
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH  
A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2012/2013

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 
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. Nadežda Ildžová
Členovia Rady školy: Ing. Karol Lacko PhD., Mgr. Jaroslav Gnip, MVDr. Ján  Ferko, PhDr. 

Jana  Vaľová,  Mgr.  Ľubica  Švidraňová,  Mária  Vataščinová,  Ľuba 
Švandrlíková,  Ing.  Jaroslav  Sukeľ,  Ing.  Ján  Gombita,  Andrea 
Karchová

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

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP

K 15.09.2012 študovalo  v  škole  469 žiakov,  z toho  275 žiakov denného  štúdia  a   194 žiakov 
nadstavbového  štúdia.  Z celkového  počtu  žiakov  bolo  22  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-
vzdelávacími potrebami.
K  30.06.2013  ukončilo školský rok 439 žiakov, z toho 269 žiakov denného štúdia a 170  žiakov 
nadstavbového štúdia. 
Počas školského roka pristúpili 6 žiaci (prestúpili z iných škôl), 7 žiakov prerušilo štúdium, 1 žiak 
prestúpil na inú školu, 28 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných dôvodov. 
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c) Údaje o počtoch úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 
štúdium na stredné školy

Tento údaj sa neudáva.

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

Do I. ročníka SŠ sa zapísalo 78  žiakov z  9. ročníka, 4 žiaci prestúpili do I. ročníka z iných škôl. 
Boli otvorené 3 triedy učebných odborov, 1 trieda študijných odborov. 
Do  I.  ročníka  nadstavbového  štúdia  sa  zapísalo  97  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 269 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2012/2013

- prospelo s vyznamenaním 56 žiakov (20,81 %)
- prospelo veľmi dobre 46 žiakov (17,10 %)
- prospelo 164 žiakov (60,68 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 2 žiaci  (0,74 %)
- neklasifikovaní 0 (0,00 %)

Celkový študijný priemer je 2,30. /I. ročník – 2,32, II. ročník – 2,52, III. ročník –2,30, IV. ročník – 
2,67./ Najlepší prospech dosiahli triedy I.DS – sociálno-výchovný pracovník (1,42), II.AC – cukrár 
(1,52) a III.D – kozmetik (1,68). Najhorší prospech bol v triedach II.AS – stolár (3,04) a III.DS – 
ODNV  (2,93). 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas. SP 
2

SP 
3

SP
4

I.A 2487H01 18 2,61 1 3 14 0 0 2 2 1
I.B 6456 H 18 2,17 2 6 10 0 0 0 0 0
I.C 6489 H 12 2,10 3 4 5 0 0 1 0 0
I.CS 2964 H 10 2,58 1 0 9 0 0 1 0 0
I.D 6362 M 16 2,02 3 4 9 0 0 2 1 0
I.DS 7661 M 8 1,42 4 3 1 0 0 0 0 0
II.A 2487201 12 2,50 0 3 9 0 0 2 0 1
II.AC 2964 2 5 1,52 3 1 1 0 0 0 0 0
II.AS 3355 2 6 3,04 0 0 6 0 0 4 0 0
II.B 6456 2 13 2,28 1 5 7 0 0 0 0 2
II.BS 6489 2 8 2,26 2 1 5 0 0 2 0 0
II.C 6446 4 12 1,94 2 6 3 1 0 1 0 1
II.CS 3341 4 5 2,49 1 1 3 0 0 1 0 2
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III.A 2487201 22 2,52 4 3 15 0 0 1 5 2
III.B 6456 2 22 2,22 8 2 12 0 0 0 0 1
III.CC 2964 2 9 2,63 2 0 7 0 0 1 0 0
III.CH 6489 2 12 2,65 1 1 9 1 0 1 0 0
III.CS 3355 2 8 2,57 1 0 7 0 0 0 0 0
III.D 6446 4 11 1,68 7 0 4 0 0 1 0 0
III.DS 3341 4 14 2,93 0 1 13 0 0 0 5 0
IV.D 6446 4 17 1,82 8 2 7 0 0 1 0 0
IV.DS 3341 4 11 2,64 2 1 8 0 0 3 1 3

SPOLU 269 2,30 56 47 164 2 0 24 14 13

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium

Z celkového počtu 170 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2012/2013
- prospelo s vyznamenaním 20 žiakov (11,76 %)
- prospelo veľmi dobre 51 žiakov (29,99 %)
- prospelo 95 žiakov (55,88 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 3 žiaci (1,76 %)
- neklasifikovaní 1   (0,58% )
Celkový študijný priemer je 2,22. / I. ročník NŠ – 2,27,  II. ročník NŠ –2,63/
Najlepší prospech dosiahli triedy II.LO - odevníctvo  (1,53) a I.NP – podnikanie v remeslách a 
službách  (1,64).  Najhorší  prospech  bol  v triedach  II.ND  –  drevárska  a nábytkárska  výroba 
(2,65) a II.KH – spoločné stravovanie (2,73). 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas.

I.K 6421 L 23 2,52 1 1 21 0 0
I.L 6426 L 14 1,94 2 5 7 0 0
I.MS 2414L01 11 2,72 0 1 10 0 0
I.MP 6403 L 9 1,82 0 5 4 0 0
I.NV 6426 L 9 1,80 5 3 0 1 0
I.NP 6403 L 11 1,64 1 8 2 0 0
II.KH 6421 4 13 2,73 2 1 9 1 0
II.KP 6411401 8 1,99 0 5 3 0 0
II.LV 6426 4 19 1,81 5 11 2 1 0
II.LO 3125 4 5 1,53 2 3 0 0 0
II.MS 2414401 17 2,58 0 4 13 0 0
II.MV 6426 4 8 2,37 0 1 6 0 1
II.NH 6421 4 10 2,16 2 2 6 0 0

II.ND 3347 4 13 2,65 0 1 12 0 0

SPOLU 170 2,22 20 51 95 3 1
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e.3) Maturitné skúšky

EČ a  PFIČ MS zo SJL sa konala 12. marca 2013, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 13. 
marca  2013.  PČOZ  v dňoch  od  18.  marca  2013  do  20.  marca  2013,  TČOZ  v dňoch  27.5.- 
31.5.2013.  Z  celkového  počtu  120  maturantov  úspešne  zmaturovalo  118  žiakov.  Jedna  žiačka 
neprospela  z viacerých  predmetov  a  jedna  prerušila  štúdium.  MS  boli  predsedom  školskej 
maturitnej  komisie  a  predsedami  predmetových  maturitných  komisií  hodnotené  veľmi  dobre. 
Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že SOŠ 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 61 72,21% 61 41,97% 61 17 15 15 12 2,37 59
NEJ B1 22 55,30% 22 38,86% 22 5 3 7 8 2,86 23
RUJ B1 37 68,01% 37 47,97% 37 8 17 7 4 2,19 36
SJL 120 60,92% 119 58,36% 120 37 47 26 8 2,04 118
TČOZ 120 44 40 25 9 2,02 118
PČOZ 120 58 28 23 11 1,89 120

e.4) Záverečné skúšky

ZS sa konali v dňoch 17.-21. júna 2013. Zúčastnilo sa ich 72 žiakov v piatich učebných odboroch. 
S vyznamenaním  prospelo  22  žiakov,  veľmi  dobre  prospelo  9  žiakov,  prospelo  41  žiakov. 
Predsedovia  skúšobných  komisií  vyslovili  spokojnosť  s  priebehom ZS  a  úrovňou  teoretických 
vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ. 

Učebný odbor Kód odb. Počet PV PVD P N Priemer
autoopravár - mechanik 2487 2 01 22 8 1 13 0 2,12
cukrár 2964 2 10 3 2 5 0 2,10
kaderník 6456 2 22 7 4 11 0 2,04
hostinský 6489 2 10 1 0 9 0 2,80
stolár 3355 2 8 3 2 3 0 2,10
SPOLU  72 22 9 41 0 2,17

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  98,02  ospravedlnených  a  8,38 
neospravedlnených  hodín.  Najlepšie  triedy  v  dochádzke  boli  II.AC –  cukrár  (33,20),  III.CH – 
hostinský  (45,25)  a  III.CC –  cukrár  (51,11).  Najhoršie  triedy  v dochádzke  boli  II.B  –kaderník 
(174,15),  II.CS  –  ODNV  (149,25)  a II.C  –  kozmetik  (149,25).  Príčinami  veľkého  počtu 
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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
vedlnen
é

Neosp. 
na 
žiaka

I.A 2487H01 18 2061 114,50 1834 101,89 227 12,61
I.B 6456 H 18 2143 119,06 2143 119,06 0 0,00
I.C 6489 H 12 1026 85,50 995 82,92 31 2,58
I.CS 2964 H 10 965 96,50 951 95,10 14 1,40
I.D 6362 M 16 1426 89,13 1403 87,69 23 1,44
I.DS 7661 M 8 1014 126,75 1014 126,75 0 0,00
II.A 2487201 12 996 83,00 854 71,17 142 11,83
II.AC 2964 2 5 166 33,20 166 33,20 0 0,00
II.AS 3355 2 6 515 85,83 464 77,33 51 8,50
II.B 6456 2 13 2264 174,15 2126 163,54 138 10,62
II.BS 6489 2 8 1194 149,25 1152 144,00 42 5,25
II.C 6446 4 12 1659 138,25 1341 111,75 318 26,50
II.CS 3341 4 5 810 162,00 696 139,20 114 22,80
III.A 2487201 22 3250 147,73 2682 121,91 568 25,82
III.B 6456 2 22 1992 90,55 1942 88,27 50 2,27
III.CC 2964 2 9 460 51,11 441 49,00 19 2,11
III.CH 6489 2 12 543 45,25 515 42,92 28 2,33
III.CS 3355 2 8 445 55,63 435 54,38 10 1,25
III.D 6446 4 11 1096 99,64 1060 96,36 36 3,27
III.DS 3341 4 14 1884 134,57 1712 122,29 172 12,29
IV.D 6446 4 17 1841 108,29 1807 106,29 34 2,00
IV.DS 3341 4 11 871 79,18 635 57,73 236 21,45

SPOLU  269 28621 106,40 26368 98,02 2253 8,38

e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium

Priemerný  počet  vymeškaných  hodín  na  žiaka  bol  v  2.  polroku  školského  roku  49,57 
ospravedlnených  a  11,47  neospravedlnených  hodín.  Najlepšie  triedy  v  dochádzke  boli  I.NP  – 
podnikanie  v remeslách  a  službách  (29,45),  II.MS  –  strojárstvo  (43,00).  Najhoršie  triedy 
v dochádzke boli I.L – vlasová kozmetika  (112,50) a I.MS – strojárstvo    (106,36).
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Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod.

Zam. 
na 
žiaka

Osprav
edlnené

Ospr. 
na 
žiaka

Neospra
vedlnen
é

Neosp. 
na 
žiaka

I.K 6421 L 23 1622 70,52 1377 59,87 245 10,65
I.L 6426 L 14 1575 112,50 1103 78,79 472 33,71
I.MS 2414L01 11 1170 106,36 499 45,36 671 61,00
I.MP 6403 L 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I.NV 6426 L 9 730 81,11 730 81,11 0 0,00
I.NP 6403 L 11 324 29,45 324 29,45 0 0,00
II.KH 6421 4 13 1014 78,00 572 44,00 442 34,00
II.KP 6411401 8 234 29,25 183 22,88 51 6,38
II.LV 6426 4 19 1430 75,26 1403 73,84 27 1,42
II.LO 3125 4 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II.MS 2414401 17 714 42,00 708 41,65 6 0,35
II.MV 6426 4 8 348 43,50 342 42,75 6 0,75
II.NH 6421 4 10 526 52,60 502 50,20 24 2,40
II.ND 3347 4 13 690 53,08 684 52,62 6 0,46
SPOLU 170 10377 61,04 8427 49,57 1950 11,47

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 24 žiakov hodnotené 2. stupňom, 14 žiakov hodnotené 3. stupňom a 13 žiakov hodnotené 
4. stupňom. Podmienečne vylúčení so skúšobnou dobou 6 mesiacov boli 3 žiaci a jeden žiak bol 
vylúčený zo štúdia. Riaditeľka školy udelila 31 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, 
vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 56 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
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3341 M  Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  ISCED 3A  
6362 M  Kozmetička a vizážistka  ISCED 3A  
7661 M  Sociálno-výchovný pracovník  ISCED 3A  
6446 M  Kozmetik  ISCED 3A  

 3 – ročné učebné bez maturity
2487 H01  Autoopravár – mechanik  ISCED 3C   
2964 H  Cukrár  ISCED 3C  
3355 H  Stolár  ISCED 3C  
6456 H  Kaderník  ISCED 3C  
6489 H  Hostinský  ISCED 3C   

 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou
2414 L01  Strojárstvo- výroba, montáž a opr. stroj. prís. a zar.  ISCED 3A  
6421 L  Spoločné stravovanie  ISCED 3A  
6424 L  Vlasová kozmetika  ISCED 3A  
3347 L  Drevárska a nábytkárska výroba  ISCED 3A
6403 L  Podnikanie v remeslách a službách  ISCED 3A
6411 L01  Prevádzka obchodu – vnútorný obchod  ISCED 3A

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

V školskom  roku  2012/2013  bolo  v SOŠ  Humenné  zamestnaných  65  zamestnancov  (49 
pedagogických zamestnancov, 16 nepedagogických zamestnancov). 

zamestnanci počet muži ženy
pedagogickí, z toho 49 10 39
   učitelia SŠ 32 6 26
   majstri odbornej výchovy 17 4 13
nepedagogickí, z toho 16 6 10
   administratívni zamestnanci   5 1 4
   robotnícke profesie 11 5 6
Spolu 65 16 49

Plnenie kvalifikačných predpokladov

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

2. 
atest.

ped. 
vzdel.

   učitelia SŠ - - 1 3 19 9 19 9 32
   majstri OV - 5 12 - - - - - 17
Spolu - 5 13 3 19 9 19 9 49

 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

V školskom  roku  2012/13  úspešne  ukončila  štúdium  majsterka  OV  Kováčová  –  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 a získala titul bakalár.
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Mgr. Halgašová a PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia v anglickom jazyku pod názvom „Mini 
seminár OXFORD“.
RNDr.  Horníková  je  zapojená  do  projektu  Modernizácia  vzdelávacieho  procesu  na  SŠ  a 
absolvovala prvý modul: Digitálna gramotnosť učiteľa. RNDr. Horníková školenie   5.- 6.10.2012 
úspešne ukončila a získala 36 kreditov.
Ing. Fedorcová sa zúčastnila školenia metodikov SOČ a 31. januára školenia predsedov 
predmetových maturitných komisií v MPC Prešov
Mgr. Šamudovská, Mgr.Tutková, Ing. Macko, PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia predsedov 
ŠMK a predsedov PMK 31.1.2013, ktoré organizovali Krajský školský úrad v Prešove spolu 
s Metodicko-pedagogickým centrom. 

Kreditné vzdelávanie:
• 18. október – Ing. Fedorco získal 8 kreditov – Tvorba maturitných tém na MPC Prešov - 

celkovo má 60 kreditov a požiadal o navýšenie kreditového príplatku
• Mgr. Tutková získala 17.1.2013 osvedčenie a spolu 11 kreditov za overenie profesijných 

kompetencií: Využitie IKT v edukačnom procese.

    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 2012/2013 sme zorganizovali:

- v     oblasti environmentálnej výchovy  

• September:
Starostlivosť o     pracovné prostredie                                                                                 
V prvých dňoch vyučovania triedni učitelia urobili nástenky a skrášlili prostredie tried i celej školy. 
Životnému prostrediu sa na nástenkách vo svojich triedach venovali Mgr. Šamudovská a RNDr. 
Horníková. Spolu s pani Tutkovou obnovili v pavilóne B nástenku EKO  ĎALEJ, 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.
Cieľ: Environmentálna výchova žiakov, upriamiť pozornosť žiakov na problémy životného 
prostredia a nutnosť triediť odpad. 
Hlasovanie o     Strom roka 2012  
Aj v tomto školskom roku Ing. Fedorcová  a Mgr. Tutková vyzvali žiakov aj kolegov, aby hlasovali 
o Strom roka 2012. Nadácia Ekopolis vyhlásila už 11. 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. Za pomoci Ing. Beňatinského 
sme pripravili reláciu do školského rozhlasu, a to 26. septembra 2012. 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 život na zemi. 
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 stal 138-ročný platan z Komjatíc. Tento bude súčasne reprezentovať 
Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Platan získal finančné prostriedky na odborné ošetrenie.
 Kurz na ochranu človeka  a     zdravia  
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30.  septembra  2012  RNDr.  Horníková  a RNDr.  Šebáková  na  stanovišti  s názvom  Ekologická 
výchova prehlbovali  vedomosti  žiakov  o tejto  problematike.  Žiaci  poznávali  rastliny  a dreviny. 
K skrášleniu Hubkovej prispeli tým, že vyzbierali odpadky do plastových vriec. Keďže išlo o súťaž 
medzi triedami, záujem bol veľký. Víťazi z II.C boli odmenení sladkosťami. 

• Október: 
Starostlivosť o     záhon liečivých byliniek a     predzáhradku v areáli školy  . 
O skrášlenie životného prostredia sa aktívne stará pani Ing. Drahomíra Fedorcová.  Je autorkou 
projektu predzáhradky, ktorá je hneď pri vstupe do areálu školy, a preto je dôležitá.
Týždeň zdravej výživy.                                                                                                        
V čase  od  17.10.-  21.10.2012  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 
21.10.2012   sme  zorganizovali  „Deň  jabĺk“.  Išlo  o  výstavku  jabĺk   spojenú  s ochutnávkou 
zdravých dobrôt z jabĺk. Zúčastnilo sa jej 27 žiakov našej školy, ktorí súťažili o cenu „Jablko dňa“. 
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.  Propagovali  sme zdravý životný štýl,  ku ktorému patrí  aj  pitný 
režim. Súčasťou výstavky boli mnohé bylinkové čaje a produkty z jabĺk. 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. 
Víťazi súťaže o najkrajšie jablko a prezentujúci žiaci boli odmenení sladkou odmenou a zverejnení 
na centrálnej nástenke. 
Cieľ:  Zdôrazniť  význam  konzumácie  čerstvého  ovocia  z domácich  zdrojov  pre  naše  zdravie. 
Vysvetliť  súvislosť  medzi  zdravou výživou a  naším zdravím.  Prevencia  onkologických a iných 
ochorení.
Relácia do školského rozhlasu ku dňu zdravej výživy
Zbierka na záchranu lesov pod názvom „Chráňte lesy spolu s nami“ .                                       
Dňa 24.10 – 25..10.2012 pomáhalo na námestí  v Humennom pri  infostánku Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK osem žiakov našej školy z  tried I.L a I.K. Išlo o týchto žiakov: Dušaková Jana, 
Struňaková Tatiana, Kováčová Katarína, Šichulová Štefánia, Kelčáková Dominika, Šalátová Mária, 
Šalátavá Sandra, Paľun Matej. Títo žiaci zbierali finančné prostriedky a podpisy na záchranu lesov 
a vykúpenie od pôvodného majiteľa s cieľom vyhlásiť čo najviac lokalít za prírodnú rezerváciu. Je 
možné kúpiť a darovať aj 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. Organizátor zbierky: pán Viliam Bartuš.

• December:
Prednášky pre žiakov prvého ročníka                                                                                     
Dňa 11.12. 2012 sa uskutočnili prednášky pre žiakov I.A, I.B, I.C, I.D triedy na tému: Činnosť 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, záchrana prirodzených lesov, globálne ekologické problémy, 
funkcia lesa a možnosti záchrany lesov. Z fondu Rady rodičov na našej škole bolo zoskupeniu VLK 
venovaných 15 eur, ktoré budú použité na činnosť tohto lesoochranárskeho zoskupenia.
Cieľ:  Oboznámenie  sa  s činnosťou  organizácie,  pochopiť  príčiny  globálnych  ekologických 
problémov a objasniť  alternatívne spôsoby riešenia týchto problémov. 
Apríl:
Jarné upratovanie
Žiaci  našej  školy počas triednických hodín vyhrabali  staré lístie  a upratali  tak areál  školy.  Pod 
vedením triednych učiteľov prispeli k skrášleniu životného prostredia.
Relácia v školskom rozhlase na tému Apríl – mesiac lesov
Reláciu pripravili Ing, Drahomíra Fedorcová a Mgr. Mária Tutková. Žiaci Cyril  Barnišin a Júlia 
Jusková  prečítali  príspevok,  v ktorom  zdôraznili,  že  lesy  tvoria  najdokonalejšie  rastlinné 
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spoločenstvo v prírode. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto všetci musíme chrániť 
lesy. 
Účasť na Infostánkoch Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. 
V dňoch 24. a 25. apríla 2013 sa naši  žiaci z viacerých tried  zapojili do programu na záchranu 
prirodzených lesov,  ktorého cieľom je  osloviť širokú verejnosť.  Zbierali  financie  a podpisy na 
podporu aktivity  pod názvom  „Kúp si  svoj  strom“.  Akcia  sa  konala  na  námestí  pri  fontáne 
v Humennom.

• Máj:
Projekt na skrášlenie areálu školy pri pomníku pod názvom „Odpočinková zóna“
Firma  Orange zverejnila  na  internete  projekt  „Pre  optimistov“.  V rámci  neho  sme  sa  pokúšali 
získať finančné prostriedky vo výške 200 eur na zakúpenie okrasných rastlín,  kríkov, substrátu 
a ďalších  vecí  potrebných  na  výsadbu.  Pre  veľký  počet  záujemcov  sme  však  neboli  vybraní. 
O finančný príspevok sa totiž uchádzalo vyše 600 uchádzačov. 
Kurz na  ochranu  života a     zdravia  pre žiakov tretieho ročníka.   
V dňoch  29.  5.  a 30.  5.  2013  v spolupráci  s aktivistom  Lesoochranárskeho  zoskupenia  VLK 
Východné Karpaty V.  Bartušom sme oboznámili  žiakov s činnosťou organizácie,  jej  aktivitami 
a ochranou životného prostredia.

• Jún: 
Účasť na enviroprojekte žiakov ZŠ v Udavskom pod vedením RNDr. Gabriely Cmaríkovej.
Mgr. Tutková a žiaci I. K boli pozvaní na záverečné prezentácie žiakov, ktorí ukončili celoročnú 
činnosť projektu zameraného na triedenie a zber odpadových surovín. Zozbierali veľké množstvo 
papiera,  plastov,  tetrapakov  a iných  surovín.  Každá  trieda  predstavila  svoje  výrobky  vyrobené 
z odpadových  materiálov,  hlavne  z kelímkov  a plastových  fliaš.  Výrobky  boli  nápadité 
a sprevádzané vtipným komentárom. Tiež nám premietli videá z výletu po Slovensku, o činnosti 
laboratórií na kontrolu kvality a zloženia mlieka, o tzv. užitočných baktériách v jogurtoch. Potom 
nás pobavili vtipnou scénkou opisujúcou distribúciu mliečnych výrobkov k spotrebiteľom. Program 
uvádzali  žiaci,  pričom RNDr.  Cmaríková  vysvetľovala  všetky  činnosti  a zdôrazňovala  význam 
konzumácie  mlieka  a výrobkov  z neho  pre  zdravie  mládeže.  Na  záver  mali  všetci  možnosť 
ochutnať jogurty, kokteily z mlieka a acidka. 
Cieľ: Vypracovať podobný projekt na našej škole a pozvať žiakov ZŠ z Udavského na budúci rok 
k nám.
Zber papiera na našej škole
Učitelia a žiaci zozbierali počas školského roka vyše 100 kg papiera. Tento papier sme odviezli do 
zberu. Aj napriek minimálnej cene (dva centy za 1 kg), máme dobrý pocit, že chránime lesy.

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

V školskom roku 2012/2013 sme na SOŠ 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 2012 boli pripravené nástenné noviny zamerané na problematiku drogových 
závislostí, násilia a rasizmu. PaedDr. D Balková zrealizovala medzi žiakmi 1. ročníka 
dotazník, cieľom ktorého bolo zistiť, do akej miery majú žiaci znalosti a skúsenosti týkajúce 
sa problematiky závislostí na drogách. Výsledky dotazníkov boli podkladom pre ďalšie 
aktivity v prevencii proti týmto rozšíreným a nežiaducim javom. 

• V októbri 2012 všetci triedni učitelia využili na triednických hodinách DVD na tému: 
„Alkohol – skrytý nepriateľ”.
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     10.  októbra 2012 sa žiaci  z tried  I.A, I.B, I.C, I.D II.A, II.B, II.C, zúčastnili putovnej výstave 
vo VOS v Humennom: Prečo som na svete rád, ktorá bola zameraná na prevenciu drogových 
závislostí.
     18. októbra 2012 na celoškolskom združení rodičov sa prostredníctvom školského rozhlasu 
prihovorila  PaedDr  D.  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 na túto tematiku a zároveň bola zrealizovaná aj rozhlasová relácia o škodlivosti fajčenia. 
      Prvý decembrový deň bol venovaný „Svetovému dňu boja proti AIDS”, ktorého  cieľom je 
upozorniť  žiakov na  problém AIDS,  zlepšiť  ich  vedomosti  o  tejto  chorobe,  jej  šírení  a  najmä 
prevencii. Symbolom tohto dňa je „červená stužka”. Naša škola sa ako jedna z mnohých škôl na 
Slovensku zúčastnila na tejto kampani, 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.
       3. decembra 2012 pracovníci polície pripravili pre našich žiakov besedu na tému: „Alkoholová 
závislosť, trestná činnosť závislých a závislosť od hazardných hier”.
       13. decembra 2012 sa  v  CVČ všetci žiaci školy zúčastnili na hudobno-výchovnom 
protidrogovom koncerte „Vzdušné zámky” . 

• Vo februári 2013 boli všetci žiaci našej školy informovaní prostredníctvom svojich 
triednych učiteľov o problematike „Symbolika extrémistických skupín”.

• V marci všetci triedni učitelia v rámci triednických hodín uskutočnili pre žiakov 
prednášku týkajúcu sa riešenia problémov a porúch detí v správaní, zaslanú Úradom 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

          V tomto školskom roku na hodinách slovenského jazyka, občianskej náuky a dejepisu boli 
pripravené a yrealizované prednášky a besedy venované problematike fašizmu.
         29. 5. 2013 sa v KaSS v Humennom všetci žiaci školy zúčastnili filmového predstavenia 
„Terapia láskou”.
        V rámci „Svetového dňa bez tabaku” bola 31. 5. 2013  zrealizovaná rozhlasová relácia 
o rizikách fajčenia a škodlivosti reklamy na tabakové výrobky. 

- akcie v     oblasti VMR  

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie boli zrealizované 
tieto aktivity.
Prednášky, besedy, skupinové aktivity a filmy s touto problematikou:
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
V dňoch 15.11.2012 a 29.11.2012 bol pre problémovú triedu I.C zrealizovaný program „Povedz to 
priamo“ na tréning komunikácie, ako prevencia agresivity.
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Pre končiace ročníky prebiehali besedy zamerané na zvládnutie stresu pred maturitou pod 
názvom „Ako zvládnuť maturitu bez stresu“. 

V dňoch  19.10.2012  a  15.11.2012  bol  zrealizovaný  program  zameraný  na  výchovu 
k manželstvu a rodičovstvu pod názvom „Ako sa utvára láska“ pre II.C a pre I.C a I.D 

Program „Ako byť úspešný v remeslách“ v triedach I.K, I.L, I.N zameraný na prevenciu 
nezamestnanosti, bol zrealizovaný v termínoch 7.5.2013 a 5.6.2013.

Aktuálny problém obchodovania s ľuďmi bol analyzovaný v programe „Nikto nie je na 
predaj“ v triedach I.K, I.L, I.N v termíne 15.3.2013.
           Dňa 11.06.2013 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     

I. Realizácia telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou

V školskom roku 2012/2013 podľa plánu práce PK TV sme zrealizovali telovýchovné,  športové 
podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov:
28.9.2012   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo  84  žiakov  tried  II.  A,  B,  C.  Cieľom  účelového  cvičenia  bolo  prehĺbiť  vedomosti 
a zručnosti žiakov nadobudnuté v priebehu školského roka na jednotlivých vyučovacích predmetov. 
Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej ochrana, orientácia v prírode, poskytovanie prvej 
pomoci, riešenie mimoriadnych udalostí.
28.9.2012   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo  54 žiakov tried I.  A,  B,  C,  D.  Cieľom účelového cvičenia  bolo preveriť  vedomosti 
a zručnosti  nadobudnuté  na  základnej  škole.  Obsahom tohto  cvičenia  bol  pohyb  v prírode,  jej 
ochrana, orientácia v prírode a poskytovanie prvej pomoci.
24.11.2012   Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov.
1. Džatko I.C
2. Barlaš III.A 
3. Bangov II.C

21.1.2013   Školské kolo v nohejbale. 
1. II.B Čopik Matej, Demský Jozef, Sima Branislav 
2. IV.D
3. III.A

December: Školské kolo v halovom futbale pre žiakov prvého ročníka sa z dôvodu nedostatočného 
počtu žiakov neuskutočnilo.
26.2.2013   Školské kolo v halovom futbale  pre  žiakov druhého ročníka,  do ktorého sa zapojili 
triedy II. A, B, C,  Víťaz  turnaja II.B  v zložení Puškár, Bozdoš, Brutenič, Čopik, Demský.

1. II.B
2. II.A
3. II.C

13.3.2013   Celoškolské kolo v basketbale. Súťažili medzi sebou tri  družstvá systémom 
každý s každým. Víťaz turnaja  bola trieda III.A v zložení  Pečeňak, Gonda, Barlaš, Kopil, Kuzma.
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1. III.A
2. III.D
3. II.A 

26.4. 2013  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo 64 žiakov tried I. A, B, C, D  Cieľom účelového cvičenia bolo prehĺbiť svoje vedomosti 
a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, orientácii v teréne, práci s mapou a buzolou a ochrane 
prírody.
26.4. 2013  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo  58  žiakov  tried  II.  A,  B,  C.  Cieľom  účelového  cvičenia  bolo  prehĺbiť  vedomosti 
a zručnosti žiakov nadobudnuté v priebehu školského roka na jednotlivých vyučovacích predmetov. 
Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej ochrana, orientácia v prírode, poskytovanie prvej 
pomoci, riešenie mimoriadnych udalostí, varovné signály.  
29.- 31. 5. 2013  Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou dochádzkou. 
Kurzu  sa  zúčastnilo  95   žiakov tried  III.  A,  B,  C,  D.  Cieľom kurzu  bolo  prehĺbiť  vedomosti 
a zručnosti  žiakov  nadobudnuté  v jednotlivých  predmetoch,  na  účelových  cvičeniach,  zvýšiť 
odolnosť organizmu pri fyzickej záťaži. V rámci kurzu žiaci absolvovali  exkurzie do záchrannej 
brigády a požiarneho útvaru v Humennom.  Taktiež  sa  zúčastnili  prednášky o poskytovaní  prvej 
pomoci a ochrane prírody.
29.5.2013 sa pri príležitosti  OFDMS (Olympijský festival  detí  a mládeže  Slovenska)  uskutočnil 
turistický pochod na Jasenovský hrad. Turistického pochodu sa zúčastnilo 100 žiakov našej školy.

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

Žiaci školy sa počas školského roka 2012/2013 zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží:
4.10.2012   Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 
škôl Humenné. Našu školu reprezentovali: .  
Holp-III.D Čabák -III.D, Salamon-II.A, Sklenčárová – I.D, Halibožeková – I.D, 
Kohutová – I.D
6.10.2012  Branný  pretek  o  ,,Pohár  primátora  mesta  Humenné,“  ktorý  usporiadal  SZPB 
v Humennom.  
Gičová, Biľanská– I.N, Behun– I.M, Bazar-IV.D, Hricinda-I.K
14.11.2012  Okresné  kolo  v halovom  futbale.  Tretie  miesto  v skupine.  Usporiadateľom  bolo 
Gymnázium arm. gen. L. S. v Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 
Bazar, Čopák, Juhas, Sakalik – IV.D, Behun-I.M, Bednár-II.K, Dudiak-II.M, Sima – III.A, Čabák-
III.D, Čabák-III.A.
23.11.2013 Obvodné kolo v stolnom tenise
Bangov Marek, Bangov Ján, Džatko, Barlaš.
Naši žiaci nedosiahli na tomto podujatí výrazné úspechy.
7.5.2013 Obvodné kolo v atletike SŠ, ktorého organizátorom bola SAŠŠ a Gymnázium arm. 
Gen. L. Svobodu  Humenné. Školu reprezentovalo 6 dievčat a 6 chlapcov.
Dievčatá Haberová Lucia 100 m

Kotusoá Patricia 100 m
Ondicová Michaela 400 m
Handrová Jana 800 m
Sklenčárová Patricia 800 m
Čiraková Jaroslava vrh guľou

Chlapci Holp Martin 100 m, 
Sukeľ Jaroslav 400 m
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Čabák Rastislav 1500 m
Kopil Matúš skok do diaľky
Šmajda Matúš skok do výšky
Cichý Filip vrh guľou

akcie PK prírodovedných odborov  

September 2012:
 -  Výzdoba  –  RNDr.  Horníková,  Mgr.  Šamudovská  aktualizovali  výzdobu  v pavilóne  D  so 
zameraním na odbor automechanik (na prízemí) a odbor kaderník (na poschodí) a zároveň centrálne 
nástenné noviny „135 rokov školy“ s cieľom skrášliť prostredie a posilniť estetickú výchovu.
Október 2012:
-  8.10. – 14.10. 2012 – Posolstvom tohtoročného Týždňa proti  rakovine bola prevencia  vzniku 
onkologických ochorení „Lekára sa naozaj nemusíte báť. Choroby áno.“  RNDr. Šebáková so 
žiačkami 2.- 4. ročníka študijného odboru kozmetik pripravila besedu, ktorou chceli upozorniť na 
neustály nárast najčastejších onkologických ochorení u žien - rakoviny prsníka, rakoviny krčka 
maternice  a  rakoviny hrubého čreva - a najmä na fakt, že včasnou prevenciou a pravidelnými 
preventívnymi  prehliadkami  sa  dá týmto  ochoreniam a  ich rozvoju do neskorých štádií  účinne 
predísť.  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, ktorých cieľom je osvojenie si zdravého životného štýlu - kvíz o zdravej 
výžive, deň jabĺk, súťaž jablkový receptár, výstavka bylinkové čaje a produkty z jabĺk, rozhlasové 
okienko. Titul najkrajšie a najlepšie jablko z 38 súťažiacich získala Dominika Krivjančinová I.N, 2. 
miesto Barbora Papinčáková I.K, 3. miesto Adriana Hudáková I.B, 4. miesto Terézia Nazadová I.L, 
5. miesto Peter Singer I.NP, 6. miesto Michal Karchňak II.B. 
12.10.2012 -  Deň  otvorených  dverí  na  SOŠ –  RNDr.  Šebáková  so  žiačkami  1.-  4.  ročníka 
študijného odboru kozmetik pripravila  sekciu „Zábavne s kozmetikou“, kde sa prostredníctvom 
prezentácie a videa deviataci zoznámili s diagnostickými prístrojmi pleti, určovaním stavu a typu 
pleti,  naparovaním  a  tonizáciou  pleti  bylinnými  výluhmi,  korekciou  tváre,  správnym  líčením, 
domácou  manikúrou,  masážou  a  peelingom  rúk,  zdobením  a  lakovaním  nechtov  a  zábavným 
riešením osemsmeroviek  na interaktívnej  tabuli.  Mgr.  Tutková so žiakmi  nadstavbového štúdia 
pripravila kútik  „Zdravie zo záhrady“, kde si žiaci ZŠ prezreli exponáty súťaže „Jablko dňa“, 
carving z jabĺk, jablkové dobroty, receptáre z jabĺk a zúčastnili sa aj minikvízu o zdravej výžive. 
Víťazi získali možnosť ochutnať sladké pokušenie z jabĺk. 
November 2012:
- 13.11.2012  – Mgr. Šamudovská, RNDr. Horníková a 24 vybraných žiakov z I.A, I.B, I.D a II.C si 
so záujmom pozreli v Michalovciach interaktívnu putovnú výstavu o energii s názvom „Energia 3. 
tisícročia“.  Vznik tejto výstavy inicioval  a podporil  EkoFond,  neinvestičný fond zriadený SPP. 
Témou výstavy boli neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, klimatické zmeny 
a dobrovoľná skromnosť.
19.11.2012 - prednášku pre žiakov 2.ročníka NŠ – vlasová kozmetika (II.L, II.M) „Prípravky na 
ošetrenie a regeneráciu vlasov“ s Miroslavou Mihaľovou zabezpečila RNDr. Horníková.

December 2012: 
- 3.12.2012 – RNDr. Šebáková  so žiačkami 2.- 4. ročníka študijného odboru kozmetik a žiackou 
školskou radou pripravili šiesty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorý prebiehal od 
1. septembra 2012  a vyvrcholil 1. decembra 2012 - na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň s 
podporou  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  v  rámci  rozvojového  projektu 
„Zdravie a bezpečnosť v školách 2012“, je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k 
zdravému životnému štýlu, na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS ako aj na prevenciu látkových 
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a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou.
- 6.12.2012 – Cieľom 7. ročníka Mikulášskej show bolo navodiť študentom a zamestnancom školy 
pokojnú  atmosféru  blížiacich  sa  Vianoc  a  zároveň  prezentovať  zručnosti  a kreativitu  odborov 
kaderník, kozmetik, vlasová kozmetika, hostinský, spoločné stravovanie, cukrár, stolár aj operátor 
drevárskej  a nábytkárskej  výroby.  Žiaci  uvedených odborov súťažili  o putovný Pohár riaditeľky 
školy a ich  výkony sledovala  porota  v zložení:  RNDr.  Oľga  Skysľaková – riaditeľka  SOŠ,  Ing. 
Mária  Hirjáková  –  zástupkyňa  pre  TV,  Ing.  Katarína  Dzuracká  –  zástupkyňa  pre  OV,  Dana 
Vysočanská – absolventka našej školy v odbore kozmetik, ktorá počas štúdia reprezentovala školu 
na regionálnych,  celoslovenských  i  medzinárodných  súťažiach.  Predsedom  poroty  bol  Jaroslav 
Bončík – absolvent našej školy v odbore kaderník, teraz majiteľ vlasového štúdia Monro. 
V trojčlenných tímoch preukázali svoje zručnosti kaderníčky a kozmetičky v tvorbe účesu a líčení 
na tému Snehová kráľovná. Zvíťazil tím Anna Petrovčinová – kozmetik IV.D a Martina Diničová 
– kaderník II.L. Študenti odboru cukrár pripravovali a zdobili perníky v rámci súťaže  Perníkové 
prekvapenie.  S perníkovou  chalúpkou  zvíťazila  cukrárka  Dominika  Kohútová  II.A.  Odbor 
hostinský sa predviedol vianočným stolovaním, barmanskou show, prípravou miešaných nápojov a 
zároveň súťažou o najkrajšiu  Vianočnú ikebanu, ktorú zhotovil Michal Karchňák II.B. Študenti 
odboru stolár zhotovili  vianočnú megahviezdu. Celé dopoludnie pracoval študentský servis, kde 
žiaci  kulmovali,  česali vlasy a lakovali  nechty.  Atmosféru dotváral  kultúrny program, rozprávka 
Popoluška,  spev  kolied,  vinše a  neodmysliteľná  dvojica  sviatkov  tohto  obdobia  anjel  a  čert. 
Programom sprevádzali moderátori Tatiana Biľanská I.NV a Tomáš Hudec I.MS. Do Mikulášskej 
show sa nám podarilo  aktívne zapojiť 74 žiakov.  Za organizáciu akcie  boli  zodpovedné RNDr. 
Horníková,  Mgr.  Halgašová,  Mgr.  Jenčová  a majstri  OV,  za  ozvučenie  Ing.Beňatinský,  za 
prezentáciu drevoodborov Mgr. Fedorcová.
- 11.12.2012 Mgr.Tutková zabezpečila  prednášky pre žiakov 1. ročníka tried I.A, I.B, I.C, I.D: 
„Činnosť lesoochranárskeho zoskupenia VLK, záchrana prirodzených lesov, globálne ekologické 
problémy“.  Lektor  Viliam  Bartuš  oboznámil  žiakov  s činnosťou  organizácie,  vysvetlil  príčiny 
globálnych ekologických problémov a funkciu lesov a priblížil možnosti záchrany lesov. 
Marec 2013:
-18.3. – 22.3.2013 Mgr. Šamudovská a Mgr. Vician zapojili 82 žiakov z tried I.D, II.C, III.D a NŠ - 
I.L,  I.M,  I.N do projektu  Pangea – celoeurópska matematická olympiáda.  Hlavným cieľom 
olympiády  bolo  zvýšiť  záujem  študentov  o matematiku,  zdokonaliť  ich  logické  myslenie 
a zjednotiť študentov v názore,  že matematika je zábavná – „matematika spája“ a úlohy sa dajú 
vyriešiť prostredníctvom logického myslenia.
Apríl 2013:
12.4.2013 –  Deň narcisov – už tradične si žiaci a učitelia na SOŠ v Humennom pripomínajú a 
aktívne  sa  zapájajú  do  boja  proti  jednému  z  najzákernejších  ochorení,  do  boja  proti  rakovine. 
RNDr. Šebáková ako koordinátorka LPR spolu so žiakmi I.D, II.C, III.D, IV.D pripravila otvorené 
vyučovacie hodiny, na ktorých žiaci prezentovali svoje práce na už spomínanú tému. V druhej časti 
si  žiaci  pozreli  na  interaktívnej  tabuli  film  Dlhá  cesta.  Tri  žiačky  z  triedy  III.D  -  Senková, 
Mikulová, Gőghová pôsobili v tento deň ako dobrovoľníčky LPR a v uliciach nášho mesta robili 
verejnú zbierku financií. 
 Máj 2013:
- 21.5.2013 sa RNDr. Šebáková a 12 žiakov našej školy z tried I.D, II.B, II.C a III.D zúčastnili 
územnej súťaže družstiev prvej pomoci SČK, kde sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Žiaci – Nimcová, 
Královičová, Sklenčárová I.D, Dunajová, Brutenič, Demský II.B, Hudáková, Čerevková, Dzurková 
II.C a Karchová, Mikulová a Gőghová III.D sa počas celého školského roka 2012/2013 pravidelne 
zúčastňovali výučbových hodín v priestoroch územného spolku Slovenského Červeného kríža na 
Kukorelliho ulici č. 60 v Humennom.
Jún 2013:
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-  24.6.  –  28.6.2013  Mgr.  Šamudovská  a RNDr.  Horníková  v rámci  Európskeho  týždňa 
udržateľnej energie (EUSEW) pod záštitou PSK zorganizovali pre žiakov 1. ročníka edukačné 
aktivity,  ktoré  sa  zaoberali  témou  budúcnosti  obnoviteľných  zdrojov  energií  a riešeniami  na 
znižovanie energetickej náročnosti: rozhlasové okienko  -  „Energia okolo nás“, Burza nápadov – 
môj energetický profil; prezentácie „Energia a my“;  naučme sa recyklovať; „Zem nie je na jedno 
použitie“  -  ekoplagát  a  Deň šetrenia  elektrickej   energie;  beseda  s  členom Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK Východné Karpaty.

akcie PK jazykov a všeobecno-vzdelávacích predmetov 

SEPTEMBER 
- učitelia cudzích jazykov zabezpečili pre žiakov učebnice ANJ, NEJ a RUJ
- PaedDr. Nadzamová pripravila do školského rozhlasu vysielanie na tému „Holokaust“
- Pamätný deň mesta Humenné  - zúčastnili sa ho všetci členovia PK

OKTÓBER
11.  október  2012  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  program  „Uchaľak“a  tiež  zbierku  Hodina 
deťom.
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.
Dňa  25.11.  sa  konala  Burza  informácií –  Mgr.  Mišková  a  PaedDr.  Nadzamová  sa  aktívne 
podieľali na príprave i úspešnom priebehu tejto akcie.

DECEMBER
Prvého decembra v rámci  Medzinárodného dňa boja proti AIDS zorganizovala Mgr. Mišková 
v spolupráci s občianskym združením ACET v Humennom besedu pre 80 žiakov.
Žiaci  vybraných  tried  sa  spolu  s učiteľkami  PaedDr.  Balkovou  a Mgr.  Ildžovou  zúčastnili 
divadelného predstavenia v Košiciach.
Slávnostný vianočný príhovor pre a žiakov i učiteľov školy pripravila PaedDr. Nadzamová.

FEBRUÁR
Vo februári bola odvysielaná rozhlasová relácia k sviatku sv. Valentína, ktorú pripravila  PaedDr. 
Balková. 
8.2.2013 sme  dôstojne  oslávili  135.  výročie  školy.  PaedDr.  Balková  a  kolektív  pripravila 
publikáciu  k výročiu  založenia  školy.  Mgr  Halgašová  v spolupráci  s vedúcimi  PK  pripravili 
slávnostnú akadémiu, do programu ktorej zapojili terajších, ale aj bývalých študentov našej školy. 
Akadémie  sa  okrem študentov  a  učiteľov  našej  školy  zúčastnili  aj  pozvaní  hostia  -  významní 
predstavitelia  nášho mesta  a regiónu,  ako aj  bývalí  učitelia  našej  školy.  Všetci  členovia PK sa 
aktívne podieľali na príprave i úspešnom priebehu tejto dôležitej akcie.
        
MAREC

- 16 -



V marci odzneli v školskom rozhlase slávnostné príhovory  ku Dňu žien a ku Dňu učiteľov, ktoré 
pripravila PaedDr. Balková.
Prepracovanie zadaní pre ÚFIČ z ANJ, NEJ, RUJ a SJL na ktorom sa podieľali vyučujúci ANJ, 
NEJ, RUJ a SJL.
Biblická olympiáda - 1. a 2. ročník, ktorú viedla Mgr. Kočanová.

APRÍL
Prednášky a besedy pre žiakov nadstavbového štúdia pod  názvom „Ako sa nestratiť vo svete“ 
s lektorkou Gréckokatolíckej charity v Prešove zorganizovala Mgr. Mišková.

MÁJ
Ku Dňu víťazstva nad fašizmom bol v školskom rozhlase odvysielaný príhovor, ktorý pripravila 
PaedDr. Nadzamová.
Rozlúčka s maturantmi  tried IV.D a II.N, ktorú pripravili   triedne učiteľky PhDr.  Kudzejová a 
PaedDr. Nadzamová. Spojená so slávnostným odovzdaním maturitných vysvedčení ako aj ocenení 
študentom reprezentujúcim našu školu, resp. tým, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky, či mali 
vzornú školskú dochádzku.

JÚN
Príprava a realizácia projektu Komprax - Deň  kreativity. Všetci členovia PK sa aktívne podieľali 
na príprave i priebehu tejto akcie, ktorá opäť významnou mierou prispela k dôstojnej prezentácii 
našej školy.

- akcie odboru hostinský, predavač a     cukrár  

V mesiaci september  sa žiaci uč. odboru cukrár a hostinský zúčastnili  exkurzíí v reštauračných 
zariadeniach a cukrárňach v Humennom. Žiaci  denného aj nadstavbového štúdia spolu 
s majsterkami OV  pripravovali cukrovinky, slávnostné tabule, skladali obrúsky, aranžovali obrazy 
maľované technikou enkaustiky na Pamätný deň mesta Humenné, priamo v meste, kde sa táto 
oslava konala. 
V mesiaci október pripravovali žiaci obidvoch učebných odborov cukrárske výrobky a slávnostné 
tabule na  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Žiaci z odboru cukrár zdobili aj perníky a pripravovali 
sladkosti na motívy Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY. 
Žiaci pripravovali miešané  nealkoholické nápoje, žiaci I.K a II.K  pomáhali pri výzdobe tried, 
altánku, pri príprave a podávaní  slávnostného obeda, pri šúpaní jabĺk. Pod vedením p. Gábriovej 
žiačka I.K. Mária Dzurjaková prezentovala techniky v enkaustike. Žiačky Mária Jasíková a 
Kristína Dibová z II.K  a Kristína Ďzamová z I.NP prezentovali  nový odbor PODNIKANIE 
V OBCHODE  a PODNIKANIE v REMESLÁCH a SLUŽBÁCH, zaujímavými nápadmi 
darčekového balenia z uterákov a osušiek. Žiaci I.K a  II.K a II.NH  upútavali ekonomickými hrami 
na dosiahnutie zisku  vo firme.
V mesiaci november pripravovali žiaci 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.
V mesiaci december  sa žiaci odboru cukrár prezentovali pečením vianočného pečiva a žiaci 
nadstavbového štúdia pripravili Vianočnú  výstavku  spojenú s konaním Mikulášskej show a s 
príchodom Vianoc.
V mesiaci január  žiaci odboru cukrár  súťažili v pečení a zdobení torty.
Počas týchto spomenutých mesiacov žiaci priebežne pripravovali obložené chlebíky, chuťovky, 
šaláty a pod.  pri rôznych  príležitostiach  pre  zamestnancov školy.
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V mesiaci marec sa zúčastnil žiak II.B. triedy Michal Karchňák súťaže SWEET-CUP v Prešove, 
kde  sa umiestnil v striebornom pásme. Žiaci odboru hostinský sa  zúčastnili exkurzie hotelov 
v Humennom a to v Allibabe a v Karpatii. Žiaci I.K. podávali občerstvenie v Dennom centre 
Laborecká, ktoré je zariadením pre seniorov. Cukrári pripravovali sladké dobroty na motívz vítania 
jari. Súčasne pripravovali aj veľkonočné dobroty. 18. až  20. marca 2013 sa konala PČOZ MS 
v odbore spoločne stravovanie a prevádzka obchodu.
V mesiaci apríl  žiaci pripravili slávnostný obed a krémový zákusok  pri príležitosti dňa učiteľov. 
Cukrári pripravili na výstavku MLADÝ TVORCA v Nitre rôzne druhy lineckého pečiva určeného 
na priamy predaj. Odbor hostinsky sa prezentoval prípravou slávnostných tabulí. 
V mesiaci máj sa žiaci pripravovali na ZS, precvičovali rôzne techniky v stolovaní.
Žiaci 3. roč. odboru cukrár zorganizovali  ku „ DŃU MATIEK“ ukážku zručnosti prípravy 
čokoládových tortičiek.
Žiaci 1. a 2. roč.  pri príležitosti MDD vlastnoručne zdobili perníky, ktoré spojili aj s vlastným 
predajom výrobkov. 
V mesiaci jún žiaci 3. roč. odboru cukrár zorganizovali súťaž v modelovaní výrobkov z marcipánu.
Žiaci odboru hostinský sa zúčastnili týchto mimoškolských aktivít:

• Deň detí v meste -  prezentácia slávnostnej tabule a skladanie obrúskov, žiačka Dominika 
Marková II.BS a Michal Karchňak

• Deň kreativity – Projekt žiakov, žiaci  Lukáš Brutenič – II BS, Michal  Zdražil – III.C 
pripravovali miešané nápoje. Vykrajovanie ovocia – II.K Dzurjaková, Marinčáková

• Euroakademik Gastro 2013 – Spoločne v EÚ – Dni porozumenia – Rimavská SOBOTA 
– žiak Michal Zdražil – III.C

• žiak Michal Zdražil – III.C  sa zúčastnil súťaže v kategórii Barman (junior)
v priprave miešaného alkoholického long drinku

      -  akcie odborných kozmetických a     kaderníckych  predmetov  

07. – 08.09.2012   Deň mesta Humenné                 
Akcie  Deň  mesta  Humenné  sa  zúčastnili  žiačky  odboru  kozmetik  a kaderník.  Žiačky  odboru 
kozmetik líčili rôzne karnevalové masky, lepili trsy a robili trblietavé tetovanie na telo. Žiačky za 
odboru kaderník česali spoločenské účesy, kulmovali a žehlili vlasy, striekali farebné spreje, robili 
farebné melíry a zapletali afro vrkôčiky.
Exkurzia do kaderníckych potrieb – exkurzie sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov za účelom nákupu 
pomôcok pre daný odbor.
05.10.2012 Interbeauty  v Incheba Expo
V Incheba Expo sa uskutočnil  23.  ročník medzinárodného veľtrhu kozmetiky Interbeauty 2012. 
Veľtrh prebiehal v termíne 4. – 6. 10. 2012 a odprezentoval nové trendy v líčení, úprave vlasov, 
nechtov  a starostlivosti  o telo.  Akcie  sa  zúčastnili  MOV  Mgr.  Martina  Vajdová,  Bc.  Miriam 
Bujačková.
15.10.2012  exkurzia do  kaderníckych salónov Edward, Kleopatra a kaderníckych potrieb
Exkurzie  sa  zúčastnili  žiaci  druhého  ročníka  za účelom  oboznámiť  žiakov  s jednotlivými 
kaderníckymi salónmi v meste a ich prevádzkou. 
12.10.2012   Deň otvorených dverí                        
Akcie  Deň otvorených dverí  sa zúčastnili  žiačky odboru kozmetik a kaderník.  Žiačky za odbor 
kozmetik robili extravagantné a denné líčenie, lakovali nechty, prevádzali masáž rúk a robili body 
painting.  Žiačky za odbor kaderník zapletali  vrkoče a afro vrkôčiky,  krepovali  vlasy a striekali 
farebné spreje cez šablóny.
23.10.2012 Domov  sociálnych  služieb (Podskalka)  –  strihanie  detí. Dobročinnosť  musí  byť 
súčasťou  nášho  životného  štýlu.  Každý  by  sa  mal  snažiť,  aspoň  časťou  seba,  zmeniť  veci  k 
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lepšiemu.  To  je  základná  myšlienka  prečo  pravidelne  organizujeme  strihanie  detí  v Domove 
sociálnych služieb.
25.10.2012  ZŠ Jána Švermu - Halloweenska párty 
Akcia  bola  zrealizovaná   pre  žiakov  1.-  4.  ročníka ZŠ J.  Švermu v Humennom a niesla  sa  v 
duchu ,,Halloweenská party“.
06.12.2012 Mikulášska show
Mikulášskej  show  sa  zúčastnili  žiačky  odboru  kozmetik  a kaderník.  Témou  tejto  show  bola 
„Ľadová kráľovná", v ktorej žiačky predviedli extravagantné líčenie a účesy. Obidva odbory boli 
zastúpené aj v študentskom servise, v ktorom sa kulmovali a fúkali vlasy a lakovali nechty. 
17.12.2012 Kudlovský jarmok
Témou jubilejného Kudlovského jarmoku bol „Odpad“, v stánkoch tvorivých dielní boli ukážky 
využitia odpadu pri výrobe rôznych dekoračných výrobkov z papiera alebo plastu. Zúčastnili sa ho 
študentky odboru kaderník a kozmetik, ktoré vytvorili účesy a líčenie na tému „Zimná kráľovná“ 
a druhý model na tému „Odpad“.
15.01.2013 Spolupráca so ZŠ Dargovských hrdinov
Žiaci  ôsmeho  ročníka  sa  zúčastnili  exkurzie  v kaderníckom  a kozmetickom  salóne  v 
rámci predmetu „Výchova k umeniu“, kde získali  inšpirácie z OV na našej škole. Žiaci odboru 
kaderník im predviedli sprejovanie vlasov farebnými sprejmi, ultrazvukovú žehličku a spoločenské 
účesy. Žiaci z odboru kozmetik im predstavili prístrojovú techniku, ktorou je vybavený kozmetický 
salón, ukázali im ukážky z karnevalového i súťažného líčenia a rôzne spôsoby lakovania nechtov.
08.02.2013   135. výročie školy 
Akcie na 135. výročie školy sa zúčastnili  žiačky odboru kozmetik a kaderník.  Žiačky za odbor 
kozmetik  robili  extravagantné  a  večerné  líčenie.  Žiačky  za  odbor  kaderník  urobili  súťažné 
a spoločenské účesy. Tým sa žiaci oboch odborov aktívne podieľali na príprave módnej prehliadky, 
kde predviedli naše úspechy a pri červenom koberci vzorne reprezentovali šikovnosť našich rúk.
08. – 28.04.2013   LEONARDO DA VINCI                       
Žiačky druhého ročníka SOŠ v Jihlave z učebného odboru kaderník sa zúčastnili  odbornej stáže 
v partnerskej SOŠ v Humennom. V rámci projektu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci 
žiačky Urbanová Darina, Horníková Anna a Galandáková Kristýna v dňoch od 08. – 28.04. 2013 
získali odborné zručnosti v priestoroch kaderníckeho salóna na úseku praktického vyučovania SOŠ 
v Humennom.
18. – 20.04.2013   Mladý tvorca v Nitre 
V Nitre sa v dňoch 18. – 20. apríla konala 21. celoštátna prezentačná výstava výrobkov žiakov, 
spojená  s ponukou  rôznych  služieb  stredných  odborných  škôl  –  Mladý  tvorca. 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. Najvýznamnejšou súčasťou podujatia bola 
súťaž  „Top výrobok“, určená pre žiakov a  Cena za inováciu a  technickú tvorivosť,  určená pre 
pedagogických pracovníkov. Výstavy sme sa zúčastnili druhýkrát a získali cenu predsedu  PSK za 
najkrajší výstavný stánok.
31.05. – 01.06.2013   MDD 
Akcie k MDD sa zúčastnili žiačky odboru kozmetik a kaderník. Žiačky za odbor kozmetik robili 
líčenie karnevalových masiek. Žiačky za odbor kaderník robili účesy zo zapletených vlasov a na 
vlasy aplikovali farebné spreje. Tým sa žiaci oboch odborov aktívne podieľali na prezentácií školy 
a vzorne reprezentovali šikovnosť našich rúk.                                                                                     
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14.6.2013  Dni porozumenia - Spoločne v EÚ  krajín V4, Rimavská Sobota 
V dňoch 14.-15.6.2013 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 tretíkrát aj žiaci zo Strednej odbornej školy 
v Humennom. Na FOUR FESTE zameranom na podporu učebných a študijných odborov sa im 
mimoriadne darilo. Žiačky za odbor kozmetik súťažili v kategórií „Deň nevesty“, kde prvé miesto 
získala žiačka druhého ročníka  Andrea Haburajová.  V kaderníckej súťaži sa umiestnila žiačka 
nadstavbového štúdia  Dominika Krivjančinová,  ktorá  rovnako získala  prvé miesto v súťažnej 
téme „Kráľovná plesu“. 

   akcie PK drevárskych predmetov

september
• 7. – 8.9.2012 – Pamätný deň mesta Humenné – 695. výročie prvej písomnej zmienky 

o meste – p. Kočanová, Ing. Fedorco, Ing. Fedorcová – zabezpečili dozor v stánku PK, kde 
sa vystriedali žiaci odborov so zameraním na drevo

• príprava výrobkov na akciu a ich odpredaj
• 18.9.2012 – Bc. Matiščák, Ing. Fedorco, Ing. Fedorcová -školenie k programovaniu CNC 

strojov, firma INTYS s.r.o., ktorá dodala výukový program pre sústruženie, frézovanie, 
robotiku a technológiu obrábania

• príprava článkov z oboch akcií – na stránku školy aj do novín
• hlasovanie žiakov STROM roka 2012 – IV.DS, II.CS, III.DS, III.CS, učitelia
• hlasovanie žiakov BIOPOTRAVINA roka 

• príprava a realizácia (26.9.) rozhlasovej relácie k akcii STROM roka - čítal Kostilnik 
• beseda v triede – o pamätných dňoch septembra

október
• nové stroje pre odb. výcvik – vypaľovačka (2ks), el. lupienková pílka (výber na internete)
• 12.10. – DOD – inštalácia expozície  v triedach, vitríny v E pavilóne, príprava žiakov, 

podklady pre článok – Ing. Fedorcová, Ing. Fedorco
• úprava okolia okolo pamätníka, výsadba kvetín, kopanie, sypanie pilín
• príprava na Burzu informácií (20.11.) – zúčastnili sa ho žiaci Bangov, Duda, Kapuscinský 

– pripravili sme výstavu výrobkov, prezentáciu, infotabuľu o drevoodboroch a tiež aj 
tvorivú dielňu – vypaľovanie, vypletanie, gravírovanie a pod. – zabezpečovala Kočanová, 
Ing. Fedorcová

november
• október – november – návrh a realizácia prototypu stola do zborovne – Ing. Fedorcová, Bc. 

Matiščák
• november – príprava na decembrovú akciu – „megahviezda“
• november – vyhľadanie nového stroja – sústruh Scheppach, ktorý bude uhradený z peňazí 

krúžkov – Dizajnérsky, Človek a les, Environmentálny (časť)
• tvorba učebných textov pre programovanie CNC – vyhodnotenie projektu – Ing. Fedorcová,

december
• príprava prezentácie a prezentácia v Kysuckom Novom Meste k projektu Modernizácia 

vyučovania v drevárskych a strojárskych odboroch (4. december 2012)
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• prepracovanie, vypísanie elektronickej prihlášky projektu Zelená oáza (12.december 2012)
• prieskum trhu ohľadom CNC frézovačky – výber v školských pomôckach – Unimat

január
• práca na pracovných listoch k programovaniu CNC strojov – frézovanie a začiatok 

vyučovania v III.C, II.ND a IV.DS.
február

• elektronická prihláška na školské kolo SOČ pre ŠIOV, pre KK SOČ vypísanie tlačív
• 6. februára 2013 beseda so zástupcami DF TU Zvolen – zúčastnili sa jej žiaci končiacich 

ročníkov IV.DS a II.ND a Ing. Fedorcová
• 8. februára 2013 – účasť členov PK na slávnostnej akadémii – zabezpečenie prezentačných 

predmetov pre hostí
• 25. februára 2013 - školské kolo SOČ - zúčastnilo sa ho 11žiakov s 10 prácami v odbore č. 

10 Stavebníctvo, kartografia, geodézia
Prvé  miesto získal  žiak  štvrtého  ročníka  Martin  Kostilnik s prácou  Študentská  zostava. 
Predmetom práce bol návrh a realizácia študentskej zostavy, ktorú tvorí skriňa, pracovný stôl 
a komoda v netradičnej kombinácii dezénov materiálov biela – limetka a vnútorným vybavením 
jednotlivých častí zostavy. 
Druhé  miesto patrí   práci  Variabilita  konštrukcie  stola  pod PC,  ktorú navrhol  a  zhotovil 
Peter Kokorďák. Na treťom mieste sa umiestnila práca Stôl na stolný futbal, ktorú vypracovali 
žiaci  Dávid Bazár  a Ondrej Turík. Ostatné práce – Komody s rôznym spôsobom uzatvárania 
a vnútorným vybavením, Skrinka na zbrane, Pracovné miesto študenta, Stôl pod počítač - tiež 
zaujali a sú dôkazom toho, že pracovníci školy pri vzdelávaní žiakov odvádzajú výbornú prácu. 
Práca Zmena dizajnu výrobku, ktorej autorom je žiak tretieho ročníka Damián Duda, získala 
osobitné  ocenenie  odbornej  hodnotiacej  komisie.  V práci  sa  zaoberá  využitím  nových 
technológií,  ktoré  pomáhajú  novými  možnosťami  obrábania  zmeniť  dizajn  výrobku, 
prostredníctvom simulátora CNC frézy.
• návrh a príprava materiálov a výkresov pre súťaž Mladý tvorca – Duda Damián z III.DS – 

súprava rozkladacích stolov z masívu
• Ing. Fedorcová napísala 2 články na internetovú stránku školy – z besedy a SOČ-ky
marec
• prevzatie sústruhu a získanie dokladov o obsluhe, kontrola úplnosti dodávky
• kompletizácia dokumentácie pre súťaž Mladý tvorca v Nitre (do 25. marca) - Duda
• projekt – grafické systémy – program Shark
apríl 
• príprava relácie Apríl - mesiac lesov, relácia sa uskutočnila 15.4.2013
• príprava výrobkov k výstave Mladý tvorca v Nitre
• Grantový program pre optimistov – nadácia konta Orange – vypracovanie projektu úpravy 

okolia
máj 
• úprava okolia pavilónov – teoretické vyučovanie – sadenie kvetín, dávanie kôry,  hoblín, 

netkanej textílie v 2 rohoch priestranstva pri pamätníku, plevanie záhonov
• príprava  akcie  Deň  kreativity -  pletenie,  skladanie  modelov,  modely  na  sústruženie, 

vypaľovanie
• školské kolo súťaže v programovaní - IV.DS a III.CS – výhercovia Kokorďák, Kostilnik, 

Bazár – Mihaľov, Jacko, Nazad
jún
• príprava žiakov na školskú akciu – sústruženie – Ing. Fedorco, ktorý zabezpečil materiál, 
zacvičil žiakov na prácu na novom sústruhu
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• 7.6.  –  Deň kreativity-  Ing.  Fedorcová,  Ing.  Fedorco  a Kočanová  –  žiaci  Kapuscinský, 
Bobaľa,  Bangov,  Sukeľ,  Damián Kulan a dievčatá  z 1.B triedy – sústruženie,  vypaľovanie, 
pletenie na hrabliach a pod. 
• triedne kolo v súťaži Grafitko v III.DS a II.AS

- akcie PK strojárskych predmetov  

V tomto školskom roku 2012/2013  boli zorganizované exkurzie a súťaže: 
MOV realizovali súťaž zručnosti pre žiakov 1. ročníka.
Členovia  predmetovej  komisie  sa  podieľali  na  príprave  dňa  otvorených  dverí.  následne  Ing. 
Beňatinský zabezpečil  vozidlo, diagnostický program VAG –COM,  kde sa prezentoval učebný 
odbor autoopravár, ďalej Ing. Macko prezentoval nový študijný odbor programovanie CNC strojov. 
Návšteva firmy p. Tomčáka – skúšky alternátora a spúšťača s II. a III. ročníkom, zodpovedný Ing. 
Jaroslav Beňatinský.
Návšteva STK so žiakmi učebného odboru  autoopravár, zodpovední majstri OVY, Ing. Macko.
MOV zrealizovali exkurziu po prevádzkach, kde sa realizuje náš OVY ako sú servisy: ŠKODA, 
Renault, KIA, AB servis, v termínoch jeseň a jar.
Exkurzia na autosalón Bratislava s vybranými žiakmi
Žiaci Scigeľ Michal, Opalka Norman, Slepák Dávid z triedy III.A sa zúčastnili oblastného kola 
AUTOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013 v Košiciach,  kde  sa  umiestnili  na  prvých troch 
miestach. Scigeľ a Opalka postúpili do celoštátneho kola v Bratislave, tam Scigeľ skončil tretí 
a Opalka štvrtý a postúpili na Česko-slovenské kolo v Mladej Boleslave kde skončili na 9. a 10. 
mieste.
18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri 
tejto príležitosti samosprávny kraj po piatykrát 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.  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  žiaka SOŠ v Humennom – Michala 
Scigeľa  za  mimoriadné  úspechy  v súťaži  AUTOPRAVÁR  JUNIOR  CASTROL  2013  a za 
mimoškolskú činnosť.
Členovia PK a žiaci II.A triedy sa zúčastnili Dňa kreativity, kde pomáhali pri prezentácií odboru 
autoopravár.

-   aktivity Žiackej školskej rady

V ŽŠR pracuje 20 žiakov našej školy. Žiacka školská rada pri SOŠ Humenné vychádza nielen z 
osvedčených a už v minulosti realizovaných akcií, ale tento rok sme sa rozhodli zrealizovať aj 
niekoľko noviniek. Žiaci sa zároveň aktívne zapojili do projektov IUVENTY v rámci národného 
projektu Komprax. 
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September – Navrhnutí zástupcovia tried sa zúčastnili 1. stretnutia ŽŠR, na ktorom spolu so svojím 
predsedom a koordinátorom navrhli plán aktivít na školský rok 2012/2013. Rovnako  sa zapojili aj 
do zbierky Biela pastelka.
Október - Členovia ŽŠR sa aktívne zapojili do Dňa otvorených dverí na našej škole. Rovnako 
zrealizovali v rámci projektu Aktívne ŽŠR – rozvoj občianskej spoločnosti diskusné workshopy, 
ktoré viedli členovia RMPK z Prešova. Členovia ŽŠR  propagovali darcovstvo krvi tak, aby sa do 
Študentskej kvapky krvi zapojilo čo najviac žiakov našej školy a podarilo sa nám to celkom dobre. 
Niektorí členovia spolu s ďalšími žiakmi sa v priebehu celého školského roka zúčastňovali stretnutí 
ČK. Členky ŽŠR Buríková, Halibožeková, Buberová a Haburajová sa zúčastnili 2-dňového 
workshopu v rámci projektu Aktívne ŽŠR, kde načerpali množstvo zaujímavých nápadov o tom, 
ako aktívne pracovať v ŽŠR.
November – V rámci projektu Červené stužky členovia ŽŠR vyrobili  červené stužky, ktoré počas 
posledného novembrového týždňa rozdávali ostatným žiakom, ktorí ich nosili ako symbol toho, že 
aj my podporujeme hlavnú myšlienku tejto úžasnej kampane. Rovnako sa zapojili aj do výtvarnej 
súťaže v rámci tejto kampane. Uchaľák  alebo privítanie žiakov prvých ročníkov. Na jeho príprave 
sa podieľali okrem členov školskej rady aj žiaci tretieho ročníka. Akcia sa  konala v spoločenskej 
miestnosti na odbornom výcviku. Žiaci pripravili zábavný program pre prvákov. Rovnako sme sa 
zapojili aj do zbierky Hodina deťom, počas ktorej sme vyzbierali 119 €, ktoré sme vložili na účet 
tejto nadácie. Rovnako sme vyhlásili zbierku hračiek, školských potrieb a sladkostí pre deti  zo 
znevýhodneného prostredia, ktorým by sme takto chceli spríjemniť Mikuláša.
Február – Niektorí členovia ŽŠR účinkovali v Akadémii k 135.výročiu založenia Strednej odbornej 
školy.
Marec – Členovia ŽŠR zorganizovali anketu „Najlepší učiteľ“, do ktorej sa zapojili žiaci našej 
školy, ktorí si svojím hlasovaním zvolili zvolili najlepšieho pedagóga našej školy. Tento rok 
zvíťazila vyučujúca slovenského jazyka a literatúry a dejepisu Mgr. Nadežda Ildžová.
Apríl – Členky ŽŠR sa v spolupráci s Mgr.Tutkovou zapojili do zbierky na podporu 
lesoochranárskeho združenia Vlk. Žiačky Petra Buríková a Martina Čerevková sa zúčastnili školení 
Komprax v rámci národného projektu Iuventa. Ich projekt bol schválený a na jeho realizáciu 
získali 400€.
Máj – Žiačky Buberová a Halibožeková sa zapojili do ďalších školení Komprax v rámci národného 
projektu Iuventa, kde predložili návrh na ďalší projekt.
Jún – Členky ŽŠR pod vedením koordinátorky Mgr. Halgašovej zorganizovali Deň kreativity. 
Tento projekt chcel vyzdvihnúť myšlienku, že remeslá majú naozaj zlaté dno. Okrem propagácie 
našich odborov sme počas tohto dňa darovali krv a všetci žiaci našej školy a ďalších stredných škôl 
sa výborne zabavili.

- 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.  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:
20. 10. 2012 - 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
Spolupracovali so žiakmi ŽŠR pri akcii Červené stužky - zúčastnili sa na konferencii a  rozdávaní 
červených stužiek
RNDr. Šebáková a 12 žiakov našej školy z tried I.D, II.B, II.C a III.D sa zúčastnili územnej súťaže 
družstiev prvej pomoci SČK, kde sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Žiaci – Nimcová, Královičová, 
Sklenčárová  I.D,  Dunajová,  Brutenič,  Demský  II.B,  Hudáková,  Čerevková,  Dzurková  II.C 
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a Karchová,  Mikulová  a  Gőghová III.D sa  počas  celého  školského roka  2012/2013  pravidelne 
zúčastňovali výučbových hodín v priestoroch územného spolku Slovenského Červeného kríža na 
Kukorelliho ulici č. 60 v Humennom.

-   Výchovné poradenstvo  na škole v     školskom roku 2012/2013  

Práca v oblasti výchovného poradenstva bola zameraná na informovanie a propagovanie cieľov 
výchovno–vzdelávacej  sústavy  u žiakov,  rodičov  i  pedagógov.  Výchovné  poradenstvo  sa 
orientovalo  na  konzultácie  v oblasti  vzdelávacej  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.

Cielená pozornosť bola venovaná problémovým žiakom: neustále sa opakujú tie isté dôvody: 
slabá disciplína, odpor k autorite, veľa vymeškaných a neospravedlnených hodín, nesústredenosť, 
nepozornosť žiakov,  nedostatočná  domáca príprava  žiakov,  chýbajúca aktivita  odmietanie  plniť 
pokyny  učiteľa,  majstra  OV,  alebo  keď  plnia  tak,  so  slovným  komentárom,  žiaci  používajú, 
nevyberané  slová  a urážky  ako  na  teoretickom  vyučovaní,  tak  aj  na  odbornom  výcviku.  Pri 
pohovoroch s rodičmi zistíme, že často ani nevedia o problémoch svojich deti, príčinou problémov 
niekedy  je  aj  nepríjemná  rodinná  atmosféra.  Pribúda  žiakov  s rôznymi  dysfunkciami  najmä 
s dysgrafiou, dysortografiou, a dyslexiou. Títo žiaci prejdú celým psychologicko - diagnostickým 
vyšetrením a na základe toho majú úľavy pri hodnotení a pri  prístupe k nim počas vyučovania. 
Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní bola počas celého roka 
zabezpečovaná  prostredníctvom  CPPP  v Humennom,  s cieľom  určiť  príčiny  problémov  žiakov 
a odporučiť  správny prístup  na  ich  odstránenie  a minimalizovanie.  Vyučujúci  boli  s poruchami 
učenia, správania a odporučeniami spomínaných žiakov oboznámení.
V tomto šk. roku na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení sme mali  22 
žiakov so ŠVVP, na začiatku šk. roka, no počas školského roka pribudli ešte traja žiaci. Traja žiaci 
so ŠVVP v tomto šk. roku vykonali úspešne maturitnú skúšku, a to tak praktickú časť ako aj ústnu. 
A päť žiakov so ŠVVP úspešné ukončilo školu záverečnou skúškou.  
V prvom ročníku sme mali: 10 žiakov so ŠVVP
V druhom ročníku: 3 žiakov
V treťom ročníku : 5 žiakov
V štvrtom ročníku : 1 žiaka
V nadstavbovom štúdiu prvého ročníka :1 žiak
V nadstavbovom štúdiu druhého ročníka: 2 žiakov
     Aj v tomto škôl. 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 
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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 zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej  republiky  č.  291/2004  Z.z.,  ktorou  sa  určujú  podrobnosti  o  spôsobe  ustanovenia 
orgánov  školskej  samosprávy,  o  ich  zložení,  o  ich  organizačnom  a  finančnom  zabezpečení  s 
pôsobnosťou  v  rámci  školy,  pri  ktorom  je  zriadená.  Rada  školy  je  iniciatívnym  a  poradným 
samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 
pedagogických  zamestnancov  a  ostatných  zamestnancov  v  oblasti  výchovy a  vzdelávania.  Plní 
funkciu  verejnej  kontroly,  posudzuje  a  vyjadruje  sa  k  činnosti  školy,  z  pohľadu  školskej 
problematiky.   
Rada školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné, sa v školskom roku 2012/2013 zišla celkom na 
piatich  zasadnutiach a to 19.06.2012, 14.09.2012, 22.11.2012, 14.03.2013 a 26.06.2013. Členmi 
rady školy sú: 
1.Mgr. Nadežda Ildžová - predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov školy
2.Mgr. Ľubica Švidraňová - zástupca pedagogických zamestnancov školy
3. Mária Vataščinová - zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
4. Ing. Jaroslav Sukeľ - zástupca rodičov
5. Ing. Ján Gombita - zástupca rodičov
6. Ľuba Švandrlíková – zástupca rodičov
7.Ing. Karol Lacko, PhD. - zástupca zriaďovateľa
8. Mgr. Jaroslav Gnip - zástupca zriaďovateľa
9. PhDr. Jana Vaľová - zástupca VÚC
10. MVDr. Ferko - zástupca zriaďovateľa
11. Andrea Karchová – zástupca žiakov školy 

Prvé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 19. 06. 2012
Na  prvom  ustanovujúcom  zasadnutí  rady  školy  riaditeľka  školy  RNDr.  Oľga  Skysľaková 
predstavila  zvolených  a delegovaných  členov  rady  školy  a zároveň  prítomných  oboznámila 
s funkciou rady školy a jej zložením na našom type školy. Zároveň viedla voľby predsedu Rady 
školy pri SOŠ obchodu a služieb. Tajným hlasovaním 6 prítomných členov/piati sa ospravedlnili/ 
bola  za  predsedu  zvolená  Mgr.  Nadežda  Ildžová,  ktorá  získala  6  hlasov.  Rriaditeľka  školy 
odovzdala  novozvolenej  predsedníčke  rady  školy  dokumentáciu  z  volieb  a kópiu  dekrétu  o 
delegovaní  zástupcov zriaďovateľa  do rady školy.  V diskusii  sa  jednotliví  členovia  predstavili. 
Predsedníčka  predniesla návrh Štatútu Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb Humenné, ktorý bol 
vypracovaný  v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  a v školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického pokynu PSK. Členovia RŠ 
súhlasili so Štatútom RŠ, ktorý nadobudol účinnosť týmto dňom. 
Druhé zasadnutie RŠ sa konalo dňa 14. 09. 2012.
 Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s programom 
zasadnutia.

      Ing. Mária Hirjáková, zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie, podrobne informovala 
členov RŠ o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 2011/2012, 
pričom poukázala na dosiahnuté študijné výsledky našich žiakov a na ich výborné umiestnenie na 
rôznych súťažiach. Ďalej referovala o výsledkoch maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012.
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Ing. Katarína Dzuracká, zástupkyňa pre odborný výcvik, informovala členov RŠ o pedagogicko-
organizačnom  a materiálnom  zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho  procesu  na  teoretickom 
a praktickom vyučovaní. 
RNDr.  Oľga  Skysľaková  predložila  členom RŠ na  prerokovanie  doplnený  ŠVP a  to z dôvodu 
zavedenia  nových  študijných  odborov  na  SOŠ:  kozmetička  a vizážistka,  sociálno-výchovný 
pracovník, podnikanie v remeslách a službách.              
Ing.  Katarína  Dzuracká  predložila  členom RŠ Plán  práce  školy  na  šk.r.  2012/2013,  v  ktorom 
poukázala na rôzne plánované akcie a podujatia našej školy s cieľom získať v budúcnosti čo najviac 
žiakov. Ďalej uviedla, že je plánovaná ďalšia úprava objektov podľa finančných možností školy.   
Mgr.  Nadežda  Ildžová  informovala  členov  RŠ  o štrajku  pedagogických  a nepedagogických 
zamestnancov SOŠ, pričom uviedla, že ako predsedníčka RŠ dňa 4.9.2012 obdržala od OZPŠaV pri 
SOŠ  oznámenie  o vyhlásení  štrajku,  o jeho  začatí.  Následne  RŠ  zaslala  podporné  stanovisko 
k vyhlásenému štrajku. Štrajk sa uskutočnil dňa 13.9.2012. Na SOŠ sa na štrajku zúčastnilo 83% 
zamestnancov.  RNDr.  Oľga  Skysľaková  podala  členom  RŠ  podrobnú  informáciu  o výsledku 
finančnej kontroly na SOŠ a opatreniach z nej vyplývajúcich.  
Tretie zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 22.11.2012 
Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s programom 
zasadnutia.
Ekonómka SOŠ Eva Gáborová podala informáciu o hospodárení školy v roku 2012. V závere sa 
vyjadrila,  že  aj  napriek  vysokým  nákladom  na  opravy  a údržbu  objektov  škol,y  výsledok 
hospodárenia subjektu je zisk z hospodárskej činnosti.       

      Predsedníčka Žiackej školskej rady, žiačka III.D Andrea Karchová, predniesla správu o činnosti 
ŽŠR  v období  od septembra  2012 do novembra  2012.  V ŽŠR pracuje  20 žiakov našej  školy. 
Organizuje  rôzne  projekty,  súťaže,  zapája  sa  do  darcovstva  krvi,  do  zbierky  Hodina  deťom a 
do iných podujatí.

      Predsedníčka  ZO OZPŠaV Mgr.  Ivana Halgašová dňa 16.  11.  2012 doručila  RŠ oznámenie 
o vyhlásení štrajku svojich členov a zamestnancov škôl a školských zariadení v SR, ktorý sa začne 
26. 11. 2012 o 6:00 hod. Rada školy podporila tento pripravovaný štrajk.       

      Riaditeľka SOŠ  RNDr. Oľga Skysľaková   predniesla návrh na zavedenie nových odborov do  siete 
školy.  Rada  školy  súhlasila  so  zaradením  týchto  odborov  do  siete  SOŠ,  Mierová  1973/79, 
Humenné:

- 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby – trojročný učebný odbor    
- 3765 M technika a prevádzka dopravy – štvorročný študijný odbor
- 8269 M tvorba nábytku a interiéru – štvorročný študijný odbor

  Riaditeľka SOŠ  RNDr. Oľga Skysľaková  informovala členov Rady školy o príprave osláv 135. 
výročia založenia školy, ktoré sa uskutočnili 8. februára 2013 v MKaSS v Humennom. Členovia 
prijali jej pozvanie.
Štvrté zasadnutie RŠ sa konalo dňa 14.03.2013
Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s programom 
zasadnutia.
Ekonómka SOŠ Eva Gáborová podala správu o hospodárení školy v roku 2012. 
Predsedníčka Žiackej školskej rady,  žiačka III.D Andrea Karchová, predniesla správu o činnosti 
ŽŠR  v školskom roku 2012/2013 V ŽŠR pracuje 20 žiakov našej školy. Organizuje rôzne projekty, 
súťaže, zapája sa do darcovstva krvi, do zbierky Hodina deťom a do iných podujatí.
Riaditeľka SOŠ RNDr. Oľga Skysľaková predložila RŠ kritériá pre prijatie žiakov v školskom roku 
2013/2014 a návrh na počet žiakov do tried prvého ročníka.
Zasadnutia sa zúčastnili  6 členovia RŠ a tí vyjadrili  súhlas s danými kritériami a s počtom tried 
jednohlasne. /Kritéria a počty žiakov tvoria prílohu správy./
Piate zasadnutie RŠ sa konalo 26.06.2013
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Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s programom 
zasadnutia.
Riaditeľka  školy RNDr.  O.  Skysľaková  zhodnotila  priebeh a výsledky prijímacieho konania  na 
školský rok 2013/2014. Skonštatovala, že otvárame 3 triedy prvého ročníka. Dve triedy v učebnom 
odbore autoopravár,  hostinský, cukrár a kaderník a jednu triedu v študijnom odbore kozmetička 
a vizážistka, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a sociálno-výchovný pracovník.
Ing. Mária Hirjaková, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, podala správu o MS v školskom roku 
2012/2013. 
Predsedníčka ŽŠR Andrea Karchová predniesla správu o činnosti ŽŠR v školskom roku 2012/2013. 
Žiaci  účinkovali  v programe  pri  príležitosti  135.  výročia  založenia  našej  školy,  zorganizovali 
anketu o najlepšieho učiteľa, zapojili sa do zbierky na podporu lesoochranárskeho združenia VLK, 
zapojili  sa do ďalších školení Komprax v rámci  národného projektu Iuventa,  zorganizovali  Deň 
kreativity.
Ing.  Katarína  Dzuracká,  zástupkyňa  pre  odborný  výcvik,  oboznámila  členov  RŠ  s výsledkami 
záverečných skúšok . 
Rada školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami 
t. j. nehospodárila so žiadnym rozpočtom. Zo všetkých zasadnutí je vyhotovená zápisnica. Na 4 
zasadnutiach RŠ bola prítomná riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková a jej zástupkyne, ktoré 
predkladali správy a informácie podľa požiadaviek Rady školy.

- správa o     činnosti Rady rodičov   

Cieľom  Rady  rodičov  pri  SOŠ  je  v spolupráci  s vedením  školy  a  pedagogickými 
pracovníkmi školy zabezpečovať  kvalitnú výchovu a vzdelávanie  žiakov  na princípe humanizmu, 
vlastenectva,  demokracie.  Rodičia  vo  vzťahu  ku  škole  musia  mať  kompetencie  vo  výchove 
a vzdelávaní, pretože majú hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. 

Rada rodičov podporuje úsilie vedenia školy vo výchovno-vzdelávacom procese tým, že sa 
rodičia zúčastňujú na riešení výchovných problémov,  na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi 
a negatívnymi metódami vo výchove. 

Spolupracuje  s pedagogickými  pracovníkmi,  výchovnou  poradkyňou,  koordinátormi  pre 
výchovu  k manželstvu  a rodičovstvu,  pre  environmentálnu  výchovu,  pri  výchove  a vzdelávaní, 
podporuje duševný a telesný vývin žiakov. Podporuje aj krúžkovú činnosť a mimoškolské akcie 
organizované  SOŠ.  Rada  rodičov  pomáha  zabezpečovať  aj  technické  vybavenie  školského 
zariadenia  vyhľadávaním  vhodných  sponzorov aj z Rady rodičov.

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 
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Projektu sa zúčastnia  SOŠ 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. 

6. Projekt  Pangea – celoeurópskej matematickej olympiády. Hlavným cieľom olympiády bolo 
zvýšiť  záujem  študentov  o matematiku,  zdokonaliť  ich  logické  myslenie  a zjednotiť  študentov 
v názore, že matematika je zábavná – „matematika spája“ a úlohy sa dajú vyriešiť prostredníctvom 
logického myslenia.

7. Projekt: Knižnica školy – naša literárna pokladnica. Projekt je zameraný na oživenie školskej 
knižnice  elektronizáciou, prostredníctvom aplikácie informačno-komunikačných technológií (IKT) 
a internetizácie knižnice tak, aby sa skvalitnili knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým 
zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

V školskom roku 2012/2013 sa na SOŠ 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 40 počítačov
- na praktickom vyučovaní má každý odbor svoje pracovisko, šatňu a odbornú učebňu
- zriadila sa nová učebňa pre gastro odbory s 10 počítačmi
- 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

- v piatich učebniach sa vymenili  klasické tabule za nové keramické 
- opravili a vymaľovali sme oplotenie školy od hlavnej cesty
- zrealizovala sa obnova fasády na pavilóne E
- upravili sa stolárske dielne a autoopravárska dielňa
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- 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
- zrealizovala 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 1.090.543,00 €
Príjmy z vlastných zdrojov  - škola    117.318,59 €
za:

• nájom      82.597,62 €
• služby s nájmom       16.785,76 €
• zákazky a  produktívne práce                                               16.910,77 €
• úroky                                                                                                 1.024,44 €

Príjmy z finančných darov                                                                                14.465,00 €
Príjmy z projektu – Leonardo da Vinci                                                               3.849,96 €

Príjmy spolu                                                                                                             1.226.176,55 €  

b. Výdavky

• mzdy  615.038,25 €
• poistné a príspevok zamestnávateľa 232.968,94 € 
• bežné transfery   10.793,26 €
• výdavky na tovary a služby              461.272,09 €
z toho:

o cestovné      2.736,44 €
o energie  156.452,35 €
o materiál    70.794,81 €
o dopravné      1.753,20 €
o opravy a údržba  112.684,72 €
o ostatné služby  116.850,57 €

Výdavky celkom:                                                                                                      1.320.072,54 €  

c. Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov PSK neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Dňa 
10.12.2012 bol udelený súhlas listom číslo 139/2012/ODDIVS-002 na obstaranie investičnej akcie 
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financovanej z vlastných zdrojov – kúpa motorového vozidla vo výške 19.200,- €, ktorá musí byť 
ukončená v januári  2013. Dňa 08.01.2013 bola  udelená úprava súhlasu na začatie  obstarávania 
predmetnej akcie vo výške  22.624,- €.  Po uskutočnenom verejnom obstarávaní koncom januára 
škola  kúpila úžitkové motorové vozidlo Renault  s doplnkami a príslušenstvom v celkovej  výške 
22.620,- €.

d. Vzdelávacie poukazy 

Príjem vzdelávacie poukazy                  9.222,00 €
Čerpanie                                                                                                           9.222,00 €    

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                                                               14.465,- €

 Finančné dary na základe darovacej zmluvy:

- Materiálno  –  technické  zabezpečenie  študijného odboru  spoločné  stravovanie  v celkovej 
hodnote 4.808,16 €

- Materiálno – technické zabezpečenie učebného odboru cukrár v celkovej hodnote 1.300,00 
€

- Materiálno  –  technické  zabezpečenie  študijného  odboru  operátor  drev.  a náb.  výroby 
v celkovej  hodnote 259,93 € 

- Materiálno  –  technické  zabezpečenie  študijného  odboru  vlasová  kozmetika  v celkovej 
hodnote 429,00 €

- Počítače pre praktické vyučovanie v celkovej hodnote 2.267,91 €
- Počítače pre teoretické vyučovanie v celkovej hodnote 5.400,00 €

f. Projekt

Škola získala dotáciu z EÚ na financovanie odborného vzdelávania a prípravy programu Leonardo 
da Vinci  vo výške  3.849,96 €

Z tejto sumy boli hradené náklady spojené s programom, a to:
- Cestovné v celkovej hodnote 136,40 €
- Nákup PHM v celkovej hodnote 33,26 €
- Ostatné služby (vreckové, ubytovanie, strava) v celkovej hodnote 3.281,90 €
- Poistenie a poplatky v celkovej hodnote 78,40 €
- Spoločensko – kultúrna príprava účastníkov projektu v celkovej výške 320,00 €

- 30 -



n) Cieľ  ktorý  si  škola  určila  v koncepčnom  zámere  rozvoja  školy  na  školský  rok 
2012/2013, 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, finančnej gramotnosti

- venovať  osobitnú  pozornosť  žiakom  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 života 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
• pre absolventov učebných odborov možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu
• prístup k informačným technológiám, zapojenie sa do projektov 
• ďalšie vzdelávanie žiakov a ostatných záujemcov /rekvalifikačné kurzy, vodičský kurz/
• krúžková činnosť, SOČ,  športové súťaže, mimoškolská činnosť
• zabezpečenie odborného výcviku vo vlastných a zmluvných zariadeniach 
• záujem podnikateľských subjektov o absolventov odboru
• nízke % nezamestnanosti našich absolventov
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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 na trhu práce bola priemerná. Podľa našich informácií 7 absolventov pokračuje 
v štúdiu na VŠ, 48 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 90 absolventov našlo uplatnenie 
v praxi, 39 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 9 žiačiek je na materskej dovolenke.

V Humennom  10.09.2013

Spracovala:  Ing. Mária Hirjáková, zástupkyňa riaditeľky  SOŠ Humenné
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