
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH  
A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2013/2014

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  predmety/

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

Hlavná majsterka odbornej výchovy:
                                               Mgr. Monika Harvanová

Vedúca ekonomického úseku:
Bc. Eva Gáborová

Predseda Rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová
Členovia Rady školy: Ing.  Karol  Lacko  PhD.,  Mgr.  Jaroslav  Gnip,  Jozef  Fedorko,  Ing. 

Michal  Druga,  Mgr.  Ľubica  Švidraňová,  Mária  Vataščinová,  Ľuba 
Švandrlíková, Ing. Jaroslav Sukeľ, Jozef Firda, Andrea Karchová

Predseda Rady rodičov: Ing. Jaroslav Sukeľ
Predseda Rady žiakov: Martina Čerevková  /III.C/ 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP

K 15.09.2013 študovalo na  škole  431 žiakov,  z toho 258 žiakov denného štúdia  a   173 žiakov 
nadstavbového štúdia, z ktorých 30 malo externú formu štúdia. Z celkového počtu žiakov bolo 29 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
K  30.06.2013 ukončilo školský rok 401 žiakov, z toho 255 žiakov denného štúdia a 146  žiakov 
nadstavbového štúdia. 
Počas školského roka pristúpili 8 žiaci (prestúpili z iných škôl), 11 žiakov prerušilo štúdium, 3 žiaci 
prestúpil na inú školu, 28 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných dôvodov. 

- 1 -



c) Údaje o počtoch a  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 79  žiakov z  9. ročníka, 7  žiaci prestúpili do I. ročníka z iných škôl. 
Boli otvorené 2 triedy učebných odborov, 1 trieda študijných odborov. 
Do  I.  ročníka  nadstavbového  štúdia  sa  zapísalo  90  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 255 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2013/2014
- prospelo s vyznamenaním 45 žiakov (17,65 %)
- prospelo veľmi dobre 67 žiakov (26,27 %)
- prospelo 141 žiakov (55,29 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 2 žiaci  (0,78 %)
- neklasifikovaní 0 (0,00 %)

Celkový študijný priemer je 2,22. /I. ročník – 2,10, II. ročník – 1,80, III. ročník –2,25, IV. ročník – 
2,48./  Najlepší  prospech dosiahli  triedy  II.DS –  sociálno-výchovný pracovník  (1,39),  III.AC – 
cukrár (1,54) a I.CS – sociálno-výchovný pracovník (1,59). Najhorší prospech bol v triedach III.AS 
– stolár (3,20) a IV.DS – ODNV  (3,07). 

Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas. SP 
2

SP 
3

SP
4

I.A 2487 H 01 12 2,46 2 2 8 0 0 1 2 0
I.AC 2964 H  9 2,37 1 2 6 0 0 0 0 0
I.AH 6489 H  8 2,04 3 1 4 0 0 0 2 0
I.B 6456 H  21 1,96 3 8 10 0 0 0 0 0
I.C 6362 M 16 1,92 1 7 8 0 0 0 0 0
I.CS 7661 M 8 1,59 3 4 1 0 0 0 0 0
I.CD 3341 K  6 2,42 0 2 4 0 0 0 0 0
II.A 2487 H 01 18 2,70 1 2 15 0 0 3 1 2
II.B 6456 H  17 2,31 2 4 11 0 0 0 3 0
II.C 6489 H  15 2,61 0 4 11 0 0 0 0 2
II.CS 2964 H  9 2,59 0 1 8 0 0 0 0 1
II.D 6362 M 16 1,84 6 4 6 0 0 0 2 0
II.DS 7661 M 9 1,39 3 4 2 0 0 0 0 0
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III.A 2487 2 01 13 2,46 1 5 7 0 0 2 0 0
III.AC 2964 2  7 1,54 3 3 1 0 0 0 0 0
III.AS 3355 2  5 3,20 0 0 5 0 0 2 0 0
III.B 6456 2  18 1,94 5 6 7 0 0 0 0 0
III.BS 6489 2  9 2,22 4 0 5 0 0 0 0 0
III.C 6446 4  10 1,75 3 3 4 0 0 0 0 0
III.CS 3341 4  5 2,64 1 0 4 0 0 0 1 0
IV.D 6446 4  10 1,90 3 4 3 0 0 0 1 0
IV.DS 3341 4  14 3,07 0 1 11 2 0 0 1 3

SPOLU 255 2,22 45 67 141 2 0 8 13 8

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium

Z celkového počtu 146 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2013/2014
- prospelo s vyznamenaním 19 žiakov (13,01 %)
- prospelo veľmi dobre 26 žiakov (17,80%)
- prospelo 94 žiakov (64,38 %)
- neprospelo (z viac predmetov) 7 žiakov (2,17 %)
- neklasifikovaní 0   (0,00% )
Celkový študijný priemer je 2,42. / I. ročník NŠ – 2,65,  II. ročník NŠ –2,17/
Najlepší  prospech  dosiahli  triedy  II.NV  –  vlasová  kozmetika  (1,60)  a I.NP  –  podnikanie 
v remeslách a službách (1,74). Najhorší prospech bol v triedach II.MS – strojárstvo a I.ND – 
drevárska a  nábytkárska výroba (3,04).

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech

PV PVD P N Neklas.

I.K 6421 L 11 2,99 0 0 11 0 0
I.KD 3347 L 6 2,87 0 0 6 0 0
I.L 6426 L 14 2,25 2 2 10 0 0
I.M 2414 L 01 15 2,95 1 1 9 4 0
I.NP 6403 L 15 1,79 6 2 7 0 0
I.ND 3347 L 6 3,04 0 0 6 0 0
II.K 6421 L 23 2,57 1 2 20 0 0
II.L 6426 L 13 2,04 4 4 4 1 0
II.MS 2414 L 01 15 3,30 0 0 13 2 0
II.MP 6403 L 9 1,78 1 4 4 0 0
II.NV 6426 L 8 1,60 2 5 1 0 0
II.NP 6403 L 11 1,74 2 6 3 0 0

SPOLU 146 2,42 19 26 94 7 0

e.3) Maturitné skúšky

- 3 -



EČ a  PFIČ MS zo SJL sa konala 18. marca 2014, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 19. 
marca  2014.  PČOZ  v dňoch  od  31.  marca  2014  do  02.  apríla  2014,  TČOZ  v dňoch  26.5.- 
30.5.2014. Z celkového počtu 104 maturantov úspešne zmaturovalo 97 žiakov. Jeden žiak bude 
maturovať v náhradnom termíne vo februári, štyria žiaci zanechali štúdium a dvaja žiaci neukončili 
záverečný ročník.  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 Úrov
eň

Poč
et

PFEČ 
priem
er

PFE
Č 
poče
t

PFIČ 
priem
er

PFI
Č 
poč
et

1 2 3 4 5
 

Priem
er

Poč
et

ANJ B1 47 64,441
% 47 45,21

% 47 1
2 7 1

4
1
4 2,64 47

NEJ B1 20 49,41
% 20 41,25

% 20 2 5 5 8 2,95 20

RUJ B1 30 67,33
% 30 36,00

% 30 5 8 1
3 4 2,53 30

SJL 97 68,56
% 97 55,23

% 97 3
3

4
1

2
3 1,90 97

TČOZ 97 1
9

3
2

3
2

1
4 2,42 97

PČOZ 97 2
9

3
5

2
5 8 2,12 97

e.4) Záverečné skúšky

ZS sa konali v dňoch 16.-21. júna 2014. Zúčastnilo sa ich 52 žiakov v piatich učebných odboroch. 
S vyznamenaním  prospelo  16  žiakov,  veľmi  dobre  prospelo  10  žiakov,  prospelo  26  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 13 3 1 9 0 2,33
cukrár 2964 2 7 2 2 3 0 1,76
kaderník 6456 2 18 6 7 5 0 1,85
hostinský 6489 2 9 5 0 4 0 1,81
stolár 3355 2 5 0 0 5 0 2,93
SPOLU  52 16 10 26 0 2,14
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e.5) Dochádzka - denné štúdium

Dochádzka  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je o niečo lepšia. Priemerný počet 
vymeškaných  hodín  na  žiaka  bol  v  2.  polroku  školského  roku  90,18  ospravedlnených  a  6,47 
neospravedlnených  hodín.  Najlepšie  triedy  v  dochádzke  boli  III.AC  –  cukrár  (34,29),  III.A 
autoopravár (44,69) a I.CD – ODNV (45,17). Najhoršie triedy v dochádzke boli II.B – kaderník 
(144,06), II.D – kozmetička a vizážistka (141,88) a III.CS – ODNV (141,60). Príčinami veľkého 
počtu vymeškaných hodín boli zdravotné problémy, kúpeľná liečba, ale aj benevolencia lekárov pri 
vydávaní PN. Problematike dochádzky sa venovalo veľa času na pedagogických radách, triednych 
aktívoch a triednických hodinách.  Rezervy sú v spolupráci rodiny a školy.

Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod.

Zam. 
na 
žiaka

Osprave
dlnené

Ospr. 
na 
žiaka

Neosprav
edlnené

Neosp. 
na 
žiaka

I.A 2487 H 01 12 973 81,08 864 72,00 109 9,08
I.AC 2964 H  9 484 53,78 484 53,78 0 0,00
I.AH 6489 H  8 898 112,25 825 103,13 73 9,13
I.B 6456 H  21 1906 90,76 1906 90,76 0 0,00
I.C 6362 M 16 1635 102,19 1628 101,75 7 0,44
I.CS 7661 M 8 587 73,38 582 72,75 5 0,63
I.CD 3341 K  6 271 45,17 258 43,00 13 2,17
II.A 2487 H 01 18 1736 96,44 1523 84,61 213 11,83
II.B 6456 H  17 2449 144,06 2353 138,41 96 5,65
II.C 6489 H  15 1763 117,53 1509 100,60 254 16,93
II.CS 2964 H  9 885 98,33 641 71,22 244 27,11
II.D 6362 M 16 2270 141,88 2000 125,00 270 16,88
II.DS 7661 M 9 1188 132,00 1182 131,33 6 0,67
III.A 2487 2 01 13 581 44,69 537 41,31 44 3,38
III.AC 2964 2  7 240 34,29 240 34,29 0 0,00
III.AS 3355 2  5 480 96,00 456 91,20 24 4,80
III.B 6456 2  18 1568 87,11 1568 87,11 0 0,00
III.BS 6489 2  9 755 83,89 751 83,44 4 0,44
III.C 6446 4  10 1106 110,60 1106 110,60 0 0,00
III.CS 3341 4  5 708 141,60 686 137,20 22 4,40
IV.D 6446 4  10 1301 130,10 1270 127,00 31 3,10
IV.DS 3341 4  14 863 61,64 628 44,86 235 16,79

SPOLU  255 24 647 96,65 22 997 90,18 1 650 6,47

- 5 -



e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium

Priemerný  počet  vymeškaných hodín  na žiaka  v 2.  polroku školského roku 2013/14 bol  37,65 
ospravedlnených  a  11,14  neospravedlnených  hodín.  Najlepšie  triedy  v  dochádzke  boli  II.NP – 
podnikanie  v remeslách  a  službách  (10,18),  II.MS  –  strojárstvo  (29,07).  Najhoršie  triedy 
v dochádzke boli I.K – spoločné stravovanie  (134,45) a I.KD – drevárska a nábytkárska výroba 
(111,83).

Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod.

Zam. 
na 
žiaka

Osprave 
dlnené

Ospr. 
na 
žiaka

Neospra 
vedlnené

Neosp. 
na 
žiaka

I.K 6421 L 11 1479 134,45 1370 124,55 109 9,91
I.KD 3347 L 6 671 111,83 470 78,33 201 33,50
I.L 6426 L 14 1121 80,07 1044 74,57 77 5,50
I.M 2414 L 01 15 436 29,07 436 29,07 0 0,00
I.NP 6403 L 15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I.ND 3347 L 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II.K 6421 L 23 917 39,87 810 35,22 107 4,65
II.L 6426 L 13 633 48,69 633 48,69 0 0,00
II.MS 2414 L 01 15 1346 89,73 213 14,20 1133 75,53
II.MP 6403 L 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II.NV 6426 L 8 409 51,13 409 51,13 0 0,00
II.NP 6403 L 11 112 10,18 112 10,18 0 0,00

SPOLU 146 7 124 48,79 5 497 37,65 1 627 11,14

e.7) Správanie - denné štúdium

V správaní bolo riešených množstvo rôznych výchovných problémov.  Vzniknuté problémy riešili 
triedni učitelia v spolupráci s rodičmi, výchovnou poradkyňou a vedením školy.  Za porušovanie 
vnútorného poriadku školy,  za vážne a opakované porušovanie vnútorného poriadku školy bolo 
správanie 28 žiakov hodnotené 2. stupňom, 13 žiakov hodnotené 3. stupňom a 8 žiakov hodnotené 
4. stupňom. Podmienečne vylúčená so skúšobnou dobou 6 mesiacov bola 1 žiačka a traja žiaci boli 
vylúčení zo štúdia. Riaditeľka školy udelila 28 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, 
vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 69 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
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kód  odbor – zameranie číslo učebného plánu
 4 – ročné študijné s maturitou

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

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

V školskom roku 2013/2014 bolo v SOŠ Humenné zamestnaných 62 zamestnancov, z toho 44 
pedagogických  zamestnancov  (2  na  MD,  resp.  RP,  1  vo  výkone  verejnej  funkcie)  a  18 
nepedagogických zamestnancov. 

zamestnanci počet muži ženy
pedagogickí, z toho 44 7 37
   učitelia SŠ 29 5 29
   majstri odbornej výchovy 15 2 13
nepedagogickí, z toho 18 6 12
   administratívni zamestnanci  6 1 5
   robotnícke profesie 12 5 7
Spolu 62 13 49

Plnenie kvalifikačných predpokladov

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

2. 
atest.

ped. 
vzdel.

   učitelia SŠ - - 1 3 14 11 14 11 29
   majstri OV - 6 9 - - - - - 15
Spolu - 6 10 3 14 11 14 11 44

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
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- Dňa 15. 05. 2014 Mgr. Monika Harvanová vykonala prvú atestáciu na MPC v Prešove podľa § 50 
zákona  č.  317/2009  Z.z.  o  pedagogických  zamestnancoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 
zákonov. Názov atestačnej práce: „Využitie aktivizujúcich vyučovacích metód v predmete odborný 
výcvik“.
- Bc. Simona Sakáčová absolvovala adaptačné vzdelávanie. Dňa 20. 06. 2014 vzdelávanie úspešne 
ukončila otvorenou hodinou a záverečným pohovorom.
- Ing. Fedorcová vo februári 2014 úspešne urobila II. atestáciu na tému Tvorba pracovných listov v 
predmete grafické systémy a 21. mája 2014 ukončila vzdelávanie.
- Ing. Buríková vo februári 2014 úspešne urobila II. atestáciu na tému Tvorba didaktických 
pomôcok v odbornom predmete stolovanie.
Ing. Tomčáková sa 7. 11. 2013 zúčastnila školenia o novele zákona o verejnom obstarávaní.
 Ing. Petrovčinová sa v dňoch 13. a 14. 11. 2013 zúčastnila kurzu „Vyrezávanie ovocia a zeleniny“ 
v Michalovciach.
V tomto školskom roku ukončili kontinuálne vzdelávanie: PaedDr. Nadzamová, PhDr. Kudzejová a 
Mgr. Kolesárová.
Mgr. Halgašová a PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia v anglickom jazyku pod názvom „Mini 
seminár OXFORD“.

Kreditné vzdelávanie:
• Mgr.Vician  získal  10.4.2014  osvedčenie  a 8  kreditov  ukončením  aktualizačného 

vzdelávania aSc system  (Applied Software Consultants, Bratislava): Využívanie školského 
informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese a 8.6.2014 získal 14 kreditov za 
E-learning.

• Bc.  Kovalčinová  a  Bc.  Vojtková  absolvovali  aktualizačné  vzdelávanie  „Obsluha 
interaktívnej tabule“ v Košiciach a získali 14 kreditov a „Využívanie IKT vo vyučovacích 
predmetoch“ v Prešove a získali 25 kreditov.

• PhDr. Zuzana Kudzejová a Mgr. Ľubica Švidraňová absolvovali aktualizačné vzdelávanie 
vo „Využívaní IKT vo vyučovacích predmetoch“ a získali po 12 kreditov.

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

V školskom roku 2013/2014 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.  Mgr.  Tutková  obnovila  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.  Mgr.  Puškárová 
obnovila nástenku o zdravom životnom štýle s názvom Zdravie je v     tvojich rukách  .

• Hlasovanie o     Strom roka 2013  
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Aj v tomto školskom roku Ing. Fedorcová  a Mgr. Tutková vyzvali žiakov aj kolegov, aby 
hlasovali  o Strom  roka  2013.  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. 
Hlasovať za svoj strom mohol každý, prostredníctvom SMS správy (na č. 7773, v tvare: 
STROM medzera a číslo stromu od 1-12),  hlasovacieho lístka,  poštou alebo priamo na 
mailovu adresu organizácie Ekopolis.

• K tejto téme sme pripravili  aj  reláciu do školského rozhlasu, a to 19. septembra 2013. 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 350 ročný dub lesný 
z Kremnice.  Bude súčasne reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Tento 
strom získal finančné prostriedky na odborné ošetrenie.

• Kurz na ochranu človeka  a     zdravia  
30.  septembra  2013   RNDr.  Šebáková  na  stanovišti  s názvom  Ekologická  výchova 
prehlbovala vedomosti žiakov o tejto problematike. Žiaci poznávali rastliny a dreviny.  

                                                                                                                                            
Október: 

• Starostlivosť o     záhon liečivých byliniek a     predzáhradku v areáli školy  . 
O skrášlenie  životného  prostredia  hneď pri  bráne  sa  aktívne  stará  pani  Ing.  Drahomíra 
Fedorcová.  Je autorkou projektu predzáhradky, ktorá pôsobí prvým dojmom pri vstupe do 
našej  školy.  Na začiatku školského roka s pomocou kolegov boli  opäť upravené záhony 
okrasných rastlín a kríkov, pričom  pribudli aj nové rastlinky. 

• Výsadba tují  
Žiaci I. C odboru ODNV pod vedením Ing. Fedorcovej vysadili mladé rastlinky tují okolo 
pamätníka v areáli školy. 

• Relácia do školského rozhlasu ku Dňu stromov  
• Týždeň zdravej výživy  

V čase od 17.10.- 21.10.2013 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. 

• Zbierka  podpisov  na  záchranu  lesov  pod  názvom  „Chráňte  lesy  spolu  s     nami“   . 
Dňa  16.10  -  17.10.2013  pomáhalo  na  námestí  v Humennom  pri  infostánku 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK každý deň osem žiakov našej školy z  tried I.L , III. B 
a III. C. Títo žiaci zbierali finančné prostriedky a podpisy na záchranu lesov a vykúpenie od 
pôvodného majiteľa s cieľom vyhlásiť čo najviac lokalít za prírodnú rezerváciu. Dá sa kúpiť 
a darovať  aj  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. 

• Prednášky pre žiakov prvého ročníka   
Dňa 29. 10. 2013 sa uskutočnili prednášky pre žiakov I.A, I.B, I.C 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.
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December:
• Projekt Zelené oázy  

Ing. Fedorcová vypracovala návrh projektu Zelené oázy, pomocou ktorého chceme zveľadiť 
vstup do areálu našej školy a poslala ho na adresu organizácie Ekopolis. Nepostúpili sme 
však do druhého kola. 

• Ochutnávka bylinkových čajov  
Žiaci I. L  pred Vianocami na hodine chémie  ochutnali čaje z nechtíka, mäty, harmančeka, 
šalvie a dozvedeli sa o priaznivých účinkoch bylinkových čajov na ľudské zdravie. 

• Využitie odpadových materiálov pri vianočnej výzdobe  
Žiaci  odborov ODNV  a VLS pod vedením svojich učiteliek vytvorili koncom decembra
množstvo  ozdôb  a vianočných  dekorácií,  ktoré  použili  na  skrášlenie  tried,  vianočných 
stromčekov  a tiež  počas  Mikulášsko-vianočnej  šou.  Využívali  prírodný materiál,  ako sú 
napríklad šišky, vetvičky a tiež starý papier, ktorý by ináč tvoril odpad.

             
Január:

• Dokumentárne filmy: Strážca divočiny a     Vlčie hory  
K poznávaniu lesov členovia našej PK prispeli aj tým, že si so žiakmi pozreli dokumentárne 
filmy o východokarpatskej prírode na hodinách biológie, chémie. Tieto dva filmy si môžu 
pozrieť žiaci aj na triednických hodinách. Filmy má k dispozícii Mgr. Tutková.

Február, marec:
• Relácia v     školskom rozhlase o     hlasovaní o     Európsky strom roka  
• Ekohra  
       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so spoločnosťou Lidl vyhlásili 

súťaž pre základné a stredné školy, do ktorej sa zapojila aj naša škola.   Cieľom „Ekohry“ je:   
prispieť  k budovaniu  ekologického  povedomia  žiakov  a zároveň  ich  motivovať 
k športovaniu. Ochrana životného prostredia a podpora športových aktivít detí patria medzi 
najdôležitejšie  výzvy  súčasnosti.   Víťazom  „Ekohry“  sa  stala  škola,  ktorá  v čase  od 
17.2.2014 – 16.3.2014 odovzdala najviac plastových fliaš prostredníctvom automatov na 
výkup vratných obalov v predajni Lidl. Do súťaže na našej škole sa zapojili skoro všetky 
triedy až na dve výnimky. Aj keď sme nevyhrali, žiaci preukázali dobrú snahu a súťaživosť. 
Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 2353 kusov plastových fliaš. 

Apríl:
 Účasť na Infostánkoch Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. 
 V dňoch 10. a 11. apríla 2014 sa naši  žiaci z viacerých tried   zapojili do programu 
na  záchranu  prirodzených  lesov,  ktorého  cieľom  je   osloviť  širokú  verejnosť.  Zbierali 
 podpisy  na  zrušenie  štátnych  dotácií  na  spaľovanie  dreva  v biomasových  zariadeniach, 
pretože v súčasnej dobe sa spaľuje takmer 4 milióny m3 dreva. V súvislosti s tým nastáva 
devastácia krajiny, pretože sa štiepkuje akákoľvek zeleň.

• Využívanie odpadových materiálov  
Svoju kreativitu pri využívaní odpadových materiálov ukázala Mgr. Jenčová, ktorá dokázala 
zo starých novín vytvoriť nádherné dekoračné predmety, ktoré boli použité aj na výstavu 
Mladý tvorca v Nitre. Použila pritom len farby, lepidlo a vlastnú tvorivosť. 

Máj:

• Kurz na  ochranu  života a     zdravia  pre žiakov tretieho ročníka  . 
             Dňa 27. 5. 2014  v spolupráci s aktivistom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Východné 

Karpaty V. Bartuš oboznámil žiakov tretieho ročníka s činnosťou organizácie, jej aktivitami 
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a ochranou životného prostredia.

Jún:
• Starostlivosť o     okrasnú zeleň  

Pani Ing. Fedorcová sa aj v júni naďalej starala o okrasnú zeleň pri vstupe do areálu našej 
školy. Zabezpečila polievanie rastlín a odstraňovala staré časti byliniek.             

• Rozvoj čitateľskej gramotnosti  
V rámci hodín chémie sa žiaci tried II. B, II. C, III. A a I. B venovali v posledných dňoch 
školského roka čítaniu referátov, ktoré si buď pripravili sami, alebo im ich pripravila Mgr. 
Tutková. Išlo hlavne o tieto témy: problematika kyslých dažďov, skleníkový efekt, 
ohrozovanie vody, odpad- surovina budúcnosti, ekológia v chémii.

- v oblasti prevenci  e drogovej závislosti a iných sociálno – patologických  javov  

V školskom roku  2013/2014  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   PaedDr.  Dana Balková  zhotovila   v pavilóne „B“ dvoje  nástenných novín 
zameraných na túto problematiku, z ktorých jedna bola zameraná na tému „STOP DROGÁM“ 
hlavne  nelegálnym   a druhá  na  tému  „INÉ  SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ  JAVY“,   ako  sú 
vandalizmus,  záškoláctvo,  týranie  detí,  šikanovanie,  násilie,  rasizmus,  xenofóbia, extrémizmus 
a iné.
      Prostredníctvom  triednych  učiteľov  informovala   rodičov  o činnosti  koordinátora,  o 
pripravovaných aktivitách a o možnosti podieľať sa na nich. Zároveň ich upovedomila  o možných 
sociálno-právnych postihoch v prípade užívania, distribúcie drog a iných návykových látok.
      V     októbri   bol zrealizovaný so  žiakmi  1. a  2. ročníka dotazník, cieľom ktorého bolo zistiť, do 
akej miery majú  znalosti a skúsenosti týkajúce sa problematiky závislostí na tému „Alkoholizmus 
a tabakizmus“. 
      V tom istom mesiaci prebehol prieskum medzi žiakmi  3.a 4. ročníka zameraný na identifikáciu 
javov sociálnej patológie „Šikanovanie“ na SOŠ a na verejnosti. 
      Dňa  10.októbra  2013  sa  v CVČ  Dúha  zúčastnili  naši  žiaci  na  Multimediálnom 
antidiskriminačno-motivačnom koncerte , ktorý bol zameraný na pálčivé problémy šikanovania, 
intolerancie a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahov pod názvom „BEZSVEDOMIE“. 
Dňa 17. októbra 2013  sa v našej škole uskutočnil  „Európsky deň rodiny a školy". Súčasťou 
tohto dňa  boli aj celoškolské a triede rodičovské združenia za prítomnosti všetkých vyučujúcich. 
PaedDr.  Dana  Balková vystúpila  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“.
      20. novembra sa uskutočnila rozhlasová reláciu o škodlivosti fajčenia či pasívneho fajčenia ako 
veľkého neduhu nielen medzi žiakmi, ale aj spoluobčanmi. 
      1. december je vyhlásený ako – Svetový  deň  boja proti  AIDS. Symbolom tohto dňa  sú 
Červené stužky.   Túto kampaň podporili aj žiaci našej školy  a uskutočnili viacero aktivít. Pod 
vedením Mgr. Marty Miškovej a Mgr. Vladislavy Puškárovej sme sa zapojili  do celoslovenskej 
výtvarnej súťaže „Červené stužky“, uskutočnili sa prednášky na tému HIV/AIDS, vyrobili a nosili 
červené stužky. Jednou z posledných uskutočnených aktivít bolo vytvorenie živej červenej stužky 
v  rámci  súťaže  „Živá“ červená  stužka  2013, ktorú  vyhlásilo  MŠVVa  Š  SR,  OŠÚ  v  Žiline, 
Kancelária  WHO na Slovensku a Gymnázium sv.  Františka v Žiline.  Cieľom tejto súťaže bolo 
zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS a problematiky týkajúcej sa tejto choroby. 
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     Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa 2. decembra 2013 v priestoroch našej školy 
konala  akcia  zameraná  na  danú  problematiku.  Na  pozvanie  koordinátorky  VMR,  Mgr.  Marty 
Miškovej sa na tejto akcii zúčastnili aj utečenci zo Somálska a Afganistanu. Úvodná časť programu 
bola  venovaná  kampani  Červené  stužky  a  problematike  HIV  a AIDS.  Nasledovala   beseda 
s utečencami o  poslaní a práci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Súčasťou programu 
bolo predstavenie krajín prítomných študentov a klientov  ETC (evakuačné tranzitné centrum). 
Táto akcia sa stretla u študentov s veľkým ohlasom, pretože netradičnou formou vyučovania mali 
možnosť získať informácie o problematike AIDS, príležitosť nazrieť do sveta utečencov a spoznať 
ich kultúru.
       28. 2. 2014 sa  v MaKSS v Humennom sa žiaci našej školy zúčastnili na  protidrogovom 
muzikáli pod názvom „TOMU VER!“ Hlavnou témou hry bola skutočnosť, že aj malé zaváhanie, 
alebo čin  bez  rozmyslu,  môže  ovplyvniť  celý  náš  budúci  život  a  kariéru.  Išlo  hlavne  o to,  že 
tvorcovia boli  presvedčení, že najnaliehavejší drogový problém na našich stredných školách nie sú 
samotné nelegálne drogy, ale práve legálna droga - tvrdý alkohol
      Vo februári 2014 boli všetci žiaci našej školy informovaní prostredníctvom svojich triednych 
učiteľov o téme „Symbolika extrémistických skupín.“
        V rámci „Svetového dňa bez tabaku” bola 31. 5. 2014  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 
a Gréckokatolíckou  charitou  Prešov,  prevádzka  Sociálne  centrum  Humenné  boli  zrealizované 
nasledujúce aktivity:
     Komunikácia,  asertivita  a  empatia  pre  1.  a 2.  roč.  dňa  19.  9.  2014,  zamerané  na  rozvoj 
komunikačných schopností, čo je dôležité pre živnostníkov v remeslách.
     Začiatok školského roku bol zameraný na adaptačný proces a efektívne učenie v prvom ročníku 
29.10.2014. Vzhľadom na špecifickú situáciu v I.A bola táto téma špeciálne pre nich vysvetľovaná 
obsiahlejšie a pomalšie v termínoch 29.19.2014 a 25.11.2014.
     V dňoch 5.12.2014 a 23.1.2014 boli zrealizované pre končiace ročníky lV.D, II.K, II.L, II.N 
besedy zamerané na zvládnutie stresu pred maturitou pod názvom „ Ako zvládnuť maturitu bez 
stresu“,  čo  pomohlo  študentom  zodpovedať  otázky  súvisiace  s pozornosťou,  koncentráciou, 
režimom dňa, psychohygienou a formami učenia pre rôzne povahy a temperamenty.
     V dňoch  21.2.2014,  20.3.2014  a 12.5.2014  bol  pre  problémovú  triedu  l.A  zrealizovaný 
program“ Povedz to priamo“ a „Komunikácia učiteľ- žiak“ na tréning komunikácie, ako prevencia 
agresivity a zlepšenie úcty, rešpektu voči spolužiakom a učiteľom.
     Programy zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu pod názvom“  Ako sa utvára 
láska“ a  „Výchova k manželstvu  a rodičovstvu“  pre druhý ročník boli  realizované  v termínoch 
11.2.2014, 26.3.2014 a 10.4.2014  práve pre možnosť diskutovať o tak dôležitých témach pre tento 
vek a zároveň diskutovať o fámach a faktoch a vedecky dokázaných informáciách súvisiacich so 
vzťahom medzi ženou a mužom.
     Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť bol v treťom ročníku realizovaný program na kariérové 
poradenstvo a prevenciu nezamestnanosti „Ako byť úspešný v remeslách“ v termínoch 20.3.2014 
a 10.4.2014.
     Pre závážnosť problematiky obchodovania s ľuďmi a na základe odporúčaní POP sa v treťom 
ročníku realizoval aj program „Nikto nie je na predaj“ v termíne 30.4.2014.     
     Pre maturitné ročníky sa programy „Nikto nie je na predaj“ a „Novodobé otroctvá“zrealizovali 
dňa 24. 3. 2014 v triede l. M, 25. 3. 2014 v triedach l. L, l. K a 26. 3. 2014 v triedach ll. L, M, N.
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     V rámci preventívnych aktivít, ktoré sú vykonávané na SŠ v Humennom sa zvyšuje povedomie 
o danej problematike, rizikách, možnostiach, ako im predchádzať a ako riešiť krízové situácie, ak 
k nim dôjde.
    Aktivity prebiehajú cez Microsoft Power Point-ovú prezentáciu. Preventívna aktivita je robená 
zážitkovou  formou.Na  zapojenie  študentov  sa  využívajú  rôzne  preventívné  hry  a filmy,  ktoré 
predstavujú reálne príbehy,  reálnych ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.
     Študenti po aktivitách na tému “Novodobé otroctvá“ budú vedieť :

- čo je obchodovanie s ľuďmi, indikátory, formy obchodovania, najčastejšie typy obetí
- o programe podpory a ochrany obetí
- ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia
- ako sa nestať obeťou
- určiť dôveryhodnosť inzerátu s ponukou práce
- zorientovať sa v krízovej situácii a na koho sa majú v prípade núdze obrátiť

     Vzhľadom na rizikový vek a regionálnu oblasť sa v prvom ročníku realizoval program zameraný 
na prevenciu závislostí „Umenie povedať NIE“ v termíne 15.5.2014.

- športové akcie     

I. Realizácia telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou

V školskom roku 2013/2014 podľa plánu práce PK TV sme realizovali  telovýchovné,  športové 
podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov:
20.9.2013   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo  69  žiakov  tried  I.  A,  B,  C.  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.
26.9.2013   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo 89 žiakov tried II. A, B, C, D . 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.
26.11.2013   Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov.
1. Džatko II.C
2. Barlaš I.M 
3. Bangov III.C

December:  Školské  kolo  v halovom  futbale  pre  žiakov  prvého  ročníka,  sa  z dôvodu 
nedostatočného počtu žiakov neuskutočnilo.

23.1.2014   Školské kolo v nohejbale.. 
1. I.M  Sima, Gonda, Barlaš, Čabák  
2. IV.D
3. III.A

7.2.2014 Školský  halový turnaj vo  futbale dievčat zmiešaných družstiev.
Víťazné družstvo dievčat: Čerevková,Sklenčárová, Gabrišová, Kohutová, Danová, Magurová

21.2.2014  Školský  halový turnaj vo  futbale chlapcov.
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Zúčastnili sa tieto triedy: I.A, I.C, III.A, III.B, I.K, I.M
Poradie: I.miesto I.M

  II.miesto: I.A
  III. miesto: III.B

11.3.2014   Celoškolské kolo v basketbale.  Súťažili  medzi  sebou tri  družstvá systémom každý 
s každým. Víťaz turnaja III.A v zložení Hanc, Salamon, Ščerba, Brek, Sus.

1. III.A
2. IV.D
3. II.A 

9.5. 2014  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého a druhého  ročníka, 
ktorého sa zúčastnilo 138 žiakov tried I. A, B, C, II.A,B,C,D. Cieľom účelového cvičenia bolo 
prehĺbiť  svoje  vedomosti  a zručnosti  pri  poskytovaní  prvej  pomoci,  orientácii  v teréne,  prácu 
s mapou a buzolou a ochrane prírody.

 
26.- 28. 5. 2014   Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou dochádzkou. 
Kurzu  sa  zúčastnilo  65   žiakov  tried  III.  A,  B,  C.   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.

V rámci týždňa udržateľnej energie  sa uskutočnili na našej škole tieto športové akcie: 

24.6.2014 sa  naši  žiaci  spolu  s pedagogikými  pracovníkmi  zúčastnili  v počte  20  žiakov  a  5 
pedagógov,  Humennského pláveckého maratónu.
25.6.2014  Sa uskutočnil  v telocvični  školy  volejbalový  turnaj  týchto  tried:  I.A,B,C,  II.D, 
I.K,  I.L. Víťazom sa stalo družstvo  I.A
Súčastne s volejbalovým turnajom prebiehali rôzne športové súťaže. Volejbalového turnaja, spolu 
so športovými súťažami sa zúčastnilo 125 žiakov.

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

Žiaci školy počas školského roka 2013/2014 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží:

3.10.2013 Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 
škôl Humenné. Našu školu reprezentovali:   
Čopik, Bača, Huňara, Sklenčárová, Vašková, Závadska 

24.10.2014 Večerný beh mestom
Školu reprezentovali títo žiaci: Čopik, Bozdoš, Opálka, Sklenčárová, Čerevková

6.11.2013  Okresné  kolo  v halovom  futbale.  Tretie  miesto  v skupine.  Usporiadateľom   bolo 
Gymnázium gen. L.S. v Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 
Behun, Jalčák, Okoš, Majerník, Čabák T., Čabák R., Barlaš, Jurcak, Homza, , Ruščanský

23.11.2013 Obvodné kolo v stolnom tenise
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Bangov Marek, Bangov Ján, Džatko, Barlaš.
Naši žiaci nedosiahli na tomto podujatí výrazné úspechy.

25.04.2014 Obvodné kolo vo futbale SŠ
Našu školu reprezentovali títo žiaci:
Behun, Jalčák, Okoš, Majerník, Čabak T., Čabak R., Jurcak, Ducko, Ruščanský, Opalka, Homza, 
Paľun, Holp.
Družstvo obsadilo v skupine III.miesto. 

7.5.2014   Obvodné  kolo  v atletike  SŠ,  ktorého  bola  SAŠŠ  a Gymnázium  arm.  Gen.  L. 
Svobodu  Humenné. Školu reprezentovali 4 dievčatá a 1 chlapec.
Dievčatá Hornáková Jana 100 m

Čerevková Martina 400 m
Sklenčárová Viktória 800 m
Danková Veronika skok do diaľky, vrh guľou
Opalka Norman 1500 m

Naši žiaci dosiahli v okresnom kole v atletike  tieto úspechy:
Danková Veronika II.miesto  vrh guľou, III. miesto skok do diaľky
Čerevková Martina I. miesto  beh 400m
Sklenčárová  Viktória I. miesto  beh 800m   

- akcie PK prírodovedných   a     odborných kadernícko-kozmetických predmetov     

September 2013:
- 6.9. a 8.9. 2013 - Pamätné dni mesta Humenné - Žiačky našej školy spríjemnili a zatraktívnili 
oslavy 696. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Počas sprievodného programu žiačky IV.D, 
III.C a II.D z odboru kozmetik a kozmetička-vizážistka predvádzali líčenie na telo. 
 -  Výzdoba šatní  – žiačky II.N vlasová kozmetika spolu s RNDr.Horníkovou a Mgr.Miškovou 
vyzdobili šatňové skrinky žiakov vo všetkých pavilónoch s cieľom skrášliť prostredie a posilniť 
estetickú výchovu.
Október 2013:
-  Záložka  do  knihy  spája  slovenské  školy –  zapojili  sme  sa  do  2.  ročníka  celoslovenského 
projektu  pre  stredné  školy,  ktorý  vyhlásila  Slovenská  pedagogická  knižnica  v Bratislave  pri 
príležitosti  Medzinárodného mesiaca  školských knižníc  2013.  Cieľom projektu,  ktorý  prebiehal 
počas  mesiaca  október,  bolo  nadviazanie  kontaktov  medzi  slovenskými  strednými  školami 
a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou 
technikou. Do projektu sa prihlásilo  129 stredných škôl s celkovým počtom žiakov 8 548. Žiaci 
našej  školy  prejavili  svoju  nápaditosť  a zručnosť  počas  hodín  estetickej  výchovy  a odborného 
kreslenia a záložky potešili žiakov z partnerskej školy v Holíči. Oceňujeme snahu zábavnou formou 
posilniť vzťah žiakov ku knihám a čítaniu. 
-  3.10.2013 -  Deň  otvorených  dverí  „Škola  bližšie  k životu“  –  RNDr.  Šebáková, 
PaeDr.Nadzamová  so  žiačkami  I.CS  a II.DS  študijného  odboru  sociálno-výchovný  pracovník 
pripravili a oboznámili  žiakov ZŠ formou kvízu a prezentácií špeciálno-didaktických pomôcok s 
odborom  sociálno-výchovný  pracovník.  Mgr.Puškárová  a žiačky  I.B  Badidová,  Didičová  v 
kreatívnej dielni  krúžkovej činnosti „Jesenné inšpirácie“ predviedli drôtikovanie.  Mgr.Tutková, 
Ing.Fedorcová a Ing.Ducková v telocvični inštalovali  výstavku „Odkaz minulosti“.   Mgr.Vician 
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pripravil  prezentáciu študijného odboru  programátor  obrábacích a zváracích strojov a zariadení. 
Žiaci  odborov  kaderník,  kozmetik,  kozmetička  a  vizážistka spolu  s  majsterkami  OV vytvárali 
stylingy na tému  „Závan retra”,  poskytli  žiakom ZŠ  Študent servis,  alebo zaujali v programe 
premenou „Z popolušky princezná“. 
- 9.10.2013 – Baby, nebláznite“ -  RNDr. Šebáková zabezpečila prednášky pre žiačky I.C, II.B, 
II.D,  IV.D,  II.N  odborov  kozmetička  a vizážistka,  kaderník,  sociálno-výchovný  pracovník, 
kozmetik,  vlasová  kozmetika.  Lektorka  Lenka  Lesňáková  z  Regionálneho  úradu  verejného 
zdravotníctva  Humenné dievčatám priblížila  následky nedostatočného obliekania  sa  v jesennom 
období,  akútne  a chronické  štádia  zápalu  močových  ciest,  vajíčkovodov...,  ale  aj  neželané 
tehotenstvo a následné riešenie tohto problému.
-  16.10.2013 – Kampaň  „Odstráň obezitu“ -  Pri príležitosti Svetového dňa výživy 16. októbra 
2013 sme sa zapojili  do  kampane „Odstráň obezitu“, ktorej organizátorom bol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Humenné v spolupráci s mestom Humenné. Cieľom zdravotno-výchovnej 
kampane  bola  prevencia  nadváhy  a obezity,  zvýšenie  povedomia  o zdravotných  problémoch 
spôsobených nadváhou a obezitou a o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencii nadváhy 
a obezity. V rámci tejto kampane Mgr.Puškárová pripravila reláciu do školského rozhlasu a žiaci 
I.C (kozmetička-vizážistka), I.L a II.L (vlasová kozmetika) spolu s vyučujúcimi si na Mestskom 
úrade v Humennom dali zmerať krvný tlak, množstvo telesného tuku aj obvod pása a bokov (index 
WHR a WHtR).
-17.10.2013 –  Výstava  ručných  prác „Bravúra“ –  Vo  výstavnej  sieni Domu  kultúry 
RNDr.Horníková  a Mgr.Jenčová  v rámci  vyučovania  odborných  predmetov  so  žiakmi  II.L 
navštívili výstavu regionálnej autorky Heleny Vajsovej s názvom Bravúra. Autorka prác z kúskov 
látok vytvorila nádherné bytové doplnky, patchworkové prikrývky a vankúše, látkové víly, anjelov, 
zvieratká, ale aj tzv. Candy kabelky z papiera. 
-17.  -  20.10.2013 –  Workshop  kampane  Liga  proti  rakovine  -  RNDr.  Šebáková  a žiačky 
študijného odboru kozmetik Nikola Senková, Miroslava Branovská IV.D sa zúčastnili Workshopu, 
ktorý organizovala Liga proti rakovine v Bratislave. Program workshopu bol zameraný na tému 
tohtoročnej  kampane  LPR  „Cigarety  a alkohol  zlikvidujú  každého  hrdinu“.  Žiaci  a učitelia 
absolvovali  prednášky odborníkov, ktorí  priamo pracujú so závislými klientmi,  zaujala diskusia 
s onkologickými pacientkami na tému „Čo mi rakovina dala a vzala“ ako aj rôzne ďalšie aktivity – 
tanec s Melániou Kasenčákovou, či cvičenie s viacnásobným majstrom sveta v karate Romanom 
Volákom.
- 25.10.2013 – Strašidelná noc - v duchu Halloweenskej party na ZŠ Jána Švermu v     Humennom   
pre  žiakov  1.-  4.ročníka  pod  vedením  majsterky  OV  a  žiačky  III.C  a II.D  odboru  kozmetik, 
kozmetička  a vizážistka  líčili  karnevalové  masky  a žiaci  III.B,  I.L  a II.N  odboru  kaderník 
a vlasová kozmetika zapletali vlasy a striekali ich farebnými sprejmi.
November 2013:

- 5.11.2013 - Školenie firmy Goldwell -  Kadernícka firma Goldwell predstavila novú radu 
farieb "Elumen" na prevádzke odborného výcviku. Školenia sa zúčastnili žiaci 1.-3.ročníka 
odboru kaderník a nadstavbového štúdia odboru vlasová kozmetika. Predstavenú vlasovú 
kozmetiku a farby si mohli žiaci vyskúšať na vybraných modelkách. Praktickým cvičením 
si  žiaci  upevnili  nadobudnuté  poznatky.  Firma ponúka širokú škálu farebných odtieňov, 
ktoré  sa  dajú navzájom kombinovať,  majú  gélovú konzistenciu,  ľahko sa  aplikujú  a  sú 
najnovším trendom súčasnej módy farbenia vlasov. 

- 12.11.2013 - Burza práce a informácií, ktorá sa uskutočnila v Mestskom a spoločenskom 
stredisku, mala za cieľ poskytnúť žiakom končiacich ročníkov základných škôl v regióne čo 
najviac informácií o stredných školách, o možnosti výberu správneho povolania z pohľadu 
potrieb trhu práce. Žiaci  odborov kaderník a kozmetik  prezentovali  svoj  odbor ukážkou 
spoločenských účesov a nekonvenčného líčenia. Poskytovali rady ako sa starať o vlasy a 
pleť v tomto ročnom období.
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- 13.11.2013  -  Ďalšou  aktivitou  v  rámci  kampane  „Odstráň  obezitu“ boli  prednášky 
s MVDr. M. Gulyašovou z RÚVZ Humenné na tému „Návod na prežitie“ pre triedy I.B 
a III.B  (kaderník)  a  „Fyzická  aktivita“ pre  žiakov  I.C  (sociálno-výchovný  pracovník; 
kozmetička-vizážistka), II.L a II.N (vlasová kozmetika. Súčasťou prednášky bol pitný režim 
a  ochutnávka  zdravých  raňajok  a desiaty,  ktoré  pripravili  Mgr.Puškárová 
a RNDr.Horníková spolu so žiakmi III.B. V súťaži o     najchutnejší recept na zdravé raňajky   
a     desiatu   sa na  1.mieste umiestnila Dominika Sejnová II.B, na 2.mieste Diana Černá II.B 
a 3.miesto získala Kristína Turcovská I.C.

-  18.11.2013 -  Živá červená stužka -  žiaci I.C, II.D, II.B, III.C, II.L, II.N odbor sociálno-
výchovný  pracovník,  kozmetik,  kaderník  a  vlasová  kozmetika  vytvorili  živú  červenú 
stužku.  Všetky  akcie  v rámci  7.  ročníka  kampane  Červené  stužky  –  zapojenie  sa  do 
celoslovenskej výtvarnej súťaže, prednášky na tému HIV/AIDS, výroba červených stužiek... 
zabezpečovala  Mgr.  Puškárová  a Mgr.  Halgašová.  Kampaň  s  podporou  Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť 
v školách“, je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému 
štýlu, na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS ako aj na prevenciu látkových a nelátkových 
závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou.

December 2013: 
-  2.12.2013 – Svetový deň boja proti AIDS –  Siedmy ročník celoslovenskej kampane  Červené 
stužky,  ktorý  prebiehal od 1.  septembra  2013, vyvrcholil 2.  decembra 2013. Mgr.  Puškárová 
a Mgr.  Mišková  pripravili  pre  žiakov  I.CS,  II.DS,  III.C,  II.N,  II.L  prednášky  na  tému  AIDS 
a prevencia s lektormi  organizácie  Acet  Martinou  Ficovou a Jaroslavom Kuševom.  Spestrením 
aktivít bola beseda s utečencami z Evakuačného tranzitného centra v Humennom.
-  6.12.2013  –  Školenie  kaderníkov  -  Popredný  talianský  kaderník  Dante spolu  so  svojou 
asistentkou,  ktorí  pracujú so značkou  Z.ONE,  predviedli  najnovšie  trendy vo farbení  spojené s 
regeneráciou  vlasov.  Školenia  sa  zúčastnili  vybraní  žiaci  2.  a 3.  ročníka  odboru  kaderník  a 
nadstavbového  štúdia  vlasová  kozmetika.  Kaderník  na  modelke  predviedol  farbenie  v  hnedých 
prírodných odtieňoch, ktoré sú trendom tejto sezóny, čím zjednotil jej pôvodnú farbu. Počas práce 
kaderník Dante otvorene komunikoval s účastníkmi školenia o kaderníckej praxi, podelil sa o svoje 
skúsenosti zo zahraničia. Školenie malo veľký prínos aj pre majsterky OV.
-12.12.2013 –  Mladý módny tvorca Českej republiky -  po prvýkrát sme sa v Jihlave zúčastnili 
prestížnej súťaže kreativity,  na ktorej mladí ľudia z Česka, Slovenska a Nemecka mali  možnosť 
predviesť  svoje  schopnosti  a  zručnosti  vo  viacerých  oblastiach.  Naši  žiaci,  ktorí  sa  na  súťaž 
pripravovali pod vedením majsteriek OV v odbore kozmetik Bc.Kováčovej a v odbore kaderník Bc. 
Kakošovej, reprezentovali školu v dekoratívnej a účesovej tvorbe. V disciplíne fantazijné líčenie 
„Cesta okolo sveta“ žiačka Andrea Haburajová  III.C obsadila 3. miesto s modelkou Adrianou 
Gubackou I.B. V silnej konkurencii zaujala porotu aj Martina Diničová II.L v dámskej kategórii v 
účesovej tvorbe extravagantný účes z dlhých vlasov inšpirovaný rokokom. Súťaže sa zúčastnil aj 
Martin Beca I.L, ktorý premenil modelku v štýle  „Emo“.Súťažiaci získali vynikajúci priestor na 
prezentáciu svojej tvorivosti a spolu s ostatnými návštevníkmi načerpali mnoho nápadov a inšpirácií 
do ďalšej práce.
-16.12.2013 – Kudlovský jarmok –  Na ZŠ Kudlovská v Humennom k 7. vianočnému jarmoku 
patrili aj tvorivé dielne, v ktorých zúčastnení žiaci našej školy II.D odbor kozmetička a vizážistka - 
Kráľovičová,  Sklenčárová a III.B odbor kaderník - Baláž,  Puškár, I.L vlasová kozmetika - Beca 
spolu  s majsterkou  OV Bc.Kováčovou v duchu separácie  odpadu v rámci  projektu  Zelená  škola 
predvádzali  netradičné  účesy  s ozdobou  z odpadu,  či  karnevalové  masky...  Zároveň  sme  sa  aj 
prezentovali modelmi zo súťaže Mladý módny tvorca Českej republiky.
-17.12.2013 -  Mikulášsko-vianočná show - 8.ročník tejto akcie sa realizoval v rámci  národného 
projektu Iuventy KomPrax – kompetencie pre prax a zúčastnili sa ho súťažné družstvá žiakov 
troch základných škôl  ZŠ Topoľovka, ZŠ Kudlovská a Pugačevova v Humennom, ktorí si prišli 
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vyskúšať svoju zručnosť v tradičných remeslách  cukrár – hostinský – stolár – kaderník.  Žiaci 
našej  školy  prezentovali  získané  zručnosti  a  kreativitu  pri  tvorbe  účesov  a  líčení  v  súťažnej 
disciplíne  Retro nevesta. Žiačky odboru cukrár predviedli svoje umenie v zdobení torty“  Sladké 
Vianoce“ a v modelovaní ozdôb z marcipánu v dvoch kategóriách – kvety a postavičky. Symboliku 
Vianoc nádherne prezentovali žiaci 1. ročníka operátori drevárskej a nábytkárskej výroby pomocou 
programu Cadkey, v ktorom kreslia strojnícke súčiastky a neskôr aj výkresy nábytku. Zároveň žiaci 
odboru stolár inštalovali  výstavu –  Podoby vianočného stromčeka,  kde zaujalo 50 exemplárov 
rôznych  verzií  stromčekov  –  z  dreva  vyrezávané,  skladané,  z  prútia,  z  papiera,  háčkované,  z 
potravín, pletené aj z odpadového papiera. Žiaci drevárskych odborov preukázali svoju šikovnosť 
pri lepení drevenej misy a skladaní dreveného stromčeka.  Žiaci 2. a 3.ročníka odboru hostinský 
dekorovali vianočné vence ako symbol adventného obdobia a svoju zručnosť predviedli pri príprave 
palacinkových  chuťoviek.  Súťažiacim  spríjemňoval  dopoludnie  kultúrny  program,  v  ktorom 
spevom,  tancom,  scénkami  vystúpili  žiaci  SOŠ.  Príjemným  spestrením  bola  tvorivá  dielňa 
„Vianočné ozdoby netradične“ v rámci ktorej žiaci odboru hostinský pod vedením Mgr.Jenčovej 
a Mgr.Puškárovej vyrábali vianočné hviezdy z papiera, anjelov z drôtu, zdobili polystyrénové gule 
rôznymi technikami, z ktorých najviac prítomných oslovil patchwork. 
Na  1.  mieste v  jednotlivých  súťažných  disciplínach  sa  umiestnili:  Retro  nevesta  –  Katarína 
Repková (vlasová kozmetika I.L) a  Viktória Sklenčárová (kozmetička-vizážistka II.D); Sladké 
Vianoce – Dominika Kohútová (cukrár III. A), Modelovanie ozdôb – kategória kvety Dominika 
Kohútová (cukrár  III.A),  kategória  postavičky  Zuzana  Kunášová (cukrár  III.A);  operátori 
drevárskej  a  nábytkárskej  výroby z  I.C  Peter  Homza v  disciplíne  Lepenie  drevených misiek  a 
Marek Ferenc v disciplíne Skladanie dreveného stromčeka; Adventný veniec – Michal Karchňak 
(hostinský III.B) a Palacinkové chuťovky – Jozef Demský (hostinský III.B). Najviac bodov v súťaži 
zručnosti tradičných remesiel získalo družstvo zo ZŠ Kudlovská.
Organizátorky projektu Monika Červenáková, Adriana Hudáková a Petra Macková II. B chceli 
ukázať, že remeslá a odborné vzdelávanie majú na Slovensku svoje miesto, pretože vždy budeme 
potrebovať  šikovných  a  zručných  stolárov,  autoopravárov,  cukrárov,  hostinských,  kaderníkov  a 
kozmetičky. 

január 2014:

- 10.1.2014 - Slávnostné odovzdávanie stužiek žiakom III.A a III.B. Do histórie školy sa zapíšu 
akcie,  na  ktorých  sa  počas  troch  rokov  žiaci  z  piatich  odborov  –  autoopravár,  stolár,  cukrár, 
kaderník a hostinský zúčastnili a reprezentovali školu, ako Rolandov hrebeň alebo barmanská súťaž 
CASSOVIA CUP v Košiciach, SWEET CUP v Prešove, Uchaľák, Mikulášska show, Akadémia k 
135.výročiu školy, Dni mesta Humenné, Dni otvorených dverí, Burza informácií, súťaž družstiev 
prvej pomoci a mnohé ďalšie. Srdečné a úprimné „Ďakujeme“ z úst nádejných absolventov patrilo 
trpezlivým majsterkám a majstrom odbornej výchovy, vedeniu školy, celému učiteľskému zboru a 
triednym učiteľom III.A a III.B Ing. Mackovi a RNDr. Horníkovej. 
-  24.1.2014 – Deň na záchranu života – žiačka Katarína Králiková II.B (učebný odbor kaderník) 
v rámci  projektu KomPrax v spolupráci so SČK v Humennom pripravila pre žiakov 1.ročníka 
zaujímavé dopoludnie,  kde sa dozvedeli  o histórii  a úlohách SČK v súčasnosti  a pod dohľadom 
dobrovoľníkov  SČK  sa  žiaci  učili  poskytovať  prvú  pomoc.  Aktivita  prispela  k posilneniu 
vedomostí a zručností zdravovedy v odboroch kozmetička a vizážistka, kaderník. 

február 2014:
-4.2. – 7.2.2014 Mgr. Šamudovská, Mgr. Tutková a Mgr. Vician zapojili 142 žiakov 1. – 3.ročníka 
do  projektu 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 aj zábavná – „matematika spája“, netreba sa jej vyhýbať a úlohy sa dajú 
vyriešiť prostredníctvom logického myslenia.

- 18 -



-14.2.2014  –  Žiačky II.D  kozmetička-vizážistka Sklenčárová  Viktória,  Veľasová  Darina, 
Královičová Patrícia, Matejková Júlia, Sopková Anna, Širajová Zuzana spolu s Mgr. Puškárovou 
v MŠ Partizánska 22, Humenné maľovali na tvár karnevalové masky v šiestich triedach.
-14.2.2014  –   žiačky  III.C  odbor  kozmetik s majsterkou  OV  Bc.  Miroslavou  Kováčovou  sa 
rozhodli  spestriť  valentínsky  deň  v  znamení  motta:  Škola  so  srdcom. S  neodmysliteľným 
symbolom lásky – srdcom, navštívili  viaceré základné školy,  kde priniesli  mnohé informácie o 
štúdiu v SOŠ i o tom, ako im školská i mimoškolská činnosť pomáha pripravovať sa na svoj budúci 
profesionálny život. 
-25.2.2014 –  na  4.  ročníku  medziškolskej  súťaže  študentov  stredných  odborných  škôl  v 
dekoratívnom líčení „ELBA 2014“ v Prešove žiačka III.C odbor kozmetik Andrea Haburajová v 
súťažnej disciplíne  „Plesová sezóna“ fantazijné líčenie získala  1. miesto a v súťažnej kategórii 
večerné líčenie „Kráľovná diskoték“ obsadila  2. miesto. Ako modelky sa zúčastnili žiačky I.B 
Klaudia Závadská a Michaela Jevičová. Talentovanú žiačku na súťaž pripravila majsterka odbornej 
výchovy Bc. Miroslava Kováčová.

marec 2014:
-12.3.2014  –  Mgr.Tutková  sa  zúčastnila  testovania  žiakov  9.ročníka  z MAT  monitor9  na  ZŠ 
Laborecká. 
-31.3.–2.4.2014 sa  konala  praktická  časť  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky.  Študijný  odbor 
kozmetik  sa  prezentoval  prácami  v  piatich  vyžrebovaných  témach:  Svadobné  líčenie, 
Extravagantné  líčenie,  Súťažné  líčenie,  Večerné  líčenie  a  Filmové  –  Divadelné  líčenie.  Účesy 
zhotovené na témy: Extravagantné, Spoločenské, Súťažné, Svadobné a Fantazijné účesy, Premena a 
Krok späť do minulosti  prezentovali  schopnosti,  zručnosti  a kreativitu žiakov v odbore vlasová 
kozmetika.

apríl 2014:
-  11.4.2014 –  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. 
Tohtoročné  posolstvo  Dňa  narcisov  –  „Deň,  keď  sú  slová  zbytočné“. RNDr.Šebáková  ako 
koordinátorka LPR spolu so žiakmi pripravila rozhlasové okienko a v D4 prednášky a prezentácie o 
„Alkalickom životnom štýle ako lieku proti rakovine“ a „Rakovina prsníka“. Tri žiačky z IV.D 
–  Gőghová  Barbora,  II.DS  –  Suchá  Kristína  a Haňová  Alexandra  pôsobili  v  tento  deň  ako 
dobrovoľníčky LPR a na  našej  škole  aj  v  uliciach  nášho mesta  robili  verejnú  zbierku  financií 
(výnos zbierky 157,20€ bol poukázaný na účet LPR). V tento deň Mgr.Lenka Lesňáková z RÚVZ 
v Humennom (oddelenie podpory zdravia) prednášala a učila žiačky, ktoré dovŕšili 18-ty rok života 
(IV.D, I.L, II.L) – samovyšetrovanie prsníkov. Žiačky pracovali s didaktickým modelom na nácvik 
samovyšetrovania prsníkov. V druhej časti si pozreli film – Svadba medzi citrónmi.

máj 2014:
-1.-2.5.2014 –  Švejkové pivné dni v Humennom -  žiaci našej školy v stánkoch ponúkli bohatú 
škálu aktivít  a prezentáciu svojich zručností  a schopností.  V odboroch kozmetik a kozmetička-
vizážistka zdobili tváre detí rôznymi motívmi v štýle „Fandíme našim“. V odbore kaderník žiačky 
prezentovali  žehlenie,  kulmovanie  vlasov,  zapletanie  vrkočov,  melírovanie  vlasov  farebnými 
sprejmi. 
-  21.5.2014 -  11  žiakov  našej  školy  z tried  I.B,  I.C,  II.B,  II.D sa  zúčastnilo  územnej  súťaže 
družstiev prvej pomoci SČK pred Centrom voľného času Dúha v Humennom. Cieľom súťaže 
bolo zhodnotiť získané teoretické poznatky o poskytovaní prvej pomoci.  Úlohou študentov bolo 
zmonitorovať modelové situácie na 6 stanovištiach a následne vykonať adekvátnu prvú pomoc. 
Okrem  toho  sa  overili  ich  teoretické  znalosti  v  teste.  Súťaže  sa  zúčastnilo  7  družstiev  zo  6 
stredných  škôl  z Humenného.  Naša  škola  postavila  dve  družstvá.  1.družstvo  v zložení  Kristína 
Sklenčarová,  Patrícia  Královičová,  Diana  Nimcová,  Mária  Bobaľová,  Denisa  Antoniová  a 
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Adriana Kotusová. 2.družstvo  v zložení  Alexandra Fedáková, Adriana Gubacká, Diana Vašková, 
Petra Macková, Adriána Hudáková sa umiestnilo na 3 mieste. Žiaci sa počas celého školského roka 
2013/2014 pravidelne zúčastňovali výučbových hodín v priestoroch územného spolku Slovenského 
Červeného kríža na Kukorelliho ulici č. 60 v Humennom.

- 30.5.2014 – MDD  v CVČ – žiačky III.C (odbor kozmetik) - Nikola Šovranková, Antónia 
Gabrišová a Oľga Hužičková  líčili  a lakovali  nechty a žiačky  II.B (odbor kaderník) - 
Katarína Králiková a Monika Červenaková česali vlasy a striekali ich farebnými sprejmi.

jún 2014:
-1.6.2014 -  MDD  MSKS  -  žiačky  III.C  (odbor  kozmetik) -  Nikola  Šovranková,  Antónia 
Gabrišová, Oľga Hužičková, Martina Čerevková,  II.D (kozmetička-vizážistka)  Darina Veľasová 
robili  líčenie  karnevalových masiek  a lakovali  nechty.  Žiaci  I.L (vlasová kozmetika) – Martin 
Beca,  I.B (kaderník) - Lenka Brezová, Nikola Tokárová a III.B -  Patrik Baláž robili účesy zo 
zapletených  vlasov  a na  vlasy  aplikovali  farebné  spreje.  Za  MDD  v meste  boli  zodpovedné 
majsterky OV Mgr. Martina Vajdová a Mgr. Monika Harvanová.
-  6.6.2014 -  žiačky  odborov  kaderník  a kozmetik  I.B Gubacká  Adriana,Fedáková  Alexandra, 
Šimková Dominika a III.C Čerevková Martina, Gabrišová Antónia, Hužičková Oľga, Škovránková 
Nikola pod dozorom majsterky Jany Lojanovej  pripravili  prekvapenie v rámci  MDD pre deti  v 
Materskej  škôlke  na  ulici  Mierovej.  Cieľom  bolo  deťom  spestriť  deň  peknými,  zaujímavými 
účesmi a pomaľovanými tváričkami.
- 10.6.2014 – pod vedením majsterky OV Bc. Bujačkovej sa žiaci I.L – Repková, Háberová a II.B – 
Paňková,  Černá,  Hrubovčáková  zapojili  do  projektu pani  Anny  Šimkuličovej  „Pomoc  pre 
vyliečených  pacientov  z     onkologického  ochorenia“  ,  v rámci  ktorého  farbili,  melírovali,  strihali 
a upravovali vlasy vyliečeným pacientom do konečného účesu.

akcie PK jazykov , všeobecno-vzdelávacích predmetov, t  elesnej a     športovej výchovy     

SEPTEMBER 

• Výzdoba tried – triedni učitelia

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

• Pamätný deň mesta Humenné  - zúčastnili sa 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

• PaedDr. Nadzamová nakreslila kresby, ktoré boli súčasťou Dňa otvorených dverí

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
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• 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 
tried I.A, I.B, I.C, I.D

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

• Monitora zo SJL na ZŠ SNP sa zúčastnila Mgr. Ildžová

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

• Súťaž ANJEL VIANOC 2013 - do ktorej sa zapojila PaedDr. Nadzamová, triedy I.C, II.D, 
I.K

FEBRUÁR
•  Odvysielaná  rozhlasová  relácia  k sviatku  sv.  Valentína,  ktorú  pripravila  PaedDr. 

Balková 
• Obvodné kolo v halovom futbale, ktoré pripravil Mgr. Vasilenko
• Futbalový turnaj dievčat a chlapcov pripravil Mgr. Vasilenko
• Súťaž EKOHRA (zber plastových fliaš) -  kresba plagátu  PaedDr. Nadzamová  

MAREC
• V marci  odzneli  v školskom rozhlase  slávnostné  príhovory   ku  Dňu  žien  a ku  Dňu 

učiteľov  
• Biblická olympiáda - 1. a 2. ročník, ktorú viedla Mgr. Kočanová
• Školské kolo v nohejbale pripravil Mgr. Vasilenko

APRÍL
• Návšteva divadla s vyznamenanými žiakmi, ktoré zorganizovala Mgr. Ildžová
• Obvodné kolo v atletike zorganizovala Mgr. Kolesárová
• Obvodné kolo vo futbale zorganizoval Mgr. Vasilenko
• Deň narcisov – kresba plagátu  PaedDr. Nadzamová

    

MÁJ
• Ku Dňu víťazstva nad fašizmom bol v školskom rozhlase odvysielaný príhovor, ktorý 

pripravila PaedDr. Nadzamová
• Cvičenie  na  ochranu  života  a zdravia  pre  I. II.  III.  ročníky,  zorganizovali  Mgr. 

Vasilenko, Mgr. Kolesárová a zúčastnili sa ho aj triedni učitelia menovaných ročníkov
• Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat, ktorý zorganizovala Mgr. Kolesárová
• Švejkove pivné dni  - na ktorých sa zúčastnili PaedDr. Balková, Mgr. Halgašová a na 

príprave sa podieľala PaedDr.  Nadzamová,  ktorá kreslila  plagát  Švejka a vypisovala 
citácie 
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JÚN
• Poznávanie historických pamiatok v Humennom zorganizovala PaedDr. Nadzamová 
• Športový deň, ktorý zorganizoval Mgr. Vasilenko, Mgr. Kolesárová
Plavecká štafeta mesta Humenné ( 5 učiteľov a 25 žiakov) zorganizoval Mgr. Vasilenko   

- akcie   PK služieb a odborných ekonomických predmetov  

September
Žiaci učebných odborov hostinský a cukrár sa zúčastnili exkurzií po reštauračných zariadeniach a 
cukrárňach v Humennom. Žiaci 1. ročníka odboru cukrár sa tiež oboznámili s novými cukrárskymi 
výrobkami.
Október
3. 10. 2013 -  Deň otvorených dverí – Škola bližšie k životu - žiaci z odboru cukrár pripravovali 
cukrovinky s  motívmi  jednotlivých  remesiel  na  tému „Oslaďme si  remeslá“,  žiaci  2.  ročníka 
pripravovali sladké dobroty a marcipánové kvetinky, žiaci 3. ročníka pripravili marcipánové torty, 
žiaci 1. a 3. ročníka piekli a zdobili perníčky. Žiaci z odboru spoločné stravovanie  pomáhali pri 
výzdobe a prezentácii tabúľ na tému „Svadba v minulosti a dnes“, ktorú prezentovali spolu s Ing. 
Buríkovou..  Žiaci  tretieho  ročníka  z  odboru  hostinský  pod  vedením  p.  Gabriovej  pripravili 
prezentáciu pri príležitosti Dňa kávy, ktorú prišiel ponúknuť bývalý žiak našej školy Tomáš Jasik. 
Ing. Tomčáková a Mgr. Jenčová vytvárali jesenné aranžmá v altánku školy. 
13. 10. 2013 – žiačka Dominika Marková z III.B triedy odbor hostinský a Vratko Hirjak z I.K 
triedy odbor spoločné stravovanie sa zúčastnili obsluhy v Zariadení pre seniorov v Humennom.
25. 10. 2013 – pod vedením majsteriek odboru hostinský žiaci III.B triedy Demský Jozef, Karchňak 
Michal a Lukáš Brutenič pripravili slávnostnú tabuľu a obsluhovali hostí z Jihlavy.
- Európsky deň rodiny – odbor cukrár sa prezentoval výstavkou svojich výrobkov.
November
3. 11. 2013 – žiačky II. C triedy odbor hostinský Silvia Čižmárová, Jana Židziková a žiak II.K 
triedy  spoločné  stravovanie  Vratko  Hirjak  sa  zúčastnili  obsluhy  v  Zariadení  pre  seniorov  v 
Humennom.
12. 11. 2013 –  Burza práce a informácií – majsterky odboru hostinský so žiakmi z III.B odbor 
hostinský Karchňak a Demský a z II.K odbor spoločné stravovanie Paľová, Papinčáková a Hirjak 
pripravili  slávnostné  vianočné  tabule  v  tradičnej  červenej  kombinácii  s  bielou  a  zelenou  a  v 
modernom strieborno-bielom štýle.  Žiačky 3. ročníka odboru cukrár  Kohútová D. a Kunášová Z. 
prezentovali na burze cukrárske výrobky.
15.  11.  2013 –  žiaci  druhých  ročníkov  odboru  hostinský  a  cukrár  sa  zúčastnili  1.  Jesennej 
gastronomickej výstavy v hoteli Mousson v Michalovciach, ktorú organizovala SOŠ obchodu a 
služieb  v  Michalovciach.  Programom  exkurzie  bola  výstava  slávnostných  tabúľ,  prezentácia 
cukrárskych výrobkov, predvádzanie nových trendov v gastronómii,  ukážky prípravy miešaných 
nápojov a carving – ozdobné vyrezávanie do ovocia a zeleniny.
December
6. 12. 2013 – Mikulášske posedenie – na príprave slávnostných stolov a obsluhe sa pod vedením 
majsteriek podieľali žiaci III.B Karchňak, Demský a II.K Hirjak, Kačurová, Paľová a Jacko.
17. 12. 2013 -  Mikulášsko-vianočná show – cieľom bolo navodiť správnu vianočnú atmosféru a 
zasúťažiť si v jednotlivých disciplínach. Súťaží sa zúčastnili aj žiaci z troch základných škôl, ktorí 
si prišli vyskúšať svoju zručnosť v tradičných remeslách cukrár, hostinský, stolár a  kaderník.  Žiaci 
odboru cukrár  pripravili pre súťažiacich perníky a súťažili v modelovaní z marcipánu kvetov a 
postavičiek.  Žiačka  tretieho  ročníka  Kohútová D.  získala  1.  miesto  v pečení  a  zdobení  torty  s 
vianočným motívom,  žiačka  prvého ročníka Horňaková J.  získala  v zdobení  2.  miesto  a žiačka 
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Pastiráková B. 3. miesto. V príprave a zdobení palaciniek 1. miesto získal žiak III. B triedy odboru 
hostinský Jozef Demský. Rovnako z III.  B triedy Michal Karchňak získal 1. miesto vo výrobe 
vianočných  vencov.    V  rámci  tvorivej   dielne  „Vianočné  ozdoby  netradične“  žiaci  odboru 
hostinský a  spoločné stravovanie  vyrábali  vianočné  hviezdy z  papiera,  anjelov z  drôtu,  zdobili 
polystyrénové gule rôznymi technikami vrátane patchworku. 
Január  
Žiaci  odboru  cukrár   súťažili  v pečení  a zdobení  torty.  Ing.  Najpaverová  sa  so  žiakmi  II.NP 
zúčastnila  na exkurzii  v Tescu a  so žiakmi  I.NP triedy sa zúčastnila  na exkurzii  v spoločnosti 
Aquaterm, kde sa žiaci oboznámili s chodom spoločnosti. 
Február
10.  2.  2014 –  Exkurzia -  žiaci  I.  K triedy  odbor  spoločné  stravovanie  sa  s  Ing.  Tomčákovou 
zúčastnili exkurzie v cestovnej agentúre ITT na doplnenie si vedomostí z predmetu cestovný ruch.
21. 2. 2014 –  Sweet Cup Prešov – na medzinárodnej súťaži s témou „Kontrasty“ sa zúčastnili 
dvaja  žiaci,  ktorí  našu  školu  úspešne  reprezentovali.  Michal  Karchňák  pripravoval  slávnostný 
dezert „Čokoládové špagety na broskyňovom pyré so smotanovo-broskyňovou espumou a získal 
2. miesto. Na súťaž sa pripravoval pod vedení majsterky p. Gabriovej. Rovnako 2. miesto získala 
Dominika  Kohútová  s  tortou  „Vôňa  magnólií“. Na  súťaž  ju  pripravovala  majsterka  Bc.  Eva 
Kovalčinová.
Žiaci prvého a tretieho ročníka odboru cukrár pripravovali valentínske perníčky.
Mgr. Miriam Jenčová sa  zapojila do projektu DIGIŠKOLA, odkiaľ sme získali interaktívnu tabuľu 
s dataprojektorom a notebookom.
Marec
Žiaci  prvého a  druhého  ročníka  odboru  cukrár  súťažili  v  modelovaní  z  marcipánu  s  motívom 
Vítanie jari.
Apríl
29. 4. 2014 –  Mladý tvorca Nitra – na celoslovenskej prezenčnej výstave sa prezentoval odbor 
cukrár so svojimi výrobkami, odbor hostinský sa prezentoval zeleno-žltou tabuľou. Mgr. Miriam 
Jenčová pripravila výrobky z papiera a tým prezentovala svoju šikovnosť a fantáziu.
Majsterky  odborov hostinský  a  cukrár  pripravovali  posedenie  pri  príležitosti  Dňa  učiteľov,  na 
ktorom obsluhovali žiaci II.K triedy.
Máj
1. 5. 2014 – Švejkove pivné dn  i   – žiaci z odboru cukrár spolu s majsterkami pripravili cukrovinky 
z perníkového a lineckého cesta, žiaci  na námestí  perníky zdobili  a ponúkali  ich návštevníkom 
nášho  stánku.  Žiaci  z  odboru  hostinský  pod  vedením  majsteriek  pripravili  slávnostnú  tabuľu 
„Plody mora“ a ukázali svoju zručnosť pri skladaní papierových obrúskov. Cukrári vystavovali 
svoje výrobky pri príležitosti zápisu budúcich žiakov do školy.
Jún
1.  6.  2014  –  MDD -  možnosť  vyskúšať  si  zdobenie  sladkých  perníkov  ponúkali  najmenším 
oslávencom žiaci z učebného odboru cukrár. 
Žiaci druhého ročníka odboru cukrár súťažili v pečení o naj výrobok a prvé miesto získali žiačky 
Štiberová  a  Kulanová.  Žiaci  tiež  súťažili  v  modelovaní  z  marcipánu  a  vytvárali  rozprávkové 
postavičky.

   akcie PK drevárskych a strojárskych predmetov

September
• Úprava okolia školy – rezanie kríkov, plevanie, dosypanie pilín, šišiek a pod. 
• Deň čokolády v triede II.C.
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• Príprava  relácie  k akcii  Strom  roka  2013,  nástenka  k tejto  akcii,  hlasovanie  učiteľov 
a žiakov.

• Získanie  ročnej  licencie  na ProgeCAD a vybavovanie  umiestnenia  bannera Progecad na 
stránku  školy  –  vypísanie  žiadosti,  druh  bannera,  inštalácia  programu  na  PC  školy 
a registračné údaje.

• Shark LT/FX – inštalácia a zoznámenie sa s programom.
• Zabezpečovanie DOD 2013 – výzdoba, nápady – všetci členovia
• Výroba  darčekových  predmetov  –  stojany na  ceruzky,  podložky  pod  hrnce  pre  hostí  – 

spolupráca drevo a strojári.
Október

• Výzdoba v A1 – k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. 
• Príprava  akcie  20.10  –  Medzinárodný  deň  stromov –  nástenka,  relácia  ,  výsadba 

stromčekov  Rezbárske  sympózium  v rámci  DOD  –  Dušan  Antolik  –  rezbár  zo  Sniny, 
vytvorenie a poslanie ďakovného listu.

• 1. školenie pedagógov o programovaní CNC strojov – Spišská Nová Ves 
November

• Ing. Fedorcová – vypracovanie projektu nadácie Ekopolis v rámci programu Zelené oázy 
a jeho odoslanie.

• 25.11. – prezentácia ručnej výroby umeleckých obrazov – Kostilnik pre žiakov I.C a I.K.
December 

• 10.12. Ing.Macko, Ing.Fedorcová – prezentovali projekt Grafická vizualizácia a kreslenie 
modelov v B. Bystrici – Kremničke – program Shark. 

• Súťaž zručností u autoopravárov - zhotovovali úpinku podľa výkresu– výsledky - 1. miesto 
Kiaš, 2. Dzubaj, 3. Karboník – odmenení perami z rady rodičov.

• 17.12. – členovia PK – Ing. Fedorcová, Kočanová, Sivecký sa podieľali na organizovaní 
akcie  Mikulášsko-vianočná  show  v rámci  projektu  -  výstava  vianočných  stromčekov, 
príprava  výrobkov  na  súťaže,  prezentácia  žiakov  I.  ročníka  v  zábavnej  grafike,  súťaže 
žiakov 1. ročníka v lepení misiek a skladaní stromčeka.

Január
• Súťaž  zručnosti  v  drev.  odboroch  –  III.  C  –  zhotovenie  podnosu podľa  výkresovej 

dokumentácie – 1.  miesto obsadil  Vladislav Zaremba, na druhom mieste skončili  Marek 
Bangov, Vladislav Kunický a tretí skončili Erik Fedorco, Michal Bobaľa.

Február 
• 7.2. školské kolo  Castrol Junior v odbore autoopravár – on –line testy v teoretickej a 

poznávacej  časti.  Najlepší  žiaci  zo  školského kola  –  Daniel  Fedorčák,  Lukáš  Brek a 
Patrik Polačko postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo v Košiciach dňa 27.03.2014.

• Triedne kolá Grafitko v čase od 11.2. - triedy I.K, I.C, 
• 24.  februára  2014 sa  uskutočnilo  školské  kolo  36.  ročníka SOČ.  Zúčastnilo  sa  ho  14 

žiakov IV. DS odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby so 14 prácami, súťažili v 
odbore č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia.

Marec
 Súťaž  – Castrol  Junior v kategórii  Autoopravár  Junior–  oblastné kolo –  1.  miesto 
Daniel  Fedorčák  a  II.  miesto  Lukáš  Brek,  na  celoslovenské  kolo  postúpili  Daniel 
Fedorčák a Lukáš Brek. Oblastné kolo sa uskutočnilo v Košiciach 27.3.2014, ako skúšobný 
oblastný komisár bol delegovaný Ing. Beňatinský. 
 Príprava na akciu NITRA 2014 – žiaci pod vedením p. Pňakoviča zhotovujú výrobok – 
krmelec  pre  zvieratá,  dokumentáciu  k výrobku  zhotovia  žiaci  pod  vedením  Ing. 
Fedorcovej (Brutenič a Kopčo).
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Apríl
Príprava a realizácia rozhlasovej relácia Apríl - mesiac lesov. 
Úprava okolia školy – plevanie, kopanie, Výsadba a údržba kvetinových záhonov.

• Príprava výrobkov pre Nitru 2014 – sedačky, lopáre a pod. Žiak Patrik Brutenič pod vedením 
p. Pňakoviča zhotovil výrobok a dokumentáciu práce  Lesná párty pre súťaž TOP výrobok 
v rámci akcie Mladý tvorca 2014 v Nitre. Získal 6. miesto. 

• Príprava akcie Švejkové pivné dni – stánok drevo odborov a ostatné stánky, prezentovali sme 
netradičné techniky vypaľovanie do dreva, gravírovanie, vypletanie.

• Súťaž  autoopravárov  –  Autooopravár  Junior  Castrol v Nitre  9.  –  10.  4.2014- 
celoslovenské finále – 1.  miesto Daniel  Fedorčák – II.  A, 6. miesto Lukáš Brek.  Žiaci 
odboru  autoopravár-mechanik  sa  na  súťaž  pripravovali  pod  odborným  vedením  učiteľa 
odborných predmetov Ing. Jaroslava Beňatinského, majiteľov autoservisov. Absolvovaním 
finále a umiestnením na  1. mieste získal žiak Daniel Fedorčák kompaktný merací modul 
pre  komfortnú  diagnostiku  elektrických  a  elektronických  komponentov  vozidiel  BOSCH 
FSA 500 pre vybavenie  učebného odboru autoopravár-mechanik,  ako i  cenné skúsenosti, 
praktické zručnosti, ale aj hodnotné ceny pre seba, ktoré pre neho pripravili organizátori a 
partneri súťaže.

• Vyhlasovanie výsledkov súťaže a víťazov sa uskutočnilo 10. 4. 2014 počas Autosalónu  v 
bratislavskej  Inchebe,  kde  Daniel  Fedorčák získal  pre  školu  putovný  pohár  ministra 
školstva vedy, výskumu a športu SR.

Máj 
• Účasť na akcii Švejkove pivné dni – 1. – 2. máj 2014 – príprava výrobkov – Kočanová, 

Sivecký, Pňakovič, účasť na akcii – Pňakovič, Kočanová, Ing. Fedorco, Ing. Fedorcová.
• Získanie učebných materiálov – vzorky dreva.
• Úprava okolia školy – výsadba kvetín okolo pamätníka a polievanie.

Jún
• starostlivosť o zeleň – polievanie, plevanie, strihanie.
• zakúpenie pomôcok pre krúžkovú činnosť- lupienková píla, minivŕtačka, stojan na vŕtačku, 

záhradnícke nožnice.
• exkurzia v prevádzke Čalúnnictvo s I.C.

-   aktivity Žiackej školskej rady

V ŽŠR pracuje  19  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  aktívne zapojili do projektov IUVENTY v rámci národného projektu 
KomPrax – Kompetencie pre prax.
September –  Navrhnutí  zástupcovia  tried  sa  zúčastnili  1.  stretnutia  ŽŠR,  na  ktorom si  zvolili 
nového predsedu a spolu s ním a koordinátorom navrhli plán aktivít  na školský rok 2013/2014. 
Rovnako   sa  zapojili  aj  do  zbierky  Biela  pastelka.  Taktiež  sme  zorganizovali  zbierku 
KAMEŇOLOM, počas ktorej sa naši žiaci podieľali na skrášľovaní areálu školy.
Október - Členovia ŽŠR sa aktívne zapojili do Dňa otvorených dverí na našej škole. 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 školy sa 
v priebehu celého školského roka zúčastňujú stretnutí ČK. 
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.  Uchaľák alebo privítanie  žiakov 
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prvých ročníkov. Na jeho príprave sa podieľali okrem členov školskej rady aj žiaci tretieho ročníka. 
Akcia sa  konala v spoločenskej miestnosti. Žiaci pripravili zábavný program pre prvákov. Ďalej sa 
členky  ŽŠR  a žiačky  odborov  kaderník  a kozmetička-vizážistka  zúčastnili  troch  víkendových 
školení v rámci projektu KomPrax. 
December –  Žiačky  odboru  kaderník  pod  vedením  RNDr.  Horníkovej  zrealizovali  projekt 
Vianočno-Mikulášska show, ktorej cieľom bola propagácia remesiel v našom regióne Rovnako sme 
zrealizovali  aj  akciu  Mikuláš  pre  Teba,  kde  sme  počas  Mikuláša  žiakom  rozdávali  sladké 
prekvapenia a odkazy. Táto akcia  žiakom školy sa páčila a určite si ju budúci rok zopakujeme.
Január –  Členka  ŽŠR  Katarína  Králiková  žiačka  učebného  odboru  kaderník  v rámci  projektu 
KomPrax  zorganizovala  akciu  pod názvom  Za záchranu života,  počas  ktorej  prostredníctvom 
prezentácií,  prednášok a workshopu žiaci  našej školy získali  nielen teoretické vedomosti,  ale aj 
praktické zručnosti potrebné pri záchrane ľudského života. Akciu sme zorganizovali spolu s členmi 
Červeného kríža.
Február - Valentín v škole - Valentín je deň zaľúbených a pre mladých ľudí je tento sviatok veľmi 
dôležitý.  Žiacka  školská  rada  počas  tohto  dňa  odovzdávala  valentínky  a pripravila  aj reláciu 
v rozhlase. Členovia žiackej školskej rady sa podieľali na príprave a realizácii úžasnej akcie  OD 
SRDCA  K SRDCU.  Pod  vedením  majsterky  odboru  kozmetička-vizážistka  Bc.  Miroslavy 
Kováčovej vyrobili veľké srdce a potom išli na niektoré základné školy v Humennom, kde  žiakom 
porozprávali o odboroch, ktoré sa študujú na našej škole a potom sa s nimi vyfotografovali. Sme 
radi, že táto akcia sa medzi mladými stretla s pozitívnym ohlasom a my sme sa tak mohli aktívne 
podieľať na propagácii na našej školy.
Vo Februári sme rovnako v rámci projektu Komprax zorganizovali  Veľký dievčenský futbalový 
turnaj, ktorého sa zúčastnili  naše dievčatá. Veľmi milo nás prekvapila ich hojná účasť a zápal, 
ktorý preukazovali počas jednotlivých zápasov. Už teraz sa tešíme na 2. ročník.
Marec – Najobľúbenejší učiteľ – Na našej škole sme zorganizovali anketu, v ktorej si všetci žiaci 
zvolili  svojho  naobľúbenejšieho  učiteľa.  Do  tejto  súťaže  sa  zapojili  všetci  žiaci  našej  školy. 
Členovia školskej rady po jednotlivých triedach priebežne zberali lístky s menami učiteľov, ktorých 
považovali  za najlepších.  Aj ohodnotenie zo strany žiakov má určitý zmysel  a víťaza výsledok 
určite poteší. Tento rok sa víťazkou ankety stala PaedDr. Viera Nadzamová.
Apríl -  Deň narcisov-Liga proti rakovine každoročne organizuje Deň narcisov. Rok 2014 bol už 
18.  ročník,  kedy  sa   pripínali  žlté  narcisy  ako  symbol  spolupatričnosti  so  všetkými,  ktorí  sa 
vyrovnávajú  s  onkologickými  ochoreniami.  Členovia  žiackej  školskej  rady  vyšli  do  ulíc 
Humenného ako dobrovoľníci a oslovovali ľudí, aby sa do zbierky zapojili. 

- 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. 2013 - 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
Mgr. Puškárová a 11 žiakov našej školy z tried I.B, I.C, II.B, II.D sa zúčastnili  územnej súťaže 
družstiev prvej pomoci SČK pred Centrom voľného času Dúha v Humennom. Cieľom súťaže 
bolo zhodnotiť získané teoretické poznatky o poskytovaní prvej pomoci.  Úlohou študentov bolo 
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zmonitorovať modelové situácie na 6 stanovištiach a následne vykonať adekvátnu prvú pomoc. 
Okrem  toho  sa  overili  ich  teoretické  znalosti  v  teste.  Súťaže  sa  zúčastnilo  7  družstiev  zo  6 
stredných  škôl  z Humenného.  Naša  škola  postavila  dve  družstvá.  1.družstvo  v zložení  Kristína 
Sklenčarová,  Patrícia  Královičová,  Diana  Nimcová,  Mária  Bobaľová,  Denisa  Antoniová  a 
Adriana Kotusová. 2. družstvo  v zložení  Alexandra Fedáková, Adriana Gubacká, Diana Vašková, 
Petra Macková, Adriána Hudáková sa umiestnilo na 3 mieste.
Počas celého školského roka 2013/2014 sa žiačky 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 2013/2014  

      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.
S problémovými žiakmi, ktorí majú problémy v správaní, v prístupe k povinnostiam a dochádzke 
do  školy  robíme  pohovory  so  zápisom.  V tomto  školskom  roku  sme  urobili  48  pohovorov. 
Problémy  boli  rôzneho  charakteru,  ako  je  provokatívne  správanie,  nerešpektovanie  pokynov 
nadriadených, zneužitie pečiatky lekára, ponižovanie spolužiakov, záškoláctvo atď.
V tomto šk. roku na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení sme mali  25 
žiakov so ŠVVP. Dvaja žiaci so ŠVVP v tomto šk. roku vykonali úspešne maturitnú skúšku, a to 
tak praktickú časť ako aj  ústnu.  A deväť  žiakov so ŠVVP úspešné  ukončilo  školu  záverečnou 
skúškou.  
V prvom ročníku sme mali: 8 žiakov so ŠVVP
V druhom ročníku: 6 žiakov
V treťom ročníku : 9 žiakov
V štvrtom ročníku : 1 žiaka
V nadstavbovom štúdiu druhého ročníka: 1 žiačka
     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
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                                                                                           Ako byť úspešný
                                                                                           Agresivita a čo s ňou
                                                                                           Zvládanie záťažových situácií a 
                                                                                           relaxačné techniky

Napriek  pretrvávajúcim  problémom  s niektorými  žiakmi  je  možné  konštatovať,  že  triedni 
učitelia  spolu s vyučujúcimi vedú našich študentov správnym smerom, aj keď práca s niektorými z 
nich  je  veľmi  náročná.  Problémy  so  zaostávajúcimi  žiakmi  triedni  učitelia  riešia  v spolupráci 
s rodičmi a výchovným poradcom, kde sa zameriavame na zlepšenie  prospechu, i keď nie vždy 
s adekvátnym výsledkom. 

- správa o     činnosti Rady školy   

      Rada školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné sa v školskom roku 2013/2014 zišla celkom 
na šiestich zasadnutiach:  11. septembra  2013, 22. januára 2014, 26. marca 2014, 28. apríla 2014, 
14. mája  2014 a 27. júna 2014.
 Členovia rady školy:
 Mgr. Nadežda Ildžová - predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov školy
 Mgr. Ľubica Švidraňová - zástupca pedagogických zamestnancov školy
 Mária Vataščinová - zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
 Ing. Jaroslav Sukeľ - zástupca rodičov
 Jozef Firda - zástupca rodičov od 20. 3. 2014 ( nahradil Ing. Jána Gombitu )
 Ľuba Švandrlíková - zástupca rodičov
 Ing. Karol Lacko, PhD. - zástupca zriaďovateľa
 Mgr. Jaroslav Gnip - zástupca zriaďovateľa
 Ing. Michal Druga - zástupca VÚC   od 21. 2. 2014 ( nahradil MVDr. Jána Ferka )
 Jozef Fedorko - zástupca zriaďovateľa   od 21. 2. 2014 ( nahradil PhDr. Janu Vaľovú )
 Andrea Karchová - zástupca žiakov školy 

Prehľad činnosti RŠ v     školskom roku 2013/2014  

Prvé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 11. 9. 2013
     Prítomní  boli  8  členovia,  3  členovia  boli  ospravedlnení,  ďalej  boli  prítomní  3  hostia. 
Predsedníčka  rady  školy  otvorila  zasadnutie  tým,  že  privítala  prítomných  a oboznámila  ich  s 
týmto programom zasadnutia:

1. Prerokovanie a schválenie Plánu práce Rady školy na školský rok 2013/2014
2. Správa  o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  výsledkoch  a podmienkach  školy  v školskom    roku 

2012/2013 (predkladá zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie)
3. Informácia  o pedagogicko-organizačnom  a materiálnom  zabezpečení  výchovno- 

vzdelávacieho procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní
4. Prerokovanie  a schválenie Školského poriadku (predkladá riaditeľka školy)
5. Plán  práce  školy  na  školský rok  2013/2014 (predkladá  zástupkyňa  riaditeľky školy  pre 

praktické vyučovanie)
6. Rôzne

      Predsedníčka rady školy oboznámila  členov rady školy s Plánom práce rady školy  na školský 
rok 2013/2014 a tento bol jednohlasne schválený prítomnými členmi rady školy.
Ing.  Mária  Hirjáková  predložila  členom  rady  školy  správu  o výchovno-vzdelávacej  činnosti, 
výsledkoch  a podmienkach  školy  v školskom  roku  2012/13.  Poukázala  na  študijné  úspechy  aj 
nedostatky  našich  študentov  ,  hlavne  čo  sa  týka  dochádzky  žiakov  na  teoretické  aj  praktické 
vyučovanie. Zároveň navrhla aj opatrenia, ktorými by sa daný problém mohol riešiť. 
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      Členovia RŠ prerokovali a jednohlasne schválili nový Školský poriadok, ktorý predložila 
riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková.Ing. Katarína Dzuracká predložila Plán práce školy na 
školský rok 2013/2014 , v ktorom poukázala na plánovaný rozvoj SOŠ , zapájanie sa školy do 
projektov, rôzne aktivity žiakov a pedagogických pracovníkov.
      Členovia RŠ hlasovali o zmene v Štatúte rady školy a to v článku 2, bod 36 a v článku 5, bod 
10. So zmenou súhlasila nadpolovičná väčšina prítomných členov rady školy.

Druhé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2014

Prítomní boli 8 členovia, 3 členovia  boli ospravedlnení, ďalej boli prítomní 4 hostia. Predsedníčka 
rady školy otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s týmto  programom 
zasadnutia:
1. Informácia o hospodárení školy v roku 2013 
2. Prerokovanie činnosti Žiackej školskej rady 
3. Rôzne      
Ekonómka Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné  Bc. Eva Gáborová podala správu 
o hospodárení školy v roku 2013 
Predsedníčka Žiackej školskej rady, žiačka IV.D  Andrea Karchová, predniesla správu o činnosti 
ŽŠR  v období  od  septembra  2013  do  decembra  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.

        Tretie zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 26. 3. 2014

Prítomní boli 9 členovia 2 členovia  boli ospravedlnení , ďalej boli prítomní 2 hostia. Predsedníčka 
RŠ  otvorila  zasadnutie  tým,  že  privítala  prítomných  a oboznámila  ich  s týmto   programom 
zasadnutia:
 1. Oboznámenie členov rady školy o zmene členstva v rade školy – výsledky  volieb za kategóriu 
rodič a delegovaní zástupcovia do rady školy za zriaďovateľa

   2. Vyhodnotenie rozpočtu školy za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
   3. Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok šk.r. 2013/2014   

 4. Informácia zástupcu žiakov o činnosti Žiackej školskej rady        
 5. Aktuálne problémy na jednotlivých úsekoch ( kritéria pre prijímanie žiakov)            
 6. Rôzne

           
Predsedníčka rady školy Mgr. Nadežda Ildžová oboznámila členov rady školy so zmenami členstva 
v rade školy. Dňa 20. 3. 2014 sa uskutočnili voľby za kategóriu rodič – 2 zástupcovia. Na základe 
listu PSK č.1681/2014/ORHC-046 boli delegovaní za kategóriu zástupcu zriaďovateľa v rade školy 
títo členovia:                                                              
Ing. Michal Druga
Jozef Fedorko                                                         
Mgr. Jaroslav Gnip                                                          
Ing. Karol Lacko, PhD.
Ekonómka SOŠ Bc.  Eva Gáborová podala  správu o hospodárení  školy v roku 2013 a  prečítala 
návrh rozpočtu na rok 2014.
Ing. Mária Hirjáková informovala členov rady školy o výchovno – vzdelávacích výsledkoch žiakov 
za I. polrok škol. r. 2013/2014. Poukázala hlavne na problémovú dochádzku žiakov.         
Predsedníčka Žiackej školskej rady,  žiačka IV.D Andrea Karchová, predniesla správu o činnosti 
ŽŠR  v období  od  decembra  2013  do  marca   2014.  V ŽŠR  pracuje  20  žiakov  našej  školy. 
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Organizuje  rôzne  projekty,  súťaže,  zapája  sa  do  darcovstva  krvi,  do  zbierky  Hodina  deťom a 
do iných podujatí.
Predsedníčka rady školy Mgr. Nadežda Ildžová predložila členom rady školy  na schválenie kritériá 
pre prijatie žiakov v školskom roku 2013/2014 a návrh na počet žiakov do tried prvého ročníka. 
Členovia rady školy vyjadrili súhlas s danými kritériami aj s počtom tried /kritéria a počty žiakov 
tvoria prílohu/.

         Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo dňa 28. 4. 2014

 Prítomní boli 6 členovia, 5 členovia  boli ospravedlnení. Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, 
že privítala prítomných a oboznámila ich s týmto  programom zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Informácia predsedu rady školy z porady predsedov rád stredných škôl v  Prešove  14.3.2014
3 Prejednanie a schválenie kritérií výberového konania na obsadenie funkcie  riaditeľa Strednej 
odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné
4.  Prejednanie  návrhu na  počet  tried  prvého ročníka  pre prijímacie  konanie  na školský rok 
2015/2016 podľa § 64 ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. v platnom znení.
5.  Rôzne
6.  Návrh na uznesenie
7.  Záver

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka rady školy Mgr. Nadežda Ildžová. Informovala členov 
rady  školy  s priebehom  a výsledkami  porady  predsedov  rád  stredných  škôl  v Prešove  dňa 
14.3.2014.  Hlavným bodom programu  bolo  prijatie  kritérií  na  výberové  konanie  na  obsadenie 
funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné. 
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy sa uskutočňuje podľa ustanovení v § 4 
zákona č. 596/2003 Z. z a § 5 zákona 552/2003 Z. z.
Výberové  konanie  bolo vyhlásené  Prešovským samosprávnym krajom 11. 3. 2014. Na webovej 
stránke  PSK bolo  zverejnené  17.  3.  2014,  v regionálnej  tlači  24.  3.  2014,  na  vývesnej  tabuli 
Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné  25. 3. 2014. Termín ukončenia výberového 
konania bol 16.apríl 2014. 
Do výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka RNDr. Oľga Skysľaková. Členovia rady 
školy  sa  na  zasadnutí  oboznámili  s  jej návrhom  koncepcie  rozvoja  Strednej  odbornej  školy, 
Mierová 1973/79, Humenné.
Členovia  rady školy  prejednali  návrh  na počet  tried  prvého ročníka  pre  prijímacie  konanie  na 
školský rok 2015/2016 podľa § 64 ods.  (2) zákona NR SR č.  245/2008 Z. z.  v platnom znení 
a vyjadrila svoj súhlas v celom  jeho znení.

      Piate zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 14. 5. 2014

Výberové konanie sa uskutočnilo  14. 05. 2014 o 14:30 hod. v budove Strednej odbornej školy, 
Mierová 1973/79, Humenné.
      Prítomní boli 11 členovia, 3 členovia boli ospravedlnení. /viď. prezenčná listina/. Predsedníčka 
rady  školy  otvorila  zasadnutie  tým,  že  privítala  prítomných  a oboznámila  ich  s programom 
zasadnutia.
Jediným bodom bolo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy, 
Mierová 1973/79 Humenné.

Členovia výberovej komisie:
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Predseda:  Mgr. Nadežda Ildžová
Členovia:  Mgr. Ľubica Švidraňová

 Ľuba Švandrlíková 
 Ing. Jaroslav Sukeľ 
 Ján Firda
 Mária Vataščinová
 Ing. Karol Lacko, PhD.
 Mgr. Jaroslav Gnip

        Ing. Michal Druga
 Jozef Fedorko
 Andrea Karchová

                   Ing. Ján Baláž, delegovaný zástupca OÚ Prešov – odbor školstva 
                         PaedDr. Mária Choborová, delegovaný zástupca ŠIC Prešov

                   Mgr. Jozef Berta, delegovaný zástupca PSK

Výberového  konania  sa  zúčastnila  1  uchádzačka –  RNDr.  Oľga  Skysľaková,  bytom 
Gorkého1554/4, 066 01 Humenné.
Priebeh výberového konania:
Výberové  konanie  prebiehalo  ústnym  pohovorom s  uchádzačkou  a  jej  prezentáciou  koncepcie 
rozvoja školy. Uchádzačka mala na svoje predstavenie a prezentáciu koncepcie rozvoja školy 20 
minút. Po ukončení prezentácie členovia výberovej komisie kládli uchádzačke otázky týkajúce sa 
riešenia špecifík školy a zo školskej legislatívy v časovom rozsahu 10 minút.  Potom nasledovalo 
tajné hlasovanie. 
V piestore určenom na voľbu každý člen volebnej komisie podľa vlastného rozhodnutia označil na 
volebnom lístku svoju voľbu krížikom a volebný lístok v zalepenej obálke vhodil do uzamknutej 
volebnej urny. Po ukončení hlasovania prebehlo otvorenie volebnej urny a následné sčítanie hlasov 
poverenými členmi výberovej komisie, ktorí z  tohto sčítania urobili zápis. 
Po  sčítaní  a  vyhodnotení  výsledkov  výberového  konania  výberová  komisia  skonštatovala,  že 
uchádzačka RNDr. Oľga Skysľaková bola úspešná.
Zápisnicu  a  návrh  na  vymenovanie  RNDr.  Oľgy  Skysľakovej   na  obsadenie  funkcie  riaditeľa 
Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné podpísali všetci prítomní členovia rady školy. 

       Šieste zasadnutie RŠ sa konalo dňa 27. 6. 2014

Prítomní boli 6 členovia 4 členovia  boli ospravedlnení, ďalej boli prítomní 3 hostia. Predsedníčka 
rady  školy  otvorila  zasadnutie  tým,  že  privítala  prítomných  a oboznámila  ich  s programom 
zasadnutia:
 1.  Priebeh a výsledky prijímacieho konania žiakov v školskom roku 2013/2014    
 2.  Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za II. polrok šk.r. 2013/2014 
 4.  Výročná správa o činnosti rady školy v  školskom roku 2013/2014
 5.  Rôzne      

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 
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funkciu  verejnej  kontroly,  posudzuje  a  vyjadruje  sa  k  činnosti  školy,  z  pohľadu  školskej 
problematiky.   

- správa o     činnosti Rady rodičov   

   Vo  svojej  činnosti  sa  Rada  rodičov  riadila  plánom  práce,  ktorý  bol  schválený  na 
celoškolskom rodičovskom združení  v októbri  2013.  Cieľom Rady rodičov bolo  v spolupráci  s 
vedením  školy,  pedagogickými  pracovníkmi  a organizáciami,  ktoré  sa  zaoberajú  výchovou 
a vzdelávaním podieľať sa v priebehu školského roka na zabezpečovaní týchto požiadaviek:

- kvalitná  výchovy a vzdelávanie,  ktoré  je založené  na princípoch vlastenectva, 
demokracie , humanizmu a vedeckosti

- ochrana práv detí a rešpektovaní ich osobnosti
- ochrana práv rodičov a náhradných rodičov
- ochrana učiteľov a riešenie výchovných a vzdelávacích problémov
- ochrana žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávaní
- pomoc pri rozvoji záujmovej činnosti, organizovaní poznávacích exkurzií
- rozvoj záujmovej činnosti
- organizovanie vedomostných , športových, a zábavných súťaží
- zlepšenie materiálneho vybavenia školy na úsekoch teoretického a praktického 

vyučovania  zakúpením počítačov  ,  učebných  pomôcok  pre  učebné  a študijné 
odbory

               Rada rodičov si je vedomá toho, že SOŠ pripravuje svojich absolventov na tvorivú prácu 
v budúcom  zamestnaní.  Rodičia  musia  byť  škole  partnerom  a mali  by  byť  aktívni  v oblasti 
rozhodovania o svojich deťoch.

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

1. Rozvojový projekt Grafické systémy – Zmena je život
Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov.
Cieľovou skupinou sú  žiaci študijného a učebného oboru kozmetička-vizážistka, kaderník, učitelia 
odborných predmetov a majstri odborného výcviku učiaci v týchto odboroch.
Cieľ projektu:  V odboroch kozmetička-vizážistka a kaderník vo väčšej miere využívať na tvorbu 
odborných grafických návrhov výpočtovú techniku s využitím získaných moderných grafických 
prostriedkov a tým zvýšiť odbornú počítačovú gramotnosť nielen študentov, ale aj pedagogických 
pracovníkov. Tým sa zvýši kvalita pripravenosti študentov nielen pre trh práce, ale aj pre budúce 
štúdium. Pre vypracovanie praktických úloh a grafických podkladov pre školské prezentácie si žiaci 
zvýšia svoju odbornú spôsobilosť využívaním grafických systémov (Corel Draw). V  nadväznosti 
teoretických odborných predmetov a odbornej praxe prostredníctvom využívania nového softvéru 
dôjde k zlepšeniu odbornej pripravenosti študentov a ich uplatnenie na trhu práce. 
Pre  tento  projekt  je  potrebné  zakúpenie  programu  CorelDraw  a  realizovať  školenie  na  nové 
grafické softvéry.

2. EKOPOLIS – Zelené oázy
Projekt je určený na vytvorenie oddychovej zóny a estetizáciu  areálu školy.
Žiadosť o projekt  bola  podaná v mesiaci  december  2013 a zaregistrovaná pod číslom PO0128, 
informácia o registrácii doručenia e-mailom 9.12.2013.
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Projekt neprešiel

3. Nadácia Orange – separácia odpadu

4. PlayEnergy – bezplatný zábavno-vzdelávací projekt
 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.

5. Komprax – Mikulášska show
Mikulášska show sa konala 17.12.2013. Žiačky 2. ročníka pozývali žiakov zo 7.až 9. ročníkov ZŠ, 
aby si  prišli  vyskúšať  svoju šikovnosť a zručnosť  v odboroch kaderník  – kozmetik  –  cukrár  – 
hostinský – stolár formou zábavných súťaží.
Súčasťou  show  boli  aj  výstava  „Podoby  stromčeka“  a  tvorivá  dielňa  žiakov  SOŠ s tématikou 
netradičné vianočné ozdoby.

6. Komprax – Za krajšiu školu
Projekt sa nezrealizuje, pretože dievčatá sa rozhodli, že urobia iný projekt v rámci svojej dediny a 
bude sa volať KARNEVAL.

 7. Komprax – Deň za záchranu života 
Cieľom projektu je zamerať pozornosť mladých na problematiku poskytovania prvej pomoci, aby 
vedeli,  ako  zachrániť  ľudský život.  Bude sa   realizovať  formou zábavno-náučného dopoludnia, 
počas  ktorého budú  prebiehať  rôzne  prednášky  a  praktické  ukážky  jednotlivých  úkonov- 
workshopy. 

8. PANGEA – neziskové vzdelávacie združenie Academy
Ďalší ročník matematickej olympiády  PANGEA 2014, pod ktorou bude mať záštitu Ministerstvo 
školstva,  vedy,  výskumu  a športu  Slovenskej  republiky  ako  aj  Fakulta  matematiky,  fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 
Cieľom súťaže je zapojiť do riešenia úloh z matematiky čo najvyšší počet žiakov 7., 8., 9. ročníka 
základných  škôl  a  1.,  2.  a 3.  ročníka  stredných  škôl,  alebo  žiakov  sekunda  až  septima  na 
osemročných gymnáziách .
Tento projekt sa realizuje v rámci vyučovania matematiky a je zadarmo.

9. Moderná stredná škola – Inovovanie obsahu a metód vzdelávania  v     odboroch gastronómie a   
kozmetiky
Projekt  je  zameraný  na  skvalitnenie  procesu  vzdelávania  pre  potreby  modernej  školy 
prostredníctvom inovácie obsahu a metód vzdelávania v rámci ŠKVP a jeho realizácia prispeje k  
zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce alebo v procese vyššieho vzdelávania.
Jednotlivé  aktivity  projektu  smerujú  k prispôsobeniu  vzdelávania  na  našej  škole  potrebám trhu 
práce a potenciálnym zamestnávateľom našich absolventov. Projekt  totiž priamo reaguje na dopyt 
trhu práce po  absolventoch stredných odborných škôl, ktorí sú pripravení po odbornej i praktickej 
stránke zvládnuť moderné technológie  a postupy pri príprave jedál a nápojov v zariadeniach, ktoré 
ponúkajú reštauračné služby,  komplexné služby cestovného ruchu vyššieho štandardu a používanie 
nových  postupov  pri  kompletnom  ošetrení  pleti  prostredníctvom  nových  elektrokozmetických 
prístrojov.
K naplneniu týchto cieľov sme zvolili  aktivity,  ktoré smerujú na zvýšenie odbornosti cieľových 
skupín, teda na jednej strane  pedagógov a na druhej našich absolventov.
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Cieľom projektu je  uplatnenie  sa  absolventov našej  školy na trhu  práce.  Prvoradým cieľom je 
zabezpečiť kvalitu našich absolventov. To je však možné len za predpokladu, že na škole pracujú 
pod vedením odborného a skúseného pedagogického kolektívu a majú vytvorené 
vhodné  materiálno-technické  podmienky.  Z tohto  dôvodu  je  projekt  zameraný  na  posilnenie 
odborných  znalostí  a zručností  pedagógov,  zlepšenie  vybavenia  školy  o PC  a   technologické 
zariadenia potrebné pre skvalitnenie výučby žiakov školy.

10. Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Cieľom projektu je vybudovanie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a 
vyškolenie pedagogických zamestnancov. Projekt sme dostali pre odbor cukrár.

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

V školskom roku 2013/2014 sa na SOŠ uskutočnila  tematická inšpekcia č. 7151/2013-2014 
dňa 07.05.2014.
Predmet školskej inšpekcie: Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok do študijných 
odborov na strednú školu. 
Závery: Organizácia a priebeh prijímacieho konania boli v kontrolovanej škole v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Dokumentácia  k prijímaciemu konaniu bola vedená dôsledne.
Správu o     výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila  :  RNDr. Anna Čorbová  dňa 16.05.2014

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

- pre  teoretické  vyučovanie  slúži  17  klasických  učební,  5  špeciálnych  učební  pre  odbory: 
strojárstvo,  kozmetik  a kaderník,  gastroodbory  a  drevo,  2  učebne  informatiky  a  výpočtovej 
techniky, 2 učebne pre  cudzie jazyky, telocvičňa, posilňovňa, ihrisko 

- internet je prístupný v 9 učebniach, 7 kabinetoch, zborovni a kancelárii riaditeľky a zástupkyne 
riaditeľky 

- na vyučovanie je k dispozícii 50 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 deviatich učebniach sa vymenili  klasické tabule za nové keramické 
- opravili a vymaľovali sme oplotenie školy od hlavnej cesty
- zrealizovala sa obnova fasády na pavilóne C a D
- upravili sa stolárske dielne a autoopravárska dielňa
- zrealizovala sa výmena okien v spoločenskej miestnosti a v dielenských učebniach
- spoločenská miestnosť prešla celkovou úpravou a modernizáciou
- zmodernizovala sa cvičná učebňa pre odbor kaderník
- vynovili sa šatne, sociálne zariadenia a kabinety na úseku praktického vyučovania
- zrealizovala sa výstavba ďalšieho kaderníckeho salónu
- priestorové problémy nemáme, nevyužité priestory prenajímame

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

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie boli 1.056.947,00 €
Príjmy z vlastných zdrojov  - škola    137.392,82 €
za:

• nájom      67.566,97 €
• ostatné príjmy       69.825,85 €

Príjmy z finančných darov                                                                                  9.845,00 €

Príjmy spolu                                                                                                             1.204.184,82 €  

b. Výdavky

• mzdy  596.570,43 €
• poistné a príspevok zamestnávateľa 228.582,73 € 
• bežné transfery   14.956,88 €
• výdavky na tovary a služby              349.928,27 €
z toho:

o cestovné      4.746,56 €
o energie  170.838,88 €
o materiál    25.738,11 €
o dopravné      4.634,55 €
o opravy a údržba    63.577,77 €
o ostatné služby    80.292,70 €

Výdavky celkom:                                                                                                      1.190.038,61 €  

c. Kapitálové výdavky

V rámci  kapitálových  výdavkov  PSK  neboli  poskytnuté  žiadne  finančné  prostriedky. 
Z vlastných  zdrojov  bol  zakúpený  osobný  automobil  Renault  s doplnkami  a príslušenstvom vo 
výške 22.620,- €.

d. Vzdelávacie poukazy 

Príjem vzdelávacie poukazy                  8.573,00 €
Čerpanie                                                                                                           8.573,00 €    

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

e. Dary
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Škola prijala finančné dary vo výške                                                                   9.845,- €

 Finančné dary na základe darovacej zmluvy:

- Materiálno  –  technické  zabezpečenie  učebného  odboru  hostinský  v celkovej  hodnote 
2.185,46 €

- Materiálno – technické zabezpečenie učebného odboru cukrár v celkovej hodnote 1.124,40 
€

- Materiálno  –  technické  zabezpečenie  študijného  odboru  operátor  drev.  a náb.  výroby 
a učebného odboru stolár v celkovej  hodnote 640,42 € 

- Materiálno  –  technické  zabezpečenie  študijných  odborov  kozmetik  a  kozmetička  a 
vizážistka v celkovej hodnote 1.279,61 €

- Materiálno – technické zabezpečenie učebného odboru autoopravár – mechanik v celkovej 
hodnote 1.835,55 € 

- Notebook pre teoretické vyučovanie v celkovej hodnote 454,86 €
- Keramické tabule v celkovej hodnote 760,00 €
- Stoličky a stolíky do tried a učební v celkovej hodnote 1.349,00 €
- Knihy a odborná literatúra v celkovej hodnote 215,70 €

n) Cieľ,  ktorý  si  škola  určila  v koncepčnom  zámere  rozvoja  školy  na  školský  rok 
2013/2014, 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
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- 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

Slabé stránky školy: 
• je  potrebné  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

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,  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
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• 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 8 absolventov pokračuje 
v štúdiu na VŠ, 33 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 80 absolventov našlo uplatnenie 
v praxi, 28 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 1 žiačka je na materskej dovolenke.

V Humennom  22.09.2014

Spracovala:  Ing. Mária Hirjáková, zástupkyňa riaditeľky  SOŠ Humenné
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