
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH  
A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2011/2012

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: Ing. Karol Lacko PhD., Mgr. Jaroslav Gnip, MVDr. Ján  Ferko, PhDr. 

Jana  Vaľová,  Ing.  Anna  Petrovčinová,  Mária  Vataščinová,  Ing. 
Jaroslav  Sukeľ,  Martina  Karandušovská,  Anna  Žáková,  Andrea 
Karchová

Predseda Rady rodičov: Ing. Jaroslav  Sukeľ
Predseda Rady žiakov: Andrea Karchová  /III.D/ 

a) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP

K 15.09.2011  študovalo  v  škole  507  žiakov,  z toho  300  žiakov  denného  štúdia, 207  žiakov 
nadstavbového  štúdia  a  14  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami. 
K 30.06.2012 ukončilo školský rok 490 žiakov, z toho 300 žiakov denného štúdia a 190  žiakov 
nadstavbového štúdia. 
Počas školského roka pristúpili 12 žiaci (prestúpili z iných škôl), 10 žiakov prerušilo štúdium, 1 
žiak prestúpil na inú školu , 18 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných dôvodov. 
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b) Údaje o počtoch úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 
štúdium na stredné školy

V prijímacom konaní pre školský rok 2011/2012 bolo prihlásených 125 žiakov 9. ročníka ZŠ. 
V prijímacom konaní na nadstavbové štúdium bolo prihlásených 117 uchádzačov.

d)   Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy

Do I. ročníka SŠ sa zapísalo  55  žiakov z  9. ročníka, 3 žiaci prestúpili do I. ročníka z iných škôl. 
Boli otvorené 2 triedy učebných odborov, 1 trieda študijných odborov. 
Do  I.  ročníka  nadstavbového  štúdia   sa  zapísalo  117  uchádzačov.  Boli  otvorené  4  triedy 
nadstavbového štúdia.

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

e.1) Prospech - denné štúdium
Z celkového počtu 300 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2011/2012

- prospelo s vyznamenaním 52 žiakov (17,33 %)
- prospelo veľmi dobre 52 žiakov (17,33 %)
- prospelo 192 žiakov (64,00 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 4 žiaci  (1,33 %)
- neklasifikovaní 0 (0,00 %)

Celkový študijný priemer je 2,38. /I. ročník – 2,32, II. ročník – 2,52, III. ročník –2,30, IV. ročník – 
2,67./ Najlepší prospech dosiahli triedy III.D – kozmetik (1,80), II.DS – kozmetik (1,85) a I.C – 
kozmetik (1,95). Najhorší prospech bol v triedach IV.F – ODNV (3,29) a I.AS – stolár  (2,92). 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas. SP 
2

SP 
3

SP
4

I.A 2487201 10 2,50 1 2 7 0 0 0 0 0
I.AC 2964200 7 2,12 2 2 2 1 0 1 0 0
I.AS 3355200 5 2,92 0 0 5 0 0 0 0 0
I.B 6456200 13 2,19 2 5 6 0 0 2 0 1
I.BS 6489200 8 2,04 2 2 4 0 0 0 0 0
I.C 6446400 13 1,95 5 5 2 1 0 1 0 1
I.CS 3341400 4 2,58 0 1 3 0 0 0 0 0
II.A 2487201 20 2,69 3 1 15 1 0 0 0 2
II.B 6456200 18 2,40 3 3 12 0 0 1 0 1
II.CC 2964200 7 2,65 0 0 7 0 0 0 0 0
II.CH 6489200 11 2,63 0 3 7 1 0 1 2 0
II.CS 3355200 6 2,74 0 0 6 0 0 0 1 0
II.D 6446400 11 1,85 5 2 4 0 0 0 0 0
II.DS 3341400 15 2,69 0 3 12 0 0 1 0 0
III.A 2487201 17 2,52 2 3 12 0 0 3 0 0
III.AS 6456200 9 1,76 5 1 3 0 0 1 0 0
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III.B 6456200 25 2,06 4 9 12 0 0 0 0 1
III.C 6489200 19 2,67 3 3 13 0 0 1 0 0
III.CS 2964200 12 2,52 1 0 11 0 0 1 0 0
III.D 6446400 17 1,80 6 3 8 0 0 1 0 0
III.DS 3341400 12 2,75 3 0 9 0 0 1 0 0
IV.E 6446400 25 2,06 5 4 16 0 0 1 1 0
IV.F 3341400 16 3,29 0 0 16 0 0 3 0 0

SPOLU 300 2,38 52 52 192 4 0 19 47 6

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium

Z celkového počtu 190 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2011/2012
- prospelo s vyznamenaním 12 žiakov (6,25 %)
- prospelo veľmi dobre 41 žiakov (21,57 %)
- prospelo 129 žiakov (67,89 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 8 žiakov (4,21 %)
- neklasifikovaní 0   
Celkový študijný priemer je 2,41. / I. ročník NŠ – 2,27,  II. ročník NŠ –2,63/
Najlepší prospech dosiahli triedy I.LO - odevníctvo  (1,63) a I.LV – vlasová kozmetika  (1,83). 
Najhorší  prospech bol  v triedach II.ND – drevárska a nábytkárska  výroba (3,13)  a  II.NH – 
spoločné stravovanie (2,97). 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas.

I.KH 6421400 14 2,78 2 0 11 1 0
I.KP 6411401 9 1,94 1 4 3 1 0
I.LV 6426400 19 1,83 5 6 8 0 0
I.LO 3125400 8 1,63 1 4 3 0 0
I.MS 2414401 17 2,58 0 2 14 1 0
I.MV 6426400 9 2,22 0 3 6 0 0
I.NH 6421400 11 2,33 1 3 7 0 0
I.ND 3347401 15 2,90 0 2 11 2 0
II.K 6421400 23 2,40 2 1 19 1 0
II.L 6426400 24 1,94 0 14 10 0 0
II.M 2414401 18 2,75 0 2 15 1 0
II.NH 6421400 15 2,97 0 0 15 0 0
II.ND 3347401 8 3,13 0 0 7 1 0

SPOLU 190 2,41 12 41 129 8 0

e.3) Maturitné skúšky
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EČ a  PFIČ MS zo SJL sa konala 13. marca 2012, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 14. 
marca 2012. PČOZ v dňoch od 26. marca 2012 do 29. marca 2012, TČOZ v dňoch 28.5.- 1.6.2012. 
Z  celkového  počtu  130  maturantov  úspešne  zmaturovalo  119  žiakov.  Jeden  žiak  neprospel 
z viacerých predmetov, jeden prerušil štúdium, dvaja žiaci nevykonali opravné skúšky v auguste, 
šesť žiakov nezmaturovalo z ANJ, jeden nezmaturoval z TČOZ a všetci požiadali o opravný termín 
vo  februári.  MS  boli  predsedom  školskej  maturitnej  komisie  a  predsedami  predmetových 
maturitných komisií hodnotené veľmi dobre. Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že SOŠ obchodu 
a služieb systematicky a cieľavedome pripravuje žiakov na MS.

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 76 46,83 76 50,00% 76 18 15 18 20 5 2,72 76
NEJ B1 35 27,56% 35 29,29% 35 1 8 24 2 2,83 35
NEJ B2 1 19,20 1 35.00 1 1 2.00 1
RUJ B1 14 63,21 14 44,64 14 3 5 4 2 2,36 14
SJL 126 46,84 126 47,34 126 12 50 51 13 2,52 126
TČOZ 126 19 39 42 25 1 2,60 126
PČOZ 126 35 54 28 9 2,09 126

e.4) Záverečné skúšky

ZS sa konali v dňoch 18.-21. júna 2012. Zúčastnilo sa ich 81 žiakov v štyroch učebných odboroch. 
S vyznamenaním  prospelo  28  žiakov,  veľmi  dobre  prospelo  6  žiakov,  prospelo  47  žiakov. 
Predsedovia  skúšobných  komisií  vyslovili  spokojnosť  s  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 17 6 1 10 0 2,18
cukrár 2964 2 11 1 3 7 0 2,27
kaderník 6456 2 34 17 1 16 0 2,00
hostinský 6489 2 19 4 1 14 0 2,53
SPOLU  81 28 6 47 0 2,25

e.5) Dochádzka - denné štúdium

Dochádzka  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je o niečo horšia. Priemerný počet 
vymeškaných  hodín  na  žiaka  bol  v  2.  polroku  školského  roku  83,41  ospravedlnených  a  5,96 
neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli I.A – autoopravár (50,90), III.AS – 
kaderník  (51,22)  a  III.C –  hostinský (55,84).  Najhoršie  triedy  v dochádzke  boli  I.B  –kaderník 
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(152,08),  III.D  –  kozmetik  (147,24)  a II.A  –  autoopravár  (131,45).  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
edlnené

Ospr. 
na 
žiaka

Neospra
vedlnené

Neosp. 
na 
žiaka

I.A 2487201 10 509 50,90 503 50,30 6 0,60
I.AC 2964200 7 425 60,71 410 58,57 15 2,14
I.AS 3355200 5 446 89,20 432 86,40 14 2,80
I.B 6456200 13 1977 152,08 1890 145,38 87 6,69
I.BS 6489200 8 877 109,63 877 109,63 0 0,00
I.C 6446400 13 1059 81,46 575 44,23 484 37,23
I.CS 3341400 4 355 88,75 355 88,75 0 0,00
II.A 2487201 20 2629 131,45 2250 112,50 379 18,95
II.B 6456200 18 1819 101,06 1554 86,33 265 14,72
II.CC 2964200 7 511 73,00 503 71,86 8 1,14
II.CH 6489200 11 674 61,27 566 51,45 108 9,82
II.CS 3355200 6 480 80,00 455 75,83 25 4,17
II.D 6446400 11 1319 119,91 1314 119,45 5 0,45
II.DS 3341400 15 1478 98,53 1445 96,33 33 2,20
III.A 2487201 17 965 56,76 914 53,76 51 3,00
III.AS 6456200 9 461 51,22 450 50,00 11 1,22
III.B 6456200 25 2200 88,00 2158 86,32 42 1,68
III.C 6489200 19 1061 55,84 1019 53,63 42 2,21
III.CS 2964200 12 713 59,42 695 57,92 18 1,50
III.D 6446400 17 2512 147,76 2503 147,24 9 0,53
III.DS 3341400 12 1392 116,00 1359 113,25 33 2,75
IV.E 6446400 25 1932 77,28 1893 75,72 39 1,56
IV.F 3341400 16 1017 63,56 902 56,38 115 7,19

SPOLU  300 26 811 89,37 25 022 83,41 1 789 5,96

e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium

Priemerný  počet  vymeškaných  hodín  na  žiaka  bol  v  2.  polroku  školského  roku  68,33 
ospravedlnených  a  17,72  neospravedlnených  hodín.  Najlepšie  triedy  v  dochádzke  boli  II.K  – 
spoločné stravovanie (49,13), I.MS – strojárstvo (62,76). Najhoršie triedy v dochádzke boli I.LV – 
vlasová kozmetika  (141,00) a I.NH – spoločné stravovanie  (134,18).
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Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod.

Zam. na 
žiaka

Osprave
dlnené

Ospr. 
na žiaka

Neospra
vedlnené

Neosp. 
na žiaka

I.KH 6421400 14 1042 74,43 776 55,43 266 19,00
I.KP 6411401 9 643 71,44 590 65,56 53 5,89
I.LV 6426400 19 2679 141,00 2357 124,05 322 16,95
I.LO 3125400 8 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I.MS 2414401 17 1067 62,76 967 56,88 100 5,88
I.MV 6426400 9 1177 130,78 1177 130,78 0 0,00
I.NH 6421400 11 1476 134,18 1202 109,27 274 24,91
I.ND 3347401 15 1889 125,93 1217 81,13 672 44,80
II.K 6421400 23 1130 49,13 1106 48,09 24 1,04
II.L 6426400 24 1937 80,71 1937 80,71 0 0,00
II.M 2414401 18 1524 84,67 659 36,61 865 48,06
II.NH 6421400 15 1254 83,60 762 50,80 492 32,80
II.ND 3347401 8 530 66,25 232 29,00 298 37,25

SPOLU 190 16 348 86,04 12 982 68,33 3 366
17,72

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 19 žiakov hodnotené 2. stupňom, 47 žiakov hodnotené 3. stupňom a 6 žiakov hodnotené 
4. stupňom. Podmienečne vylúčení so skúšobnou dobou 6 mesiacov boli 6 žiaci a jeden žiak bol 
vylúčený zo štúdia. Riaditeľka školy udelila 46 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, 
vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 76 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

3341 4  Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  ISCED 3A  
6446 4  Kozmetik  ISCED 3A  

 3 – ročné učebné bez maturity
2487201  Autoopravár – mechanik  ISCED 3C   
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2964 2  Cukrár  ISCED 3C  
3355 2  Stolár  ISCED 3C  
6456 2  Kaderník  ISCED 3C  
6489 2  Hostinský  ISCED 3C   

 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou
2414401  Strojárstvo- výroba, montáž a opr. stroj. prís. a zar.  ISCED 3A  
6421 4  Spoločné stravovanie  ISCED 3A  
6424 4  Vlasová kozmetika  ISCED 3A  
3347 4  Drevárska a nábytkárska výroba  ISCED 3A
6411 401  Prevádzka obchodu – vnútorný obchod  ISCED 3A

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

V školskom  roku  2011/2012  bolo  v SOŠ  obchodu  a  služieb  Humenné  zamestnaných  70 
zamestnancov (52 pedagogických zamestnancov, 18 nepedagogických zamestnancov). 

zamestnanci počet muži ženy
pedagogickí, z toho 52 10 42
   učitelia SŠ 32 6 26
   majstri odbornej výchovy 20 4 16
nepedagogickí, z toho 18 6 12
   administratívni zamestnanci 5 1 4
   robotnícke profesie 13 5 8
Spolu 70 16 54

Plnenie kvalifikačných predpokladov

platová trieda 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 
atest.

2. 
atest.

ped. 
vzdel.

   učitelia SŠ - - 2 4 16 10 16 10 32
   majstri OV - 8 12 - - - - - 20
Spolu - 8 14 4 16 10 16 10 52

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

V školskom  roku  2011/12  úspešne  ukončila  štúdium  majsterka  OV  Stanková –  Dubnický 
technologický  inštitút  v  Dubnici  nad  Váhom,  IKT  Stropkov,  študijný  program:  Učiteľstvo 
praktickej prípravy, študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, III.. 
ročník. Štúdium úspešne ukončila dňa 21.06.2012, pričom získala titul bakalár.
Mgr. Halgašová a PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia v anglickom jazyku pod názvom „Mini 
seminár OXFORD“.
RNDr.  Horníková  a  Mgr.  Šamudovská  sú  zapojené  do  projektu  Modernizácia  vzdelávacieho 
procesu na SŠ a absolvovali prvý modul: Digitálna gramotnosť učiteľa. Vzdelávanie v tejto oblasti 

- 7 -



pokračuje aj v ďalšom školskom roku. Mgr. Šamudovská školenie v máji 2012 úspešne ukončila 
a získala 36 kreditov.
Miroslava  Kováčová –  Dubnický technologický inštitút  v  Dubnici  nad Váhom,  IKT Sobrance, 
študijný  program:  Učiteľstvo  praktickej  prípravy,  študijný  odbor:  Učiteľstvo  profesijných 
predmetov a praktickej prípravy, II.ročník.
Kreditné vzdelávanie:
RNDr. Oľga Skysľaková sa zúčastnila aktualizačných a inovačných školení a získala 62 kreditov.
Ing. Mária Hirjáková sa zúčastnila aktualizačných a inovačných školení a získala 63 kreditov.
Ing. Katarína Dzuracká sa zúčastnila aktualizačných a inovačných školení a získala 62 kreditov.
Bc. Miriam Bujačková   sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie vzorového školského vzdelávacie programu (14 kreditov), Marketingový mix školy a 
školského zariadenia (9 kreditov),  Event marketing (9 kreditov),  Predstavenie možností využitia 
IKT (11 kreditov),  Šikana a agresivita medzi žiakmi  (10 kreditov).  Sociálno-patologické javy na 
školách (10 kreditov). 
Mgr. Monika Harvanová  sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie  vzorového  školského  vzdelávacieho  programu (14  kreditov),  Čo  je  rasizmus? (10 
kreditov),  Tvorba imidžu školy (9 kreditov),  Predstavenie možností  využitia  IKT (11 kreditov), 
Obsluha  interaktívnej  tabule,  samostatná  práca  podľa  zadania  (12  kreditov),  Rozvoj 
komunikačných zručností vo vyučovacom procese, vymedzenie základných pojmov v komunikácii 
(7 kreditov).
Mgr. Martina Vajdová  sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie vzorového školského vzdelávacie programu (14 kreditov),  Marketingový mix školy a 
školského zariadenia (9 kreditov),  Event marketing (9 kreditov),  Predstavenie možností využitia 
IKT (11 kreditov),  Šikana a agresivita medzi žiakmi  (10 kreditov),  Sociálno-patologické javy na 
školách (10 kreditov). 
RNDr. Horníková sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie  vzorového  školského  vzdelávacieho  programu (14  kreditov),  Obsluha  interaktívnej 
tabule (12 kreditov), Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese (7 kreditov).
Mgr. Šamudovská sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie vzorového školského vzdelávacie programu (14 kreditov), Obsluha interaktívnej tabule 
(12 kreditov), Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese (7 kreditov).
RNDr. Šebáková sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie vzorového školského vzdelávacie programu (14 kreditov).
Mgr. Tutková sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie vzorového školského vzdelávacie programu (14 kreditov), Obsluha interaktívnej tabule 
(12  kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom procese  (7  kreditov), Tréning 
a zážitkové učenie (9 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách (10 kreditov).
Mgr. Vician sa úspešne zúčastnil týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Vytvorenie vzorového školského vzdelávacie programu (14 kreditov), Obsluha interaktívnej tabule 
(12 kreditov), Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese (7 kreditov).
Ing.  Ducková  bola  zapojená  do  kontinuálneho  vzdelávania,  absolvovala  školenie  na  tvorbu 
vzdelávacích programov a získala 14 kreditov. Zúčastnila sa aktualizačného vzdelávania a získala 
ďalších  50  kreditov.  V mesiaci  október  sa  zúčastnila  školenia  organizovaného  firmou  KROS 
určeného na podporu vyučovania účtovníctva  pomocou softvéru.
Ing.  Buriková bola  zapojená  do  kontinuálneho  vzdelávania,  absolvovala  školenie  na  tvorbu 
vzdelávacích programov a získala 14 kreditov. Zúčastnila sa aj ďalších vzdelávaní  a dosiahla 124 
kreditov. 60 kreditov chce použiť na prípravu a absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky.
Ing.  Najpaverová  sa  zúčastňovala  funkčného  vzdelávania  v MPC  v   Prešove.  Za   školenie 
zamerané na tvorbu vzdelávacích programov získala 10 kreditov.
Ing. Hančarová absolvovala školenie na tvorbu vzdelávacích programov  a získala 14 kreditov.
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Ing. Petrovčinová absolvovala školenie na tvorbu vzdelávacích programov a získala 14 kreditov. 
V mesiaci  december získala 50 kreditov. 
Mgr. Lukáčová absolvovala školenie na tvorbu vzdelávacích programov a získala 14 kreditov.
P.  Gábriová bola  zapojená  do  kontinuálneho  vzdelávania,  absolvovala  školenie  na  tvorbu 
vzdelávacích programov a získala 14 kreditov. Zúčastnila sa aj ďalšieho vzdelávania, čím získala 
50 kreditov.  
Bc. Vojtková absolvovala školenie na tvorbu vzdelávacích programov  a získala 14 kreditov.
Bc. Kovalčinová absolvovala školenie na tvorbu vzdelávacích programov a získala 14 kreditov.
PaedDr. Balková sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Obsluha  interaktívnej  tabule  (12  kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom 
procese (7 kreditov), Tréning a zážitkové učenie (9 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách 
(10  kreditov),  Využitie  informačno-komunikačných  technológií  v edukačnom  procese  (11 
kreditov),  Vybrané  nástroje  marketingovej  komunikácie  a budovanie  pozitívneho  imidžu  školy 
a školského zariadenia ( 10 kreditov).
Mgr. Halgašová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Obsluha  interaktívnej  tabule  (12  kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom 
procese (7 kreditov), Tréning a zážitkové učenie (9 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách 
(10  kreditov),  Využitie  informačno-komunikačných  technológií  v edukačnom  procese  (11 
kreditov),  Vybrané  nástroje  marketingovej  komunikácie  a budovanie  pozitívneho  imidžu  školy 
a školského  zariadenia  (10  kreditov),  Odstraňovanie  bariér  pri  získavaní  informácií  a nových 
vedomostí – anglický jazyk (12 kreditov).
Mgr. Ildžová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Obsluha  interaktívnej  tabule  (12  kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom 
procese (7 kreditov), Tréning a zážitkové učenie (9 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách 
(10  kreditov),  Využitie  informačno-komunikačných  technológií  v edukačnom  procese  (11 
kreditov),  Vybrané  nástroje  marketingovej  komunikácie  a budovanie  pozitívneho  imidžu  školy 
a školského zariadenia ( 10 kreditov).
PaedDr. Nadzamová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom  procese  (10  kreditov), Tréning  a zážitkové 
učenie (10 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách (10 kreditov).
Mgr. Mišková sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní: 
Tvorba  didaktických  testov  z ruského  jazyka  (14  kreditov),  Obsluha  interaktívnej  tabule  (12 
kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom  procese  (7  kreditov), Tréning 
a zážitkové učenie (9 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách (10 kreditov).
Mgr. Roháčová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní:
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese (9 kreditov), Tréning a zážitkové učenie 
(9 kreditov), Sociálno-patologické javy na školách (10 kreditov), Marketing ako nástroj zvyšovania 
konkurencieschopnosti  školy a školského zariadenia  (10 kreditov),  Emocionalita  a sebapoznanie 
v rozvoji osobnosti učiteľa (12 kreditov).
Mgr. Švidraňová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní:
Humanizácia  vyučovania  nemeckého  jazyka  (15  kreditov),  Vytvorenie  vzorového  školského 
vzdelávacie programu (14 kreditov).
Ing. Fedorco sa úspešne zúčastnil týchto aktualizačných vzdelávaní:
Vytvorenie  vzorového  školského  vzdelávacieho  programu (14  kreditov),  Obsluha  interaktívnej 
tabule  (12  kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom  procese  (7  kreditov), 
Sociálno-patologické javy na školách (10 kreditov).
Ing. Fedorcová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní:
Vytvorenie  vzorového  školského  vzdelávacieho  programu (14  kreditov),  Obsluha  interaktívnej 
tabule  (12  kreditov),  Rozvoj  komunikačných  zručností  vo  vyučovacom  procese  (7  kreditov), 
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Sociálno-patologické  javy  na  školách  (10  kreditov),  Predstavenie  možností  využitia  IKT (11 
kreditov).
Mgr. Vasilenko sa úspešne zúčastnil týchto aktualizačných vzdelávaní:
Vytvorenie  vzorového  školského  vzdelávacieho  programu (14  kreditov),  Obsluha  interaktívnej 
tabule (12 kreditov), Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese (7 kreditov).
Mgr. Kolesárová sa úspešne zúčastnila týchto aktualizačných vzdelávaní:
Vytvorenie  vzorového  školského  vzdelávacieho  programu (14  kreditov),  Tvorba  didaktických 
testov z ruského  jazyka  (14 kreditov).

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

V školskom roku 2011/2012 sme zorganizovali:

- v     oblasti environmentálnej výchovy  

• Hlasovanie o     Strom roka 2011  
       Je symbolické, že v tomto Medzinárodnom roku lesov Ing. Fedorcová  a Mgr. Tutková vyzvali 

žiakov aj kolegov, aby hlasovali o Strom roka 2011. Nadácia Ekopolis vyhlásila už 9. ročník 
ankety,  ktorej  cieľom je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem o životné 
prostredie. Komisiou bolo vybratých 12  stromov, ktoré boli zverejnené aj na našej centrálnej 
nástenke  školy.  Pripravili  sme dve relácie  do školského rozhlasu,  a to  21.  a 28.  septembra 
2011. V reláciách boli žiaci školy informovaní aj o Medzinárodnom roku lesov. Je dôležité, 
aby  si  všetci  uvedomili,  ako  necitlivo  sa  voči  stromom občas  správame,  ako  ľahkovážne 
rozhodujeme o ich živote. Pritom lesy sú miestom, kde nám je príjemne až očisťujúco, vďaka 
nim je na zemi život. Preto máme povinnosť zachraňovať vzácne historické stromy. 

       Žiaci mohli hlasovať aj na hodinách odborných predmetov a informatiky. Stačilo kliknúť na 
označenie  stromu  na  stránke  nadácie  Ekopolis.  Víťazom  ankety  sa  stala  320-ročná  lipa 
malolistá z Lipian. Bude súčasne reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Lipa 
získala finančné prostriedky na odborné ošetrenie.

• Panel na centrálnu nástenku k     Medzinárodnému roku lesov  .
• Nástenka Eko ďalej  

Mgr. Tutková a RNDr. Horníková zhotovili v pavilóne B nástenku, ktorej obsahom je súbor 
článkov a obrázkov, ktoré oboznamujú žiakov s tým, ako triediť odpad v domácnosti a v škole. 
Nástenka  poskytuje  i návod,  ako  s odpadom  priamo  nakladať,  aby  sa  dosiahla  jeho 
minimalizácia a šetrenie surovinami. Chceme pokračovať aj v tradícii zberu papiera na našej 
škole.                                                                              

• Starostlivosť o     záhon liečivých byliniek a     predzáhradku v areáli školy  
       O skrášlenie  životného prostredia  hneď pri  bráne  sa  aktívne  stará  pani  Ing.  Drahomíra 

Fedorcová.  Je autorkou projektu predzáhradky, ktorá pôsobí dobrým dojmom pri vstupe do 
našej školy, a preto je dôležitá.

•  Zbierka na záchranu lesov pod názvom „Chráňte lesy spolu s     nami“  
Dňa  20.10.2011  –  21.10.2011  pomáhalo  na  námestí  v Humennom  pri  infostánku 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 15 žiakov našej školy z týchto tried: I.L, II.L, II.K, II.B. 
Títo žiaci zbierali finančné prostriedky a podpisy na záchranu lesov a vykúpenie od pôvodného 
majiteľa s cieľom vyhlásiť čo najviac lokalít za prírodnú rezerváciu. Dá sa kúpiť a darovať aj 
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jeden strom. Jeho kupec prispieva na záchranu jedľovo-bukového lesa v Čergovskom pohorí. 
Kúpený strom zostáva žiť ďalej v lese a neodvezie sa z neho ani po odumretí.             

• Týždeň  zdravej výživy  
V čase  od 17.10.-  21.10.2011 sa členky PK počas  vyučovacích  hodín  chémie  a odborných 
predmetov  viac  venovali  problematike  zdravej  výživy  a zdravého  životného  štýlu.  Boli 
odprezentované mnohé referáty a vedené diskusie so žiakmi na témy, ktoré ich zaujímali. Dňa 
21.10.2011   sme  zorganizovali  „Deň  jabĺk“.  Išlo  o  výstavku  jabĺk  spojenú  s ochutnávkou 
zdravých dobrôt z jabĺk. Zúčastnilo sa jej 41 žiakov našej školy, ktorí súťažili o cenu „Jablko 
dňa“ a 6 žiakov súťažilo o „Najkrajšiu hrušku“. Členky PK sa postarali aj o výzdobu triedy, 
v ktorej na dekoráciu použili ovocie, zeleninu, sušené listy drevín, vetvičky a rôzne prírodné 
materiály.  Aj  tým sme chceli  prehlbovať  kladný  vzťah  žiakov k prírode  a jej  plodom.  Vo 
vedľajšej triede prebiehala žiacka konferencia zameraná na prevenciu onkologických ochorení 
a na význam zdravej výživy. Propagovali sme zdravý životný štýl, ku ktorému patria aj zdravé 
raňajky.  Tento  deň  bol  na  našej  škole  aj  „Dňom otvorených  dverí“  pre  žiakov  deviatych 
ročníkov základných škôl. Všetci mali možnosť pozrieť si výstavku jabĺk a vypočuť príspevky 
na rôzne témy o zdravom životnom štýle. Mohli si pozrieť aj rôzne prezentácie na interaktívnej 
tabuli. Na otázky žiakov  odpovedali hostia zo Slovenského zväzu diabetikov. Záujemcovia si 
mohli  dať  zmerať  hladinu  cukru  v krvi  a krvný tlak.  Tiež  mohli  zistiť,  či  nemajú  vysokú 
hladinu  lipidov  v krvi  a nábeh  na  obezitu.  Víťazi  súťaže  o najkrajšie  jablko,  hrušku 
a prezentujúci  žiaci  boli  odmenení  sladkou  odmenou  a zverejnení  na  centrálnej  nástenke. 
RNDr. Horníková zhotovila veľmi peknú nástenku ku týždňu zdravej výživy, kde  informovala 
o všetkých  aktivitách  počas  celého  týždňa.  Jednou  z aktivít  bol  aj  korešpondenčný  kvíz 
o zdravej výžive a zbieranie receptov na pochúťky z jabĺk. 

• Využitie odpadových materiálov  
       Ing. Fedorcová vedie dizajnérsky krúžok. Jeho členov aj žiakov drevárskych odborov vedie 

k tomu, aby spracovali  a využívali materiál,  ktorý by bol inak odpadom. Naučila žiakov zo 
starého použitého papiera  zhotovovať rôzne dekoračné a úžitkové predmety,  napr.  ozdobné 
košíčky,  labute.  Vianočnú  atmosféru  nám  spríjemnil  stromček  celý  vyrobený  z papiera. 
K skrášleniu  prostredia  vo  vitrínkach  v  E  pavilóne  prispeli  aj  adventný  kalendár,  ikebany 
a novoročné prianie – všetko vyrobené z dreva, šišiek , rôznych vetvičiek a papiera. 

• Prednášky pre žiakov prvého ročníka
Uskutočnili sa prednášky pre žiakov tried I.A, I.B, I.C na tému : Činnosť Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK, záchrana  prirodzených lesov, globálne ekologické  problémy,  funkcia  lesa 
a možnosti záchrany lesov. 

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

- v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných sociálno –   patologických  javov  

 V  školskom roku 2011/2012 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 fašizmus, rasizmus, xenofóbia a extrémizmus.
• V septembri  2011  boli  pripravené  nástenné  noviny  zamerané  na  problematiku  drogových 

závislostí,  násilia  a rasizmu.  PaedDr.  Balková  zrealizovala  medzi  študentmi  1.  ročníka 
dotazník, cieľom ktorého bolo zistiť, do akej miery majú študenti znalosti a skúsenosti týkajúce 
sa  problematiky  závislostí  na  drogách.  Výsledky  dotazníkov  boli  podkladom  pre  ďalšie 
aktivity v prevencii proti týmto rozšíreným a nežiaducim javom.
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•  10.  októbra 2011 sa žiaci  z   tried  I.A, I.C,  II.A, II.B, II.C, II.D  zúčastnili na putovnej 
výstave vo VOS v Humennom:  Prečo som na svete rád, ktorá bola zameraná na prevenciu 
drogových závislostí.

• V októbri 2011 všetci triedni učitelia použili na triednických hodinách DVD na tému: Alkohol  
– skrytý nepriateľ. 

• 20. októbra 2011 na celoškolskom združení rodičov sa prostredníctvom rozhlasu  prihovorila 
PaedDr  Balková  s informáciou  „Cieľ  opatrení  protidrogovej  prevencie  na  vytvorenie 
a udržanie čistej klímy v škole, dosiahnutie jednotného postupu v protidrogovej prevencii a pri 
riešení priestupkov spojených s fajčením, užívaním a distribúciou alkoholu a drog“.

• V mesiaci november bola uskutočnená rozhlasová relácia na tému „Holokaust“.
•  V rámci  týždňa  boja  proti  drogám  a drogovej  závislosti  boli  uskutočnené  besedy  na 

triednických hodinách o tejto problematike a zároveň bola zrealizovaná aj rozhlasová relácia 
o škodlivosti fajčenia. 

• 18. novembra 2011 sa žiaci školy zúčastnili výchovného predstavenia  „Sila rytmu“ v KaSS.  
• 1. decembra 2011 sa uskutočnil Svetový deň boja proti AIDS – kampaň Červené stužky. Naša 

škola sa ako jedna z mnohých škôl na Slovensku zúčastnila tejto kampane, ktorou sme chceli 
poukázať  na  problematiku  AIDS.  Spolu  s agentúrou  ACET  s.r.o.  sme  pripravili  niekoľko 
prednášok o chorobe AIDS a celý týždeň vyvrcholil vlastnou tvorbou červených stužiek, ktoré 
potom žiaci pripli všetkým žiakom našej školy.

• 6. decembra 2011 sa v  CVČ všetci žiaci školy zúčastnili hudobno-výchovného protidrogového 
koncertu, v ktorom  účinkovali Robo Papp a Bystrík.   

•  13.  decembra  2011  pracovníci  polície  pripravili  pre  našich  žiakov  besedu  na  tému: 
Alkoholová závislosť, trestná činnosť závislých a závislosť od hazardných hier.

• Vo februári 2012 boli všetci žiaci našej školy informovaní prostredníctvom svojich triednych 
učiteľov o téme Symbolika extrémistických skupín.

• V mesiacoch február a marec všetci triedni učitelia v rámci triednických hodín uskutočnili pre 
žiakov prednášku týkajúcu sa spôsobov riešenia problémov detí s poruchami správania, ktorú 
zaslal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

•  PaedDr. Balková vypracovala dotazník na SOŠ obchodu a služieb, ktorý vyplnili žiaci školy 
a ktorý sme zaslali do Vihorlatského osvetového strediska v Humennom 18. apríla 2012.      

• V školskom roku 2011/2012 na hodinách slovenského jazyka, občianskej náuky a dejepisu boli 
pripravené a realizované prednášky a besedy venované problematike fašizmu.

- akcie v     oblasti VMR  

VMR sa realizuje  v spolupráci  s viacerými  odborníkmi  z tejto  oblasti  na hodinách OBN, NOS, 
ETV a na triednických hodinách.
Prednášky, besedy, skupinové aktivity a filmy obsahovali túto problematiku:
1.ročník- adaptačný proces a efektívne učenie
             - prevencia agresivity „Povedz to priamo“
2.ročník- výchova k manželstvu a rodičovstvu „Ako sa utvára láska“
             - prevencia diskriminácie „Vieme byť tolerantní“
3.ročník- navigácia k povolaniu
             - zvládanie záťažových situácií „Ako zvládnuť maturitu“
             - prevencia obchodovania s ľudmi
             - výber partnera a partnerské vzťahy
Začiatok školského roku bol zameraný na adaptačný proces a efektívne učenie.  
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V dňoch 2.12.2011,13.12.2011 a 16.12.2011 bol pre problémové triedy IV.F a   II.C zrealizovaný 
program „Povedz to priamo“, zameraný na tréning komunikácie ako prevencie agresivity.
V dňoch 13.12.2011 a 20.11.2011 boli  zrealizované  besedy zamerané  na zvládnutie  stresu pred 
maturitou pod názvom „Ako zvládnuť maturitu bez stresu“ pre maturitný ročník v triedach IV.E, 
IV.F, II.K, II.L a II.N.
V dňoch  13.01.2012  a  27.01.2012  boli  pre  prvý  ročník  zrealizované  programy  zamerané  na 
výchovu k manželstvu a rodičovstvu pod názvom „Ako sa utvára láska“. 
V dňoch 2.02.2012 a 14.02.2012 sa v III.B uskutočnil program „Ako byť úspešný v remeslách“, 
zameraný na prevenciu nezamestnanosti 
V termínoch  29.03.2012,  23.04.2012 a  14.05.2012 bol  zrealizovaný  program“Nikto  nie  je  na 
predaj“, zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi.
Dňa 11.06.2012 bol  v prvom ročníku v   triedach I.A a I.B zrealizovaný program na prevenciu 
závislosti „Umenie povedať nie“.
Zámerom skupinových aktivít pre žiakov bolo pôsobiť na všetky tri zložky zmeny postojov. Na 
kognitívnu, emocionálnu a konatívnu, čím dosiahneme to, že žiaci dostanú nielen informácie vo 
forme besedy, ale aj istú skúsenosť v modelových situáciách zo života. Zámerom týchto aktivít je 
čo  najviac  priblížiť  žiakom  význam  a   zlaďovanie  verbálnej  a neverbálnej  komunikácie 
a sebapercepcie s interpersonálnou percepciou.

- športové akcie     

V školskom roku 2011/2012 podľa plánu práce PK TV sme zrealizovali  telovýchovné športové 
podujatie a súťaže pre družstvá a jednotlivcov:
16.9.2011 Účelové cvičenie na ochranu života  a zdravia pre triedy druhého ročníka,  ktorého sa 
zúčastnilo 84 žiakov tried II.A, B, C a D. 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.
23.9.2011  Účelové  cvičenie  na ochranu života  a zdravia  pre  triedy  prvého ročníka,  ktorého sa 
zúčastnilo  54  žiakov  tried  I.A,  B  a  C.   Cieľom  účelového  cvičenia  bolo  preveriť  vedomosti 
a zručnosti  nadobudnuté  v  základnej  škole.  Obsahom  tohto  cvičenia  bol  pohyb  v prírode,  jej 
ochrana, orientácia v prírode a poskytovanie prvej pomoci.
24.11.2011  Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov.
1.m. Fal Peter IV.F 
2.m. Meričko Marek II.M 
3.m. Bangov Marek  I.C

7.12.2011   Školské kolo v šachu. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. 
1.m.Bangov Ján III.C
2.m.Grec Stanislav II.N
3.m.Treščák DominikIII.A

13.12.2011   Školské kolo v halovom futbale pre žiakov prvého ročníka, do ktorého sa zapojili 
triedy I.A, B a C. Víťaz turnaja: I.B: Bozdoš, Čopik, Zaremba, Kendereš, Puškar, Demský

1.m. I.B
2.m. I.A
3.m. I.C

15.2.2012 Školské kolo v nohejbale dvojíc. Do súťaže sa zapojilo 6 družstiev 1.- 4. ročníka. Hralo 
sa systémom každý s každým.

1.m. Fal Peter IV.F - Gurba Jozef IV.F
2.m. Čopák Ladislav III.D - Kostilnik Martin III.D
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3.m. Sakalik Erik  III.D - Bazar Dávid III.D
20.3.2012 Školské kolo v halovom futbale pre žiakov druhého ročníka, do ktorého sa zapojili triedy 
II.A,  C  a  D.  Víťaz  turnaja:  II.D  v zložení  Cichý  Filip,  Holp  Martin,  Sukeľ  Jaroslav,  Čabak 
Rastislav, Babinec Dominik. 

1.m. II.D
2.m. II.A
3.m. II.C

19.4.2012  Celoškolské  kolo  v basketbale.  Súťažili  medzi  sebou štyri  družstvá  systémom každý 
s každým. Víťaz turnaja: IV.F v zložení Karch Tomáš, Kopil Rastislav, Cholp Jakub, Fal Peter, 
Šalata Román a Charitun Erik.

1.m. IV.F
2.m. III.D
3.m. II.D 

17.5.2012 Školské kolo v streľbe zo vzduchovky. 
1.m. Behun Michal III.A
2.m.Hirjak Vratko III.C
3.m. Nazad Jozef III.A

28.5.2012  Účelové  cvičenie  na ochranu života  a zdravia  pre  triedy  prvého ročníka,  ktorého sa 
zúčastnilo  54  žiakov  tried  I.A,  B  a  C.  Cieľom  účelového  cvičenia  bolo  prehĺbiť  vedomosti 
a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, orientácii v teréne, práci s mapou a buzolou a ochrane 
prírody.
29.5.2012  Účelové cvičenie na ochranu života  a zdravia pre triedy druhého ročníka,  ktorého sa 
zúčastnilo 84 žiakov tried II.A, B, C a D. 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, varovné signály.  
30.5.2012  -  1.6.2012   Trojdňový  kurz  na  ochranu  života  a zdravia,  realizovaný  dennou 
dochádzkou. Kurzu sa zúčastnilo 98  žiakov tried III.A, B, C a D. Cieľom kurzu bolo prehĺbiť 
vedomosti a zručnosti žiakov nadobudnuté v jednotlivých predmetoch a na účelových cvičeniach, 
zvýšiť  odolnosť  organizmu  pri  fyzickej  záťaži.  V  rámci  kurzu  žiaci  absolvovali  exkurzie  v 
Záchrannej  brigáde  HaZZ  v Humennom.  Taktiež  sa  zúčastnili  prednášky  o poskytovaní  prvej 
pomoci a ochrane prírody.

II.  Účasť  družstiev  a jednotlivcov  školy  na  telovýchovných  a športových  podujatiach 
a súťažiach organizovaných SAŠŠ a CVČ Dúha Humenné 

Žiaci školy sa počas školského roka 2011/2012 zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží:

6.10.2011 Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 
škôl  Humenné.  Našu  školu  reprezentovali:  Majerník  II.D  Cichý  II.D,  Sukeľ  II.D,  Gezová, 
Karandušovská a Širgeľová. 
9.11.2011 Večerný beh Humenné
Hlavným usporiadateľom bola SPŠCHaP Humenné. Večerného behu sa zúčastnili žiaci základných 
a stredných škôl. Našu školu reprezentovali: 
Majerník II.D Cichý II.D, Sukeľ II.D a Biľanská III.A
29.11.2011 Okresné kolo v halovom futbale 
Obsadili  sme tretie miesto v skupine.  Usporiadateľom  bolo Gymnázium arm. gen.  L. Svobodu 
v Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 
Fal, Šalata, Kopil, Cholp, Gurba 4.F, Haburaj a Bednar I.K, Dudiak I.M a Kuzma a Rac I.N
31.5.2012 Obvodné kolo v atletike SŠ
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Organizátor: SAŠŠ a Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné. Školu reprezentovali 4 dievčatá 
a 2 chlapci.
Dievčatá: Gabrišová Antónia 800 m

Bogdanová Ines 1500 m
Škovranková Nikola vrh guľou
Čerevková Martina 100 m

Chlapci: Holp Martin 100 m, vrh guľou
Majerník Marek skok do diaľky

Umiestnenie: 3. miesto  Gabrišová Antónia 800 m
3. miesto  Bogdanová Ines 1500 m

akcie PK prírodovedných odborov  

September 2011:
 -  Zdravie je v tvojich rukách, EKO ĎALEJ – RNDr. Horníková, Mgr.Tutková aktualizovali 
nástenky v pavilóne B so zameraním na podporu zdravia, duševnej rovnováhy žiakov, na zvýšenie 
environmentálneho vedomia žiakov a riešenie problémov životného prostredia. RNDr. Šebáková 
aktualizovala výzdobu nástenky Kozmetika v učebni D4.
-  Strom roka 2011 –  do 9.  ročníka  ankety Nadácie  Ekopolis  sa  zapojili  žiaci  a učitelia,  ktorí 
hlasovali o jeden strom z 12 finalistov. Za propagáciu ankety na nástenke oznamov aj v školskom 
rozhlase boli zodpovedné Mgr.Tutková a Ing.Fedorcová. 
Október 2011:
-  133 rokov školy – RNDr.Horníková,  Mgr.Šamudovská zhotovili  centrálne  nástenné noviny s 
cieľom skrášliť prostredie a posilniť pozitívny vzťah k škole.
-  20.10 – 21.10.2011 Zbierka na záchranu lesov pod názvom  „Chráňte lesy spolu s     nami“   -  na 
námestí  v Humennom pri  infostánku Lesoochranárskeho  zoskupenia  VLK pomáhalo  15 žiakov 
z tried: I.L, II.L, II.K, II.B. Za organizáciu akcie zodpovedala Mgr.Tutková a Viliam Bartuš za 
Lesoochranárske zoskupenie VLK. 
-  12.10.  –  19.10.2011  –  v rámci  Týždňa  Európy  proti  rakovine, ktorý  vyhlasuje  Európska 
asociácia líg proti rakovine (ECL), organizujeme už niekoľko rokov podnetné aktivity prevažne 
výchovného  a  preventívneho  charakteru,  aby  sme  oslovili  žiakov  a  pripomenuli  dôležitosť 
starostlivosti o vlastné zdravie – korešpondenčný kvíz o     zdravej výžive, deň jabĺk, súťaž jablkový   
receptár, rozhlasové okienko. 
-  20.10.2011 -  Deň otvorených  dverí  na  SOŠ obchodu a služieb  –  členky PK prírodovedných 
predmetov zorganizovali žiacku konferenciu „Žijeme len raz – rozhovory o zdraví a kráse“, kde 
23  žiakov  (Buríková,  Hudáková  I.C,  Kurilová  II.C,  Branovská,  Karandušovská,  Petrovčíková, 
Senková,  Gőghová, Gezová,  Vadilová II.D, Rutrichová,  Cholpová,  Sivčová,  Jenčová,  Turíková, 
Macinská,  Buríková  IV.E,  Blažová  I.M,  Jusková  I.N,  Hrubovská,  Sklenčárová,  Šimkaninová, 
Žulčáková II.L)  odprezentovalo diskusné príspevky o zdravej výžive,  pitnom režime,  prevencii 
rakoviny,  civilizačných  chorobách,  ale  aj  o chybách  krásy  pokožky,  starostlivosti  o pleť,  ruky 
a nohy a ďalšie zaujímavé témy. Spolu s konferenciou sa uskutočnila aj ochutnávka a hodnotenie 
jabĺk  a jablkových dobrôt,  ukážky zdravých raňajok -  Záhrada zdravia.  V súťaži  o  najkrajšie 
a najlepšie jablko zo 40 zúčastnených 1.miesto získala  Dana Širajová II.K a v súťaži o najlepšiu 
hrušku zvíťazila  Kristína Sklenčárová II.L. Autorkou víťazného receptu – „Jablkový sen“ bola 
Martina  Čerevková  I.C.  V spolupráci  so  Zväzom  diabetikov      DIAHENN   sa  počas  žiackej 
konferencie  meral  tlak,  množstvo  tuku a glykémia.  Mgr.  Vician  v rámci  Dňa otvorených  dverí 
pripravil pre žiakov ZŠ prezentáciu nového študijného odboru – Grafik tlačových médií.
November 2011:

- 15 -



-  BRILLANT  INTERNATIONAL  SHOW –  7.11.2011 v PKO Prešov sa na 2. ročníku súťaže 
zúčastnilo  31  žiakov  učebného  odboru  kaderník  I.B,  II.B,  III.B  a študijného  odboru  vlasová 
kozmetika I.L, I.M spolu s majsterkami OV a RNDr. Horníkovou. Všetkých zúčastnených oslovil 
dynamický program - súťaž v modelovaní nechtov, súťaž v zdobení nechtov, súťaž v líčení, umenie 
kaderníkov a  najmä zahraničná  účasť,  svetové  špičky a  medzinárodní  porotcovia  v  nechtovom 
dizajne.  (Elena  Veretenko  -  Ukrajina,  niekoľkonásobná  majsterka  Ruska,  medzinárodná 
porotkyňa,  Nikolaus Ulrich a Frieda Ulrich -  Nemecko, špičkový majstrovský manželský pár, 
medzinárodní  porotcovia,  špičkoví  uznávaní  lektori,  Fine  Nails,  Dorota  Zawisza  -  Poľsko, 
niekoľkonásobná  majsterka  v  Nail  Art,  medzinárodná  porotkyňa,  špičková  lektorka  ktorá  sa 
zúčastní World Championship Qualification 2011).
-  Členky  PK  –  Mgr.  Tutková,  Mgr.  Šamudovská  a RNDr.  Horníková  dokončili  renováciu 
chemického a aj     fyzikálneho kabinetu  .  Kabinety budú slúžiť  na prípravu akcií  a prácu učiteľov 
prírodovedných predmetov. 
December 2011: 
- Mgr. Šamudovská zaregistrovala školu do súťaže U4energy - kategória C: Najlepšia propagácia v 
škole zameraná na efektívne využívanie energií, ktorá je určená pre žiakov pod vedením učiteľa. 
V rámci  tejto  celoeurópskej  súťaže pracujú Mgr. Šamudovská a RNDr. Horníková so žiakmi na 
ďalšom  ročníku  súťaže  v oblasti  úspory  energií  a hľadania  obnoviteľných  zdrojov  energie. 
U4energy  je  iniciatíva  Európskej  komisie  financovaná  prostredníctvom  európskeho  programu 
Efektívne využívanie energií (Intelligent Energy Europe Programme). 
-  5.12.2011 Mgr.Šamudovská zorganizovala  otvorenú hodinu matematiky v II.M s interaktívnymi 
prvkami zo systému úloh Planéta vedomostí v programe Geogebra. 
Január  2012:
-  26.1.2012 Mgr. Tutková zabezpečila  prednášky pre žiakov 1. ročníka tried I.A, I.B, I.C, I.D: 
„Činnosť  lesoochranárskeho  zoskupenia  VLK,  záchrana  prirodzených  lesov“.  Lektor   Viliam 
Bartuš  oboznámil  žiakov  s činnosťou  organizácie,  vysvetlil  príčiny  globálnych  ekologických 
problémov a potrebu chrániť prirodzené lesy.
Február – marec 2012:
- 2.2.2012 - RNDr. Horníková zabezpečila na OV so Simonou Senajovou pre žiakov 1.-3. ročníka 
odboru kaderník a vlasová kozmetika školenie „Hair-talk“ - predlžovanie vlasov.
V rámci  súťaže  U4energy Mgr.  Šamudovská  a RNDr.  Horníková  uskutočnili  tieto  aktivity  - 
6.2.2012 - kvízové popoludnie pre žiakov I.C a II.D pod názvom „Najčistejšia energia je ušetrená 
energia“. Súťažilo 13 dvojčlenných družstiev, kvíz bol zameraný na získavanie elektrickej energie 
a aktivity týkajúce sa správnych návykov pri spotrebe energie.
-  6.2.2012  -  17.2.2012 -  priebežná  kontrola  príprav  referátov  a diskusných  príspevkov 
v pracovných skupinách
-  12.3.2012  -  16.3.2012 -  triedne  kolá  zamerané  na  výber  najlepších  referátov  a príspevkov 
a príprava  prezentácií  zameraných  na  získanie  elektrickej  energie,  výrobu  elektrickej  energie 
a šetrenie elektrickou energiou
Apríl 2012:
-  13.4.2012 –  Deň narcisov - do 16. ročníka verejnej zbierky Ligy proti rakovine pod vedením 
RNDr.  Šebákovej  sa  aktívne  zapojili  dobrovoľníčky  z III.D  triedy  -  Nikola  Ochraňová,  Júlia 
Turcovská, Tatiana Račková. Prezentácie na tému Nádorové ochorenia a ich prevencia pripravili 
žiaci I.C, II.D, III.D a IV.E - študijného odboru kozmetik.
- 19.4.-21.4.2012 na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa konal 20. ročník celoštátnej prezentačnej 
výstavy  výrobkov  žiakov  stredných  odborných  škôl,  stredísk  praktického  vyučovania  a 
partnerských  škôl  z  ČR  a  Maďarska  -  Mladý  tvorca  2012.  RNDr.Horníková  a Mgr.Mišková 
pripravovali  do  súťaže  žiačky  IV.E  študijného  odboru  kozmetik  -  Danu  Vysočanskú  a Janu 
Rutrichovú v kategórii: Umelecké spracovanie výrobkov na tému „ Mladosť radosť zo života“ so 
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súborom výrobkov – Poézia štetcom, ktorý tvorili dekoratívne predmety z prírodných materiálov – 
dreva, kameňa, sadry, maliarskeho plátna a textilu. 
-  27.4.2012 –  Rolandov  hrebeň –  69  žiakov  učebného  odboru  kaderník  a študijného  odboru 
kozmetik sa zúčastnilo otvorených majstrovstiev SR v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike 
v Steel Aréne v Košiciach spolu so 6 majsterkami OV a učiteľkami odborných predmetov – RNDr. 
Horníkovou  a RNDr.  Šebákovou.  V účesovej  tvorbe  1.  miesto  v dámskej  kategórii  „Hviezdy 
filmového  festivalu  v Cannes“  získala  Dominika  Krivjančinová  žiačka  III.B  triedy,  2.  miesto 
v dámskej  kategórii  „Nevesta“ získala  Martina Diničová žiačka III.B triedy,  3.miesto v pánskej 
kategórii  „Denný  účes  s klasickým  módnym  strihom  a módnou  úpravou“  získala  Katarína 
Muravská  III.B.  V dekoratívnej  kozmetike  3.  miesto  v kategórii  večerné  líčenie  „Festivalová 
promenáda  v Cannes“  získala  Dana  Vysočanská  žiačka  IV.E  triedy  a 1.  miesto  v kategórii 
fantazijné  líčenie  „LOVE  STORY  Bathory“  získala  majsterka  odbornej  výchovy  Miroslava 
Kováčová. RNDr. Horníková zabezpečila nábor žiakov, vyúčtovanie akcie a propagáciu úspechov 
v Podvihorlatských novinách a na nástenke oznamov.
Máj 2012:
- 11.5.2012 - žiacku konferenciu „Zaujímavo o energiách“ spolu so žiakmi I.C a II.D študijných 
odborov  kozmetik  a operátor  drevárskej  a nábytkárskej  výroby  pripravili  Mgr.  Šamudovská 
a RNDr. Horníková. Jej obsahom bola prezentácia najlepších prác o spôsoboch získavania energie 
a šetrení  energiou  doplnená  o súťaž  o najlepší  kreslený  vtip  zameraný  na  šetrenie  energiami  – 
Čerevková, Žáková, Hudáková, Buríková, Zaremba, Bangov, Fedorco z I.C a Gezová, Harvanová, 
Senková, Demčák, Sukeľ z II.D. K získaniu osvedčenia (v rámci celoeurópskej súťaže U4energy) 
za propagáciu v škole zameranú na efektívne využívanie energií prispela aj Mgr. Halgašová, ktorá 
pomohla s anglickým prekladom.
Jún 2012:
- 1.6.2012 – Deň detí v meste pre žiakov ZŠ - žiaci našej školy pripravili prezentáciu jednotlivých 
odborov a množstvo zaujímavých súťaží pod vedením učiteľov – Ing. Fedorcovej, Ing. Hančarovej, 
Ing. Beňatinského, RNDr. Horníkovej a majstrov OV – Mgr.Vajdovej, p. Kočanovej.
-  26.6.2012 - Mgr.  Šamudovská  vykonávala  pedagogický dozor na exkurzii  organizovanej  Ing. 
Fedorcovou  so  žiakmi  drevárskych  odborov  do  Zemplínskeho  múzea  v Michalovciach  (stála 
expozícia)  a Slovenského  technického  múzea  v Košiciach,  kde  si  žiaci  prezreli  výstavu  pri 
príležitosti  560-teho  výročia  narodenia  Leonarda  da  Vinciho  „Stroje  v pohybe“  –  exponáty 
v podobe  replík  drevených  modelov,  ktoré  boli  vytvorené  podľa  jeho  originálnych  nákresov 
a návrhov.

akcie PK jazykov a všeobecno-vzdelávacích predmetov 

SEPTEMBER
• Učitelia cudzích jazykov zabezpečovali pre žiakov učebnice ANJ, NEJ a RUJ.

• PaedDr. Nadzamová pripravila do školského rozhlasu vysielanie na tému „holokaust“.

OKTÓBER
• 20. október 2011 bol Dňom otvorených dverí na našej škole. Všetci členovia PK sa aktívne 

podieľali na príprave i úspešnom priebehu tejto dôležitej akcie.

NOVEMBER
• Mgr. Mišková a Mgr. Roháčová zorganizovali pre žiakov  besedu s pracovníkom ÚPSVaR 

v Humennom.

• Mgr. Halgašová pripravila so žiakmi III.B, III.D a IV.E program pre „Uchaľak“.

- 17 -



• Ku Dňu študentstva bol v školskom rozhlase odvysielaný príhovor, ktorý pripravila PaedDr. 
Nadzamová.

• Pri príležitosti Dňa proti fajčeniu pripravili prednášku o škodlivosti tabakových výrobkov 
PaedDr. Balková a Mgr. Halgašová.

DECEMBER
• Prvého  decembra  v rámci  Medzinárodného  dňa  boja  proti  AIDS  zorganizovala  Mgr. 

Mišková v spolupráci s občianskym združením ACET v Humennom besedu pre 50 žiakov 
tried I.A, I.B, I.C a pre 14 žiakov nadstavbového štúdia.

• Žiaci vybraných tried sa spolu s učiteľkami PaedDr. Balkovou a Mgr. Ildžovou zúčastnili na 
divadelnom predstavení v Košiciach.

• V decembri  sa  konala  stužková  slávnosť  triedy  IV.E.  Na  prípravu  slávnosti  dohliadala 
triedna učiteľka Mgr. Roháčová.

• Slávnostný vianočný príhovor pre a žiakov i učiteľov školy pripravila PaedDr. Nadzamová.

FEBRUÁR
• Z predmetov  SJL,  DEJ  a OBN  uskutočnili  PaedDr.  Balková  a Mgr.  Ildžová 

spoločenskovedný kvíz pre žiakov 2. ročníka, v ktorom žiaci preukázali získané vedomosti 
z týchto predmetov. Umiestnenie: 1. miesto II. D, 2. miesto II.B, 3. miesto II.A

• Z predmetov  SJL,  DEJ  a OBN  uskutočnili  PaedDr.  Balková  a Mgr.  Ildžová 
spoločenskovedný kvíz pre žiakov 3. ročníka, v ktorom žiaci preukázali získané vedomosti 
z týchto predmetov. Umiestnenie: 1. miesto III. D, 2. miesto III. A, 3. miesto III. C.

• Pri príležitosti sviatku sv. Valentína zrealizovala PaedDr. Balková rozhlasovú reláciu.
• Dňa  23.  februára  sa  z iniciatívy  Mgr.  Miškovej  na  našej  škole  uskutočnilo   stretnutie 

somálskych  utečencov zo záchytného tábora v Humennom so žiakmi I.  K, II.  K a II.  C. 
Mladí Somálčania predstavili svoju krajinu, jej históriu aj súčasný stav, kultúru a zvyky. Vo 
viacerých oblastiach porovnali  svoju krajinu so Slovenskom. Vyrozprávali  svoje životné 
príbehy aj svoje plány do budúcnosti. Predviedli našim študentom tiež svoje tance a piesne. 
Na Slovensko prišli z Eritrei a väčšinu svojho života prežili v stanovom utečeneckom tábore 
na púšti. Stretnutie prebiehalo v anglickom jazyku, čo tiež pomohlo našim žiakom precvičiť 
si a overiť v praxi získané vedomosti.

MAREC
• Pri príležitosti  sviatkov Dňa žien a Dňa učiteľov pripravila  PaedDr.  Balková rozhlasové 

relácie.
• PaedDr. Nadzamová navštívila so žiakmi I. N Vihorlatskú knižnicu v Humennom, kde sa 

zúčastnili  na besede so spisovateľkami Dašou Čejkovou a Martou Fartelovou, autorkami 
ženských románov. Žiaci sa dozvedeli, odkiaľ autorky čerpajú námety pre písanie, ako sa 
dostali k prvej myšlienke začať písať, a čo-to aj o ich osobnom živote.

APRÍL
• 19. apríla sa uskutočnilo na podnet Mgr. Miškovej stretnutie žiakov IV. E a II. K s tromi 

vysokoškolskými  študentmi  z Chicaga,  Michigan  USA,  ktorí  boli  na  Slovensku  na 
poznávacom  pobyte.  So  študentmi  našej  školy  hovorili  o živote  mladých  ľudí  v USA, 
vyrozprávali  im svoje životné príbehy,  porovnali  školský systém v USA a na Slovensku 
a v rámci diskusie odpovedali na rôzne otázky. Stretnutie prebiehalo v anglickom jazyku.

• Mgr.  Ildžová  navštívila  s vyznamenanými  žiakmi  divadelné  predstavenie  „Tri  v tom“ 
v Košiciach.

- 18 -



MÁJ
• Dňa 31. mája zorganizovala Mgr. Mišková stretnutie žiakov všetkých tried s afgánskymi 

utečencami.  Boli  to  mladé  ženy  a dievčatá  z rodín,  ktoré  stratili  svojich  otcov.  Na 
Slovensko prišli z Iránu, kde žili ako utečenci, niektoré z nich sa tam aj narodili. Predstavili 
našim študentom svoju krajinu,  jej  históriu,  kultúru a zvyky.  Vyrozprávali  svoje osobné 
príbehy a spomenuli aj svoje plány do budúcnosti. Prezreli si niekoľko odborných pracovísk 
našej školy. Všetky vo svojich rozprávaniach spomenuli skutočnosť, že v Iráne ako dievčatá 
mohli navštevovať len základnú školu, a preto po odchode zo Slovenska do krajiny trvalého 
presídlenia  je ich prioritou  pokračovať  v štúdiu aj  na vysokej  škole.  Stretnutie  prebehlo 
v afgánskom jazyku s tlmočením do slovenčiny.

JÚN
• Mgr. Halgašová zorganizovala slávnostnú rozlúčku so žiakmi 3. ročníka učebných odborov. 

Príhovor pre žiakov pri rozlúčke pripravila PaedDr. Balková.
• PaedDr.  Balková a Mgr.  Ildžová zorganizovali  pre  žiakov I.  C a II.  D výlet  do Kysaku 

Brezie v dňoch 21.6. - 23.6. 
• Mgr.  Mišková  dokončila  nástenku  ruského  jazyka,  ktorá  bude  natrvalo  umiestnená  na 

poschodí pavilónu B.

- akcie odboru hostinský, predavač a     cukrár  

•  September:  Žiaci  uč.  odboru  cukrár  a hostinský  sa  zúčastnili  exkurzíí  v reštauračných 
zariadeniach a cukrárňach v Humennom. Žiaci I. K. pripravili výstavku s tematikou „JESEŇ 
BOHATÁ NA PLODY ZEME“.

• Október: Žiaci  obidvoch  učebných  odborov  pripravovali  cukrárske  výrobky  a slávnostné 
tabule  na  DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ.  Žiaci  z odboru  cukrár  zdobili  aj  perníky 
a pripravovali sladkosti na motívy HELLOWEEN.

• Žiaci z odboru hostinský sa zúčastnili školenia- kurzu „SKLADANIE OBRÚSKOV“. Naučili 
sa  skladať  10  druhov  rôznych  skladačiek  z obrúskov.  20.10.2012  pri  príležitosti  Dňa 
otvorených  dverí  žiaci  III.C.  pripravovali  miešané  nealkoholické  nápoje,  žiaci  I.K.a  II.K. 
pomáhali pri výzdobe tried, altánku, pri príprave ovcia a zeleniny,  pri príprave slávnostného 
obeda, pri šúpaní jabĺk. Pod vedením p. Gábriovej žiačka III.C  Mária Dzurjaková prezentovala 
techniky  v enkaustike,  žiačky  Kristína  Dibová,  Petra  Bučková,  Jaroslava  Mindová  z  I.K. 
prezentovali  nový  odbor  PODNIKANIE  V OBCHODE zaujímavými  nápadmi  darčekového 
balenia. Žiaci II.K upútavali ekonomickými hrami na dosiahnutie zisku  vo firme.

• November:  Žiaci pripravovali  chuťovky  a obložené  chlebíky  na  uchaľák a výstavku 
vianočných slávnostných tabúľ s rôznymi umeleckými výtvormi z enkaustiky. Podieľali sa na 
tom žiaci III.C, II.K., II.NH. Žiačky III.C. piekli a zdobili perníky na vianočné tabule.

• December:  Žiaci  odboru  cukrár  sa  prezentovali  pečením  vianočného  pečiva  a žiaci 
nadstavbového štúdia pripravili  výstavku  „SLADKÝ   MIKULÁŠ“.

• Január:  Žiaci odboru cukrár súťažili v pečení a zdobení torty.
• Február:  Cukrári pripravovali valentínske perníkové srdiečka. Žiaci odboru hostinský a cukrár 

sa zúčastnili súťaže SWEET-CUP v Prešove  ako diváci, aby si rozšírili svoje odborné poznatky 
a získali názorný prehľad o nových trendoch prípravy sladkých pokušení.

• Marec:  Žiačka III.C triedy Mária Dzurjaková sa zúčastnila súťaže SWEET-CUP v Prešove, 
kde  obsadila  3.  miesto.  Žiaci  odboru  hostinský a cukrár  sa  zúčastnili  súťaže  SWEET-CUP 
v Prešove  ako  diváci,  aby  si  rozšírili  svoje  odborné  poznatky  a získali  názorný  prehľad 
o nových trendoch v príprave sladkostí. Cukrári pripravovali  krémové pečivo na deň učiteľov a 
sladké dobroty na motív Vítanie jari.

• Apríl:  Žiaci pripravovali slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov.
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• Máj: Žiaci sa pripravovali na ZS, precvičovali rôzne techniky v  stolovaní.

      -  akcie odborných kozmetických a     kaderníckych  predmetov  

26.09.2011 Exkurzia do kozmetických salónov pre žiakov 1. ročníka.  Cieľom bolo zvýšenie 
záujmu o zvolený  odbor.  Exkurzie  sa  zúčastnili  žiačky  prvého ročníka  s majsterkami  odbornej 
výchovy Mgr. Martinou Vajdovou a p. Miroslavou Kováčovou.
26.09.2011 Exkurzia do kaderníckych salónov a predajne kaderníckych potrieb pre žiakov 1. 
ročníka.  Exkurzie  sa  zúčastnili  žiaci  I.B  triedy  s majsterkou  odbornej  výchovy  p.  Helenou 
Stankovou.
03.10.2011 – 30.10.2011 Stáž kozmetičiek v Jihlave. Žiačky 4. E triedy z odboru kozmetik Dana 
Vysočanská,  Martina  Batromijová,  Monika  Megelová  a Michaela  Krajňaková  sa  zúčastnili 
odbornej  štvortýždňovej  stáže  v partnerskej  Strednej  škole  obchodu a služieb  v Jihlave  v rámci 
projektu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.  Počas stáže získavali odborné zručnosti v 
priestoroch  praktického  vyučovania  SŠ  v Jihlave,  ako  aj  v kozmetickom  salóne  v meste.  Pri 
nadobúdaní  odborných vedomostí  zároveň   spoznávali  život  v cudzej  krajine.  Zdokonaľovali  sa 
v pracovných  postupoch  a získavali  nové  vedomosti,  ktoré  boli  overované  partnerskou  školou 
a potvrdené certifikátom.  Príkladom môže byť  čokoládová masáž,  mikromasáž  očného okolia  a 
trvalá  na  riasy.  Porovnávali  pracovné  postupy  v  oblasti  pleťovej  a  dekoratívnej  kozmetiky  a 
predvádzali ukážky extravagantného líčenia. 
04.10.2011 Strihanie detí v Domove sociálnych služieb.   Konalo sa pod vedením Bc. Miriam 
Bujačkovej  so žiakmi III.B triedy. Ostrihaných bolo 32 detí.
10.10.2011 Školenie pre majsterky OV firmou TIGI.
Školenie  sa  konalo  v  štvorhviezdičkovom  hoteli  Bonbón  v  Bratislave  pod  názvom  HAIR  IN 
MOTION kadernícka SHOW, na ktorej sa zúčastnili majsterky odbornej výchovy odboru kaderník 
Bc.  Miriam Bujačková,  Bc.  Petronela  Kakošová a p.  Helena  Stanková.  Prestížnu  značku TIGI 
prezentovali  svetovo  uznávaní  štylisti   NICK  IRWIN  –  (TIGI  európsky  kreatívny  riaditeľ)  z 
Dublinu a AKOS BODI (TIGI európsky riaditeľ pre vzdelávanie) z Maďarska. Predvádzané strihy 
a modely boli  určené pre mládež,  nenáročné na konečnú úpravu a zapadali  a ladili  s dnešným 
trendom a štýlom mladých ľudí.Počas kaderníckej show okrem strihov a úpravy vlasov školitelia 
predstavili nové rady stylingových prípravkov, ktoré sa uvádzajú na trh ako absolútne novinky pre 
trendový  styling.  Hair  in  motion  show  bola  realizovaná  na  vysokej  profesionálnej  úrovni  a 
navštívili ju aj mnohé popredné slovenské celebrity.
20.10.2011  Deň  otvorených  dverí.  Cieľom  bolo  oboznámiť  žiakov  s areálom  školy,  jej 
vybavenosťou,  metódami  vyučovania  jednotlivých  predmetov  a celkovými  podmienkami 
a programom výchovy a vzdelávania. Súčasťou bola prehliadka priestorov, prezentácia učebných 
a študijných odborov, ponúkaných krúžkov a získanie aktuálnych informácií o možnostiach štúdia 
na  našej  škole  a uplatnenia  sa  absolventov  na  trhu  práce.  Podujatie  sa  uskutočnilo  na  úseku 
teoretického vyučovania a bolo určené pre žiakov a pedagógov základných škôl.
Učitelia, majstri  odbornej  výchovy  a žiaci  školy  im  zábavnou  a zaujímavou  formou  predviedli 
a priblížili  spôsob  a priebeh  vyučovania  vo  všetkých  odboroch  a krúžkoch,  ktoré  naša  škola 
ponúka. Na prehliadkovej trase boli zaujímavé stanovištia s atrakciami. Žiačky z odboru kozmetik 
v rozprávkovom  oblečení  ako  Popoluška,  Červená  čiapočka,  či  Snehulienka  preukázali  svoju 
kreativitu nápaditým líčením, zaujímavým a trendy trblietavým tetovaním a atraktívnym zdobením 
nechtov. Mnohým zvedavcom poskytli aj pár zaujímavých tipov rád v starostlivosti o pleť. Odbor 
kaderník  a vlasová  kozmetika  sa  úspešne  prezentoval  v  hallowinskom  štýle.  Žiačky 
v bosoráckom oblečení a zámerne hrôzostrašnom nalíčení predviedli skutočné majstrovské diela v 
účesovej  tvorbe.  Pozornosť  pútali  nielen   krásnymi  účesmi,  ale  aj  dominantnými  kreáciami 
pomocou farebných sprejov, či zapletaním rôznych druhov vrkočov.
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24.10.2011 Školenie firmy TRINITY. Školenia sa zúčastnili žiaci II.B triedy a majsterky odbornej 
výchovy. Bolo zamerané na rôzne spôsoby aplikácie farieb. Lektorkou bola pani Hajeková. Žiaci si 
mohli vyskúšať farbenie vlasov medzi sebou. 
27.10.2011 Úprava účesov na ZŠ Švermová. Žiačky III.B triedy Martina Diničová  a Tatiana 
Struňaková  pod  vedením  majsterky  odbornej  výchovy  p.  Heleny  Stankovej  skrášľovali  účesy 
deťom ZŠ Švermová, kde sa konal  karneval.
07.11.2011 Exkurzia Brillant  show v Prešove.  Show sa konala v PKO Čierny orol v Prešove. 
Zúčastnili sa jej žiaci z II. B a I. L s majsterkami odbornej výchovy Bc.Alenou Brehovskou, Bc. 
Martinou Slivkovou, Bc. Miriam Bujačkovou, Bc. Petronelou Kakošovou a p. Helenou Stankovou. 
Súčasťou  akcie  bola  súťaž  v náročnej  účesovej  tvorbe,  kde  medzi  sebou  súťažili  žiaci  SOŠ 
z Prešova.  Žiaci  mali  možnosť  vidieť  prezentáciu  svadobných  šiat,  líčenie,  prácu  prestížnych 
nechtových  dizajnérov.  Show  bola  spojená  s predajom  dekoratívnej  kozmetiky  a ochutnávkou 
čokoládových praliniek. Program spestrila speváčka Michaela Papp.
09.11.2011 Exkurzia Brillant show v Prešove.  Show sa konala v PKO Čierny orol v Prešove. 
Zúčastnili  sa jej  žiaci  zo všetkých ročníkov odboru kozmetik  s majsterkami  odbornej  výchovy 
Mgr.  Monikou  Harvanovou  a Mgr.  Martinou  Vajdovou.  Súčasťou  akcie  bola  súťaž  v líčení 
s historickou tematikou, kde medzi sebou súťažili žiaci SOŠ z Prešova. Žiaci mali možnosť vidieť 
prezentáciu  svadobných  šiat,  líčenie,  prácu  prestížnych  nechtových  dizajnérov  a  nové  spôsoby 
lakovania  nechtov.  Show  bola  spojená  s predajom  dekoratívnej  kozmetiky  a ochutnávkou 
čokoládových praliniek. V programe vystúpila speváčka Michaela Papp.
14.11.2011 7. ročník celoslovenskej súťaže Juvyr.  Súťaž pod názvom „Ukáž čo vieš", sa niesla 
v duchu myšlienky Audrey Hepburn, ktorá debutovala vo filme Prázdniny v Ríme, bola vyhlásená 
za  najkrajšiu ženu 20.storočia a dlhé roky pracovala pre charitatívne organizácie na pomoc deťom 
tretieho sveta. Nestratila sa ani naša žiačka, študentka štvrtého ročníka v odbore kozmetička Dana 
Vysočanská, ktorá získala obdivuhodné tretie miesto a podobných súťaží sa už zúčastnila. Tento 
úspech je však pre ňu najväčší. Medzi 23 príťažlivými súťažiacimi exkluzívne zažiarila aj  naša 
modelka  Jana Rutrichová,  ktorej   ladnosť,  nežná zvodnosť a dievčenský pôvab očaril  porotu a 
publikum  „donútili"  k  aplauzu.  Zaujala  svojou  výnimočnosťou,  dokonalosťou,  podobou  a 
precíznym vypracovaním make–upu. Žiačku pripravila majsterka odbornej výchovy pani Miroslava 
Kováčová. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, ale predovšetkým úspešnej 
víťazke.                                                                                  
22.11.2011 Školenie firmy Europartners.  Školiteľkou bola pani Beáta Beregszásziová, ktorá v 
rámci svojej prednášky poukázala na význam neustáleho vzdelávania sa v oblasti kozmetického 
ošetrenia,  ktoré  je  zárukou  zdravej,  čistej  a  žiarivej  pleti.  Vzhľadom  na  stále  populárnejšie 
používanie  prístrojov  v  tejto  oblasti,  sa  všetci  prítomní  oboznámili  s  funkciami 
elektrokozmetických  prístrojov  diamantovou  mikrodermabráziou  a parafínovou  vaničkou, 
ktoré si naša škola zakúpila.  Prednášky sa zúčastnili žiaci druhého ročníka a majsterky odbornej 
výchovy odboru kozmetik. 
06.12.2011 Mikulášske prekvapenie.  Deň sv.  Mikuláša si žiaci  II.B a   I.B spestrili  vianočnou 
hudbou  a sladkými  dobrotami.  Všetci  boli  oblečení  v Mikulášskych  kostýmoch  a vlasy  si 
upravovali rôznymi technikami. Inak to nebolo ani v kozmetickom salóne. Žiačky štvrtého ročníka 
si taktiež vychutnali extravagantné líčenie s vianočnou tematikou a vyzdobili svoj salón rôznymi 
ozdobami. 
13.12.2011 Strihanie detí v Domove sociálnych služieb. Konalo sa pod vedením Bc. Petronely 
Kakošovej a Bc. Martiny Slivkovej. Ostrihaných bolo 40 detí.
30.  01.2011  Exkurzia  do  kaderníckych  salónov.  Exkurzia  bola  zameraná  na  rôzne  spôsoby 
strihania vlasov. Žiaci I. B s majsterkami odbornej výchovy p. Helenou Stankovou a Bc. Martinou 
Slivkovou navštívili kadernícke salóny Extra, Afrodita a Edward.
03.02.2012  Hair Cup Bratislava.  Súťaž sa konala v Bratislavskom areáli  výstavnej haly Incheba 
v rámci  výstavy  Interbeauty  Hair  Cup  2012  by  Pierot.  Prebiehala  pod  záštitou  Ministerstva 
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školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Strednú odbornú školu obchodu a služieb 
reprezentovala študentka štvrtého ročníka odboru kozmetik Dana Vysočanská v kategórii Make-up 
študenti,  ktorá  sa  umiestnila  na  treťom mieste  a majsterka  odbornej  výchovy odboru kozmetik 
Mirka Kováčová v kategórii  Make-up dospelí,  ktorá získala druhé miesto.  Témou tohto ročníka 
bola  Plastic Girl. Modelkami boli žiačky štvrtého ročníka odboru kozmetik  Katka Porvazníková 
a Alena Cholpová. 
13.02.2012 Prezentácia školy na ZŠ Dargovských hrdinov.  Cieľom prezentácie bolo predviesť 
žiakom základnej školy zaujímavé účesy, ktoré vytvárali žiačky Lucia Hrešková I.L a Veronika 
Dunajová I.B. Študentky odboru kozmetik Alena Cholpová,  Dana Vysočanská IV.E  predviedli 
ukážky  atraktívneho  líčenia.  Akcie  sa  zúčastnila  majsterka  odbornej  výchovy  Mgr.  Martina 
Vajdová.
14.02.2012 Valentín v hypermarkete Tesco.  Žiaci a pedagógovia školy zábavnou a zaujímavou 
formou predviedli a priblížili spôsob a priebeh vyučovania v mnohých odboroch a krúžkoch, ktoré 
naša škola ponúka.  Žiačky z odboru kozmetik predviedli súťažné líčenia ako Gejša a Snehulienka, 
čím preukázali svoju kreativitu. Nápaditým líčením, zaujímavým –  trendy trblietavým tetovaním a 
atraktívnym  zdobením nechtov  oslovili  množstvo  žien,  ktoré  pozvali  do  kozmetického  salóna, 
ktorý škola spolu s kaderníckym salónom prevádzkuje. Návštevníčky mali možnosť sa nalíčiť a 
nalakovať nechty v tento deň úplne zdarma. Odbor  kaderník sa úspešne prezentoval vo vytváraní 
spoločenských a súťažných účesov, ktoré sa niesli v štýle Ľadová kráľovná, Ples v Opere, ale aj 
Valentínsky účes.  Akcie  sa  zúčastnili  títo  žiaci:  Tatiana  Račková,  Anna Petrovčínová,  Kristína 
Andrejčíková,    Nikola  Lengerová,  Nikola  Vohárová,  Mária  Hudová  III.D,  Dana  Vysočanská, 
Alena   Cholpová-IV.E  Mária  Savaryová  I.MV,  Lucia  Hrešková  I.L,  Veronika  Dunajová  I.B, 
Dominika Kriviančinová, Jana Lazorová I.B, Martin Beca II.B, Patrícia Kotusová II.B pod vedením 
majsteriek  odbornej  výchovy  Mgr.  Aleny  Brehovskej,  Bc.  Petronely  Kakošovej,  Bc.  Martiny 
Slivkovej,  Mgr.  Martiny  Vajdovej,  Miroslavy  Kakošovej.  Akciu  organizovala  Mgr.  Monika 
Harvanová.  Súčasne s  touto akciou prebiehala  súťaž o najkrajšiu  Valentínku v kozmetickom a 
kaderníckom salóne, o ktorú sa postarali  Bc. Helena Stanková,  Bc. Miriam Bujačková, Božena 
Slaná.
15.02.2012 ZŠ Kudlovská.  Žiačky III.B triedy Štefánia Šichulová,  Františka Kohútová, Katarína 
Muravská  a Miroslava  Turbáková  pod  vedením  majsterky  odbornej  výchovy  Bc.  Petronely 
Kakošovej prezentovali svoj odbor na základnej škole Kudlovská. Žiačky učesali 10 detí a hostí, 
ktorí boli na  spomínanej škole v rámci  výmenného  pobytu.
08.03.2012 MDŽ v Kauflande.   Oslava  žien  môže  mať  rôzne  podoby.  Žiaci  odboru kaderník 
a kozmetik  rozdávali nielen radosť návštevníkom hypermarketu Kaufland. Všetky dievčatá, ženy, 
dámy mohli  v tento  deň  vyskúšať  líčenie,  lakovanie  nechtov  a  účesy  úplne  zdarma.  Akcie  sa 
zúčastnili títo žiaci odboru kozmetik: Júlia Turcovská, Tatiana Račková, Mária Hudová, Kristína 
Andrejčíková,  Kristína  Malaťaková,  Vlasta  Stanková,  Nikola  Vohárová,  Nikola  Lengerová, 
Simona Firková, Anna Petrovčinová III.D, Alena Cholpová, Dana Vysočanská  IV.E.  V odbore 
kaderník  sa  prezentovali  žiaci:  Dominika  Kriviančinová,  Katarína  Muravská  Katarína,  Martina 
Diničová  III.B,  Dominika Trusaková  III.As, Jana Kurilová  II.B, Tatian StruňakováII.B, Veronika 
Dunajová   I.B.  Informácie  o odboroch  a poradenskú  službu  vykonávali  majsterky  odbornej 
výchovy:  Bc.  Miriam  Bujačková,  Bc.  Petronela  Kakošová,  Bc.  Martina  Slivková,  Miroslava 
Kováčová a Mgr. Martina Vajdová. Akciu organizovala Mgr. Monika Harvanová.
09.03.2012 Exkurzia do kaderníckych salónov.  Žiaci I.L pod vedením Boženy Slanej a Bc. 
Petronely Kakošovej sa zúčastnili exkurzie do týchto kaderníckych salónov: Vivien, V.I.P,  Extra 
a Excelent.  Cieľom exkurzie bolo zamerať sa na aktuálne trendy vo vlasovej kozmetike.
26.03.2012 Strihanie detí v Domove sociálnych služieb. Dobročinnosť musí byť súčasťou nášho 
životného štýlu. Každý by sa mal snažiť, aspoň časťou seba zmeniť veci k lepšiemu. To je základná 
myšlienka prečo pravidelne organizujeme strihanie detí v Domove sociálnych služieb. Žiačky III.B 
triedy Martina Štiberová, Lenka Sivčová, Valika Dická, Štefánia Šichulová,  Simona Turcovská, 
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Veronika Dančová ostrihali  spolu 40 detí.  Akcie sa zúčastnili  majsterky odbornej výchovy Bc. 
Petronela Kakošová a Bc. Martina Slivková.
27.3.2012  Exkurzia  do  kaderníckych  salónov.   Exkurzia  bola  zameraná  na  nové  spôsoby 
strihania a melírovania vlasov. Zúčastnili sa jej žiaci I.B triedy s majsterkami odbornej výchovy 
Helenou Stankovou a Bc. Martinou Slivkovou. Navštívili  salón Afrodita, Edward a salón Trend.
19.04.2012 – 21.04.2012 Mladý tvorca 2012 – 20. predajná výstava výrobkov žiakov stredných 
odborných škôl a stredísk praktického vyučovania. V dňoch 19.4 až 21.4. 2012 sa na výstavisku 
Agrokomplex  konal  20.  ročník  celoštátnej  prezentačnej  výstavy  výrobkov  žiakov  stredných 
odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a partnerských škôl z ČR a Maďarska -  Mladý 
tvorca  2012.  Hlavným  organizátorom  výstavy  bolo  Ministerstvo  hospodárstva  SR. 
Spoluorganizátormi boli Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, Nitriansky 
samosprávny kraj, EkoFond, n.f. a jeho zriaďovateľ SPP a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š.p. 
Cieľom výstavy bolo predstaviť svoje výrobky v oblasti strojárstva, elektrotechniky a energetiky, 
drevospracujúcej  výroby,  odevov  z  tkanín,  pletenín,  obuvi  a  koženej  galantérie,  farmácie  a 
chemickej  výroby,  sklárstva,  polygrafie  a  papiernictva  i  umelecko-dizajnového  spracovania 
výrobkov  remeselnej  výroby.  Nechýbalo  ani  zastúpenie  gastronómie  a  cukrárenských  a 
pekárenských  výrobkov.  Pútavou  atrakciou  výstavy  bolo  aj  poskytovanie  kaderníckych  a 
kozmetických služieb.  Stredná odborná škola  obchodu a  služieb sa tejto  výstavy zúčastnilo  po 
prvýkrát. Najvýznamnejšou súčasťou podujatia bola súťaž  „Top výrobok“, určená pre žiakov a 
Cena za inováciu a technickú tvorivosť, určená pre pedagogických pracovníkov. Do súťaže zapojila 
žiačka  štvrtého ročníka študijného odboru kozmetik  -  Dana Vysočanská  v kategórii:  Umelecké 
spracovanie  výrobkov na tému  „ Mladosť radosť zo  života“  so súborom výrobkov –  Poézia 
štetcom,  ktorý  tvorili  dekoratívne  predmety  z  prírodných  materiálov  –  dreva,  kameňa,  sadry, 
maliarskeho plátna a textilu. Cieľom práce bolo hľadať cestu zmysluplného využitia voľného času, 
a to pomocou servítkovej techniky a práce so sadrou. Výstava bola spojená s predajom výrobkov, 
ktoré vytvorili žiaci spolu s majstrami odbornej výchovy na odbornom výcviku. Dámy, ktoré radi 
relaxujú  úpravou  svojho  zovňajšku  mali  možnosť  nechať  sa  nalíčiť  a  upraviť  nechty  podľa 
aktuálnych  trendov.  Líčenie  a  lakovanie  nechtov  predviedla  Dana  Vysočanská  IV.E.  Akcie  sa 
zúčastnila majsterka odbornej výchovy Mgr. Martina Vajdová.

27.04.2012  Rolandov  hrebeň  a Golden  Rose.  Na  IX.  ročníku  Rolandovho  hrebeňa  a  VII. 
ročníku  Golden  Rose  SOŠ  obchodu  a  služieb  Humenné  získala  6  ocenení. Do  súťaží  sa 
prihlásili  desiatky  študentov  aj  dospelých  od  Medzilaboriec,  Humenného  cez  Prešov,  Košice, 
Poprad až po Bratislavu, ale aj z Čiech a Poľska. V účesovej tvorbe 1. miesto v dámskej kategórii 
„Hviezdy filmového festivalu v Cannes“ získala  Dominika Krivjančinová žiačka III.B triedy 
s modelkou  Petrou  Treščakovou,  2.  miesto v  dámskej  kategórii  „Nevesta“  získala  Martina 
Diničová žiačka III.B triedy s modelkou Petrou Puškárovou, 3.miesto v pánskej kategórii „Denný 
účes s  klasickým  módnym  strihom  a  módnou  úpravou“  získala  Katarína  Muravská  III.B 
s modelom Patrikom Bujačkom. V dekoratívnej kozmetike  3. miesto v kategórii večerné líčenie 
„Festivalová promenáda v Cannes“ získala  Dana Vysočanská žiačka IV.E triedy s modelkou 
Alenou Cholpovou a  1. miesto v kategórii fantazijné líčenie  „LOVE STORY Bathory“ získala 
majsterka  odbornej  výchovy Miroslava  Kováčová  s modelkou  Michaelou  Fedorčákovou.  Súťaž 
spojená s veľtrhom krásy a jedinečných zážitkov sa zapíše do histórie SOŠ obchodu a  služieb 
Humenné.  Pohár  „Najúspešnejšia  škola“ z  rúk  organizátora  súťaže  prevzala  osobne  pani 
riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková. Súťaží sa zúčastnili aj Mária Hudová, Tatiana Račková III. D 
a Lucia  Hrešková I.  L.  Žiačky pripravovali  a súťaže  sa  zúčastnili  majsterky  odbornej  výchovy 
Miroslava Kováčová, Mgr. Martina Vajdová, Bc. Miriam Bujačková, Bc. Petronela Kakošová, Bc. 
Martina Slivková a Bc. Alena Brehovská.

24.05.2012 Kvetná múza – súťaž v Košiciach, Floristic & FASHION SHOW. Agentúra LeRen 
Renáta  Lenčéšová  v spolupráci  s  OC Galéria  Košice  zorganizovali  súťaž  „KVETNÁ MÚZA“. 
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Súťaž  bola  určená  vizážistom,  bodypaitingerom,  kaderníkom  a  návrhárom,  ktorých  úlohou  je 
prezentovať  model  na  tému  „Kvetná múza“. Súťažiť  mohli  jednotlivci  alebo tímy.  Súťaže  sa 
zúčastnili  žiačka   Martina  Diničová III.B  spolu  s majsterkou  odbornej  výchovy  Miroslavou 
Kováčovou  ako  tím,  s modelkou  Petrou  Puškárovou.  Na  súťaži  obsadili  krásne  3.miesto. 
01.06.2012 Deň detí pred MsKS.  Rozprávkový  deň detí si pripravila trochu netradične aj naša 
škola.  Žiaci  odboru kaderník  Martin  Beca,  Františka  Kováčová II.B,  Veronika  Dunajová,  Jana 
Lazorová  I.B,  vytvárali  pre  najmenších  kreatívne  variácie  účesov  pomocou  farebných  sprejov, 
o ktoré bol mimoriadny záujem. Žiačky z odboru kozmetik  Simona Firková, Nikola Lengerová, 
Mária Hudová III.D sa prezentovali aktuálnym líčením a lakovaním nechtov. Akcie sa zúčastnila 
majsterka odbornej výchovy Mgr. Martina Vajdová.                    
15.6.2012 FOUR FEST  Rimavská Sobota. V dňoch 14.-15.6.2012 usporiadala Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v  Rimavskej Sobote spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom už 
piaty ročník podujatia FOUR FEST- Dni porozumenia – Spoločne v EÚ krajín V4. Účastníkmi 
boli  žiaci  a pedagogickí  pracovníci  stredných  odborných  škôl,  hotelových  škôl  a hotelových 
akadémií zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Súťažilo sa v odboroch: 
kuchár, čašník, cukrár, obchodný pracovník, kaderník, kozmetik, barman, barista a  somelier. V 
divácky  veľmi  atraktívnych  súťažiach  kaderníkov  a  kozmetikov  súťažili  na  tomto  podujatí  už 
druhýkrát aj žiaci zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom. Na FOUR FESTE, 
zameranom  na  podporu  učebných  a  študijných  odborov  sa  im  mimoriadne  darilo.  V  súťaži 
kaderníkov,  v  kategórii  spoločenských účesov na tému  dámsky denný účes –  drdol na denné 
nosenie získala žiačka nadstavbového štúdia z triedy I.L  Lucia Hrešková 1. miesto s modelkou 
Veronikou Dunajovou I.B. V súťaži  kozmetičiek v kreatívnom líčení  na tému  Charleston day 
získala 1. miesto žiačka III.D Mária Hudová s modelkou Kristínou Malaťakovou III.D.
18.06.2012 Ocenenie Dany Vysočanskej za úspešnú reprezentáciu školy.
18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri 
tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov 
a žiakov  stredných  škôl  v pôsobnosti  PSK.  Oceňovanie  sa  uskutočnilo  v  Divadle  Jonáša 
Záborského v Prešove.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na 
odbore školstva zaevidovali spolu 37 návrhov, z ktorých bolo 20 študentov v tomto školskom roku 
ocenených  plaketou Lux Mentium – Svetlo  poznania.  Spomedzi  nich  bolo  len  šesť  dievčat. 
Najviac ocenených žiakov,  päť,  je z prešovských škôl.  Po dve ceny si  prevzali  žiaci  z okresov 
Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Kežmarok a Bardejov.
Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj 
v meste  Prešov.  Lux  mentium  je  zase  názov  diela  prešovského  rodáka  Jána  Bayera,  takmer-
zakladateľa evanjelického kolégia.

Predseda  Prešovského  samosprávneho  kraja,  v  snahe  morálne  podporiť  tvorivosť, 
výnimočnosť  a  šikovnosť našich  študentov  tentokrát  ocenil  aj   žiačku SOŠ obchodu a  služieb 
v Humennom – Danu Vysočanskú.

Počas celého štúdia vykazovala výborné výsledky v študijnej i odbornej oblasti.
Pravidelne  sa  zúčastňovala  regionálnych,  celoslovenských  i  medzinárodných  súťaží  v  oblasti 
kozmetiky, kde sa umiestňovala na prvých troch miestach. 
    Jej úspechy:

27.4.2012 Celoslovenská súťaž v dekoratívnej kozmetike, Golden rose Košice – večerné líčenie na 
tému: Festivalová promenáda v Cannes    3.miesto
3.2.2012  Celoslovenská súťaž  Hair Cup 2012  Bratislava, súťažná disciplína: make-up na tému 
Plastic girl   3.miesto.
14.11.2011 Celoslovenská  súťaž  JUVYR  2011  Bratislava,  súťaž  "Ukáž  čo  vieš",  kozmetička-
vizážistka, večerné líčenie na tému: Audrey Hepburn   3.miesto
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12.06.2011 Medzinárodná súťaž krajín V4 Fourfest 2011 Rimavská Sobota, extravagantné líčenie 
na tému Lady Gaga  1. miesto.
 Žiačka bola účastníčkou medzinárodnej stáže Mobility IVT programu Leonardo da Vinci 
zameranej na odbornú prípravu. Aktívne sa zapájala do aktivít Ligy proti rakovine. V regionálnej 
súťaži družstiev prvej pomoci stredných škôl, organizovanej Slovenským červeným krížom získala 
1. miesto.
 

   akcie PK drevárskych predmetov

September
• 21.9. a 28.9.2011 – rozhlasová relácia o Strome roka 2011 a k Medzinárodnému roku lesov 

• hlasovanie žiakov v ankete Strom roka – zapojili sa žiaci z tried I.C, II.ND, I.ND, III.D 
• starostlivosť o záhradku pri vstupe do školy– spolu s p. Fischerovou
•  vychádzka do prírody
•  exkurzia do predajne nábytku – I.A

Október
• 20.10. 2011 – DOD – príprava učebne a prezentačného materiálu
• návrh a vytlačenie propagačných materiálov, nápisov, popisiek výrobkov pre DOD a pre PV 

– vstupný areál
• nástenka k SOČ a k Medzinárodnému roku lesov

• návšteva firmy Drevonax a predajne s drevárskymi materiálmi – II.C
November

•  návšteva výstavy – enkaustika
December

• 6.12.2011 – exkurzia do firmy Sanas Sabinov – žiaci z I.C, II.ND, III.Ds, II.CS 
• práca na projekte z nadácie Ekopolis – Zelené oázy
• vianočná dekorácia do zborovne a do chodby
• výroba stromčeka z plagátov -  žiaci 1. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a 

nábytkárskej výroby – Marek Bangov, Erik Fedorco, Vladislav Zaremba a Vladislav 
Kunický pripravili pre svojich učiteľov milé prekvapenie v podobe stromčeka , ktorý je 
vyrobený z odpadových surovín – letákového papiera. Je vhodne dozdobený dostupnými 
surovinami.

Január
•  26. 1.2012 sa I.C  zúčastnila prezentácie Lesoochranárskeho združenia VLK  - Zachráňme 

les
Február 

• 1.2.2012 prezentácia štúdia na DF TU Zvolen. Dekan DF TU vo Zvolene prof. Ing. Mikuláš 
Siklienka, PhD. a prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy doc. Ing. Hubert Paluš, 
PhD. informovali žiakov II.DS, III.DS, IV.F  študijného odboru operátor drevárskej a 
nábytkárskej výroby o možnostiach štúdia na tejto vysokej škole, o podmienkach prijatia a 
hlavne o uplatnení absolventov školy v praxi. Žiaci  si so záujmom vypočuli  informácie, 
prostredníctvom prezentácie „nazreli“ do priestorov a života tejto fakulty. 

• 8.2.2012 – školské kolo SOČ. Prehliadky sa zúčastnilo 16 žiakov s 10 prácami v súťažnom 
odbore č. 10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn. Už tradične súťažili žiaci štvrtého ročníka 
študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
Prvé miesto získal žiak štvrtého ročníka Dominik Kopec s prácou Viacúčelové dvere, kde 

riešil pohyblivé upevnenie a využitie výplne dverného krídla na športové aktivity. 
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Druhé miesto patrí   práci  Lamelovaná stolička, ktorú navrhol a zhotovil  Jakub Balický Odborná 
hodnotiaca  komisia  udelila  dve  tretie  miesta,  ktoré  získali  Ladislav  Cichý,  Dávid  Petrovčin 
s prácou Stôl s bumerangovým prvkom a Jakub Cholp a Peter Fal s výrobkom Rozkladací stôl. 
Ostatné práce – Polohovateľné kreslo, Skrinka v tvare nábojnice, Rebrové konštrukcie, Sklápacia 
stolička, Exteriérové dvere a Schody tiež zaujali. 

• 13.2.2012  –  Ing.  Fedorcová  sa  zúčastnila  prezentácie  odborov  našej  školy  na  ZŠ 
Dargovských  hrdinov  –  tri  triedy  žiakov  9.  ročníka  a  pripravila  prezentácie  odborov 
s drevárskym zameraním.

• 14.2.2012 - žiaci DREVO odborov – stolár a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
predvádzali  návštevníkom nákupného centra  TESCO zaujímavé technológie  opracovania 
dreva.  Najskôr  rezbársku  techniku  pri  zhotovovaní  drevorezby  s názvom  Mládenec 
s fujarou, tiež aj umenie intarzie -tvorby zosadeniek z rôznych druhov drevín pri výrobe 
šachovnice  (Kokorďák  Peter  a Kostilnik  Martin  –  III.DS). Návštevníci  si  so  sebou 
odnášali rôzne kľúčenky a drobné výrobky, kde im  Peter Hačkulič (II.ND)  vygravíroval 
meno,  prípadne  obrázok podľa  želania.  Pozornosť vzbudila  aj  výroba  drevených  misiek 
technológiou  lepenia  dreva  (Štefan  Nazad  – II.CS), pri  ktorej  sa  vyžaduje  vyspelosť, 
estetické cítenie, presnosť. Výsledkom toho boli výrobky, ktoré vzbudili záujem tých, ktorí 
sa pri nich pristavili a pozreli si zároveň aj celú expozíciu. 

     Marec 
• 8.3.2012  –  prezentácia  odborov  v nákupnom  centre  Kaufland  –  žiaci  prezentovali 

rezbárstvo, lepenie dyh (Kostilnik, Kokorďak – III.DS), lepenie misiek, (Nazad – II.CS), 
gravírovanie  (Hačkulič  –  I.ND),  montáž  výrobkov  (Majernik,  Sukeľ  –  II.DS),  výrobu 
mriežky  (Bangov  –  I.CS),  klincovanie  (Kapuscinský,  Sukeľ  –  II.DS),  vyrezávanie 
lupienkovou pílkou (Barnišin,  Cichý  – II.DS),  práca  s papierom (Fedorco  –  I.  CS).  Na 
organizácii akcie sa podieľali Bc. Lapčáková, Kočanová, Ing. Fedorco a Ing. Fedorcová. 

Apríl
• V dňoch 19.4 až 21.4. 2012 sa na výstavisku Agrokomplex konal 20. ročník celoštátnej 

prezentačnej  výstavy  výrobkov  žiakov  stredných  odborných  škôl,  stredísk  praktického 
vyučovania a partnerských škôl z ČR a Maďarska -  Mladý tvorca 2012 výstava Mladý 
tvorca  Nitra.  Žiak  tretieho  ročníka,  odboru  operátor  drevárskej  a  nábytkárskej  výroby 
Martin Kostilnik pripravil podľa vlastného návrhu exponát pre súťaž TOP výrobok – Mlyn 
do záhrady. 

Máj
• 3.mája 2012 žiak 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Damián Duda pod vedením Ing. Fedorcovej pripravil pre svojich spolužiakov prezentáciu 
na tému Michael Thonet – geniálny dizajnér. Téma sa stretla so záujmom nielen v radoch 
spolužiakov,  ale  zúčastnili  sa  jej  aj  žiaci  iných  odborov  a  tiež  niektorí  pedagogickí 
zamestnanci. V prezentácií boli spomenuté zaujímavé etapy zo života Michaela Thoneta, 
časť bola venovaná teórií ohýbania dreva, ktorého priekopníkom Thonet bol. V závere si 
mohli účastníci prezentácie prezrieť video o spôsobe ohýbania dreva a výrobkoch, ktoré sa 
touto technológiou dajú zhotoviť. Pre priaznivý ohlas sme  prezentáciu  zopakovali 21. mája 
2012  v  priestoroch  odborného  výcviku.  Bc.  Matiščák  ju  obohatil  o  praktickú  ukážku 
pariacej komory, ktorú zhotovili naši žiaci v rámci súťaže SOČ a bez ktorej by sa ohýbanie 
nedalo uskutočniť. 

• 13. mája – exkurzia  s II.  C vo firme UEZ – prehliadka priestorov a technickej  prípravy 
výroby, tiež predajne nábytku 

Jún
• 1.jún 2012 – akcia  k MDD pre  KaSS – žiaci  predvádzali  jednoduché činnosti  v odbore 

stolár  – misky,  rošty,  pavúčie siete,  využitie  odpadového papiera.  Tiež pripravili  súťaže 
s drevo- tématikou, ktoré mali veľký úspech 
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• Dňa  26.júna  2012  sa  31  študentov  drevárskych  odborov  -  stolár,  operátor  drevárskej 
a nábytkárskej  výroby  a nadstavbového  štúdia,   zúčastnilo  exkurzie  do  Zemplínskeho 
múzea  v     Michalovciach,  Slovenského  technického  múzea  v     Košiciach  a     do  ZOO   
Košice. 

V Michalovciach si prezreli stálu expozíciu – druhy historického nábytku, archeologické skvosty, 
oboznámili sa s činnosťami a zariadením, ktoré vykonávali a používali naši predkovia – práca vo 
vinohrade,  s hroznom a vínom, kováčska dielňa,  tkanie textílií,  rybolov,  hrnčiarstvo,  debnárstvo 
a pod. Prezreli  si aj  prírodovednú expozíciu,  kde mali  možnosť vidieť množstvo preparovaných 
zvierat, ktoré sa vyskytujú v našom regióne.
Súčasťou  tejto  expozície  bola  aj  výstava  Skamenení  svedkovia  treťohôr –  rodinná  zbierka 
skremenených  driev  amatérskych  geológov  Františka  Chovanca  a Mgr.  Jarmily  Chovancovej 
z rôznych oblastí Slovenska, ale aj sveta. 
V Košiciach si prezreli výstavu „STROJE V POHYBE“, ktorá predstavuje renesančného génia 
Leonarda  da  Vinciho  predovšetkým ako technika  a  vynálezcu..  Prezreli  si  unikátne exponáty 
v podobe replík drevených modelov, vytvorených podľa originálnych nákresov a návrhov da 
Vinciho.  Z vystavených exponátov môžeme spomenúť obrnené vozidlo,  tank,  guľomet,  žeriav, 
hydraulickú pílu,  padák, anatomickú štúdiu Vitruviánskeho muža,  zrkadlovú miestnosť,  drevené 
ložiská, meracie prístroje, vodné bagre či slávne obrazy...
V rámci exkurzie navštívili aj ZOO Košice, ktorá sa stala domovom pre mnohé zvieratá. 
GRAFITKO -  žiaci  z drevárskych  odborov -  stolár,  operátor  drevárskej  a nábytkárskej  výroby, 
nadstavbového štúdia, si v závere školského roka „zmerali sily“ v aplikácií počítačových zručností 
v grafických systémoch. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 26 žiakov. Tí, ktorí obsadili prvé tri miesta 
v triednom kole postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2012. Úlohou žiakov 
bolo v grafickom programe, v ktorom sa vyučujú, zhotoviť obrázok podľa predlohy. 
V triednom kole mali všetci súťažiaci zadanú súčiastku, ktorú mali nakresliť podľa predlohy. 
Triedne kolá prebehli v triedach I.ND, I.A, II.C, III. D a  zvíťazili : Šimko Erik, Leško Vladimír, 
Hačkulič Peter, Čirák Tomáš, Kelčák Jozef, Mihaľov Martin, Harvaník Štefan, Nazad Štefan. 
V školskom kole sa z možností – domček, traktor, matrioška, zásuvka, strom – vyžreboval domček, 
ktorý museli nakresliť podľa predlohy v danom čase. 
Víťazom sa stal Martin Mihaľov z II. C triedy, 2. miesto obsadil Štefan Nazad a 3. miesto patrí 
Štefanovi Harvaníkovi – obaja sú z II. C triedy. Ceny pre súťažiacich venovala Rada rodičov

     -    akcie PK strojárskych predmetov

• v septembri v prvom polroku školského roka 2011/2012 sa  uskutočnila  exkurzia autosalón 
Nitra,  s  žiakmi druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár

• členovia predmetovej komisie sa podieľali na príprave dňa otvorených dverí, nasledovne Ing. 
Beňatinský zabezpečil vozidlo, diagnostický program VAG –COM  kde sa prezentoval učebný 
odbor  autoopravár,  ďalej  zabezpečil  pre  nové  študijné  odbory  učebné  pomôcky  ako  napr. 
rezací ploter, laser  na gravírovanie a rezanie . 

• návšteva firmy p. Tomčáka – skúšky alternátora a spúšťača s II. a III. ročníkom 
• návšteva STK so žiakmi učebného odboru  autoopravár 
• Žiaci Nazad Jozef, Dančo Marián, Treščák Dominik z triedy III.A sa zúčastnili oblastného kola 

AUTOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2012, kde sa umiestnil žiak Nazad Jozef na skvelom 
druhom mieste. 

-   aktivity Žiackej školskej rady
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• 21. 10. 2011 - spoluorganizovanie Dňa otvorených dverí - členovia ŽŠR sprevádzali hostí a 
žiakov deviatych ročníkov na školskej akcii

• 16. 11. 2011 - organizovanie akcie Uchaľak - členovia ŽŠR spolu so žiačkami tretieho ročníka 
pripravili program pre žiakov tried prvého ročníka

• 12. 2011 - akcia  Červené stužky - v spolupráci s Mgr. Martou Miškovou členovia ŽŠR a 
Červeného kríža pripravili červené stužky, zúčastnili sa v D4 na konferencii a rozdali červené 
stužky žiakom, ktorí sa konferencie zúčastnili     

• 22. 12. 2011 - akcia  Farebný deň - členovia ŽŠR spolu s predsedami všetkých tried našej 
školy pripravili program venovaný pedagogickému zboru a ostatným žiakom školy      

• v mesiaci apríl: Deň narcisov - organizovaný RNDr. Editou Šebákovou v triede D4. Žiaci sú 
zúčastnili  na  prezentáciách  o  zdravom životnom štýle,  chorobách  a  o  ďalších  príbuzných 
témach. ŽŠR zastupovali na tomto dni predsedníčka ŽŠR Andrea Karchová z II. D a Nikola 
Senková z  II.  D,  obidve  z  odboru kozmetik.  Ďalší  členovia  sa  podujali  vypomáhať  počas 
priebehu zbierky a prezentácií.

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA   

Žiaci,  ktorí  sú  zapísaní  do  Červeného  kríža  našej  školy,  sa  aktívne  zúčastňovali  akcií 
organizovaných našou školou v spolupráci so žiakmi Žiackej školskej rady SOŠ obchodu a služieb. 
Taktiež raz mesačne sa zúčastňovali školení organizovaných Červeným krížom a v mesiaci máj sa 
pripravovali  na územnú súťaž družstiev prvej pomoci.   
Akcie, na ktorých sa zúčastnili žiačky z Červeného kríža:
21. 10. 2011 - na akcii Dňa otvorených dverí boli žiačky ČK aktívne pri stánku Zdravá výživa v 
D3, zúčastnili sa na prezentácii, ochutnávke a konferencii o zdravej výžive
1. 12. 2011 - spolupracovali so žiakmi ŽŠR pri akcii Červené stužky - zúčastnili sa na konferencii a 
 rozdávaní červených stužiek
-  koordinátorka  Ing. Anna Hančarová sa zúčastnila školenia organizovaného ČK v Humennom 
- žiaci  sa  spolu s  koordinátorkou ČK  pripravovali  na územnú súťaž,  ktorá  sa konala  na SOŠ 
technickej v Humennom 
15. 5. 2012  - Územná súťaž družstiev prvej pomoci, konala sa v priestoroch SOŠ technickej, 
žiaci získali 3. miesto. Našu školu reprezentovalo jedno družstvo v zložení: 
I.B - Dunajová Veronika
        Brutenič Lukáš
I.C - Dzurková Denisa
         Hudáková Dominika
II.D - Karchová Andrea
         Senková Nikola
13. 6.  2012 -  Úsmev ako dar -  žiaci  sa mali  zúčastniť  verejnej  zbierky.  Z technických príčin 
Spoločnosti  priateľov  detí  z  detských  domovov  Úsmev  ako  dar  sa  naši  žiaci  tejto  zbierky 
nezúčastnili.
Okrem účasti na akciách školy sa žiačky Červeného kríža každý mesiac zúčastňujú tzv. sústredenia 
a školenia žiackych členov Červeného kríža v Humennom.

-   Výchovné poradenstvo  na škole v     školskom roku 2011/2012  

Práca v oblasti výchovného poradenstva bola zameraná na informovanie a propagovanie cieľov 
výchovno–vzdelávacej  sústavy  u žiakov,  rodičov  i  pedagógov.  Výchovné  poradenstvo  sa 
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orientovalo  na  konzultácie  v oblasti  vzdelávacej  a  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 sme mali na našej škole 13 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. 
Aj  v tomto  školskom  roku  bola  žiakom  ponúknutá  veľmi  pestrá  možnosť  realizovať  sa  v  
krúžkovej činnosti a zapájať sa do rôznych súťaží.
Pre žiakov boli organizované besedy na rôzne témy ako: Adaptačný proces 
                                                                                           Umenie povedať nie
                                                                                           Ako byť úspešný
                                                                                           Agresivita a čo s ňou
                                                                                           Zvládanie záťažových situácií a 
                                                                                           relaxačné techniky

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. 

- správa o     činnosti Rady školy   

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 
verejné záujmy a záujmy rodičov,  pedagogických zamestnancov,  ostatných zamestnancov školy 
a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce na vedúcich 
zamestnancov školy.  
Rada školy sa v svojej činnosti riadila štatútom RŠ vypracovaného v zmysle § 25 a § 26 zákona NR 
SR  č.  596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a plánom práce na školský rok 2011/2012.
V šk.r. 2011/2012 Rada školy pri SOŠ OaS Humenné, Mierová 1973/79 pracovala v tomto zložení:
             Predseda Rady školy:          Mgr. Darina Šamudovská
             Podpredseda Rady školy:    Ing. Anna  Petrovčinová
             Tajomník Rady školy:         Mária Vataščinová
             Členovia Rady školy:          Ing. Karol Lacko, PhD.;  Mgr. Jaroslav Gnip;
                                                          MVDr. Ján Ferko;  PhDr.. Jana Vaľová;
                                                          Martina Karandušovská; Ing. Jaroslav Sukeľ;
                                                          Anna Žaková, Andrea Karchová

     Zasadnutia RŠ boli zvolávané podľa plánu práce raz štvrťročne. Priemerná účasť členov na 
riadnych zasadnutiach bola 58%. Obsahom činnosti RŠ bolo naplnenie článku 3. Štatútu RŠ, ktorý 
ustanovuje  radu  školy  vyjadrovať  sa  ku  všetkým závažným  skutočnostiam,  ktoré  sa  vzťahujú 
k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy. 
Obsahom riadnych zasadnutí  bola: 

- informácia  o pedagogicko-organizačnom  a materiálnom  zabezpečení  výchovno- 
vzdelávacieho procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní
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-     plán práce školy na školský rok 2011/2012
- vyhodnotenie rozpočtu za rok 2011
- návrh rozpočtu na rok 2012
- výchovno-vzdelávacie výsledky v jednotlivých polrokoch
- kritéria na prijatie žiakov v školskom roku 2012/2013 
- informácia o činnosti rady žiakov 
- zaradenie nových učebných odborov do siete
- voľby členov Rady školy

V tomto školskom roku skončilo volebné obdobie Rady školy. 
Po uplynutí štvorročného funkčného obdobia v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. a 
§ 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. v platnom znení predseda 
PSK vypísal výzvu na voľby členov do rady školy a na delegovanie zástupcov do rady školy pri 
SOŠ obchodu a služieb Humenné.
Riaditeľka školy prikazala  vykonať voľby novej rady školy.  Členmi rady školy je  11 volených 
a delegovaných členov v týchto kategóriach:
Volení členovia:
a) 2 pedagogickí zamestnanci
b) 1 nepedagogický zamesnanec
c) 1 žiak
d) 3 rodičia
Delegovaní členovia:
a) 4 zástupcovia zriaďovateľa

Voľby  členov  Rady  školy  v kategórii  pedagogických  zamestnancov,  nepedagogických 
zamestnancov a v kategórii žiakov sa uskutočnili v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. dňa 
26.04. a 30.04.2012 pod dohľadom volebnej komisie v zložení Mgr. Darina Šamudovská, p. Eva 
Gáborová, Mgr. Martina Vajdová.
Volieb v kategórii pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo 45 voliteľov z celkového počtu 50 
pedagogických zamestnancov, čo predstavuje  90% , v kategórii nepedagogických zamestnancov sa 
zúčastnilo  18  voliteľov  z celkového  počtu  18  nepedagogických  zamestnancov,  čo  predstavuje 
100%, v kategórii  žiakov sa zúčastnilo  22 žiakov,  členov žiackej  školskej  rady,  čo predstavuje 
95,65  %  zo  všetkých  členov.  Voľby  v kategórii  rodičov  sa  uskutočnili  dňa  26.4.2012.  Na 
celoškolskom rodičovskom združení sa zúčastnilo 59 rodičov z 286 rodičov, čo je 20,62% všetkých 
voličov. Keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina rodičov, riaditeľka školy zvolala náhradné 
zhromaždenie  rodičov  na  deň  26.4.2012.  Na  opakovanom  zhromaždení  boli  zvolení  traja 
zástupcovia rodičov.
Zloženie Rady školy v nasledujúcom volebnom období:
Rada školy má 11 členov    –  3 zvolených zástupcov rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:  
                                                 p. Ľuba Švandrlíková, Ing. Jaroslav Sukeľ, Ing. Ján Gombita

–   2 zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov školy : 
     Mgr. Nadežda Ildžová, Mgr. Ľubica Švidraňová 

                                            –  1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:  
                                                p. Mária Vataščinová

– 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:  Ing. Karol Lacko,PhD.,  
   Mgr. Jaroslav Gnip,  PhDr.Jana Vaľová , MVDr. Ján Ferko

                                             – 1 zvolený zástupca žiakov školy:   Andrea Karchová 
Na  ustanovujúcom  zasadnutí  dňa  19.06.2012  bola  za  predsedkyňu  Rady  školy  zvolená  Mgr. 
Nadežda Ildžová.
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

1. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – 
    Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4  
 Cieľom národného projektu je:
Dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných 
technológií  do vyučovania,  a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy 
prispôsobením  vzdelávacieho  systému  potrebám  vedomostnej  spoločnosti.  Projekt  je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

2. Program celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci Mobility
Názov projektu:  Odborné zručnosti kaderníkov a kozmetikov 
Projektu sa zúčastnia SOŠ obchodu a služieb Humenné ako predkladateľ a koordinátor projektu a 
SOŠ služieb a obchodu Jihlava ako hostiteľská organizácia. Projekt je zameraný na štáže žiakov 
v počiatočnej odbornej príprave.
 
3.  PlayEnergy –  je  to  bezplatný  zábavno-vzdelávací  projekt  spoločnosti  Enel  o energii,  vede, 
technológii a životnom prostredí, s veľmi dôležitým cieľom pre budúcnosť našej planéty:  rozšíriť 
medzi  mladými  kultúru  energetickej  zodpovednosti, počnúc  znalosťami  o  zdrojoch  a 
zariadeniach až po ich distribúciu do našich domácností a správne správanie sa pri ich využití.
 

4. Príprava na projekt  Zelená oáza –  EKOPOLIS  -  projekt na  vytvorenie oddychovej zóny 
a estetizáciu areálu školy.

5.  Modernizácia vyučovacieho procesu v študijných a učebných strojárskych a drevárskych 
odboroch
Cieľom  je  modernizácia  vyučovacieho  procesu  –  zabezpečenie  softweru  SW  INTYS  s 
multilicenciou pre všetky PC na škole a zvládnutie programovania a obsluhy CNC strojov. 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

V školskom roku 2011/2012 sa na SOŠ obchodu a služieb neuskutočnila žiadna inšpekcia.

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

- pre teoretické vyučovanie slúži 19 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 6 učebniach, 5 kabinetoch, zborovni a kancelárii riaditeľky a 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
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- zrealizovala sa výmena okien v pavilónoch A,B,D.E, C a v telocvični
- vymaľovali sa všetky učebne v pavilónoch
- vymenili sa dvere v učebniach a kabinetoch
- opravili a vymaľovali sa sociálne zariadenia v posilňovni
- zrealizovala sa oprava kanalizácie a vodovodného potrubia po havarijnom stave
- upravili sa stolárske dielne a autoopravárska dielňa
- zrealizovala sa výmena okien v spoločenskej miestnosti a v dielenských učebniach
- spoločenská miestnosť prešla celkovou úpravou a modernizáciou
- zmodernizovala sa cvičná učebňa pre odbor kaderník
- vynovili sa šatne, sociálne zariadenia a kabinety na úseku praktického vyučovania
- realizovala sa výstavba ďalšieho kaderníckeho salónu
- 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 1.190.178,00  €
Príjmy z vlastných zdrojov  - škola    127.447,57 €
za:

• nájom      89.374,84 €
• služby s nájmom       18.325,21 €
• zákazky a  produktívne práce                                               18.319,32 €
• úroky                                                                                                 1.428,20 €

Príjmy z finančných darov                                                                               12.955,00 €
Príjmy z projektu – Leonardo da Vinci                                                              4.030,04 €

Príjmy spolu                                                                                                             1.334.610,61 €  

b. Výdavky
• mzdy  582.432,68 €
• poistné a príspevok zamestnávateľa 221.788,04 € 
• bežné transfery   10.534,69 €
• výdavky na tovary a služby              604.850,05 €
z toho:

o cestovné      1.915,68 €
o energie  155.231,77 €
o materiál    67.223,43 €
o dopravné      1.672,96 €
o opravy a údržba  251.265,86 €
o ostatné služby  127.540,35 €

Výdavky celkom:                                                                                                      1.419.605,46 €  

c. Kapitálové výdavky
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Neboli poskytnuté.

d. Vzdelávacie poukazy 

Príjem vzdelávacie poukazy                  9.473,00 €
Čerpanie 

228 000,- Sk 
Prostriedky, určené na vzdelávacie poukazy boli použité na mzdy a odvody , činnosť a  materiálno-
technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady .

e. Dary

Škola prijala finančné dary vo výške                                                               12.955,- €

 Finančné dary na základe darovacej zmluvy:

- Projektor a projekčné plátno – v celkovej hodnote 451,50 €
- Uteráky EMA – 50 ks – v celkovej hodnote 149,40 €
- Stolárska píla PST 900 PEL – v celkovej hodnote 115,00 € 
- Stoličky VISI NERO – 280 ks – v celkovej hodnote 6.999,89 €
- Koberce -  v celkovej hodnote 216,40 €
- Šľahač ETA, hrniec, kastról, panvica, poháre long dring -  v celkovej hodnote 99,51 €
- Detská stolička do kaderníctva -  v celkovej hodnote 126,00 €
- Externý disk – v celkovej hodnote 78,00 €
- Žehlička TEFAL – v celkovej hodnote 52,90 €
- Počítač pre praktické vyučovanie – v celkovej hodnote 500,00 €
- Stoličky na manikúru – 2 ks – v celkovej hodnote 157,20 €
- Diamantová dermabrázia – v celkovej hodnote 1.200,00 €
- Parafínová vanička – v celkovej hodnote 200,00 €
- Vozík Profi pre kaderníctvo – 2 ks - v celkovej hodnote 289,99 €
- Brúska na nechty – v celkovej hodnote 80,00 €
- UV lampa – v celkovej hodnote 55,00 €
- Manikérsky stolík – v celkovej hodnote 218,00 €
- Kreslá – 13 ks – v celkovej hodnote 1.365,95 €
- Kozmetické otočné stoličky – 5 ks – v celkovej hodnote 347,00 €
- Notebook – v celkovej hodnote 253,26 €

f. Projekt

Škola získala dotáciu z EÚ na financovanie odborného vzdelávania a prípravy programu Leonardo 
da Vinci  vo výške                                                                                     4.030,04 €

Z tejto sumy boli hradené náklady spojené s programom, a to:
- Cestovné v celkovej hodnote 467,16 €
- Nákup PHM v celkovej hodnote 198,00 €
- Ostatné služby (vreckové, ubytovanie, strava) v celkovej hodnote 2.936,47 €
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- Poistenie a poplatky v celkovej hodnote 108,41 €
- Spoločensko – kultúrna príprava účastníkov projektu v celkovej výške 320,00 €

n) Cieľ  ktorý  si  škola  určila  v koncepčnom  zámere   rozvoja  školy  na  školský  rok 
2011/2012, vyhodnotenie plnenia

- zachovať širokú paletu študijných a učebných odborov
- otvoriť nové  atraktívnejšie študijné a učebné odbory
- 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 podporu 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 I. 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 zdravia  pre žiakov  III. 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 rodiny 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
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• nízke % nezamestnanosti našich absolventov

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

počet prijímaných žiakov
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovenie fasád budov teoretického vyučovania, 
• absencia nových moderných zariadení pre odborný výcvik a nových učebných pomôcok 

pre teoretické vyučovanie
• 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 O a  S 

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 konzultáciach so zástupcami Úradu 
práce  sociálnych  vecí  a  rodiny  v Humennom  môžeme  konštatovať,  že  úspešnosť  umiestnenia 
absolventov  SOŠ obchodu  a  služieb  na  trhu  práce  bola  priemerná.  Podľa  našich  informácií  6 
absolventov  pokračuje  v štúdiu  na  VŠ,  51  absolventov  pokračuje  v nadstavbovom  štúdiu,  80 
absolventov  našlo  uplatnenie  v praxi, 70  absolventov  sa  hlásilo  na  ÚPSVaR  a 4  žiačky  sú  na 
materskej dovolenke.
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V Humennom  10.09.2012

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