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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

SOŠ v Bijacovciach  za šk. rok 2014/2015 
 

 

1. A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: 

         a1) Názov školy: 

               Stredná odborná škola  Bijacovce  

                

 a2) Adresa školy: 053 06  Bijacovce č. 1 

 

 a3) Telefónne a faxové číslo školy: 

      tel.: 053/4182041               ŠI: 053/4182048               

  fax: 053/4182042               ŠJ: 053/4182046                

   

 a4) Internetová a elektronická adresa školy: 

  www.sosbijac.edupage.sk 

            lesnicke@gmail.com 

   

 

 a5) Údaje o zriaďovateľovi školy: 

  Prešovský samosprávny kraj, Prešov 

 

 a6) Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
  Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy 

  Ing. Klára Gubková, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

  Mgr.Jana Šajnová, ekonóm 

  Ľubomír Tatarko, vedúci výchovy mimo vyučovania 

  Štefan Koperdák, hlavný majster odbornej výchovy 

  Bc. Imrich Baran, hlavný majster odbornej výchovy 

  PhDr.Zuzana  Vilčková,  výchovný poradca 

 

 a7) Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

  RADA ŠKOLY:  Predseda RŠ – Ing. Ján Mulík 

 

  Zloženie RŠ: Ing. Ján Mulík – zástupca pedagogických zamestnancov školy 

    Iveta Kokoruďová - zástupca pedagogických zamestnancov školy 

    Agnesa Rumanová - zástupca nepedagogických zamestnancov školy 

    Mária Koperdáková – zástupca rodičov 

    Xénia Kubušová – zástupca rodičov 

                             Eva Sedláková – zástupca rodičov 

Mgr.  Vladimír Ledecký – delegovaný zást. zriaď.– poslanec PSK 

    Dávid Kollár – zástupca žiakov školy 

   Ing. Danka Hudáčová – za zriaďovateľa PSK 

   PaedDr. Milan Majerský – za zriaďovateľa PSK 

   Ing. Martin Vanous – zástupca Slovenskej lesníckej komory  

 

 

  Zasadnutia Rady školy sa uskutočnili 4 x v školskom roku – október  2014,   

               december 2014, február  2015 a jún 2015. Obsahom zasadnutí RŠ bolo riešenie  

               aktuálnej situácie a riešenie aktuálnych problémov na škole, prípadne plnenie úloh  

http://www.sosbijac.edupage.sk/
mailto:lesnicke@gmail.com


               RŠ vyplývajúcich za zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej  

               samospráve.  

 

  PEDAGOGICKÁ RADA: 

  Pedagogickú radu školy tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy – celkom 21  

               osôb. Z celkového počtu je 7 zamestnancov z úseku teoretického vyučovania,  

  13 zamestnancov z úseku praktického vyučovania a 1 zamestnanec z úseku výchovy  

   mimo vyučovania.  

       Pedagogická rada v školskom roku 2014/2015 zasadala 9 krát. Zasadnutia   

               pedagogických rád mali obsahovú náplň porady klasifikačnej, hodnotiacej,  

               schvaľovacej alebo informatívnej v zmysle celoročného plánu výchovno - 

               vzdelávacej práce na šk. rok 2014/2015. 

 

 

  PREDMETOVÉ KOMISIE: 

  V školskom roku 2014/2015 pracovali na škole 3 predmetové komisie: 

  Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov – vedúca PK –  

               PhDr. Zuzana Vilčková  , učiteľka aprobácie  SJL. Členmi tejto predmetovej  

               komisie boli 12 pedagogickí zamestnanci SOŠ, ktorí mali vo vyučovacom úväzku  

  všeobecnovzdelávacie predmety . 

  Predmetová komisia odborných predmetov – vedúci PK – Ing. Štefan Štofko, strojný  

  inžinier. Členmi tejto PK boli 17 pedagogickí zamestnanci SOŠ, ktorí mali vo  

  vyučovacom úväzku  odborné predmety. 

  Predmetová komisia odborného výcviku SOŠ – vedúci PK – Štefan Koperdák,  

  odborné vzdelanie lesnícke. Členmi PK bolo 15 pedagogických  zamestnancov. 

  Predmetové komisie odborného výcviku SOŠ  zasadli 4 x v školskom roku     

               v mesiacoch – august 2014, november 2014,  február 2015 a máj 2015. 

  Hlavnými cieľmi činnosti všetkých PK bola koordinácia  výchovno-vzdelávacej   

               práce na škole, zjednotenie výchovného pôsobenia  pedagogických zamestnancov na   

               žiakov školy, upevňovanie žiackych kolektívov, vzájomná informovanosť, vedenie    

                pedagogickej dokumentácie, kontrolná  a hospitačná činnosť a ďalšie. 

 

 

  ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA: 

  Žiacku školskú radu tvorili členovia – zástupcovia jednotlivých tried, ktorí  

  zastupovali nielen triedu, ale aj príslušné študijné alebo učebné odbory. V žiackej  

  školskej rade bolo 15 členov, predsedom žiackej školskej rady bol Tomáš   

               Višňovský, žiak študijného odboru operátor lesnej techniky. 

       V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnili 4 spoločné zasadnutia žiackej  

  školskej rady s vedúcimi zamestnancami školy.  Hlavným cieľom  

  zasadnutí bola participácia žiakov školy na výsledkoch výchovno-vzdelávacej  

  práce školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 B) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY: 

 SOŠ    - denné štúdium 210 žiakov / 79 dievčat 

            - externé štúdium   77 žiakov / 73 dievčat 

 

 SPOLU:  287 žiakov / 152 dievčat 

 

1 C) TÝKA SA ZŠ 

 

1 D) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA SOŠ, O POČTOCH  

 A ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 

 Do 1. ročníka učebných a študijných odborov a 1. ročníka nadstavbového štúdia boli  

 v školskom roku 2014/2015 prijatí všetci uchádzači: 

 - do 1. ročníka študijných odborov SOŠ         14 žiakov/0 dievčat   DŠ                 

        - do 1. ročníka učebných odborov UUP           92žiakov/ 50 dievčat DŠ 

 SPOLU:                 106 žiakov/50dievčat 

 

1 E)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  

 PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

 

         1.   Úplné stredné odborné 4 a 5 ročné s maturitou – 3VX 

      a)   PROSPECH ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov   46 

      Prospeli s vyznamenaním     0 žiakov 

      Prospeli veľmi dobre     3     „ 

      Prospeli      42     „ 

      Neprospeli       1 

      

      b)   SPRÁVANIE ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov   46 

      Stupeň zo správania      1  31 žiakov 

      Stupeň zo správania      2  13    „ 

      Stupeň zo správania      3    1  „ 

      Stupeň zo správania      4        1   ,,   

      c)   DOCHÁDZKA ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov   46 

      Počet vymeškaných hodín spolu: 8282 hod. 

      z toho neospravedlnené:    575 hod. 

 

2. Neúplné stredné odborné ( ZS, výučný list ) 2 VX 

a)   PROSPECH ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov     19 

      Prospeli s vyznamenaním     0 

      Prospeli veľmi dobre     0  

      Prospeli       19   

      Neprospeli       0   „ 

      Neklasifikovaní                        0 

 

b) SPRÁVANIE ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov      19 

      Stupeň zo správania    1     16 žiakov 



      Stupeň zo správania    2     2    „ 

      Stupeň zo správania    3     0   „ 

      Stupeň zo správania    4     1   „ 

 

c) DOCHÁDZKA ŽIAKOV:  

      Spolu žiakov      19 

      Počet vymeškaných hodín spolu: 2663 hod. 

      z toho neospravedlnené:    231 hod. 

 

 3.  Zvlášť upravené učebné plány – 1PX 
a)   PROSPECH ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov                   106 

      Prospeli s vyznamenaním     2 

      Prospeli veľmi dobre   12 žiakov 

      Prospeli                       64  „ 

      Neprospeli                      28 (z 3 a viac predmetov) 

      Neklasifikovaní      0 žiakov 

 

b)   SPRÁVANIE ŽIAKOV: 

      Spolu žiakov   106 

      Stupeň zo správania    1    22 žiakov 

      Stupeň zo správania    2     7    „ 

      Stupeň zo správania    3    22  „ 

      Stupeň zo správania    4    55   „ 

 

 

 

c)   DOCHÁDZKA ŽIAKOV:  

      Spolu žiakov    106 

      Počet vymeškaných hodín spolu: 41757 hod. 

      z toho neospravedlnené:  27456 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

 

         4 ročné študijné odbory:    

 

P.č. Premet  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

1. Slovenský jazyk a literatúra 2,64 3,25 3,22 3,86 

2.  Anglický jazyk 2,64 3,33 3,58 3,62 

3. Občianska náuka 2,36 2,50 2,83 - 

4. Dejepis 2,54 2,33 - - 

5. Matematika  2,54 2,92 2,89 - 

6. Fyzika 3,54 3,33 3,64 - 

7. Informatika 1,90 2,42 - 2,50 

8. Telesná  a športová výchova 1,54 1,67 1,42 2,00 

9. Elektrotechnika 3,09 - - - 

10. Strojníctvo 2,63 - - - 

11. Stroje a zariadenia 3,18 3,08 3,11 3,38 

12. Náuka o lesnom prostredí 3,00 2,75 - - 

13. Odborný výcvik 1,72 2,00 2,41 2,50 

14. Poľovníctvo - 2,50 - 2,79 

15. Ekonomika - - 3,64 3,31 

16. Technológia lesnej výroby 2,54 2,75 2,91 3,43 

17. Motorové vozidlá - 3,00 2,91 - 

18. Riadenie pracovných činností - - - 2,15 

19. Technika administratívy - - 2,00 - 

20. Etická výchova 1,00 1,00 - - 

21. Náboženská výchova 1,00 1,00 - - 

22. Psychológia práce - 1,58 - - 

23. Estetická výchova - - - 2,64 

24. Konverzácia v ANJ 2,09 3,17 3,64 3,38 

 

       

 

 

 

 

 

 



 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

 

         3 ročné učebné odbory 

 

P.č. Premet  1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1. Slovenský jazyk a literatúra 3,80 - 3,55 

2.  Anglický jazyk 3,40 - 3,11 

3. Občianska náuka 3,30 - - 

4. Matematika  4,00 - - 

5. Chémia 4,00 - - 

6. Telesná  a športová výchova 1,60 - 1,66 

7. Biológia 3,40 - - 

8. Kvetinárstvo 3,20 - - 

9. Technológia  - - 3,11 

10. Odborný výcvik 2,00 - 2,88 

11. Etická výchova 2,80 - - 

12. Sadovníctvo 4,00 - - 

13. Základy záhradníckej výroby 3,30 - - 

14. Záhradnícke stroje a zariadenia 3,70 - - 

15. Motorové vozidlá - - 3,11 

16. Zeleninárstvo 3,90 - - 

17. Poľovníctvo - - 2,88 

18. Ekonomika - - 3,11 

19. Ovocinárstvo 3,70 - - 

 

 

 

 

 

 

 

    Výsledky externých meraní 

         V školskom roku 2014/2015 sme na škole externé merania nemali. 

 

 

 

 

 



1 F   ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV ZARADENÝCH V SIETI  

         ŠKÔL 

 

         Študijný odbor: - štvorročný s maturitou 

         4556K/ 45564  operátor lesnej techniky (vhodný len pre chlapcov, ďalej len CH 

         4210M11/4210611  agropodnikanie – agroturistika (CH,D)             

        

         Učebný odbor: - trojročný 

         4575H/45752       mechanizátor lesnej výroby (CH) 

         2466H04/2466204   mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia (CH) 

         2487H01/2487201   autoopravár – mechanik (CH, D) 

        3355H/ 33552        stolár (CH) 

         3672H/36722       kamenár (CH) 

         3663H/36632                tesár (CH) 

         4571H/45712                záhradník (čka) (CH, D) 

         6475H/64752               technicko-administratívny pracovník (CH,D) 

         3661H/36612                murár (CH) 

 

         Študijný odbor: - nadstavbové štúdium dvojročné pre absolventov 3-ročných uč.   

                                       odborov       

         4521L/45214        lesné hospodárstvo 

         4526L/45264       mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

         3757L01/3757401  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 

        

               Absolventi trojročných učebných odborov 2466204 mechanik opravár - lesné stroje        

         a zariadenia,  45752 mechanizátor lesnej výroby, 2487201 autoopravár – mechanik,   

        2466209 mechanik  opravár –   cestné motorové vozidlá a 45652  lesokrajinár môžu   

        pokračovať na našej SOŠ  v študijných odboroch v 2 – ročnom dennom nadstavbovom  

        štúdiu, ktoré končí maturitnou skúškou. 

 

         SOŠ v Bijacovciach pripravuje žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.   

         ročníku, v týchto učebných odboroch:  

 

         Učebný odbor: - dvojročný 

        31610F        praktická žena (D) 

        45790F        lesná výroba (CH, D) 

        36860F        stavebná výroba (CH) 

        31780F       výroba konfekcie (D) 

 

  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola  

         zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

  

         Študijné odbory – 4 ročné s maturitou 
         4556K     operátor lesnej techniky 

         4210M11 agropodnikanie – agroturistika 

 

 

 

 

 



         Študijné odbory – 2 ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3 ročných  

         učebných odborov 
         4521L  lesné hospodárstvo 

         3757L01  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 

 

         Učebné odbory – 3 ročné 

         4575H  mechanizátor lesnej výroby 

         4571H záhradník (čka)     

       

         Učebné odbory – 2 ročné pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku 
         4579F  lesná výroba 

         3686F  stavebná výroba  

         3161F  praktická žena 

         3178F  výroba konfekcie 

          

         Zoznam uplatňovaných učebných plánov 
         1. 45564 operátor lesnej techniky – č. 11563/1998-212 s platnosťou od 1. septembra  

             1989 začínajúc 1. ročníkom 

         2. 45752 mechanizátor lesnej výroby – č. 7921/1988-221 s platnosťou od  

             1.septembra 1988, začínajúc 1. ročníkom 

         3. 2466209 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá – č. 2759/03-43 s platnosťou  

             od 1. septembra 2003, začínajúc 1. ročníkom 

4. 2487201 autoopravár – mechanik – č. CD – 2005- 1690/9707 – 32:093 s platnosťou 

od 1. septembra 2005, začínajúc 1. ročníkom 

         5. 33552 stolár – č. 2869/2001-42 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc  

             1. ročníkom 

         6. 45214 lesné hospodárstvo – č. 4348/1993-32 s platnosťou od 1. septembra 1993,  

             začínajúc 1. ročníkom 

         7. 45264 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – č. 1845/1994- 

             212 s platnosťou od 1. septembra 1994, začínajúc 1. ročníkom 

         8. 45790 lesná výroba – č. 7167/1987-221 s platnosťou od 1. septembra 1988,  

             začínajúc 1. ročníkom 

         9. 3161000 praktická žena – č. 7167/1987-221 s platnosťou od 1. septembra 2000,  

             začínajúc 1. ročníkom 

       10. 36860 stavebná výroba – č. CD –2007- 8754/18122 – 1:093 s platnosťou od 1.   

             septembra  2007 začínajúc 1. ročníkom 

       11. 36612 murár – č. CD –2004 – 6570/14114 –13:093 s platnosťou od 1. septembra   

             2004 začínajúc 1. ročníkom  

 12. 3757401 dopravná prevádzka+ cestná a mestská doprava – č. 1335/1999 –41 s    

        platnosťou  od 1. septembra 1999 začínajúc 1. ročníkom 

13. 4210611 agropodnikanie – agroturistika – č. CD –2004 – 13702/27968 – 1:093   

        s platnosťou od 1. septembra 2005 začínajúc 1. ročníkom 

14. Štátny vzdelávací program 42 a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  a rozvoj 

vidieka II. pre skupiny študijných odborov 

      15.  Štátny vzdelávací program 42 a   45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  a rozvoj       

              vidieka II.pre  skupiny  3 ročných učebných odborov 

16.  Štátny vzdelávací program  42 a 45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj    

       vidieka II. pre  skupiny  2 ročných učebných odborov 

 17. Štátny vzdelávací program  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia pre skupinu 2   

             ročných učebných odborov 



     18.   Štátny vzdelávací program  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia pre skupinu 3  

             ročných učebných odborov a 2 ročných učebných odborov 

19.  Štátny vzdelávací program  24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  II. pre  

             skupinu 3 ročných učebných odborov 

20.   Štátny vzdelávací program  37 Doprava, pošty a telekomunikácie pre skupiny   

             študijných odborov 

21.   Štátny vzdelávací program  31 Textil a odevníctvo pre skupinu 2 ročných učebných  

  odborov 

22.   Školský vzdelávací program „ Tri duby“ pre jednotlivé študijné a učebné odbory    

        v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
23.   Štátny vzdelávací program 42,45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 

I.,II.  s účinnosťou od 1.9.2013 začínajúci 1. roč.  

 

1 G)  ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO  

         PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

         Úsek teoretického vyučovania 
         7 pedagogických zamestnancov, všetci  spĺňajú  kvalifikačné predpoklady pre  

         výkon výchovno-vzdelávacej práce. 

         Úsek odborného výcviku 
         14 pedagogických zamestnancov, z toho všetci spĺňajú  kvalifikačné   

          predpoklady pre výkon výchovno-vzdelávacej práce.   

         Úsek výchovy mimo vyučovania  
         2 pedagogickí zamestnanci – spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon výchovno-    

         vzdelávacej práce. 

 

1 H)  ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

         ŠKOLY 

 

 1 pedagogický zamestnanec navštevuje akreditované vzdelávanie pre 

kariérových poradcov SŠ 

 3 pedagogickí zamestnanci navštevovali aktualizačné vzdelávanie 

 1 pedagogický zamestnanec navštevuje kvalifikačné vzdelávanie – štúdium 

anglického jazyka 

 1 pedagogický zamestnanec navštevoval inovačné  vzdelávanie, štúdium  

ukončil II. atestáciou 

1 I)   ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

         - „Deň Sv. Huberta“ – podujatie pre širokú poľovnícku verejnosť  i milovníkov    

           prírody organizované v areáli SOŠ. Spoluorganizátorom jubilejného 14. ročníka  bola 

 SOŠ,  pod   záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a tri  Okresné 

organizácie SPZ a to Levoča, Gelnica a Spišská Nová Ves, nezisková organizácia Sv. 

Hubert Bijacovce.    V poradí už 14. ročník sa uskutočnil dňa.13. septembra 2014 - 

sobota. 

         - „Burza škôl“ – odborné podujatia organizované pre žiakov a rodičov končiacich tried   

            ZŠ okresu Levoča, Spišská Nová Ves , Gelnica a Poprad  

           Levoča – Poprad- Kežmarok – JESEŇ 2014,  

         - „Predvádzacie akcie“ – firiem vyrábajúcich lesnícku techniku – JONSERED, STIHL,  

           HUSQVARNA, DOLMAR v priestoroch SOŠ pre našich žiakov a fyzické i právnické  

           osoby z regiónu v priebehu školského roka na základe dohody s firmou. 



         - „Majstrovstvá Slovenska v odborných zručnostiach žiakov SOŠ lesníckych“ –  

           odborné podujatie pre žiakov a zamestnancov škôl, žiakov ZŠ i verejnosť z regiónu,  

            sa po tretí krát v dlhej histórií  v šk. r. 2014/2015 nekonali 

         - „Týždeň otvorených dverí“ – prezentácia školy pre žiakov a rodičov končiacich tried   

           ZŠ z regiónu - Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Krompachy, Spišský Hrhov,  

           Levoča a pod. – december 2014 

 - 19. ročník „Dňa narcisov 2015“ – škola sa zapojila do projektu po 8 krát, akcia bola   

   úspešná a vyzbierali sme 272,19€ . 

- Zapojenie školy do triedenia odpadu – zber papiera, škola odovzdala firme Brantner ,    

  Sp.N.Ves  950 kg papiera 

 

 

1  J)    ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ   
 

        V školskom roku 2014/2015 sme sa na našej škole zamerali na menší počet     

        projektov. 

             

     Zoznam podaných a realizovaných  projektov: 

              
P.č. Názov projektu /  

- dátum podania, 

   prihlásenia 

Obdobie  

realizácie 

Požadovaná 

finančná 

čiastka (EUR) 

Prijímateľ 

žiadosti 

Uspeš- 

nosť 

Projektu   

Áno/Nie  

Získané  

Prostried

ky  

( EUR) 

1. Premena tradičnej školy 

na modernu 

2011- 2015 

 

288 109,48 MŠ SR Nie  

2. KA1 Erasmus+ 

Lesáci v Česku 

september 

2015 

21.848,- SAAIC Áno 21.848,- 

 

 

 

1 K)    ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ   

           ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

   

      V šk. roku 2013/2014 sme mali na škole štátnu školskú inšpekciu . 

Štátna školská inšpekcia bola v dňoch  22. mája 2014 a  3. júna 2014 a predmetom štátnej 

školskej inšpekcie bola praktická a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

v strednej odbornej škole. Školskej inšpekcie sa zúčastnil aj odborník z praxe. 

 Hodnotenie školskej inšpekcie bolo kladné, nedostatky neboli zistené, príprava, priebeh 

a organizácia maturitnej skúšky boli v súlade s platnými  právnymi predpismi. Predseda 

školskej maturitnej komisie, predsedovia predmetových maturitných komisií, zástupca 

stavovskej organizácie a vedenie školy zabezpečili plynulý a nerušený priebeh maturitnej 

skúšky. 

 V školskom roku 2014/2015 sme na škole nemali školskú inšpekciu. 

 

 

 

 

 

 

 



1 L)    ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH  

           PODMIENKACH ŠKOLY 

 

 Škola ma k dispozícií 17 učební, z toho 15 učební pre teoretické vyučovanie vrátane 

elokovaných  pracovísk.    

Väčšina z týchto učební je vybavená ako  odborné učebne. Pre potreby praktického 

vyučovania máme dostatok  pracovných miest pre odborné vyučovanie v jednotlivých 

učebných a študijných odboroch a podľa tématickych celkov.  

 

V podmienkach súčasného financovania školstva  nedošlo k zmene prístupu k školám, ktoré 

k praktickému vyučovaniu pre učebné a študijné odbory  potrebujú pracovať s technikou 

minimálne odpovedajúcich potrebám súčasnej doby. Prostriedky na prevádzkové náklady 

školy sú  pokryté pre základný chod školy. Priestor pre obnovu a modernizáciu techniky a 

učebných pomôcok je veľmi obmedzený, zvlášť u učebných a študijných odboroch pre lesné 

hospodárstvo.  

 

 Na  druhej strane výrobná prax, pre ktorú pripravujeme našich absolventov rýchlo  

 napreduje a tak náš absolvent sa s novou technikou zoznamuje odbornými exkurziami,  

  dohodami na absolvovanie praxe vo firmách a niekedy až po nástupe do zamestnania.  

 Tento fakt si škola uvedomuje a zlepšenie vidíme v dvoch oblastiach – obnovu  

  a modernizáciu techniky prostredníctvom získania prostriedkov z projektových aktivít , 

podnikateľskou činnosťou a na druhej strane dôsledným udržiavaním techniky, ktorú máme. 

Pre odborný výcvik sme  cez rôzne projekty získali prostriedky, ktoré sme použili na nákup  

motorových   píl, krovinorezov, rôzneho ručného mechanizovaného náradia, autodiagnostiky. 

 

  Celkovo možno povedať, že materiálno-technické zabezpečenie spĺňa, až na          

niektoré  výnimky, požiadavky dané normatívom vybavenia žiaka pre jednotlivé učebné  

odbory.  Aj napriek ťažkostiam sa nám podarilo udržať a preregistrovať našu Autoškolu     pre 

všetky druhy vodičských oprávnení, t.z. od motocykla, traktora, osobného  

automobilu, nákladného auta, čo sa mnohým školám  nepodarilo. 

Funguje nám zváračská škola pre zváračov základného kurzu pre elektrický oblúk  

a zváranie v ochrannej atmosfére plynu CO2, čo našim žiakom, ktorí absolvovali tento  kurz, 

umožňuje získať bez väčších problémov zamestnanie aj v tomto odbore. 

Škola splnila podmienky vyplývajúce zo zákona č. 325/2012 Z.z.  a cestou MŠVVa Š SR zo 

dňa 19.7.2013 boli do siete škôl a zariadení SR zaevidované elokované pracoviská na 

adresách  Rudňany 65 a Bystrany 46.  

Priestorové a materiálno-technické podmienky hodnotíme podľa jednotlivých  

študijných a učebných odborov: 

 

Študijný odbor 4556K/45564 operátor lesnej techniky   a učebný odbor 

4575H/45752mechanizátor lesnej výroby sú na našej škole nosnými    a priestorové 

a materiálne  zabezpečenie je dobré a plne pokrýva normatív.  Technické vybavenie však má 

svoj vek a aj keď po technickej stránke vyhovuje, je tu morálne opotrebenie a potreba 

strojový park modernizovať. Týka sa to najmä nákladného automobilu s hydraulickou rukou . 

Kúpou dvoch 9 miestnych mikrobusov ,  jedného 16 miestneho autobusu sme zabezpečili 

hospodárnejšiu prepravu  žiakov na  pracoviská v lese. Produktívne práce v týchto odboroch 

robíme v okolitých lesoch:Lesy SR š. p., OZ Prešov, lesný obvod Spišské Podhradie, PRO 

POPULO  s.r.o., Urbárske a mestské lesy. Teší nás konštatovanie, že s našou prácou sú 

majitelia lesov spokojní. Pre prácu mimo lesa máme na škole dostatok vhodných priestorov 

pre opravu a údržbu lesnej techniky a 2 samostatné odborné učebne. 



Študijný odbor 4210M11/4210611 agropodnikanie - agroturistika 
je po stránke priestorovej i materiálnej na odborný výcvik vybavený veľmi dobre. Pre  

tematické celky súvisiace s prácou s mechanizmami pre rastlinnú a živočíšnu výrobu  máme 

vytvorené vhodné pracoviská na miestnom Roľníckom družstve v Bijacovciach, pre ostatné 

tematické celky možnosť pracovať u súkromných spoločností, ktoré  podnikajú v oblasti 

agroturistiky, poľnohospodárstva a ovocinárstva.  Máme nové priestory pre spoločensko-

kultúrne podujatia s možnosťou poskytovania stravy, ktoré budú slúžiť ako jedno z pracovísk 

pre odborný výcvik. Celý región Spiša s množstvom kultúrnych pamiatok, prírodou, tiež 

s areálom našej školy v historickom kaštieli poskytuje námety pre aktivity na odbornom 

výcviku.  

Na škole sme zriadili danieliu oboru ,   besiedku s kamenným krbom s výhľadom na Spišský 

hrad, plochu kde môžeme vykonávať spoločenské aktivity spojené  s nácvikom pre budúcich 

turistov  – zákazníkov. Máme vytvorený menší ovocný sad, lesnú škôlku, skleník, malotraktor 

s náradím čo je pre praktické vyučovania obzvlášť  výhodné. Každoročne škola organizuje vo 

vlastných priestoroch Deň Sv. Huberta,  kde naši študenti získavajú skúsenosti spojené  

s prípravou a organizáciou takejto akcie. 

 

Učebný odbor 2466H04/2466204 mechanik opravár so zameraním na lesné stroje   

a zariadenia, učebný odbor, 2487H01/2487201 autoopravár – mechanik  a nadstavbove  

štúdium 4526L/45264 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a 

3757L01/3757401  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava majú nároky na 

priestorové a materiálne vybavenie vcelku blízke - podobné. 

Možno povedať, že čo sa týka priestorového vybavenia, je vyhovujúce i keď čiastočno 

rozdrobené na menšie dielne a pracoviská.  

Po materiálnej stránke má škola potrebné dielenské vybavenie pre údržbu a opravu techniky. 

Zakúpením diagnostického prístroja KT S570 môžu žiaci diagnostikovať   každé osobné 

motorové vozidlo, merať skutočné hodnoty a zároveň získať postup  pre odstránenia závady. 

V tejto oblasti je zvlášť rýchly technický a technologický pokrok  a jeho sledovanie je zvlášť 

v podmienkach škôl náročné. Riešime to tiež  dohodami  o vzájomnej spolupráci 

s autoopravovňami, ktoré vlastnia modernú techniku, školeniami  majstrov odbornej výchovy, 

exkurziami žiakov, návštevami autosalónov, predvádzaním techniky. 

 

Učebný odbor3355H /33552 stolár má na škole vytvorené optimálne podmienky pre 2 

skupiny žiakov. Žiaľ v tomto školskom roku sme tu nemali žiakov. 

Pre žiakov 2 ročných. učebných odborov 4579F lesná výroba, 3686F stavebná výroba , 

3161F praktická  žena  a 3178F výroba konfekcie sú  podmienky na priestor a materiálne 

vybavenie bezproblémové. Jedná sa o žiakov, ktorí pracujú zväčša s ručným 

a mechanizovaným náradím, ktoré má škola k dispozícii. Potrebovali by sme však 

modernizovať prostriedky pre dopravu žiakov   na pracoviská v lese – minibusy   s počtom 20 

– 25 sedadiel. 

 Dievčatá v učebnom odbore Praktická žena a Výroba konfekcie  majú vytvorené dobré  

podmienky  pre plnenie osnov v tematických celkoch – varenie, šitie i pestovateľské  práce.  

Zabezpečili sme 20 kusov  profesionálnych šijacích strojov  pre tématicky celok  pre učebný 

odbor výroba konfekcie. Dokončili sme  opravu fasády hlavnej budovy  školy – kaštieľa a to 

z vlastných  zdrojov a vymaľovanie všetkých učební a dielní a vymenili sme podlahové 

krytiny   v niektorých častiach budovy školy. 

Za veľké pozitívum považujeme tiež opravu školskej telocvične, kde sme vlastnými 

prostriedkami renovovali podlahu, vonkajšie opláštenie i nátery. Škola tiež získala do 

odborných učební 3 nové interaktívne tabule. Škola vybavila novú učebňu IKT s vybavením 

pre 20 žiakov. 



 
 

Rozbor hospodárenia za rok 2014 
 

1. časť Základné údaje 
 

1. Stredná odborná škola Bijacovce je strednou odbornou školou podľa § 2 ods. a)  Vyhlášky MŠ 
SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov v platnom znení. 

2. Škola je samostatnou príspevkovou organizáciou na základe zákona č. 245/208 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj v Prešove podľa §21 a 24 zákona NR SR č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v súlade s § 3  zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a § 42 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. 

4. Zriaďovacia listina SOŠ Bijacovce bola vydaná 01. 07.2002 pod číslom OŠaTK -2002/4-36. 
5. SOŠ Bijacovce je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene na 

vlastnú zodpovednosť. 
6. Identifikačné číslo školy je 00158925. 
7. Štatutárnym orgánom SOŠ Bijacovce je riaditeľ školy, ktorého na návrh Rady školy vymenúva 

na dobu funkčného obdobia Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ. 
8. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát.  
9. Škola má elokované pracoviská v Žehre, Bystranoch, a Rudňanoch. 

 

Počet žiakov, zamestnancov a kapacita školy  

 

 V školskom roku 2011/2012 sme mali 257 žiakov t.j. pokles o 27 žiakov,  v šk. r. 

2012/2013 navýšenie o 16 žiakov - čiže 273 a v šk. r. 2013/2014 pokles o 7 žiakov, čiže 266 

žiakov a školskom roku 2014/2015 je 287 žiakov. Kapacita školy je využitá na 86 %.  

  

  

Kapacita zariadenia: 350 

      

  

Využiteľnosť %: 100,00 96,86 91,43 92,86 81,14 73,43 78,00 76,00 86,00 

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

počet žiakov 350 339 320 325 284 257 273 266 287 

počet PP (prepočítaný) 33,90 30,75 26,75 29,25 24,00 22,00 22,00 23,00 22,5 

počet NP (prepočítaný) 7,53 6,83 7 7,15 9,7 11 9 9 8,5 

 

 Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát. V školskom internáte je 

zapísaných 14 žiakov.  

 V školskej jedálni sa poskytuje stravovanie pre ubytovaných žiakov - raňajky a večere. 

Obedy sú poskytované aj pre zamestnancov školy na základe zmluvy č. 1/09/2014 Základnou 

školou Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie, uzatvorenou dňa 02.09.2014 a platnou od 

03.09.2014 do 30.06.2015, t.j. na školský rok 2014/2015. Priemerný počet stravníkov je 

32/deň. 



2. časť Činnosť školy 
 

Škola sídli v areáli kaštieľa v Bijacovciach. V prevažnej miere je zameraná na prípravu 

absolventov na prácu v lesnom hospodárstve. 

 
- Odborný výcvik zabezpečujeme:  

 vo vlastných priestoroch. Máme tu dielňu na opravy a údržbu motorových píl, kompletne 

vybavenú dielňu na spracovanie kovov, špeciálnu dielňu na opravu motorových vozidiel, 

dielne pre tri základné spôsoby zvárania (plameň, oblúk CO2, el. oblúkom). 

 na pracoviskách Lesy SR, š.p. odštepný závod Prešov, Propopulo Spišská Teplica urbárske 

spoločnosti v blízkom okolí. 

- Žiaci majú možnosť ubytovania v školskom internáte (bunkový systém ubytovania, 2-3 

posteľové izby a vlastné sociálne zariadenie). 

- Na prípravu jednoduchých jedál je k dispozícii kuchynka 

- V spoločenskej miestnosti na internáte sa nachádza farebný TV prijímač, satelitný prijímač, 

káblový TV rozvod a prístup na internet. 

- Škola má vlastný športový areál: futbalové ihrisko, tenisový kurt, krytá strelnica pre 

malokalibrovky, telocvičňa s posilňovňou. 

- Žiaci majú prístup k počítačom a internetu. 

- Záujmová činnosť sa organizuje prostredníctvom záujmových krúžkov. 

- V rámci štúdia sa žiaci môžu uchádzať o poľovný lístok, môžu získať vodičské oprávnenie na 

motocykel, osobný automobil, traktor, nákladný automobil. 

- Žiaci môžu absolvovať kurzy pre obsluhu jednomužných motorových píl, hydraulickej ruky, 

lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov, zváranie ZM-1 za cenu 

pohonných hmôt, či priamych nákladov. 

- Na škole sa vydáva školský časopis Poddubáčik 

- Zapájame sa do rôznych projektov (Infovek, ITAD, Premena tradičnej školy na modernú a i.) 

- Spolupracujeme so zahraničnými školami a to Vyššia odborná škola Svoboda na Úpou v ČR, 

Združená lesnícka škola v Lesku v PL a Stredná poľnohospodársko-lesnícka škola Varnamo 

vo Švédsku 

- Areál školy sa využíva aj na rôzne kultúrne a športové podujatia: Deň Sv. Huberta, súťaž v 

odborných zručnostiach žiakov, regionálne prehliadky dychových hudieb, benefičné koncerty 

a i. 

- Škola vykonáva podnikateľskú činnosť na poskytovanie a organizáciu kurzov a školení, 

poskytovanie rôznych služieb v lesníckych činnostiach, na ktoré má škola vydané oprávnenie - 

certifikát. 

- Škola má zriadenú Autoškolu pre prípravu na získanie vodičského oprávnenia pre skupiny 

A,M,T,B,C.  

 

3. časť Rozbor hospodárenia 
 

3.1 Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia 
 

 SOŠ Bijacovce má v roku 2014 schválený rozpočet  pre prenesené kompetencie 

(zdroj 111) v sume 527 300 € a upravený rozpočet v sume 547 632 €, ktorý pozostáva len 

z rozpočtu na bežné výdavky /600/. Z toho normatívne 538 834 € a nenormatívne 8 798 

€. 

 Úprava rozpočtu sa vykonala na základe rozpočtových opatrení od zriaďovateľa 

a to navýšením finančných prostriedkov: 

 na vzdelávacie poukazy – 6 123 €,   

 jubilejné odmeny – 1 370 €  



 maturitné a záverečné skúšky – 837 €,  

 odstupné – 6 687 €,  

 odchodné – 2 675 €,  

 kreditové príplatky – 161 €  

 mimoriadne odmeny – 3 779 €.  

Po EDU zbere na základe počtu žiakov nám bol krátený vo výške – 1300 €.  

 

Pre originálne kompetencie (zdroj 41): 

 Školský internát má schválený rozpočet v sume 14 250 € a upravený rozpočet 

17 328 € t.j. navýšenie o 3 260 € na odstupné, 135 € na odmeny a krátený – 317 € 

na základe počtu ubytovaných žiakov. 

 Školská jedáleň má schválený rozpočet v sume 3 235 € a upravený rozpočet 3 166 

€. Úprava sa vykonala na základe rozpočtového opatrenia od zriaďovateľa a to 

navýšenie finančných prostriedkov na zvýšenie tarifných platov nepedagogických 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 16 € vrátane 

odvodov v celkovej sume 259 €, na základe počtu vydaných jedál bol krátený vo 

výške – 463 € a navýšený o 135 € na mimoriadne odmeny. 

 Škola v sume 2 178 € – na stravu žiakov.  

Originálne kompetencie spolu 22 672 €, ktorý pozostáva len z rozpočtu na bežné 

výdavky kategória /600/. 

 

3.2 Plnenie príjmov 
 

 Za rok 2014 sme obdŕžali dotáciu na bežné výdavky od zriaďovateľa na PK zo 

zdroja 111 vo výške 547 632 € a zo zdroja 41 na OK 22 672 €.  

  

Vlastné príjmy vo výške  22 889,20 €  

v tom: 

o príjmy z prenajatých budov 1 974,60 € 

o za predaj výrobkov, tovarov a služieb 16 955,94 € 

o platby za stravné  3 937,64 € 

o úroky 21,02 € 

 

Spolu bežné príjmy: 593 193,20 € 

 

Zostatok z predchádzajúceho roka (453) 16 608,22 € 

 

3.3 Bežné výdavky  
 

 V roku 2014 bol počet priemerný zamestnancov 31,25 z toho 22,25 pedagogických 

a 8,5 nepedagogických zamestnancov. Priemerná mzda je 869,77 € u pedagogických 

zamestnancov a 670,75 € u nepedagogických zamestnancov. Na takýchto priemerných 

mzdách sa podieľa hlavne - preplácanie kreditných príplatkov, odmeny za mimoriadne 

plnenie úloh počas celého roka, nakoľko sa zamestnanci aktívne zapájajú do súťaží, 

reprezentácie školy spolu so žiakmi a zvýšenými aktivitami v rámci rozvoja školy. 

 Odmeny sú aj za kvalitné plnenie úloh na úseku OV, TV a THP za realizáciu 

projektov, výrobu výrobkov, za získavanie mimorozpočtových zdrojov v oblasti 

organizácie, preškolení a rekvalifikačných kurzov (autoškola, zváranie, kurzy JMP), za 

riadenie krúžkov na škole, za vedenie kroniky a časopisu „Poddubáčik“, za CO a PO na škole, 



prípravu učebných pomôcok, technické zabezpečenie motorových vozidiel, za výchovnú 

prácu s rómskymi žiakmi, spracovanie podkladov pre výpočet štipendií. 

 

610 – výdavky na mzdy 302 594,92 €  

v členení 

611 – tarifné platy 241 222,67 € 

612 001 – osobné príplatky 20 814,74 € 

612 002 – príplatky ostatné 14 858,16 € 

613 – pohotovosť  1 300,93 € 

614 – odmeny 21 179,00 € 

614 – odmeny vzdelávacie poukazy 2 219,42 € 

   

620 – poistné do poisťovní  110 184,60 € 

 

 Uhradené v zmysle zákona o sociálnom a zdravotnom poistení. 

SOŠ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie zo sociálneho fondu. 

 

630 – výdavky na tovary a služby  166 154,00 € 

v členení: 

631001 –  cestovné náhrady tuzemské  312,59 € 

Celkom bolo vyplatených 29 cestovných príkazov. Cestovné príkazy sú preplácané za  účasť 

na rôznych školeniach, seminároch, poradách, písomných a ústnych maturitných skúškach, 

súťažiach v odborných zručnostiach, exkurziách, jednanie na Úrade PSK a pod. 

632001 – energia 69 814,96 € 

z toho  plyn: 47 259,71 € 

 elektrina: 19 276,21 € 

 drevo: 3 279,04 € 

 

Po prechode na kombinované kúrenie v kaštieli poklesli náklady na plyn v našej škole oproti 

predchádzajúcim rokom. 

Okrem toho sme uhrádzali energiu aj na elokovaných pracoviskách v Žehre, Bystranoch a 

Rudňanoch. 

 

632002 – vodné, stočné 1 873,67 € 

z toho  voda: 1 770,24 € 

 stočné: 103,43 € 

Situácia v oblasti spotreby vody zodpovedá normálnej spotrebe SOŠ vzhľadom nato, že 

máme odbory s veľkou spotrebou vody na odbornom úseku. 

 

632003 – poštové a telekomunikačné služby 2 253,34 € 

Úhrada faktúr za telefónne hovory pevnej sieti Telekom 100,02 € a za 5 mobilov cez Orange 

1 66,84 € a poštovné 407,37 €. 

 

632004 – komunikačná infraštruktúra 2 825,52 € 

Poplatok Telekomu a Orange za internet a mobilný internet + internet od firmy Levonet, ktorý 

je v školskom internáte a za iSPIN. Ostatné počítače máme bezplatne napojené na internet 

v rámci Infoveku. 

 



633001 – interiérové vybavenie   0 €  

 

633002 – nákup výpočtovej techniky   599,12 € 

Nákup výpočtovej techniky  - myš k PC, USB kľúče a reproduktory k PC do počítačovej 

triedy. 

 

633003 – telekomunikačná technika 144,00 € 

Zakúpenie nových mobilných telefónov LG – 4 ks. 

 

633004 – prevádzkové stroje a zariadenia  2 306,55 € 

Zakúpené el. ohrievače vody a zariadenia na rozšírenie kamerového systému. Brúska, píla 

pokosová, hobľovačka, miešačka, brúska excentrická a DVD prehrávač na teoretické 

a praktické vyučovanie. 

 

633006 – všeobecný materiál   12 748,06 € 

Zakúpený materiál na plnenie učebných plánov vo všetkých odboroch, nákup OOPP, 

kancelárske potreby, tonery do tlačiarní, čistiace potreby a ostatný režijný materiál nakúpený 

na plynulý chod školy.  

 

633009 – knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky 852,95 €   

Zakúpené potrebné učebné pomôcky na vyučovanie pre pedagogických zamestnancov, 

odborné časopisy a noviny taktiež potrebné odborné produkty a publikácie. 

 

633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 102,69 € 

Nákup OOPP pre žiakov a zamestnancov školy. 

 

633011 – potraviny 3 350,23 € 

Nákup potravín na prevádzku školskej jedálne. 

 

633015 – palivo ako zdroj  899,77 € 

Zakúpenie PHM na odborný výcvik do motorových píl a kosačiek. 

 

633016 – reprezentačné 16,40 € 

Nákup potravín na porady, stretnutia. 

 

634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 8 877,27 € 

Škola používa dopravné prostriedky a špeciálne lesné stroje na výučbu a zabezpečovanie 

chodu prevádzky školy.  

 

634002 – servis, údržba a opravy MV 3 873,53 € 

Náhradné diely na opravy a údržbu motorových vozidiel v realizácií vo vlastnej réžií, nákup 

pneumatík, batérií a pod.  

 

634003 – poistenie  1 835,26 € 

Poistenie flotily vozidiel školy – PZP MV. 

634005 – karty, známky, poplatky 110,00 € 

Nákup diaľničných známok. 

 

635002 – údržba výpočtovej techniky 304,65 € 

Oprava PC, konfigurácia PC, oprava kopírky. 



 

635004 – údržba prevádzkových strojov 684,48 € 

Oprava šijacích strojov na OV pre odbor výroba konfekcie. 

 

635006– opravy budov, priestorov a objektov   1 367,92 € 

Oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia, rekonštrukcia 

elektroinštalácie. 

 

635009 – údržba softvéru 2 559,88 € 

servisné práce v zmysle Zmluvy č. iSPIN 283-2007/S/OvZP a programu Školská jedáleň 4 od 

firmy Soft-GL. 

 

636001 – nájomné budov  7 192,33 € 

Úhrady za nájom budov elokovaných pracovísk Bystrany a Rudňany. Škola prenajíma 

priestory na vyučovanie rómskych žiakov v blízkosti osád, nakoľko by títo žiaci sami do 

školy v Bijacovciach nedochádzali. 

Žehra 166,00 € / mesiac; Rudňany 199,16 €/ rok, Bystrany  6 120,00 €/rok. 

 

636002 – nájomné strojov a zariadení  533,02 € 

Nájomné plynových fliaš na zváračskej škole od firmy Messer Bratislava a kobercov od firmy 

Lindström Trnava. 

 

637001 – školenia, kurzy, semináre   463,00 € 

Účastnícke poplatky za nevyhnutné školenia a semináre zamestnancov ekonomického úseku, 

taktiež kurzy a preškolenia kuričov. 

 

637003 – propagácia a reklama 842,98 € 

Patria sem výdavky na propagačné materiály školy a taktiež inzercia študijných a učebných 

odborov školy. 

 

637004 – všeobecné služby   10 717,63 € 

Do tejto položky patria služby - činnosť technika OBP, služba servisného technika IKT, 

virtuálna knižnica, čistenie a pranie bielizne ŠI, odvoz komunálneho odpadu, kominárske 

práce, revízie a kontroly zariadení, zhotovenie kľúčov, zasklenie okien, rámovanie obrazov 

iné služby na zabezpečenie plynulého chodu výchovno-vzdelávacích a technicko-

ekonomických činností. 

 

637006 – náhrady 592,00 € 

Preplatenie poplatkov za preventívne prehliadky zamestnancov a taktiež úhrady žiakom za 

produktívne práce v rámci odborného výcviku.   

 

637012 – poplatky a odvody 749,35 € 

Poplatky za vedenie účtov vo VUB banke a Prima banke. 

 

637014 – stravovanie   9 656,04 € 

Všetky výdavky na stravovanie zamestnancov podľa platných predpisov a nákup stravných 

lístkov Dejeuner pre zamestnancov školy.  

 

637015 – poistné  2 241,61 € 

Poistenie budov a majetku. 



637016 – prídel do SF 3 744,73 € 

Prídel do sociálneho fondu podľa zákona NRSR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 

neskorších predpisov. 

 

637023 – kolkové známky 206,50 € 

Nákup kolkových známok na rôzne žiadosti, rozhodnutia a pod. 

 

637 027 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru  9 101,86 €  

Dohody o vykonaní práce zahŕňajú práce zamestnancov nad rámec svojich činností sú to 

kurzy a produktívne práce našich žiakov. Ďalej sú tu kryté náklady – výdavky spojené s 

priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou (farár, učitelia na základe dohody o pracovnej 

činnosti) a brigádnické práce na úseku THP. 

 

637030 – preddavky 0 € 

Nevyčerpané finančné prostriedky - prevod finančných prostriedkov z banky do pokladne 

a zostatok v pokladni. 

 

640 – transfery jednotlivcom 15 214,90 € 

V roku 2014 sme vyplatili transfery jednotlivcom nasledovne: 

Odstupné: 11 937,00 € 

Odchodné: 2 675,00 € 

Dočasná PN: 602,90 € 

 

Rozdelenie výdavkov: 

Škola:  557 433,23 € 

Školská jedáleň: 11 631,02 € 

Školský internát: 25 084,17 € 

SPOLU: 594 148,42 € 

 

3.4 Kapitálové výdavky  
 

Kapitálové výdavky v roku 2014 sme nemali. 

 

3.5 Mimorozpočtové zdroje 
 

Mimorozpočtové zdroje  –  sociálny fond – M1 
 

Počiatočný stav: 1 245,42 € 
o  Príjmy:  

292 027 -  povinný prídel § 3 odst. 1 a)  4 083,15 € 

243        -  úroky 0,36 € 

Spolu: 4 083,51 € 
o Výdavky: 
627 - príspevok do DDP 594,28 € 

637 006 - všeobecný materiál 806,00 € 

637 004 - všeobecné služby 927,46 € 

637 012 - poplatky banke 43,90 € 

637 014 - stravovanie 1 407,78 € 



Spolu: 3 779,42 € 

Konečný stav: 1 549,51 € 

 

 Tvorba sociálneho fondu je 1,5 % z miezd. Jeho použitie je na príspevok na stravu pre 

zamestnancov, nákup vecných darov pri životnom jubileu a odchodu do dôchodku 

zamestnancov a príspevok pre zamestnanca na DDP. 

 

Podnikateľská činnosť – Autoškola – M9 
 

Počiatočný stav: 12 803,72 € 
o  Príjmy:  

223 001 –  za predaj služieb (kurzy) 30 432,00 € 
243 – úroky  0,54 € 

 

o Výdavky: 
614 – odmeny  660,00 € 

620 – odvody do SP a ZP  3 511,41 € 

633 006 – všeobecný materiál 60,32 € 

633 009 – knihy 111,10 € 

634 001 – PHM, oleje, kvapaliny 9 054,46 € 

634 002 – servis, opravy MV 1 390,72 € 

634 003 – poistenie – PZP MV 687,09 € 

637 004 – všeobecné služby 107,00 € 

637 012 – poplatky VUB banke 122,64 € 

637 027 – odmeny mimo prac. Pomeru 10 046,91 € 

637 030 – preddavky 0 € (zostatok v pokladni a VUB) 

637 035 – dane (daň z MV, DPH) 2 999,57 € 

Spolu:  28751,22 € 

Konečný stav: 14 485,04 € 

  

Podnikateľská činnosť – VHČ – M9 
 

Počiatočný stav: 321,58 € 
o  Príjmy:  

243 - úroky 0 € 
o Výdavky: 

637 012 - poplatky banke 63,70 € 

Konečný stav: 257,88 € 

 

Pohľadávky 
 

311 Odberatelia  8 623,58 € 

314 Preddavky 3 300,00 € 

315 Ostatné pohľadávky 3,60 € 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 0 € 

378 Iné pohľadávky 1 103,10 € 

SPOLU: 13 030,28 € 



 Pohľadávky v lehote splatnosti sú v celkovej sume 12 099,53 € a po lehote splatnosti 

930,75 €. Na pohľadávku nad 90 dní od firmy Herbaton Klčov č. faktúry 106/2009 v sume 

692,25 € sme podali návrh na začatie konania v právnej veci dňa 19.04.2012 na Okresný súd 

v Spišskej Novej Vsi a Ing. Ján Orinčák, SHR Levoča má pohľadávku 64 dní po lehote 

splatnosti, kktorú uhradí.  

 

Záväzky 
 

472 Sociálny fond 1 549,51 € 

Dlhodobé  1 549,51 € 

 

321 Dodávatelia 1 114,69 € 

379 Iné záväzky 17 816,09 € 

331 Zamestnanci 0 € 

336 Fondy ZP a SP 12 327,40 € 

341 Daň z príjmu 376,15 € 

342 Daň zo mzdy 2 229,16 € 

345 Ostatné dane – MV 542,78 e 

Krátkodobé 34 406,27 € 

 

Záväzky spolu: 35 955,78 € 

 

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 

 

Majetok 
 

 Stav nehnuteľného majetku školy (budovy) je udržiavaný v prevádzkovateľnom stave. 

Ten je podložený revíznymi správami z oblasti BOZP a PO. Pre zníženie energetickej 

náročnosti historickej budovy školy – kaštieľa, je potrebná jej komplexná rekonštrukcia. 

Vyskytnuté nedostatky a havarijné stavy riešime z vlastných prostriedkov a s pomocou 

kmeňových zamestnancov. K zhodnoteniu alebo prírastku nehnuteľného majetku nedošlo, 

taktiež ani k jeho úbytku. Zdroje EÚ a štátneho rozpočtu neboli čerpané. 

 Hnuteľný majetok evidovaný v kategóriách DM a OE je na mnohých položkách morálne 

aj technický zastaraný. Odpredaj majetku nebol realizovaný. K majetkovým úbytkom 

v sledovanom období nedošlo. Majetkový prírastok bol zaznamenaný v časti OE v celkovej 

hodnote 1 792,25 €. Konkrétne 4 x mobilný telefón v cene 75,00 €/ks pre riadiacich 

zamestnancov SOŠ a 1 x DVD prehrávač v cene 34,89 €. Ďalej boli pre vyučovanie na 

odbornom výcviku kúpené – miešačka v hodnote 229,00 €, brúska uhlová za 38,00 €, brúska 

excentrická za 142,41 €, píla pokosová za 217,55 € a hobľovačka v cene 830,40 €. Ďalej  

Magnetické tabule – 224,02 €, Keybord YAMHA 209,00 €, závitníky 119,99 € tlačiareň HP 

LJ 200MFP 348,00 € Projektor BENQ MS 504 – 266,64 € 

 

 

 

 

 



4. časť Záver 
 

Celkové zhodnotenie príjmov a výdavkov – výsledok hospodárenia 

k 31.12.2014 
 

Náklady spolu: 671 227,03 € 

Z toho odpisy: 47 468,80 € 

Výnosy spolu: 691 114,01 € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 19 886,98 € 

Splatná daň z príjmov: 452,99 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení: 19 433,99 € 

 

Komentár:  

Škola má nedostatok prostriedkov na prevádzku aj napriek každoročnému udržiavaniu počtu 

žiakov. Riešime to presunom z položiek 610, 620 na položku 630. 

Príčiny nedostatku finančných prostriedkov : 

- nárast cien energie, tovarov a služieb, 

- zvýšené režijné poplatky PZP MV, revízie, poistenie, 

- náročné učebné odbory (vybavenie OOPP, BOZP, doprava ...), 

- kombinované triedy 2 – 3 skupiny, 

- staršie budovy energetický náročné, ktoré majú zlé tepelno-izolačné vlastnosti 

(okná, dvere, obvodové murivo), 

- vysoký priemerný vek zamestnancov, ktorý zvyšuje čerpanie mzdových 

prostriedkov, 

- krátenie pridelených prostriedkov z VÚC. 

 

SOŠ potrebuje vykrývať základné prevádzkové náklady: 

- spotreba plynu, el. energie, vody, 

- revízie vyplývajúce zo zákona (revízie el. inštalácie, kotolní, výťahov 

komínov, tlakových nádob, hasiacich prístrojov), 

- na úhradu poistenia majetku /nebezpečenstvo vzniku požiaru, plyn/ a 

poistenie žiakov školy /rizikové práce s pílou/, 

- na obnovu technického vybavenia, 

- na úhradu zákonného poistenia motorových vozidiel, 

- nákup hasiacich prístrojov. 

 

Treba podotknúť, že škola nemá neuhradené záväzky a to je tým, že sa zabezpečujú 

finančné prostriedky zvýšenou vlastnou aktivitou a racionalizačnými opatreniami.  

 

Bijacovce, 21.01.2015 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Šajnová 

 

Schválil: Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy  

 

 



1. N)   PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY V ŠKOLSKOM   

           ROKU 2014/2015 

 
            Strategické ciele školy pre školský rok 2014/15 boli: 

- Rozšíriť ponuku učebných a študijných odborov 

Plnenie:  - bol schválený nový trojročný učebný odbor  4529 H pracovník pre 

záhradnú tvorbu, zeleň a služby , 3152 H 02 krajčír- dámske odevy 

- 4- ročný študijný odbor požiarnik schválený nebol. 

 

- Udržať počet žiakov a tried, minimálne 15 tried a 320 – 380 žiakov. 

      Plnenie: - počet žiakov k septembru 2014 bol 287 v 15 triedach. 

 

- Vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie výpočtovej techniky a nových IKT do 

procesu vyučby, ale aj riadenia školy. 

      Plnenie: Škola zakúpila nové počítače z projektov:  Modernizácia vzdelávacieho  

      procesu na školách 8 PC + 3 notebooky . 

 Z vlastných zdrojov boli zakúpené 3 PC, 1 multifunkčná tlačiareň, 4 monitory k PC, 4    

     dataprojektory a 2 notebooky. 

       Z  projektu Infovek boli zakúpene 4 notebooky. Z vlastných zdrojov boli zakúpené 2    

       PC.  

Škola vybudovala a dala do prevádzky novú učebňu IKT s kompletným     

      vybavením pre 20 žiakov. V ďalších 3 učebniach boli namontované interaktívne   

       tabule.  

 

- Zapájať sa do rôznych projektov za účelom získania mimorozpočtových zdrojov. 

Plnenie: Informácie o tomto bode sú v časti 1 j a 1 m. 

 

- Organizovať nábor žiakov, dní otvorených dverí a iné formy prezentácie školy. 

Plnenie: Dní otvorených dverí sa uskutočnili v mesiaci november 2014 a škola sa tiež 

trikrát zúčastnila na prezentácií škôl v Spišskej Novej Vsi,  v Levoči , v Poprade , 

v Kežmarku  a v Gelnici organizovaných ÚPSVaR. 

   

- Vytvárať podmienky pre pokračovanie tradície poľovníckych „ Dni sv. 

Huberta“. 

Plnenie: Dňa 13. 9. 2014 sa uskutočnil už 14. ročník Dňa sv. Huberta. 

 

- Riešiť energetickú náročnosť vykurovania objektov školy alternatívnymi 

zdrojmi – biomasa, slnečné kolektory a pod. 

Plnenie: Bola zrealizovaná výstavba kotolne na spaľovanie palivového dreva  

v budove kaštieľa, kde ročná úspora na spotrebe plynu predstavuje cca 40 %. 

Drevo je zabezpečované aj v rámci odborného výcviku. 

 

- Neustále  zlepšovať materiálne vybavenie a personálne obsadenie na SOŠ. 
      Plnenie: Napriek nedostatku finančných prostriedkov škola z vlastných zdrojov      

      zabezpečila nákup PC, nákup inventáru v DM, nákup motorových vozidiel pre    

      modernizáciu cvičných vozidiel v autoškole. V tomto školskom roku sme dosiahli  

      maximálnu odbornosť v  vyučovaní za posledné roky.  

  

-     Pokračovať v investičnej výstavbe. 

      Plnenie: V roku 2009 boli podané 2 projekty a to:  Rekonštrukcia SOŠ Bijacovce –   



       priestory pre odborný výcvik v hodnote 700. 000 eur. Centrálna kotolňa na biomasu   

       v hodnote 900.000 eur. Projekty zatiaľ neboli schválene. 

 

       -    Zlepšiť pracovnú klímu v škole, otvorenú komunikáciu s cieľom hľadania      

             zvyšovania úrovne vzdelávania a nových prístupov, v zmysle záverov   

             komplexnej inšpekcie. 

Plnenie: Na škole sme nezaznamenali žiadne sťažnosti, udania ani anonymne 

sťažnosti. 

- Umožniť zamestnancom doplnenie a zvýšenie dosiahnutého vzdelania.  

Plnenie: viď. Bod 1H 

 
1 O)   OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY  

          A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ  

          VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

         
     SWOT analýza 

              SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky, možnosti a prekážky nielen našej  

           školy, ale aj spoločnosti či slovenského systému stredného školstva  ako takého. 

 

             SILNÉ STRÁNKY 

 Priestory na výučbu sú vyhovujúce, aj  keď je škola situovaná v historickom kaštieli. 

 Súčasné odbory sú vyhovujúce, i keď možnosti na ďalší rozvoj určite existujú. 

 Škola používa moderné informačné a komunikačné technológie, je zapojená do 

realizácie rôznych projektov (Infovek, Poznaj svoje peniaze, Phare a pod.) 

  Počet žiakov za posledných päť rokov sa pohybuje okolo 300 žiakov.  

 SOŠ v Bijacovciach je progresívna škola, ktorá je otvorená novým myšlienkam 

a dokonca víta zmenu. 

 Vysoko kvalifikovaný manažment aj pedagogický zbor, zamestnanci školy sú 

kreatívni, iniciatívni a majú dobrú víziu o škole v budúcnosti. 

 Škola uplatňuje možnosti úpravy obsahu vzdelávania a učebných plánov, ako aj 

možností výberu zo širokej škály voliteľných odborov. 

 Na škole sa uplatňujú nové vyučovacie metódy. 

 Odbory sú úzko prepojené s okolitým prostredím a jeho možnosťami. 

 Absolventi škôl vykazujú pomerne vysokú mieru zamestnanosti. 

 Elokované  pracovisko v Bystranoch  a Rudňanoch pre štúdium Rómov, kde pracujú 

zamestnanci zapálení pre prácu s rómskymi žiakmi. 

 Aktívna činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania formou akreditovaných 

rekvalifikačných kurzov. 

 Škola organizuje rôzne kultúrno-spoločenské  podujatia, ako sú Dni svätého Huberta, 

prehliadka dychových hudieb a iné. 

 Škola má podnikateľskú činnosť a využíva aj prenájom voľných kapacít v technickom 

a materiálnom vybavení školy za účelom finančného profitu. 

 Dostatok produktívnej práce v okolitých lesoch 



 Škola poskytuje absolventom množstvo kurzov a oprávnení, ktoré výrazne znásobujú 

možnosť zamestnať sa 

             SLABÉ STRÁNKY 

 Strecha  školy potrebuje rekonštrukciu. 

 Vzťahy medzi školou a komunitou sú slabšie, nakoľko rodičia nejavia o štúdium deti  

záujem. 

 Nedostatok moderného vybavenia v dôsledku nízkeho prídelu finančných 

prostriedkov. 

 Príjmy z podnikateľských aktivít sa používajú na prevádzku školy a nie na jej rozvoj. 

 Nedostatočné prepojenie školy s  hospodárskou sférou a zamestnávateľmi. 

 Nevhodná lokalizácia školy v sociálne slabom regióne a hlavne mimo mesta či 

väčšieho centra. 

 Vysoká miera predčasného odchodu rómskych žiakov zo školy po prvom ročníku. 

 Vysoká miera nezamestnanosti hlavne medzi rómskou populáciou. 

 Nedocenenie významu vzdelávania u Rómov. Vzdelávanie nezaujíma v hodnotovej 

orientácií Rómov významnejšie postavenie. 

 Platná školská legislatíva neumožňuje školám prispôsobiť predmety a odbory 

miestnym potrebám. 

 Absencia odborov, ktoré by vychádzali z rómskych špecifík. 

 Absencia špeciálnych pedagógov, rómskych asistentov a školského psychológa. 

 Nedostatok priestorov, ale hlavne materiálno-technického vybavenia pre realizáciu 

mimoškolských aktivít. 

 Elokované praciviska majú sídlo  mimo PSK 

             MOŽNOSTI 

 Flexibilnejšie zákony v oblasti školstva by škole umožnili slobodnejší rozvoj 

a následné uskutočnenie jej zámerov. 

 Rozšíriť a uviesť do praxe učebné odbory -   krajčírstvo, verejnú správu, marketing 

a starostlivosť o starších občanov. Zvážiť možnosť zavedenia  učebného odboru 

3684H strechár a 4238 M agrolesníctvo 

 Rozšíriť ponuku odborov pre rómske obyvateľstvo, hlavne v oblasti remesiel a malého 

podnikania 

 Zaviesť multikultúrne vzdelávanie pre rómske obyvateľstvo, ktoré odzrkadľuje 

prítomnosť, ale aj históriu tohto etnika.  

 Vyvinúť odbory, ktoré budú spĺňať štandard Európskej únie, aby sa zvýšili šance 

študentov na zamestnanie v rámci Európskeho spoločenstva. 

a) odbory by mali mať silný spoločný základ 

b) odbory by mali zahŕňať výučbu cudzích jazykov 

c) odbory by mali zahŕňať základy práce s informačnými technológiami, 

d) výučba by mala zdôrazňovať aj zodpovednosť, samostatnosť, kreativitu a pracovnú   



    morálku študentov. 

 Pouvažovať o zavedení programu „Vzdelávacích mostov“  na dodatočnú prípravu 

študentov zo znevýhodnených skupín na štúdium na strednej škole. 

 Zabezpečiť rozšírenie študijných odborov zriadením Strednej odbornej školy či 

pomaturitného štúdia.   

 Rozvinúť krátkodobé neformálne kurzy (bez vystavenia  dokladu o absolvovaní) pre 

Rómov v nasledujúcich oblastiach: 

a) umelecké kováčstvo 

b) murárske práce 

c) košikárstvo, modelárstvo či maľovanie 

d) starostlivosť o bývanie a rodinu 

e) kurz tanca a spevu 

f) kultúrne dedičstvo rómskeho etnika 

 Vytvoriť väčší priestor pre participáciu rómskych rodičov pri tvorbe koncepcie 

a pravidiel v škole. 

 Zapojiť do odbornej prípravy kvalifikovaných Rómov. 

 Zmena systému finančných tokov v školstve pri vzdelávaní Rómov. 

 Pokračovať v systéme celoživotného vzdelávania vybudovaním vzdelávacieho 

strediska. 

 Zvyšovať vlastné zdroje – príjmy. 

 Využívať ponúkané možnosti čerpania finančných zdrojov z rôznych fondov 

Európskej únie. 

                PREKÁŽKY 

 Boj o žiakov medzi strednými školami 

 Nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na našu školu 

 Limitované finančné prostriedky na vybavenie a prevádzku 

 Nepripravenosť a neochota zamestnávateľov poskytovať vykonávanie odbornej praxe 

a praktického výcviku žiakov SOŠ.  

 Schvaľovanie nových odborov trvá príliš dlho, a tak spomaľuje progresívny vývoj 

školstva 

 Zhoršenie sociálnych podmienok Rómov, čím sa ešte viac prehlbujú sociálne rozdiely 

medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi. 

 Slabá motivácia zamestnancov pre prácu so žiakmi na SOŠ, nízke ohodnotenie 

pedagogickej práce. 

 

 

 

 

 

 



           V školskom roku 2014/2015 sme boli spokojní s výsledkami práce v týchto          

           oblastiach: 

           Olympiády:    

 

Uskutočnili sa školské kolo z anglického jazyka. Školského kola sa zúčastnilo 6 

žiakov.Víťazom školského kola v anglickom jazyku bol žiak  4. ročníka  Imrich Hriva, 

ktorý reprezentoval školu na obvodnom kole v Poprade a umiestnil sa v katefórií 2D 

na 11. mieste ( január 2015).  

Za prípravu školského kola a reprezentáciu nášho žiaka patrí poďakovanie 

Ing.Grigerovej a Ing. Bučákovi. 

   

         

           Športová činnosť a športové súťaže 

 

           Žiaci našej školy reprezentovali školu v  týchto  športových súťažiach , ktoré   

           organizoval okres   Levoča:  

 Športová činnosť a športové súťaže 

o okresné  kolo- strelecké preteky v malokalibrovom štvorboji – OKO SPZ Levoča- 

výsledok družstva – 4. miesto – október 2014 

o okresné  - obvodné kolo žiakov SŠ okresu Levoča  vo FUTSALE – výsledok družstva 

– 5. miesto  - november 2014 

o  okresné kolo – obvodné kolo žiakov SŠ vo florbale okresu Levoča, výsledok 

družstva 5. Miesto , november 2014 

o  účasť jednotlivca – žiaka Marcela Beličáka  na 

  1.  Karpatský pohár v Bardejove  v silovom trojboji vo svojej  kategóri obsadil  

          1. miesto 
o  okresné kolo  - strelecké preteky v malokalibrovom štvorboji – OKO SPZ Levoča – 

výsledok  družsva 6. Miesto – máj 2015 

o  odborná súťaž o pohár Husqwarna „ Drevorubač junior 2015“  konaná v Banskej 

Štiavnici , v súťaži jednotlivcov žiak IV.A Dávid Noga obsadil pekné 4. miesto – 

apríl 2015 

 

Za príravu žiakov, realizáciu športových aktivít a súťaží patrí poďakovanie 

Ing.Mulíkovi, Ing.Bučákovi, Ing.Štofkovi a vedúcim športových krúžkov. 

 

 

            Kultúrne a spoločenské podujatia 

 Deň sv. Huberta v areáli  SOŠ Bijacovce- 14. ročník – september 2014 

 Návšteva divadelného predstavenia v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi – 

divadelná hra J.G.Tajovského „Ženský zákon po spišsky“ – február 2015, 

 „Valentínska kvapka krvi“ organizovaná na našej škole v spolupráci so 

Slovenským Červeným krížom a Hematologicko – transfúznym oddelením 

nemocnice v Levoči – február 2015, 

 vydávanie školského časopisu „PODDUBÁČIK“ v šk. roku 2014/2015  - 3x, 

 vedenie školskej kroniky 

 zapojenie sa školy do súťaže stredoškolských  časopisov, ktoré organizoval PSK 

Prešov – udelili nám diplom za kreativitu  pri tvorbe školských časopisov 

 

Za uvedené aktivity patrí poďakovanie  Ing. Gubkovej a PhDr. Vilčkovej. 

 



            Prednášky, besedy , exkurzie 

 

 

 

 predvádzacie podujatia firiem vyrábajúcich lesnícku techniku v priebehu 

školského roka 2014/2015 – firma JONSERED, HUSQVARNA, STIHL a 

DOLMAR, 

 odborná exkurzia  a aktívna účasť žiakov na „poľovačke s dravcami“, ktorú 

organizoval   Slovenský klub sokoliarov v priestoroch našej školy a okolitých 

poľovníckych  združeniach – október  2014, 

 odborná exkurzia aktívna účasť našich žiakov na spoločných poľovačkách, ktoré  

organizovala  Spoločnosť  PROPOPULO v Spišskom Podhradí – november, 

december  2014, 

 pre končiace ročníky školy  prednáška v spolupráci s ÚP v Levoči  na tému –  

„Prvý kontakt  s trhom   práce „ – apríl 2015, 

 pre končiace ročníky školy v spolupráci s Odborovým zväzom drevo, lesy, voda  

          v Bratislave – prednáška na tému „BOZP“ v rezorte LH“ – apríl 2015, 

 prednáška pre žiakov ZŠ v Levoči, ktorú urobil náš PZ Ing. Jaroslav Bučák 

v spolupráci s Mestskou knižnicou v Levoči v rámci projektu „LES UKRYTÝ 

V KNIHE“   - máj 2015, 

 exkurzia našich žiakov na základe dobrovoľnosti na výstave „Autosalón Nitra“ - 

október– 2014, 

 odborná exkurzia žiakov 3. Ročníka v Urbariáte Torysky so zameraním na 

spracovanie dreva po vetrovej kalamite mechanizačnými prostriedkami – 

september 2014, 

 odborná exkurzia žiačok uč. odboru výroba konfekcie vo výrobnom podniku 

„OVERAL“ v Levoči – október 2014, 

 odborná exkurzia žiakov 3. A 4. Ročníka v Škôlkarskom stredisku v Levočskej 

doline s cieľom výroba sadbového materiálu pre obnovu lesa  marec 2015, 

 exkurzia žiakov ubytovaných v ŠI v jaskyni „ Zlá diera“, ktorá sa nachádza pri 

obci Lipovce v okrese Prešov -  apríl 2015, 

 odborná exkurzia žiakov 2. ročníka v Čiernom Balogu – jazda vlakom 

Čiernohorskej železnice a exkurzia v Lesníckom skanzene –jún 2015 

 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí uvedené aktivity zorganizovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 P)   VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA   

          A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH   

          ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

 

       Absolventi študijného odboru operátor lesnej techniky, učebného odboru mechanik   

          opravár a mechanizátor lesnej výroby získavajú v priebehu štúdia určité osvedčenie  

          a kurzy, ktoré im umožňujú ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Absolvujú tieto kurzy: 

 - obsluha a údržba RMRP – ručnej motorovej reťazovej píly 

 - obsluha a údržba ŠLKT – špeciálny kolesový traktor 

 - obsluha a údržba UKT – univerzálny kolesový traktor 

 - obsluha a údržba HR – hydraulická ruka 

 - vodičský preukaz skupiny A, B, T a C 

 - zváranie v ochrannej atmosfére plynov ZM-1 

 - základy poľovníctva pre získanie poľovného lístka. 

 

               Absolventi študijného odboru Agropodnikateľ - v regióne je množstvo drobných   

          firiem, v ktorých môžu byť zamestnaní, resp. je tu množstvo kultúrnych pamiatok  

          a prírodných zaujímavosti, ktoré vytvárajú predpoklady na možnosti podnikania. 

               Absolventi 2 ročných učebných odborov, ktorí ukončili ZŠ  

          v nižšom ako 9. ročníku sú na 98 % rómski žiaci, ktorí nenachádzajú uplatnenie na trhu  

          práce, ale najväčším problémom je, že do končiaceho 2. ročníka v učebnom odbore  

          lesná výroba a stavebná výroba  postúpi asi 50 % žiakov a do 2. ročníka v učebnom       

          odbore praktická žena a výroba konfekcie  postúpi asi 40 % žiačok. Rómske dievčatá      

          zanechávajú štúdium po ukončení povinnej školskej dochádzky najčastejšie z dôvodu       

         materstva. Vo väčšom meradle sa vyskytlo aj  vycestovanie žiakov do zahraničia- do   

         Anglicka.  

 

               Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce a zo spätnej väzby od žiakov  

          a rodičov môžeme konštatovať, že naši žiaci nachádzajú uplatnenie v praxi až na 85 –  

           90 %, sporadicky sú evidovaní ako nezamestnaní. Vzhľadom na osvedčenia  

          získané v škole absolventi pracujú v SR, ČR, ale aj v ostatných štátoch EÚ.  

          V oblasti prijímania  žiakov na vysokoškolské štúdium sme celkom spokojní.   

          V posledných školských  rokoch sú prijatí 1 – 2 žiaci v školskom roku, čo je približne     

          4-5 % absolventov , ktorí  pokračujú v štúdiu na vysokej škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2 ĎALŠIE  INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH  PODMIENKACH 

VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

 

Vyhodnotenie záujmového  vzdelávania za šk. rok 2014/2015 

 

 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov : 207 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov  : 194 

 

 

Jednotlivé záujmové krúžky a počet žiakov v nich : 

 

 

P.č. Názov krúžku     počet žiakov 
 

1. Varenie       11 

2. Práca s drevom      24 

3. Stolný tenis       15 

4. Športová streľba      13 

5. Šikovné ruky      12 

6. Výtvarníctvo      15 

7. Poľovnícke strelectvo     27 

8. Šikovné ruky      12 

9. Varenie       18 

10. Šikovné ruky      17 

11. Poľovníctvo       21 

12. Ručné práce       11 
Spolu :          196 

 

 
 

 V priebehu roka ukončilo štúdium a lebo z osobných dôvodov odišlo zo školy 31 

žiakov, takže aktuálny počet žiakov v krúžkoch ku koncu školského roku bol 165 žiakov.

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnotenie činnosti vo výchove mimo vyučovania v školskom roku 2014/2015 

 

 

1. Počty a personálne zabezpečenie: 

 

V školskom roku 2014/2015 sa do školského internátu prihlásilo 15 žiakov. Na 

začiatku školského roku nastúpilo 14 žiakov do všetkých ročníkov. Dňa 16. októbra 2014 

odišiel zo ŠI na vlastnú žiadosť žiak Žolobanič a 13. apríla 2015 odišiel žiak Harabin. 

K prvému polroku školského roku bolo hodnotených 12 žiakov. 

Žiaci boli ubytovaní v šiestich izbách, z ktorých jedna je veľmi chladná a ani po 

rôznych pokusoch sa nepodarilo zatepliť ju. 

Pre nízky počet ubytovaných žiakov boli títo zaradení do jednej výchovnej skupiny. 

Keďže žiaci  sú v rôznych vekových skupinách, práca s nimi bola  ťažšia, lebo zosúladiť 

ich záujmy a viesť ich jedným smerom, bolo naozaj ťažké. Ubytovaní žiaci od začiatku 

nejavili záujem o spoločnú prácu. Boli skôr individuálne zameraní a zdali sa byť dosť 

samotárskymi. Naviac, odmietali akúkoľvek kolektívnu prácu, ktorá vyplývala z plánu 

práce školy a školského internátu. 

  Personálne zabezpečoval výchovu mimo vyučovania jeden vychovávateľ, ktorý 

výchovu mimo vyučovania metodicky riadil a zabezpečoval materiálne a administratívne. 

Vo výkone nočnej pohotovosti sa po týždni striedali zamestnanci školy, čo nebolo 

prínosom ani kladným vplyvom na ubytovaných žiakov.    

Práca školského internátu sa riadila Výchovným programom ŠI, ktorý bol zosúladený 

s výchovno-vzdelávacou činnosťou školy. Na základe týždenného plánu činnosti sa 

vykonávali akcie zamerané na : 

 

 Spoločensko-vednú oblasť 

 Kultúrnu a technickú oblasť 

 Mravnú a estetickú oblasť 

 Rozumovú a ekologickú oblasť 

 Športovú a telovýchovnú oblasť 

 

Pre nízky počet ubytovaných žiakov a nedostatočné pokrytie pedagogickými pracovníkmi 

v školskom internáte nepracoval žiaden záujmový krúžok. Všetci žiaci však boli zapojení do 

krúžkov zameraných zväčša na technický smer (strelectvo, poľovníctvo, práca s drevom ...) 

Žiak Majkuth sa venoval vypaľovaniu rôznych poľovníckych či technických motívov do 

dreva. Individuálne sa väčšina z nich venovala kulturistike. Okrem futbalu sa iným loptovým 

hrám nevenovali. Telocvičňa je mimo  prevádzky, ale upratovanie nebolo zabezpečené aj 

napriek tomu, že sa používala. Z ostatnej športovej činnosti sa chlapci venovali floorbalu 

a hokejbalu. V období jelenej ruje chodili do lesa nad Bijacovcami, ( bez pedagogického 

dozoru), čo vždy hrozilo rizikom. 

 

2. Študijné a výchovné výsledky : 

 

Kontrole a pomoci pri štúdiu  žiakov som venoval najviac námahy a času. Žiaci 

pristupujú k štúdiu nezodpovedne a nechcú sa učiť. Pravidelné výhovorky, že sa 

nemajú čo učiť a že majú odborný výcvik, boli na dennom poriadku. Keďže som 

pravidelne sledoval ich vyučovacie výsledky a vypisoval som si známky 

z klasifikačných záznamov, získal som dostatočný prehľad o tom, ako študujú. Na 



základe týchto poznatkov som potom pristupoval k jednotlivým žiakom stupňom 

náročnosti. Zriadil som hodinu povinného štúdia pre každého žiaka. Žiaci študovali 

pod mojím dozorom v spoločenskej miestnosti, takže sa vyhovárať nemohli. Najviac 

sa venovali štúdiu motorových vozidiel a pravidiel cestnej premávky. Pri skúškach sa 

však ich vedomosti neprejavili dostatočne. Najväčšie problémy mali v slovenskom 

jazyku, anglickom jazyku a konverzácii v tomto jazyku a vo fyzike. Dobré výsledky 

dosiahli žiaci Kollár, Vajda a Dorko. Menej úspešní boli žiaci Valkošák a Mertoš. 

Žiacku knižnicu žiaci toho roku nenavštevovali vôbec. Čítať nechcú a je problém 

k tomu ich donútiť. Viac sa venujú svojim mobilným hrám, tabletom a internetu, čo 

nikdy čítaný text nenahradí. S internetom si veľa pomáhali aj pri štúdiu, pri 

vypracovávaní rôznych projektov, či referátov. Veľa času venovali internetovým 

hrám. O dianí v spoločnosti doma či v zahraničí žiaci prehľad nemajú, a ani o túto 

problematiku nejavia záujem. Pomerne veľké nedostatky majú v dejepise. Štúdium  

spôsobovalo väčšine z nich problém a pravidelne som musel vysvetľovať jeho 

význam. Aj keď výsledky ubytovaných žiakov nie sú najhoršie, je tu na čom ešte 

pracovať, kým nepochopia a neosvoja si význam školy pre život. 

 

 

3. Disciplína a správanie sa : 

 

Moderná doba a demokratický systém doniesol so sebou aj nežiadané aspekty. 

Disciplína, slušnosť či úcta sú takmer neznámym pojmom. Žiaci sú drzí a vulgárni. 

K majetku školy nemajú žiadnu úctu a to, že v tomto roku im bol odpustený poplatok 

za ubytovanie, sa prejavil vo vzťahu k samotným ubytovacím priestorom. Steny na 

niektorých izbách museli svojpomocne vymaľovať. Ďalším neriešiteľným problémom 

je fajčenie. Z 12-tich ubytovaných žiakov 8 pravidelne fajčí, žiaľ s vedomím ich 

rodičov. To, že ísť im príkladom je nezmysel, dávno vedia. S požívaním alkoholu sme 

toho roku nemali väčší problém, čo vyplývalo z nízkeho počtu starších žiakov. Iné 

návykové látky sa mi počas celého roku nájsť nepodarilo. Na besedách o škodlivosti 

týchto látok reagovali tak, že oni to všetko vedia. 

Čo sa týka poriadku na izbách a v osobných veciach, bol relatívny problém 

vyplývajúci z toho, kto vykonával nočnú pohotovosť. Tieto služby , žiaľ, netrvali na 

rannom upratovaní izieb a vynášaní košov s odpadom. V osobných veciach si 

udržiavali aký-taký poriadok. Pri pravidelnom týždennom upratovaní dokázali, že si 

upratať vedia a upratovaniu sa ani nebránili. Hodinu po upratovaní to však vyzeralo, 

ako by sa vôbec neupratovalo. V  celku dobre sa darilo udržiavať aj vonkajší priestor 

okolo internátu. Toho roku sme neriešili väčší problém so vzájomnými krádežami, čo 

pripisujem nízkemu počtu ubytovaných a stiesneným priestorom. V celku hodnotím 

správanie sa žiakov ako uspokojivé. 

 

4. Úrazovosť žiakov 

 

Mimo bežných malých poranení sme v tomto roku zaznamenali aj ťažšie úrazy. Pri 

športovej činnosti v telocvični si pri preskoku telocvičnej kozy žiak Skalský zlomil 

dva prsty na ruke a naštiepil predlaktie. Pri presune zo spoločenskej miestnosti na izbu 

vrazili traja žiaci do sklennej výplne dverí. Sklo sa rozbilo a poranilo žiakov 

Valkošáka, Švikruhu a Fehéra. Valkošák bol odoslaný na chirurgické oddelenie, kde 

mu poranenie zašili. Všetky zranenia sú bez následkov. 

 

 



5. Stravovacia komisia 

 

Pre nízky počet ubytovaných žiakov  nebola v tomto školskom roku stravovacia komisia 

menovaná. Žiaci si často sťažovali na nedostatočnú a nechutnú stravu, ktorú dovážame zo 

základnej školy v Spišskom Podhradí. Raňajky a večere, ktoré sa pripravovali v našej školskej 

jedálni, neboli žiakmi takto kritizované. S obedami bola pomerne veľká nespokojnosť, čo 

treba v budúcnosti riešiť. 

 

6. Záver : 

 

Školský rok hodnotím z hľadiska študijných a výchovných výsledkov ako priemerný. 

Žiaci sú pohodlní až leniví a o ponúkané činnosti nejavia záujem. Sami však nie sú ochotní 

nič ani len navrhnúť, nie to ešte urobiť. Činnosť, kde sa vyžaduje ich vlastná aktivita je im 

cudzia. Čo hodnotím kladne, je ich aktivita v pomocných prácach, či už v dielni, na údržbe či 

súkromne pre zamestnancov. K nepríjemným stránkam pobytu v internáte patrila činnosť 

autoškoly. Od 13.00 – do 19.00 hod. (aj dlhšie), sa okolo ŠI preháňal traktor, nákladné , 

osobné auto, či motocykel, ktoré spôsobovali nielen hluk, ale internát sa plnil splodinami 

z pohonných hmôt. Nakoľko okná sú staré a dvere tiež netesnia, museli sme v posledných 

mesiacoch pravidelne znášať aj toto, nakoľko pochopenia od učiteľov autoškoly sme sa 

nedočkali. Pritom celý areál je zapísaný v Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO, ktorý takéto činnosti zakazuje.  

Problémom je aj budova internátu, ktorá je stará, vlhká a plesnivá a na tieto účely 

nevhodná. Pravidelne sme museli odstraňovať zaplesnivené steny, skrine, či váľandy. Už dva 

roky nefunguje kanalizačný odvod z WC a umyvárky pre vychovávateľov. Dodnes tento 

problém odstránený nebol. Splašky  z WC sú vytláčane do priestorov umyvárky, kde je 

zápach a usadeniny, ktoré sa neupratujú. Izba č.2 (najväčšia) je aj po určitých krokoch zo 

strany údržby studená a v zimných mesiacoch len ťažko obývateľná. Osvetlenie na izbách je 

nedostačujúce. V budúcnosti je treba vytesniť (vymeniť) okná a dvere a doriešiť kúrenie tak, 

aby bolo na všetkých izbách aspoň približne rovnako teplo. Pleseň je treba súrne odstrániť, 

nakoľko vdychovanie výparov v dlhodobom časovom úseku, spôsobuje zamestnancom aj 

žiakom problémy s prieduškami. 

 

 

Ľubomír Tatarko 

             vychovávateľ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2014/2015 bola prejednaná na pedagogickej porade dňa 28.09. 2015. 

 

 

V Bijacovcich  02. 10. 2015 

  Ing. Pavol Sedlák 

                                                                                               Riaditeľ školy 

 

 

Odbor školstva  PSK schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v Strednej odbornej škole v Bijacovciach za školský rok 2014/2015. 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Karol Lacko, PhD. 

                                                                                      Vedúci odboru školstva PSK 

 

 

 

Príloha: 

1. Vyjadrenie Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 


