona  o  službách 
zamestnanosti zo zdrojov štátneho rozpočtu SR pre zamestnancov našej školy. Cieľom projektu 
bolo rozšíriť vedomosti zamestnancov v jazykovej oblasti a v oblasti informačných technológií, 
zvýšiť  právne  vedomie  a zvládnuť  stresové  situácie  na  pracovisku.  Realizácia  prebiehala 
v mesiacoch apríl – máj 2010. 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

V školskom roku 2009/2010 sa na SOŠ obchodu a služieb neuskutočnila žiadna inšpekcia.

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

- pre teoretické vyučovanie slúži 18 klasických učební, 1 špeciálna učebňa strojárskych odborov, 
2 učebne informatiky a výpočtovej techniky, 4 multimediálne učebne, telocvičňa, posilňovňa, 
ihrisko, atletická dráha, doskočisko

- internet je prístupný v 5 učebniach, 3 kabinetoch, zborovni a kancelárii zástupkyne riaditeľky 
- na vyučovanie je k dispozícii 39 počítačov
- na praktickom vyučovaní má každý odbor svoje pracovisko, šatňu a odbornú učebňu
- problémom sú existujúce učebné pomôcky, ktoré sú zastarané, často nevyhovujúce, škola má 

málo  finančných prostriedkov na  nákup nových pomôcok,;  v   rámci  OV sme svojpomocne 
vyrobili nové učebné pomôcky a výukové panely

- zrealizovala sa výmena okien v pavilónoch E, C a v telocvični
- zmodernizovali sa šatne, sociálne zariadenia a kabinety v telocvični 
- zrealizovala sa oprava kanalizácie a vodovodného potrubia
- upravili sa stolárske dielne a autoopravárska dielňa
- zriadili sa dve počítačové učebne na úseku praktického vyučovania
- opravili sa podlahové krytiny vo všetkých triedach a uskutočnili sa lokálne opravy striech
- zmodernizovala sa cvičná učebňa pre odbor kaderník
- vynovili sa šatne, sociálne zariadenia a kabinety na úseku praktického vyučovania
- realizovala sa výstavba ďalšieho kaderníckeho salónu
- svojpomocne sme obnovili školské lavice vo všetkých triedach
- priestorové problémy nemáme, nevyužité priestory prenajímame

m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti

a. Príjmy
Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie boli 1.190.736,00 €
Príjmy z vlastných zdrojov  - škola    149.534,69 €
za:

• nájom       50.344,07 €
• služby s nájmom        79.865,75 €
• zákazky a  produktívne práce                                             17.642,04 €
• úroky                                                                                               1.682,83 €

Príjmy z finančných darov                                                                                7.825,00 €
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Príjmy spolu                                                                                                             1.348.095,69 €  

b. Výdavky
• mzdy  596.861,43 €
• poistné a príspevok zamestnávateľa 235.111,25 € 
• bežné transfery     8.699,84 €
• výdavky na tovary a služby 523.980,75 €
z toho:

o cestovné      1.383,50 €
o energie  150.574,08 €
o materiál    69.895,35 €
o dopravné      1.428,01 €
o opravy a údržba  204.129,35 €
o ostatné služby    96.570,46 €

Výdavky celkom:                                                                                                      1.364.653,27 €  

c. Kapitálové výdavky
Neboli poskytnuté.

d. Vzdelávacie poukazy (2. polrok 2009 + 1. polrok 2010)
Príjem vzdelávacie poukazy               12.376,00 €
Čerpanie                                                                                                        
Prostriedky, určené na vzdelávacie poukazy boli použité na mzdy a odvody, činnosť a  materiálno-
technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady.

e. Dary
V školskom roku 2009/2010 škola prijala:

1. Nefinančné dary z Rady rodičov pri SOŠ OaS Humenné:

- PC + Vista Home Premium + Office basic 2007 S/N – 2ks
- DVD prehrávač EU3C Infinity HDMI S/N
- Foto FujiFilm FinexPix S 1500 S/N v celkovej hodnote 2.108,- €
- Stoličky VISI NERO – 34 ks – v celkovej hodnote 807,50 €
- PC zostava – 2 ks – v celkovej hodnote 1.150,- €
- Odborná literatúra a knihy v celkovej hodnote 52,98 €
- PC zostava Intel Pentrium Dual Core E5300 v celkovej hodnote 595,- €

2. Finančné dary na základe darovacej zmluvy:

- Stoličky Venusa – 5 ks – v celkovej hodnote 142,50 €
- Stoličky VISI NERO – 25 ks – v celkovej hodnote 593,74 €
- Kreslá DARIAN – 25 ks 
- Stoličky COSMA – 2 ks – v celkovej hodnote 1.089,- €
- Kadernícke kufríky – 3 ks – v celkovej hodnote 189,21 €
- Vizážna paleta – 1 ks- v celkovej hodnote 130,28 €
- Počítač HP Compag 500 B MT E 5300 – 4 ks – v celkovej hodnote 1.680,- €
- Počítač HP Compag 500 B MT E5300 – 3 ks – v celkovej hodnote 1.260,- €
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- Nábytok – v celkovej hodnote 2.490,- €
- Kozmetické prípravky – v celkovej hodnote 224,08 €
- Základný materiál – v celkovej hodnote 26,19 € 

n) Cieľ ktorý si škola určila v koncepčnom zámere  rozvoja školy na školský rok 
2009/2010, vyhodnotenie plnenia

- zachovať širokú paletu študijných a učebných odborov
- organizovať širokú propagáciu školy všetkými prostriedkami
- využívať všetky kapacity  školy na získanie mimorozpočtových prostriedkov
- vylepšovať materiálno-technické vybavenie školy na všetkých úsekoch 
- venovať systematickú  pozornosť úlohám  Národného programu boja proti  drogám, úlohám 

vyplývajúcim z  Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, výchovy k manželstvu a 
rodičovstvu

- venovať  osobitnú  pozornosť  deťom  zo  znevýhodneného  sociálneho  prostredia,  venovať 
pozornosť  problematike  diskriminácie,  rasizmu,  fašizmu,  xenofóbie,  antisemitizmu  a 
problematike  ľudských  práv,  zabezpečiť  vzdelávanie  pedagógov  v oblasti  prevencie 
diskriminácie a prejavov intolerancie 

- prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky, dodržiavať pokyny 
na  evidenciu a kontrolu dochádzky žiakov na  vyučovanie, dôsledne vyžadovať predkladanie 
ospravedlnenia v určenej lehote

- zavádzať do praxe inovácie učebných dokumentov
- vytvárať podmienky pre ďalšie štúdium pracovníkov
- podľa záujmu zabezpečovať mimoškolskú a krúžkovú činnosť žiakov
- naplniť 1. ročník v prijímacom konaní
- organizovať súťaže zručností vo všetkých odboroch
- uskutočniť školské kolo SOČ s postupom na krajské kolo
- zabezpečiť reprezentáciu školy v športových a vedomostných súťažiach s dobrými výsledkami
- uskutočniť tematické exkurzie žiakov 
- zorganizovať viacdenný kurz Ochrany človeka a prírody  pre žiakov 3. ročníka
- uskutočňovať  kultúrne  a  spoločenské  podujatia,  besedy,  návštevy  výstav,  divadelných  a 

filmových predstavení, olympiád a súťaží, zapojiť sa do Európskeho týždňa boja proti drogám a 
Európskeho dňa rodičov a školy a pod. 

Stanovené ciele boli splnené.

o) Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:
• široká ponuka odborov v oblasti remesiel a služieb, možnosť uplatnenia absolventov na 

trhu práce doma alebo v zahraničí
• dobré materiálno-technické a  priestorové vybavenie školy 
• vysoká kvalifikovanosť, kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov
• možnosť pre absolventov učebných odborov pokračovať v nadstavbovom štúdiu
• prístup k informačným technológiám, zapojenie sa do projektov 
• ďalšie vzdelávanie žiakov a ostatných záujemcov /rekvalifikačné kurzy, vodičský kurz/
• krúžková činnosť, SOČ,  športové súťaže, mimoškolská činnosť
• zabezpečenie odborného výcviku vo vlastných a zmluvných zariadeniach 
• záujem podnikateľských subjektov o absolventov odboru
• nízke % nezamestnanosti našich absolventov

- 19 -



Slabou stránkou školy je: 
• slabá informovanosť verejnosti  o možnostiach štúdia na škole  s cieľom zvýšiť  počet 

prijímaných žiakov
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovenie fasád budov teoretického vyučovania, 

opravy odtokových žľabov a zvodov dažďovej vody
• absencia nových moderných zariadení pre odborný výcvik a nových učebných pomôcok 

pre teoretické vyučovanie
• nedostatočná kvalita a rozsah vykonávaných produktívnych prác a zákaziek
• humanizácia výchovy a vzdelávania, zlepšiť vzťah učiteľ - žiak
• nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried

Príležitosti školy signalizujú:
• bezproblémové uplatnenie absolventov školy 
• zavádzanie nových odborov, ktoré nie sú v regióne zastúpené
• organizovanie  ďalších  rozsiahlejších  projektov  s naším  partnerom  v ČR  /SOŠ  OaS 

Jihlava/
• využívanie možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ
• spolupráca  s podnikateľskými  subjektami  v regióne,  zosúladenie  odbornosti  žiakov 

s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov
• možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce
• zvyšovanie vlastných príjmov využívaním všetkých kapacít školy
• dobrá  a funkčná  spolupráca  so  zamestnávateľmi  a zriaďovateľom,  NUCEM,  ŠPÚ 

a ŠIOV ako predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb

Obavy, ktoré ohrozujú rozvoj školy
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy a rast cien vstupov
• nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl
• demografický pokles populácie a otváranie ďalších škôl a odborov v regióne
• pokles záujmu žiakov ZŠ o tradičné remeselné odbory
• slabá motivácia žiakov
• nízka priemerná mzda v regióne
• slabá spolupráca s rodičmi 

p) Výsledky úspešnosti  školy  pri  príprave na výkon povolania  a uplatnenie  žiakov na 
pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Napriek tomu, že presné štatistiky ešte nie sú k dispozícii, po konzultáciách so zástupcami Úradu 
práce a sociálnych vecí v Humennom môžeme konštatovať, že úspešnosť umiestnenia absolventov 
SOŠ obchodu a  služieb na trhu práce bola priemerná. Podľa našich  informácií 12 absolventov 
pokračuje v štúdiu na VŠ, 57 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 54 absolventov našlo 
uplatnenie v praxi a 59 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR.

V Humennom 21.09.2010

Spracovala:  Ing. Mária Hirjáková, zástupkyňa riaditeľa SOŠ obchodu a služieb Humenné
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