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      Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k uvedenej vyhláške. 

 
 
§ 2. ods. 1 a) 
 
Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, 
Novozámocká 220, Nitra 

Adresa školy Novozámocká 220, 949 05 Nitra 5 

Telefón +421 37 6550455 

E-mail dsa.nr@dsakademien.sk 

WWW stránka www.sospnitra.edupage.org 

Zriaďovateľ Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. 
 
 
Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno, priezvisko Telefón e-mail 

riaditeľka Ing. Oľga Hodálová 0911 345 217 olga.hodalova@nr.skoladsa.sk 

zástupca riaditeľky  
pre praktické vyučovanie 
a CNC centrum  

Ing. Ján Viderňan 0911 345 215 jan.vidernan@nr.skoladsa.sk 

zástupkyňa riaditeľky  
pre teoretické vyučovanie 
odborných predmetov 

Ing. Mária Hyčková 0911 345 219 maria.hyckova@nr.skoladsa.sk 

zástupkyňa riaditeľky  
pre teoretické vyučovanie 
všeobecno-vzdelávacích 
predmetov 

Mgr. Mária Staňová 0903 927 231 maria.stanova@nr.skoladsa.sk 

zástupca riaditeľky pre 
technicko-ekonomické 
činnosti 

Ing. Richard Labovský 0911 345 213 richard.labovsky@nr.skoladsa.sk 

zástupkyňa riaditeľky  
pre školský internát 
a výchovu mimo 
vyučovania 

Mgr. Soňa Steinerová 0911 345 214 sona.steinerova@nr.skoladsa.sk 

manažérka úseku 
riaditeľky Ing. Mária Karvajová 0911 345 218 dsa.nr@dsakademien.sk 

hlavný majster 
odborného výcviku Bc. Ladislav Müller 0911 345 215 ladislav.muller@nr.skoladsa.sk 

hlavná majsterka 
odborného výcviku Ing. Martina Findurová 0911 345 215 martina.findurova@nr.skoladsa.sk 



3 
 

Rada školy 

Titl., meno, priezvisko Funkcia Zvolený/ delegovaný za 

PaedDr. Eva Štreérová predseda pedagogických zamestnancov 
Ing. Mária Karvajová zapisovateľka nepedagogických zamestnancov 
Ing. Július Török člen pedagogických zamestnancov 
Bc. Michal Kováč člen rodičov žiakov 
Ing. Alena Guzmická člen rodičov žiakov 
Mgr. Adriana Vargová člen rodičov žiakov 
Ing. Marián Radošovský člen zriaďovateľa 
Ing. Marek Nikel, MBA člen zriaďovateľa 
Mgr. Juraj Lelák člen zriaďovateľa 
Adam Kocúr člen žiakov 

 
Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Novozámocká 220, Nitra bola ustanovená 
v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie Rady školy je od 
novembra 2019 do novembra 2023. 
 
Poradné orgány školy  

Názov poradného orgánu Vedúci poradného orgánu 

Vedenie školy Ing. Oľga Hodálová 
Pedagogická rada Ing. Oľga Hodálová 
Vedúci vzdelávacej oblasti odborných predmetov Ing. Július Török 
Vedúci vzdelávacej oblasti všeobecno-vzdelávacích 
predmetov PaedDr. Eleonóra Kopecká 

Výchovná poradkyňa PaedDr. Eva Štreérová 
Kariérna poradkyňa Ing. Katarína Tomanová 
Predmetová komisia slovenského jazyka 
a literatúry, spoločensko-vedné predmety  PaedDr. Eleonóra Kopecká 

Predmetová komisia cudzích jazykov (ANJ, NEJ) Mgr. Danka Marciňová 
Predmetová komisia prírodné vedy (matematika, 
fyzika, chémia a informatika), zdravie a pohyb PaedDr. Tomáš Stollár 

Predmetová komisia elektrotechnických predmetov Ing. Miroslav Gallik 
Predmetová komisia strojárskych predmetov Ing. Marián Smerek 
Predmetová komisia ekonomických predmetov Ing. Štefánia Morvaiová 
Rada rodičov Ing. Beáta Konečná 
Žiacka rada Adam Kocúr 
Koordinátor CO Ing. Cyril Lazúr 
Koordinátor pre primárnu prevenciu a pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Mgr. Soňa Steinerová 

Koordinátori pre maturitné skúšky a AsC agendu Ing. Marián Smerek 
Mgr. Mária Staňová  

Koordinátor pre rekvalifikačné kurzy Ing. Ján Viderňan 
Koordinátor  práce žiackej rady PaedDr. Eva Štreérová 
Koordinátor pre školský časopis PaedDr. Ľuboš Németh 
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§ 2. ods. 1 b) 
 
Údaje o počte žiakov 
 
Počet žiakov k 15. 09. 2019: 428 
Počet žiakov školy k 30.6. 2020: 425 
Počet tried: 18 
 
Podrobnejšie informácie: 

Trieda Odbor Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. MEMM študijný – 4 ročný 30 1 

I. MMD študijný – 4 ročný 20 1 

I. MN študijný – 4 ročný 19 3 

I. PG študijný – 4 ročný 24 1 

I. ETO učebný  – 3 ročný 26 1 

II. MEMM študijný – 4 ročný 21 0 

II. MMD študijný – 4 ročný 20 1 

II. PGMN študijný – 4 ročný 33 4 

II. ETO učebný  – 3 ročný 20 2 

III. MEPG študijný – 4 ročný 27 4 

III. MSMN študijný – 4 ročný 17 2 

III. PGMN študijný – 4 ročný 27 3 

III. OTE učebný  – 3 ročný 15 4 

IV. MEPG študijný – 4 ročný 28 3 

IV. MSMN študijný – 4 ročný 22 3 

IV. PGMN študijný – 4 ročný 32 1 

IV. STET študijný – 2 ročné nadstavbové štúdium 27 4 

V. TES študijný – 2 ročné nadstavbové štúdium 17 4 

Spolu  425 42 
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§ 2. ods. 1 c) 
 
Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 
štúdium na strednú školu 
 
Prijímacie skúšky  
 
Počas mimoriadnej situácie sa prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných 
vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov konalo od 19. mája 2020 do 
30. júna 2020. 
 Do študijných aj učebných odborov boli žiaci prijatí na základe kritérií pre prijatie uchádzačov 
o štúdium v školskom roku 2020/2021. 
Prijímacie konanie prebehlo v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
§ 2. ods. 1 d) 
 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 211, z toho 1 dievča 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:  26, z toho 1 dievča 
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:  134, z toho 0 dievčat 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 107, z toho 2 dievčatá 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 120, z toho 4 dievčatá 
 

 Denné štúdium Nadstavbové štúdium dennou 
formou Spolu 

prihlásení 211 27 238 

prijatí 160 27 187 

% úspešnosti 76 100 79 
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§ 2. ods. 1 e) 
 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania 
 
Klasifikácia tried 
 

1. Všetky triedy 

Predmet/ 
Trieda I. 
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Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

2,42 1,57 1,40 1,74 2,33 2,05 2,81 1,60 2,91 2,22 2,41 2,73 2,11 2,11 2,64 1,97 2,93 2,53 2,25 

Anglický jazyk 2,39 1,87 1,25 2,58 2,77 2,56 2,57 1,80 2,77 2,33 2,29 2,00 2,15 2,20 2,32 2,31 2,83 3,31 2,35 
Nemecký jazyk 1,00    3,00 1,75   1,50   3,00  2,00   4,00 4,00 2,53 
Etická výchova                   a 
Náboženská 
výchova 

                  a 

Občianska 
náuka 

 1,33  1,53 1,38  1,71 1,25 1,76 2,00 1,29 2,00 2,00      1,63 

Fyzika 1,35 1,37 1,05 2,11 2,00 2,05 1,62 2,20 2,15 1,78 2,24 1,53 1,33    2,07  1,78 
Matematika 1,73 1,90 1,75 2,11 2,50 1,95 2,33 2,00 2,58 2,19 2,71 2,40 2,44 2,54 2,55 2,50 2,70 2,65 2,31 
Informatika  1,00 1,00 1,00 1,17 1,20 1,14  1,45         1,12 1,14 
Telesná a 
športová 
výchova 

                   

Ekonomika                   a 
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Úvod do sveta 
práce 

                  a 

Spoločenská 
komunikácia 

                  a 

Materiály 1,67                  1,67 
Odborné 
kreslenie 2,44     2,25             2,35 

Technika 
administratívy 

                  a 

Obchodná 
korešpondencia 

     2,00      3,00       2,50 

Účtovníctvo      2,00      3,00      2,33 2,44 
Marketing                   a 
Právna náuka          1,93 2,29  1,44 1,71 1,18 1,38   1,66 
Technické 
kreslenie 2,06 1,97 1,20 2,58 2,75 2,67 2,18 1,25 2,36 1,50 1,76 2,29 2,00      2,04 

Strojníctvo 1,67 1,65 1,45 2,05 2,38   1,80           1,83 
Strojárska 
technológia 1,00 1,95  2,79 2,79 2,83 1,91 1,70 2,12          2,14 

Technológia 1,73 1,00  1,89 2,21 2,10 1,64  2,12 1,38 2,27 2,44 1,93 1,89 1,56 1,56   1,84 
Programovanie 
CNC strojov 

     2,00   2,45  2,24 1,00 1,18      1,77 

Počítačová 
grafika 

     1,50    1,04 1,71  1,26      1,38 

Základy 
elektrotechniky 1,91 1,50  1,53 1,79  2,20            1,79 

Elektronika      1,80 1,64 1,20         2,44 3,00 2,02 
Využitie 
elektrickej 
energie 

     2,30      2,33     3,11 2,75 2,62 
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Rozvod 
elektrickej 
energie 

           2,33       2,33 

Elektrické 
stroje a 
prístroje 

     2,00      2,33     3,00 2,75 2,52 

Elektrické 
merania 

     2,10 2,80          3,22  2,71 

Odborný 
výcvik 2,22     2,25      2,50  1,61 2,23 1,69   2,08 

Dejepis  1,57  1,95 2,08  2,52  2,30        2,59 2,24 2,18 
Odborná 
terminológia v 
anglickom 
jazyku 

                  a 

Aplikovaná 
ekonómia 

                  a 

Základy 
elektroniky 

      2,10            2,10 

Číslicová 
technika 

                  a 

Elektrotechnik
a 

 1,40 1,10              2,22 1,67 1,60 

Elektro-
technológia 

 1,20 1,20                1,20 

Výpočtová 
technika 

      1,90           2,33 2,12 

Programovanie 
strojov a 
zariadení 

        2,00 1,13   2,25      1,79 

Grafické 
systémy 

      1,45            1,45 
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Odborná 
terminológia v 
nemeckom 
jazyku 

                  a 

Technická 
mechanika 

         1,00 1,53  2,11 1,22 1,55 1,13 2,83 2,00 1,67 

Technické 
meranie 

         1,25 1,59  1,33      1,39 

Programovanie          1,84    1,00     1,42 
Technické 
vybavenie 
počítačov 

         1,89    1,50     1,70 

Programové 
vybavenie 
počítačov 

         2,11    1,60     1,86 

Počítačové siete          2,00    1,50     1,75 
Technológia 
montáže 

          2,17    2,15    2,16 

Spotrebná 
technika 

             2,56     2,56 

Elektronické 
zariadenia 

             3,00     3,00 

Elektronika 
spotrebnej 
techniky 

             2,56     2,56 

Grafické 
systémy v 
spotrebnej 
technike 

                  a 

Konverzácia v 
anglickom 
jazyku 

                2,79 2,75 2,77 
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Konverzácia v 
nemeckom 
jazyku 

                3,00 4,00 3,50 

Technológia 
montáže a 
opráv 

                2,11 2,33 2,22 

Technické 
merania 

                2,17 2,00 2,09 

Automatizácia 
strojárskej 
výroby 

                2,17  2,17 

Automatizácia                  3,25 3,25 
Odborná prax                 2,00 2,29 2,15 
Financie                   a 
Strojárska 
výroba 

                 1,67 1,67 

Ekonomické 
cvičenie v 
cvičnej firme 

                  a 

Priemer 1,91 1,54 1,27 1,99 2,18 2,01 2,06 1,64 2,24 1,86 2,02 2,17 1,83 1,98 2,05 1,79 2,61 2,45 1,98 
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Študijné odbory 

Predmet/Trieda 

I. 
M

E
M

M
 

I. 
M

M
D

 

I. 
M

N
 

I. 
PG

 

II
. M

E
M

M
 

II
. M

M
D
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. P

G
M
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E
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I. 

M
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I. 
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M
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E
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. M
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. P

G
M

N
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u 

Slovenský jazyk a 
literatúra 1,57 1,40 1,74 2,33 2,81 1,60 2,91 2,22 2,41 2,11 2,11 2,64 1,97 2,14 

Anglický jazyk 1,87 1,25 2,58 2,77 2,57 1,80 2,77 2,33 2,29 2,15 2,20 2,32 2,31 2,25 
Nemecký jazyk    3,00   1,50    2,00   2,17 
Etická výchova              a 
Náboženská výchova              a 
Občianska náuka 1,33  1,53 1,38 1,71 1,25 1,76 2,00 1,29 2,00    1,58 
Fyzika 1,37 1,05 2,11 2,00 1,62 2,20 2,15 1,78 2,24 1,33    1,79 
Matematika 1,90 1,75 2,11 2,50 2,33 2,00 2,58 2,19 2,71 2,44 2,54 2,55 2,50 2,32 
Informatika 1,00 1,00 1,00 1,17 1,14  1,45       1,13 
Telesná a športová 
výchova 

              

Právna náuka        1,93 2,29 1,44 1,71 1,18 1,38 1,66 
Technické kreslenie 1,97 1,20 2,58 2,75 2,18 1,25 2,36 1,50 1,76 2,00    1,96 
Strojníctvo 1,65 1,45 2,05 2,38  1,80        1,87 
Strojárska technológia 1,95  2,79 2,79 1,91 1,70 2,12       2,21 
Technológia 1,00  1,89 2,21 1,64  2,12 1,38 2,27 1,93 1,89 1,56 1,56 1,77 
Programovanie CNC 
strojov 

      2,45  2,24 1,18    1,96 

Počítačová grafika        1,04 1,71 1,26    1,34 
Základy elektrotechniky 1,50  1,53 1,79 2,20         1,76 
Elektronika     1,64 1,20        1,42 
Elektrické merania     2,80         2,80 
Odborný výcvik           1,61 2,23 1,69 1,84 
Dejepis 1,57  1,95 2,08 2,52  2,30       2,08 
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Odborná terminológia v 
anglickom jazyku 

             a 

Aplikovaná ekonómia              a 
Základy elektroniky     2,10         2,10 
Číslicová technika              a 
Elektrotechnika 1,40 1,10            1,25 
Elektrotechnológia 1,20 1,20            1,20 
Výpočtová technika     1,90         1,90 
Programovanie strojov a 
zariadení 

      2,00 1,13  2,25    1,79 

Elektrotechnická 
spôsobilosť 

             - 

Grafické systémy     1,45         1,45 
Odborná terminológia v 
nemeckom jazyku 

             a 

Technická mechanika        1,00 1,53 2,11 1,22 1,55 1,13 1,42 
Technické meranie        1,25 1,59 1,33    1,39 
Programovanie        1,84   1,00   1,42 
Technické vybavenie 
počítačov 

       1,89   1,50   1,70 

Programové vybavenie 
počítačov 

       2,11   1,60   1,86 

Počítačové siete        2,00   1,50   1,75 
Technológia montáže         2,17   2,15  2,16 
Spotrebná technika           2,56   2,56 
Elektronické zariadenia           3,00   3,00 
Elektronika spotrebnej 
techniky 

          2,56   2,56 

Grafické systémy v 
spotrebnej technike 

             a 
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Konverzácia v anglickom 
jazyku 

             a 

Konverzácia v nemeckom 
jazyku 

             a 

Odborná prax              a 

Priemer 1,54 1,27 1,99 2,18 2,06 1,64 2,24 1,86 2,02 1,83 1,98 2,05 1,79 1,88 
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M
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Učebné odbory 

Predmet / Trieda I. ETO II. ETO III. OTE Spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 2,42 2,05 2,73 2,40 
Anglický jazyk 2,39 2,56 2,00 2,32 
Nemecký jazyk 1,00 1,75 3,00 1,92 
Etická výchova    a 
Náboženská výchova    a 
Občianska náuka   2,00 2,00 
Fyzika 1,35 2,05 1,53 1,64 
Matematika 1,73 1,95 2,40 2,03 
Informatika  1,20  1,20 
Telesná a športová výchova    a 
Ekonomika    a 
Úvod do sveta práce    a 
Spoločenská komunikácia    a 
Materiály 1,67   1,67 
Odborné kreslenie 2,44 2,25  2,35 
Technika administratívy    a 
Obchodná korešpondencia  2,00 3,00 2,50 
Účtovníctvo  2,00 3,00 2,50 
Marketing    a 
Právna náuka    a 
Technické kreslenie 2,06 2,67 2,29 2,34 
Strojníctvo 1,67   1,67 
Strojárska technológia 1,00 2,83  1,92 
Technológia 1,73 2,10 2,44 2,09 
Programovanie CNC strojov  2,00 1,00 1,50 
Počítačová grafika  1,50  1,50 
Základy elektrotechniky 1,91   1,91 
Elektronika  1,80  1,80 
Využitie elektrickej energie  2,30 2,33 2,32 
Rozvod elektrickej energie   2,33 2,33 
Elektrické stroje a prístroje  2,00 2,33 2,17 
Elektrické merania  2,10  2,10 
Odborný výcvik 2,22 2,25 2,50 2,32 

Priemer 1,91 2,01 2,17 2,03 
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Nadstavbové štúdium 

Predmet / Trieda IV. TET V. TES Spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 2,93 2,53 2,73 
Anglický jazyk 2,83 3,31 3,07 
Nemecký jazyk 4,00 4,00 4,00 
Fyzika 2,07  2,07 
Matematika 2,70 2,65 2,68 
Informatika  1,12 1,12 
Telesná a športová výchova   a 
Elektronika 2,44 3,00 2,72 
Využitie elektrickej energie 3,11 2,75 2,93 
Elektrické stroje a prístroje 3,00 2,75 2,88 
Odborný výcvik   a 
Dejepis 2,59 2,24 2,42 
Aplikovaná ekonómia   a 
Číslicová technika   a 
Elektrotechnika 2,22 1,67 1,95 
Výpočtová technika  2,33 2,33 
Technická mechanika 2,83 2,00 2,42 
Konverzácia v anglickom jazyku 2,79 2,75 2,77 
Konverzácia v nemeckom jazyku 3,00 4,00 3,50 
Technológia montáže a opráv 2,11 2,33 2,22 
Technické merania 2,17 2,00 2,09 
Automatizácia strojárskej výroby 2,17  2,17 
Automatizácia  3,25 3,25 
Odborná prax 2,00 2,29 2,15 
Financie   a 
Strojárska výroba  1,67 1,67 

Priemer 2,61 2,45 2,53 

 
Legenda: a – hodnotenie klasifikáciou – absolvoval/neabsolvoval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2019/2020 
 
 
V školskom roku 2019/2020 bolo dňa 31.8.2020 hodnotených spolu 425 žiakov denného štúdia. 
Žiaci boli zadelení do 18 tried: 
 
 
13 tried s počtom 320 žiakov  tvorili žiaci štvorročných študijných odborov: 
 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 
 mechanik strojov a zariadení, 
 mechanik nastavovač, 
 mechanik elektrotechnik, 
 mechanik mechatronik.       

3 triedy s počtom  61 žiakov tvorili žiaci učebných odborov:  
 elektromechanik, 
 obrábač kovov, 
 technicko-administratívny pracovník. 

 
 2 triedy tvorili žiaci nadstavbového štúdia s počtom žiakov 44 v študijných odboroch: 
  elektrotechnika, 
  strojárstvo, 
  technicko-ekonomický pracovník. 

 
 

Žiaci boli v druhom klasifikačnom období hodnotení na základe výsledkov dosiahnutých  počas 
prezenčnej výučby t. j. do 13.03.2020 a dištančnej formy vyučovania od 16.03.2020 do                
30.06. 2020.  Pri koncoročnej klasifikácii vyučujúci okrem dosiahnutých známok prihliadali aj na 
individuálne možnosti žiakov, ich aktivitu a mieru zapojenia do vyučovacieho procesu.  
Na základe odporúčania Ministerstva školstva boli niektoré predmety pôvodne klasifikované 
známkou hodnotené  formou absolvovania (Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, 
odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie), spôsobenej prerušením 
vyučovania, 6. apríl 2020).  
Členovia jednotlivých predmetových  komisií sa dohodli na zozname predmetov  a odsúhlasili ich 
prostredníctvom hlasovania PER ROLLAM dňa 17. apríla 2020. 
 
 
Porovnanie výsledkov s minulým školským rokom 2018/2019 
 

Školský rok Celkový 
priemer školy 

Študijné 
odbory 

Učebné 
odbory Nadstavbové štúdium 

2018/2019 2,26 2,22 2,37 2,62 
2019/2020 1,98 1,88 2,03 2,53 

 
 
Priemerný prospech: 1,98 
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Z porovnania výsledkov vyplynulo, že došlo k zlepšeniu študijných výsledkov  v skupinách 
študijných aj učebných odborov. Celkový prospech sa zlepšil o 0,28. K tomuto zlepšeniu čiastočne 
prispela aj  mimoriadna situácia a nové formy hodnotenia. Mieru tohto vplyvu nie je možné 
v súčasnosti presne určiť. Výsledky ďalšieho školského roka nám môžu pomôcť k presnejšej 
analýze dosiahnutých výsledkov.
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 Výsledné hodnotenie prospechu žiakov v školskom roku 2019/2020 
 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi 
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

1. 
 stupeň 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

I. MEMM 30 21 3 6 0 0 30 0 0 0 
I. MMD 20 18 2 0 0 0 20 0 0 0 
I. MN 19 1 10 8 0 0 18 1 0 0 
I. PG 24 4 3 17 0 0 22 2 0 0 
I. ETO 26 10 7 9 0 0 26 0 0 0 
II. MEMM 21 3 8 10 0 0 21 0 0 0 
II. MMD 20 6 12 2 0 0 20 0 0 0 
II. PGMN 33 2 13 17 1 0 31 1 1 0 
II. ETO 20 4 7 9 0 0 20 0 0 0 
III. MEPG 27 6 11 10 0 0 26 1 0 0 
III. MSMN 17 6 2 9 0 0 13 2 2 0 
III. PGMN 27 6 14 7 0 0 26 0 1 0 
III. OTE 15 2 6 7 0 0 15 0 0 0 
IV. MEPG 28 8 7 13 0 0 28 0 0 0 
IV. MSMN 22 2 10 10 0 0 22 0 0 0 
IV. PGMN 32 8 16 8 0 0 32 0 0 0 
IV. STET 27 1 7 17 2 0 27 0 0 0 
V. TES 17 1 1 15 0 0 17 0 0 0 
Spolu 425 116 139 174 0 0 414 7 4 0 

Percentuálne 
vyjadrenie  27,29 % 32,71 % 40,94 % 0,70 % 0 97,41 % 1,65 % 0,94 % 0 % 

Školský rok 
2018/2019 413 51 106 248 8 0 363 33 14 3 

 



19 
 

Porovnanie celkových výsledkov prospechu s minulým školským rokom   
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Dochádzka žiakov 
 
 

Trieda 
Po

če
t 
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I.MEMM 30 2331 77,70 2331 77,7 0 0,00 
I.MMD 20 1107 55,35 1107 55,35 0 0,00 
I.MN 19 1704 89,68 1570 82,63 134 7,05 
I.PG 24 2895 120,63 2852 118,83 43 1,79 
I.ETO 26 1709 65,73 1683 64,73 26 1,00 
II.MEMM 21 2088 99,43 2026 96,48 62 2,95 
II.MMD 20 1602 80,10 1602 80,1 0 0,00 
II.PGMN 33 4454 136,12 4282 130,85 172 5,27 
II.ETO 20 3001 157,95 2919 153,63 82 4,32 
III.MEPG 27 3206 118,74 2960 109,63 246 9,11 
III.MSMN 17 3464 203,76 3039 178,76 425 25,00 
III.PGMN 27 3752 138,96 3645 135 107 3,96 
III.OTE 15 1342 89,47 1304 86,93 38 2,53 
IV.MEPG 28 3605 129,67 3479 125,17 126 4,50 
IV.MSMN 22 2611 118,68 2535 115,23 76 3,45 
IV.PGMN 32 4758 148,69 4745 148,28 13 0,41 
IV.STET 27 4686 181,56 4210 163 476 18,56 
V.TES 17 3234 190,24 3063 180,18 171 10,06 

Spolu 425 51549 122,36 49352 116,80 2197 5,55 

 
 
 
 
V súvislosti s prerušením vyučovania v dôsledku ochorenia COVID 19 počas školského roka 
2019/2020 môžeme  porovnať dochádzku žiakov s predchádzajúcim školským rokom  iba na 
priemernej báze. Pre porovnanie sme zvolili priemernú dochádzku za jeden mesiac. 
V školskom roku  2018/2019 bola priemerná mesačná absencia na žiaka 21,30  hodín 
a v školskom roku 2019/2020  to bolo 18,82 hodín. Výrazne sa zlepšila  priemerná  mesačná 
neospravedlnená absencia, ktorá klesla  z 2,06 hodín  na žiaka na 0,85 hodín na žiaka. 
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Výsledky externých meraní 
 
 
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 
 

Predmet 
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Slovenský jazyk a literatúra  99 (97/2) - - - - 6 49 41 2  2,40 98 

Anglický jazyk B1 85 (83/2) - - - - 5 33 31 16  2,68 85 

Anglický jazyk B2 10 (10/0) - - - - 9     1,00 9 

Nemecký jazyk B1 4 (4/0) - - - - 1 1 1 1  2,50 4 

Teoretická časť odbornej zložky  99 (97/2)     27 50 19 2  1,96 98 

 
 
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet 
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Praktická časť odbornej zložky  99 (97/2) 43 48 8 - - 1,65 98 
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V školskom roku 2019/2020 bolo na maturitnú skúšku v riadnom termíne prihlásených  99 žiakov. 
V nadväznosti na  mimoriadnu situáciu,  prerušenie  vyučovania  od 16. marca 2020  a následné 
opatrenia Ministerstva školstva  bola zrušená písomná časť maturitnej skúšky (EČMS, PFIČ). 
V súlade s usmernením Ministerstva školstva  - Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej 
časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020,  prebehla 
ústna časť maturitnej skúšky  administratívnou formou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 
cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Výsledné 
hodnotenie ústnej časti maturitnej skúšky bolo vykonané administratívne v súlade s platným  
harmonogramom a pokynmi daného usmernenia (Rozhodnutie bod 4.) 
Prezenčná forma  ústnej časti maturitnej skúšky konali  iba žiaci, ktorí boli prihlásení na maturitnú 
skúšku z anglického jazyka na úrovni B2 a opätovne požiadali o jej vykonanie (9 žiakov). Táto 
čas maturitnej skúšky sa uskutočnila dňa 9. júna 2020.  
Úspešne ukončilo maturitnú skúšku 98 žiakov z 99. Jeden žiak (Dávid Olšák, IV. MEPG) 
neukončil štúdium v riadnom termíne z dôvodu neklasifikovania  z predmetu odborný výcvik, 
a preto u tohto žiaka neprebehla  ústna časť maturitnej skúšky. Žiak úspešne vykonal maturitnú 
skúšku v opravnom termíne v dňoch 16. a 17. septembra 2020.   
 
 

 
 
Hoci  maturitná skúška  prebehla v tomto školskom roku  netradičnou formou, z  porovnania 
výsledkov ústnej časti maturitnej skúšky s výsledkami z predchádzajúceho školského roka 
vyplýva, že  výsledky z predmetov slovenský jazyk a anglický jazyk boli  takmer na rovnakej 
úrovni ako výsledky  prezenčnej formy  z predchádzajúceho školského roka. V predmete nemecký 
jazyk bol priemer  o 0,25 horší. Lepšie výsledky  sa dosiahli   pri TČOZ a PČOZ o 0,89 (TČOZ) 
a  0,77 (PČOZ).  
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Záverečné skúšky  
 
Štatistické spracovanie záverečných skúšok 

 

Odbor Počet 

Prospech Priemerný prospech 

Prospel(a) 
s 

vyznamenaním 

Prospel(a) 
veľmi dobre Prospel(a) Neprospel(a) Písomná 

časť 
Praktická 

časť 
Ústna 
časť Spolu 

2433 H obrábač kovov 7 1 6 0 0 1,86 1,57 1,86 1,76 

6475 H technicko-
administratívny 
pracovník 

2 0 1 1 0 2,5 2,5 2,5 2,5 

2683 H 11 
elektromechanik – 
silnoprúdová technika 
 

6 0 2 4 0 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
Spolu 
 

15 1 9 5 0 2,20 2,07 2,20 2,15 

 
 
 
Záverečné skúšky sa v školskom roku 2019/2020 nekonali prezenčnou formou z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a následného prerušenia 
vyučovania. Výsledné známky pre jednotlivé časti sa získali  z aritmetického priemeru skupiny  príbuzných predmetov - Rozhodnutie o termínoch 
a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v 
čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, bod 6.  
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Z porovnania vyplýva , že výsledky záverečných skúšok dosiahnuté administratívnou formou 
boli mierne lepšie, v priemere sa dosiahla lepšia známka o 0,40 
 
 
Zhrnutie výsledkov vzdelávania 

Oblasť všeobecno-vzdelávacích predmetov 

      Členovia  jednotlivých predmetových komisií vychádzali pri svojej činnosti z analýzy 
dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho obdobia, z hlavných úloh  stanovených  v pláne práce  
jednotlivých predmetových komisií, zo školského vzdelávacieho programu, Pedagogicko-
organizačných pokynov MŠ a  z aktuálnych spoločenských požiadaviek   nevyhnutných pre 
uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce. Činnosť členov sa sústredila na všestranný rozvoj 
osobnosti žiaka, na rozvoj jeho všeobecných a kľúčových kompetencií a formovanie takého 
hodnotového systému, ktorý bude  zárukou dodržiavania uznávaných morálnych noriem   
a ľudských práv.  

       Jednotlivé predmetové komisie venovali pozornosť zvyšovaniu efektivity vyučovacieho 
procesu využívaním nových moderných vyučovacích postupov, uplatňovaním individuálneho 
prístupu k nadaným žiakom, slabšie prospievajúcim žiakom a žiakom so zdravotným 
znevýhodnením. Pedagógovia si  počas školského roka aktívne zvyšovali svoje odborné 
a profesijné kompetencie účasťou na rôznorodých školeniach,  seminároch a webinároch  
a následnou výmenou nadobudnutých vedomostí a zručností. V oblasti všeobecnovzdelávacích 
predmetov sme pokračovali  v organizovaní a aktívnej účasti na  predmetových súťažiach na 
všetkých úrovniach a taktiež kultúrnych a športových podujatiach.  
         Predmetová komisia slovenského  jazyka  a spoločenskovedných predmetov vo svojej 
činnosti  kládla veľký dôraz  na komunikačnú a čitateľskú gramotnosť žiakov a  čítanie                           
s porozumením. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry boli žiaci vedení k  uvedomeniu si 
jazykovej a kultúrnej pestrosti, k využívaniu bohatstva spisovného jazyka nielen pri štylizácii, ale 
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aj pri interpretácii textov. V žiakoch sme rozvíjali schopnosť transformovať texty z jedného žánru 
do druhého, spisovne komunikovať a vhodným spôsobom vyjadriť vlastný názor použitím 
subjektívnej argumentácie. Žiakov sme viedli k  tvorivému rozboru textov po stránke obsahovej 
i formálnej. Zároveň aj ku kritickému hodnoteniu vlastných textov i textov svojich spolužiakov. 
Pri ich interpretovaní  sme kládli  dôraz na rozlišovanie vnútornej a vonkajšej kompozície       textu. 
Pri tvorbe textov boli usmerňovaní k tomu, aby ich nielen vedeli spracovať, ale učili sa vzájomne 
spolupracovať a  pritom kriticky myslieť. Pri práci s textom bolo dôležité vedieť ho prerozprávať 
na základe chronologickej ale aj logickej postupnosti. 
      V oblasti komunikácie sme kládli  dôraz na kultivovanosť vyjadrovania a jazykovú správnosť. 
Pri rozvoji jednotlivých kompetencií sme  využívali medzipredmetové vzťahy s prírodovednými 
predmetmi, ale aj predmetmi odborného zamerania, čím boli žiaci usmerňovaní k lepšej orientácii 
v daných oblastiach a pripravovaní na uplatnenie sa na trhu práce.  
       Žiakov sme viedli k humánnosti, tolerancii a ochrane ľudských práv. Neustále boli 
usmerňovaní k odsudzovaniu akýchkoľvek prejavov xenofóbie, intolerancie a diskriminácie, či 
rasovej neznášanlivosti. Taktiež boli vedení k efektívnej spolupráci, vzájomnému pozitívnemu 
ovplyvňovaniu a tiež k tvorivej diskusii.  
       Vo výchovno-vzdelávacom procese daných predmetov sme veľký dôraz kládli  na využívanie 
IKT hlavne pri tvorbe projektov, prezentácií a pri riešení interaktívnych  úloh. Z foriem práce 
dominovali čítanie s porozumením, práca s umeleckými textami, slovníkmi, odbornou literatúrou  
a internetom. Využívali sme rôzne formy aktivizujúcich hier, ako aj obohacujúci príjem  
filmovaných spracovaní diel slovenskej i svetovej literatúry a návštevy knižníc, múzeí i 
divadelných predstavení. Žiakov sme viedli k úcte k sebe samému, vedieť využívať prednosti 
vlastnej osobnosti, byť asertívny, ale zároveň empatický.  
      Vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov sme kládli dôraz na utváranie vlastnej identity. 
Žiakov sme usmerňovali k spoznávaniu a praktickému uplatňovaniu práv a povinností  vo 
všetkých oblastiach spoločenského života. Riešili problémové úlohy, na ktorých sa učili spoznávať 
legislatívu. Na konkrétnych životných situáciách sa naučili dodržiavať pravidlá práce a správania 
sa. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania bola vlastná tvorba žiakov, účasť na zaujímavých 
projektoch organizovaných školskou knižnicou i Slovenskou pedagogickou knižnicou, účasť na 
olympiádach v daných predmetoch, literárnych súťažiach,  súťažiach v prednese poézie a prózy 
i v súťažiach spoločenskovedného zamerania. Hlavným cieľom bolo pripraviť žiakov pre aktívny 
plnohodnotný život tak, aby sa dokázali zorientovať v zložitých situáciách spoločenského života, 
napredovali s neustálym rozvojom vedy a techniky a našli tak kvalitné uplatnenie na trhu práce 
     Predmetová komisia cudzích  jazykov zamerala svoje úsilie na zlepšenie, skvalitnenie a 
zefektívnenie vyučovania predmetu anglický jazyk a nemecký jazyk v oblasti využívania 
inovatívnych postupov výučby a  využitia modernej  didaktickej techniky.  

     Zacielili sme pozornosť na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického 
myslenia, digitálnej gramotnosti a  sociálnych kompetencií. Systematicky sme podporovali rozvoj 
sebahodnotiacich zručností a sebakorekcie žiakov, ktoré rozvíjajú ich kritické aj analytické 
myslenie, pocit zodpovednosti za podaný výkon a uvedomenie si možností rozvoja.  
      Dôraz sme kládli na činnostne zameraný prístup, pri ktorom žiaci využívajú komunikačné 
stratégie, zapájajú sa do komunikačných aktivít, napr. diskusie, hranie rolí, riešenie problémových 
situácií a osvojené vedomosti a zručnosti uplatňujú v príprave na svoje budúce povolanie. 



26 
 

Žiakom sme poskytovali priestor na slobodné vyjadrovanie a príležitosti na otvorenú kritickú 
diskusiu k daným témam.  

      Uplatňovali sme pozitívnu motiváciu a rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu 
výkonu a zvyšovaniu záujmu o štúdium cudzieho jazyka. Jednou z foriem podpory individuálneho 
učebného potenciálu a motivácie k lepším výkonom bola aj účasť žiakov na Olympiáde v 
anglickom jazyku a v medzinárodnej online súťaži Best In English. 

       Podporovali sme rozvoj sebadôvery žiakov pri komunikácii v cudzom jazyku najmä 
pozitívnym hodnotením a poskytovaním pozitívnej spätnej väzby, aby pomohli žiakom odbúrať 
bariéry, ktoré im bránia využívať cudzí jazyk, ako napr. obavy z chybného použitia jazykových 
prostriedkov. Dôraz sme kládli najmä na plynulosť ústneho prejavu a zrozumiteľnosť vyjadrenia 
myšlienok. Zvýšenú pozornosť sme venovali motivácii a povzbudzovaniu slabších žiakov, ako 
spôsobu prevencie ich zlyhania a straty záujmu o jazykové vzdelávanie. 

       V oblasti nemeckého jazyka pokračovali online vyučovacie hodiny s nemeckými lektormi 
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, ktoré prispieva k motivácii žiakov 
jazykovo sa vzdelávať. 

Pedagógovia predmetovej komisie cudzích jazykov veľmi pružne reagovali na zmenu 
spôsobu vyučovania vzniknutú v dôsledku zavedenia karanténnych opatrení. Snažili sme sa 
žiakom poskytnúť čo najkvalitnejšie online vyučovanie, kde sme využívali všetky dostupné 
možnosti a flexibilne sme pristúpili aj k šanci rozšíriť aj svoje vlastné IKT zručnosti. Pri 
dištančnom vzdelávaní sme využili viaceré aplikácie umožňujúce komunikáciu so žiakmi, 
prezentáciu, vysvetľovanie a precvičovanie učiva, ako aj zadávanie úloh a testov: Edupage, MS 
Teams, e-mail, Messenger.  

 Využívali sme širokú škálu voľne dostupného materiálu z webových stránok a vlastných 
zdrojov na tvorbu zadaní a prezentácií učiva. Zadania zahŕňali gramatické cvičenia, témy, vizuálne 
podnety /opisy obrázkov, video a audio materiály na rozvoj počúvania s porozumením a texty na 
rozvoj čítania s porozumením. Využívali sme aj video materiály týkajúce sa preberaného učiva 
dostupné na YouTube. Zintenzívnili sme používanie interaktívneho portálu EnglishGo a aplikácie 
WocaBee. Táto aplikácia je  pre žiakov atraktívna a výrazne pomáha najmä slabším žiakom 
osvojiť si novú slovnú zásobu. 
            Predmetová komisia Prírodné vedy, zdravie a pohyb sústredila svoju činnosť na: 

- osvojovanie matematických metód práce,  
- rozvoj   matematických  zručnosti  žiakov, rozvoj vyšších  myšlienkových postupov a logického  

myslenia,  
- rozvoj schopnosti využívať a tvoriť  grafy, diagramy a tabuľky, tvoriť a overovať hypotézy, 

riešiť matematické úlohy každodenného života, 
-  utváranie  reálneho obrazu o podstate  a fungovaní sveta   postupným chápaním a osvojovaním  

prírodovedných princípov s dôrazom na tie zákonitosti, ktoré sú nevyhnutné pre  technické 
vzdelanie v danom odbore, 

-  budovanie zdravého životného štýlu  uvedomovaním si potreby rovnováhy medzi psychickou 
a telesnou aktivitou, 

- rozvoj a upevňovanie charakterových vlastností ako je pracovitosť, presnosť, cieľavedomosť 
a sebakritickosť. 
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Členovia komisie aktívne pracovali so žiakmi v rámci mimoškolských činností, účasťou na 
matematických, informatických a športových súťažiach. Žiaci prvých ročníkov sa v dvoch 
turnusoch  zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v Závadke nad Hronom. Všetci 
zúčastnení žiaci úspešne absolvovali celý kurz, osvojili si a rozvinuli základné štýly lyžovania a  
pravidlá bezpečného  správania sa na lyžiarskom svahu.  Plánované pohybové aktivity boli  
prerušené vyhlásením mimoriadnej situácie, počas ktorej vyučujúci viedli  a motivovali  žiakov  
v realizovaní pohybových aktivít v domácom prostredí prostredníctvom vhodných návodov 
a videí.  

 

Opatrenia: 

- vo výchovno-vzdelávacom procese zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových 
kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, sociálnych 
a  občianskych kompetencií, 

- viesť žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako 
efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,  

- uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k 
zlepšovaniu výkonu, 

- vytvárať otvorenú klímu, rozvíjať tímovú spoluprácu a vzájomnú podporu v triednych 
kolektívoch, poskytovať žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie a sebahodnotenie, 
príležitosť otvorene kriticky diskutovať, 

- vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie, viesť žiakov k spoznávaniu odlišností iných 
kultúr a vnímať tieto  odlišnosti ako  príležitosti  pre  vnútorné obohatenie, 

- vo vyučovacom procese uplatňovať medzipredmetové vzťahy, chápať osvojené poznatky  
v logických a príčinných súvislostiach,  

- prepájať obsah teoretického vyučovania s praktickou prípravou a cielene využívať 
praktické zručností žiakov pri osvojovaní teoretických vedomostí, 

- zlepšovať digitálne zručnosti  pedagogických zamestnancov  s cieľom ich efektívneho 
uplatnenia v prezenčnej i dištančnej výučbe,  

- zdôrazňovať dôležitosť zdravého životného štýlu ako nevyhnutného predpokladu 
plnohodnotného a úspešného života, 

- zlepšovať environmentálne povedomie žiakov, formovať uvedomelý a zodpovedný vzťah 
k prírode a vytvárať návyky na ochranu životného prostredia. 

 
 
Oblasť odborného vzdelávania 
 
Dnešná moderná doba je charakteristická rýchlo sa meniacou spoločenskou realitou. Explozívny 
nárast nových informácií, rozvojových technológií, vedných disciplín a ďalších oblastí 
spoločenského života so sebou prinášajú nové požiadavky, ktoré vyplývajú zo zmenených 
podmienok a súvislostí. 
 
Predmetová komisia predmetov strojárstvo vo svojej činnosti postupovala podľa schváleného 
plánu práce na školský rok 2019/2020 a zároveň sa podieľala na organizovaní odborných súťaží 
a exkurzií. Členovia komisie nadviazali na činnosť predchádzajúcich rokov a zapojili žiakov do 
súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej  školské kolo prebehlo v októbri 2019, v novembri 2019 sa 
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uskutočnilo krajské kolo a vo februári 2020 celoslovenské kolo. Dvaja žiaci - víťazi krajského 
kola sa umiestnili na 4. a 5. mieste v celoslovenskom kole. 
K obohateniu vyučovacieho procesu prispelo aj zorganizovanie  exkurzií a výstav – Strojírenský 
veletrh 2019 – Brno (ČR), Exkurzia Muehlbauer Technologies, s.r.o. Nitra, Exkurzia Jaguar Land 
Rover Nitra. 
Členovia PK si rozvíjali svoje profesijné kompetencie účasťou na odborných školeniach CNC 
frézovanie a CNC sústruženie na strojoch EMCO a školenia ABB robotov. 
Komisia predmetov strojárstvo  v súvislosti so vznikom  mimoriadnej situácie pružne reagovala 
na   zmenu  formy výuky z prezenčnej na dištančnú.  Členovia komisie odborných strojárskych 
predmetov sústavne dbali na komplexné rozvíjanie odborných vedomostí a zručností žiakov  ako 
aj ich kľúčových kompetencií, predovšetkým  schopnosti tvorivo riešiť problémy, schopnosť učiť 
sa učiť, pracovať samostatne a pracovať v tíme.  
Vo výchovno-vzdelávacom procese odborných strojárskych predmetov sa počas dištančného 
vzdelávania veľký dôraz kládol na IKT, hlavne pri zadávaní projektov. Taktiež boli využívané 
online konzultácie, najčastejšie cez e-mail, Edupage, aplikáciu Teams od MS Office365, Skype 
a sociálne siete (Facebook). Dôležitú úlohu vo vyučovacom procese zohralo online vyučovanie 
v reálnom čase so zvukom a obrazom v aplikácii Teams, kde boli žiaci v priamom kontakte 
s vyučujúcimi. Vyučujúci efektívne využívali aj demonštračné, výukové alebo praktické videá.  
 
Komisia predmetov   elektro-odborov 
V školskom roku 2019/2020 na teoretickom vyučovaní odborných elektro predmetov sa členovia 
komisie usilovali, aby bol výklad učiva čo najzaujímavejší najmä použitím multimediálnych 
materiálov. Vo vyučovacom procese boli použité programy na simuláciu procesov, programy na 
spracovanie obrazu a zvuku a tiež  programy na  programovanie mikropočítačov a PLC relé.  
     Vyučujúci sa snažili  aktívne  zapájať žiakov do vyučovacieho procesu voľbou aktivizujúcich 
metód, čo prispelo i k zvýšeniu ich motivácie. Dôraz kládli na schopnosti žiakov vedieť vysvetliť 
činnosť obvodov a nie memorovať schémy a vzorce.  Na  zasadnutiach predmetových komisií 
učitelia a majstri odborného výcviku komunikovali a hľadali možnosti ako dosiahnuť synergický 
efekt teoretického vyučovanie a odborného výcviku.  
Zvýšenie odborného rastu členovia komisie riešili účasťou na  päťdňovom školení v Bratislave  
„Obsluha a programovanie robotickej ruky ABB“. 
 
Predmetová komisia ekonomických predmetov 
Súčasné rýchle zmeny vo všetkých oblastiach hospodárskeho života ponúkajú učiteľom 
ekonomických predmetov námety na vyučovacie hodiny, v rámci ktorých možno aplikovať 
aktivizujúce úlohy, a tým zvýšiť záujem žiakov o ekonomické vzdelávanie. Členovia komisie sa 
zamerali na reálne životné situácie, komunikáciu medzi mladými ľuďmi o ekonomických 
problémoch, na rozvoj tvorivého myslenia žiakov.  
So žiakmi na vyučovacích hodinách riešili rozličné problémové úlohy a situácie z reálneho života, 
pracovali s príslušnými predpismi a právnymi normami, výpočtovou technikou, odbornou tlačou, 
žiaci vyjadrovali svoje názory, prezentovali svoju prácu, hodnotili ju a pripravovali sa na úspešné 
uplatnenie na trhu práce. Veľkú pozornosť sme venovali aj zvyšovaniu finančnej gramotnosti 
žiakov. 
Vo vyučovacom procese  išlo nielen o formovanie vedomostí  žiakov, ale aj zdokonaľovanie ich 
komunikačných a prezentačných schopností a zručností, schopnosť obhájiť si vlastný názor. Žiaci 
sa učili samostatnosti a zodpovednosti za svoje správanie a konanie, učili sa správne pochopiť 
problém aj overiť si správnosť svojho rozhodnutia. 
 
 
 
 

http://www.profesia.sk/praca/
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Činnosť Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií. 
Od roku 2013 pôsobí škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC 
technológií, ktorého poslaním je vzdelávanie žiakov SSOŠP DSA v Nitre odborníkmi z radov 
pedagogických zamestnancov vo vybraných oblastiach CNC programovania v zmysle štandardov 
a kritérií vydaných SOPK. 
V oblasti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy máme podiel žiakov v študijných a 
učebných odboroch dvoch príbuzných skupín odborov vzdelávania sústavy študijných a učebných 
odborov odborného vzdelávania v rozsahu 94,85 % z celkového počtu žiakov. 
V rámci odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie žiakov v školskom roku 
2019/2020 prebiehalo u zamestnávateľov so sídlom na území Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a aj mimo územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Praktické vyučovanie u zamestnávateľov na 
území Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo v nasledujúcich firmách: Muehlbauer 
Technologies, s.r.o., Kärcher Slovakia, s.r.o., Foxconn Slovakia, spol. s. r. o., DEN-EL, s. r. o., 
DC AUTOMA, s. r. o,  Pintér Ľudovít, s. r. o., Adam Zemanovič, s. r. o., Krimax, s. r. o., VÚSAPL, 
a. s., Matador Automotive Vráble, a. s., a ďalšie a mimo regiónu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja firma HLC, s. r. o. Spolu sme uzatvorili zmluvy o praktickom vyučovaní žiakov na  
pracoviskách  zamestnávateľov s 21 firmami. 
Na praktickom vyučovaní sme rozšírili vybavenie o šesť nových sústruhov SN32. Jedná sa o 
univerzálne hrotové sústruhy, ktoré vynikajú vysokou presnosťou obrábania, jednoduchou 
obsluhou, ergonometrickým ovládaním, nízkymi prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou. 
Taktiež v oblasti programovania CNC strojov sme rozšírili vybavenie o 3 CNC stroje konkrétne o 
CNC frézovačku EMCO concept MILL 260, CNC sústruh EMCO concept TURN 260 a CNC 
frézovačku  od firmy KULTKRAFT.  
Programovanie robotov prebiehalo v prostrediach ROBOTSTUDIO pre roboty ABB a 
ROBOGUIDE pre roboty FANUC. Výučba programovania  CNC strojov je orientovaná 
prostredníctvom ISO kódu a CAD/CAM softvéru. V oblasti tvorby prototypov využívame dve 3D 
tlačiarne, ktoré poskytujú žiakom možnosť súčasne testovať viacero návrhov a preskúmať nové 
geometrie obvodov, ktoré by nebolo možné vyrobiť iným spôsobom.  
Počas teoretického i praktického vzdelávania kladieme dôraz na zvýšenie prípravy 
kvalifikovaných absolventov pre potreby ďalšieho rozvoja v oblasti strojárstva, elektrotechniky, 
strojárskej výroby a automatizácie. Zefektívnili sme  vyučovanie odborných predmetov s ohľadom 
na využívanie teoretických vedomostí a zručností v rámci počítačovej grafiky s cieľom zlepšiť 
samotné prepojenie teórie s praxou a zvýšiť možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce v 
nedostatkových strojárskych odboroch. 
Partnerskú a inú činnosť pravidelne zabezpečujeme aktívnou účasťou našich zamestnancov na 
akciách organizovaných združeniami zamestnávateľov ako sú prednášky, WORKSHOPY a 
výstavy Mladý tvorca, Krajská burza práce, Dni otvorených dverí, nábor žiakov na ZŠ. Taktiež 
spolupracujeme s Technickou fakultou Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity, so STU v 
Bratislave – Strojníckou fakultou a Trnavskou Univerzitou v odbornom zameraní 
zodpovedajúcom odborom vzdelávania centra – v rámci kariérneho poradenstva pre žiakov centra.  
Minulý školský rok bol špecifický, pretože dňa 12. 03. vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia 
nového koronavírusu na celom území krajiny vyhlásila mimoriadnu situáciu a všetky školy 
následne prešli na dištančné vzdelávanie. Z tohto dôvodu sa neuskutočnili výstavy ako JOB–
EXPO 2020, Deň otvorených dverí TEXIMP Beluša. 
Motiváciu žiakov ZŠ zvyšujeme počas dní ako sú - Deň otvorených dverí, kde si mali možnosť 
žiaci ZŠ vyskúšať prácu vo virtuálnej realite, oboznámiť sa s 3D tlačou a jej využitím v praxi. 
Počas 56 náborových akcií a dní otvorených dverí propagujeme video ukážkami povolania našich 
absolventov, reálna propagácia bola uskutočnená v spolupráci s firmami  Jaguar Land Rover, 
Kärcher a Matador Vráble. 
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Každoročne organizuje ročníkovú súťaž odborných zručností v každom odbore štúdia v rámci 
motivácie žiakov stredných odborných škôl počas súťaží – Zenit v strojárstve a Zenit v 
elektrotechnike, ktorých víťazi postupujú do krajského kola súťaže.  
Odborné učebnice a učebné texty máme prehľadne spracované pre jednotlivé odbory štúdia a 
zároveň máme vypracované aj  učebné materiály pre rekvalifikačné kurzy, ktoré sa uskutočňujú v 
Súkromnej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre. Jedná sa o učebné materiály pre kurzy 
Obrábač kovov, Strojný zámočník, Operátor CNC strojov a Automatizácia systémov riadenia v 
strojárstve. Neustále sa zameriavame na zvyšovanie úrovne odborných vedomostí a zručností vo 
vyučovaní  odborných strojárskych predmetov s cieľom zlepšiť čítanie výkresovej dokumentácie, 
modelovanie 3D súčiastok, simulovanie samotného procesu obrábania na CNC strojoch pre oblasť 
CNC výroby so zameraním na trieskové obrábanie a programovanie CNC obrábacích strojov. 
Pre zvýšenie úrovne odborných vedomostí a zručností a kvality výučby vo vyučovacom procese 
sa 5 pedagogickí zamestnanci v termíne od 17 – 18. 02. 2020 zúčastnili školenia na programovanie 
CNC strojov od firmy EMCO sústruženie a frézovanie a následne v termíne od 19. – 21. 2. 2020 
sa uskutočnilo ďalšie školenie s názvom základy programovania IRC5 pre ABB roboty. Pravidelne 
organizujeme odborné exkurzie a ďalšie vzdelávanie a odborné stáže u zamestnávateľov.  Počas 
školského roka 2019/2020 to boli exkurzie vo firme Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. a 
Muehlbauer Technologies, s.r.o. v Nitre. Taktiež zabezpečujeme účasť na prezentačných 
odborných výstavách a veľtrhoch ako sú Mladý tvorca 2019 a Strojársky veľtrh v Brne.  
V oblasti marketingu sme mali podrobne vypracovaný marketingový plán, ktorý obsahoval 
marketing vzdelávacích služieb a plán jednotlivých náborových akcií konaných počas školského 
roka 2019/2020. 
V školskom roku 2019/2020 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC 
technológií vyhovelo v plnej miere všetkým štandardom a kritériám, ktoré vydala Slovenská 
obchodná a priemyselná komora. 
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§ 2. ods. 1 f) 
 
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie Počet 
žiakov/d. 

I. MEMM 2697 K mechanik elektrotechnik   10/0 
2679 K mechanik-mechatronik   20/0 

I. MMD 2679 K mechanik-mechatronik   20/0 
I. MN 2411 K mechanik nastavovač   19/0 

I. PG 2426 K programátor obrábacích a 
zváracích strojov a zariadení   24/0 

I. ETO 

2683 H elektromechanik  11 silnoprúdová technika 11/1 
6475 H technicko-administratívny 
pracovník  9/3 

2433 H obrábač kovov   6/2 

II. MEMM  2697 K mechanik elektrotechnik   10/0 
2679 K mechanik-mechatronik  11/0 

II. MMD 2679 K mechanik-mechatronik   20/0 

II. PGMN 
2426 K programátor obrábacích a 
zváracích strojov a zariadení   22/0 

2411 K mechanik nastavovač   11/0 

II. ETO 

2683 H elektromechanik  11 silnoprúdová technika 10/0 
6475 H technicko-administratívny 
pracovník  4/3 

2433 H obrábač kovov  6/0 

III. MEPG 
2697 K mechanik elektrotechnik  19/0 
2426 K programátor obrábacích a 
zváracích strojov a zariadení   8/0 

III. MSMN 2413 K mechanik strojov a zariadení  6/0 
2411 K mechanik nastavovač   11/0 

III. PGMN 
2426 K programátor obrábacích a 
zváracích strojov a zariadení  16/0 

2411 K mechanik nastavovač   11/0 

III. OTE 

2433 H obrábač kovov  7/0 
6475 H technicko-administratívny 
pracovník  2/0 

2683 H elektromechanik  11 silnoprúdová technika  6/0 

IV. MEPG 
2697 K mechanik elektrotechnik  19/0 
2426 K programátor obrábacích a 
zváracích strojov a zariadení   9/0 

IV. MSMN 2413 K mechanik strojov a zariadení  13/0 
2411 K mechanik nastavovač    9/0 

IV. PGMN 
2426 K programátor obrábacích a 
zváracích strojov a zariadení   23/0 

2411 K mechanik nastavovač  9/0 
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IV. STET 
2414 L strojárstvo  

01 výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov 
a zriadení 

18/1 

2675 L elektrotechnika 02 výroba a prevádzka 
strojov a zariadení 9/0 

V. TES 

6476 L technicko-ekonomický 
pracovník  6/2 

2675 L elektrotechnika 02 výroba a prevádzka 
strojov a zariadení 8/0 

2414 L strojárstvo 
01 výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov 
a zriadení 

3/0 

 
 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 

 
ŠVP pre študijné odbory 

 

 

 

 

 
ŠVP pre učebné odbory 

 

 

 

 

 

Školské vzdelávacie programy vypracované podľa ŠVP 2013 

Kód a názov odboru Zameranie Názov ŠkVP Stupeň 
vzdelania 

Učebné odbory    

2683 H elektromechanik  Elektromechanik ISCED 3C 

6475 H technicko-
administratívny pracovník 

 Technická 
administratíva ISCED 3C 

2433 H obrábač kovov - Obrábanie kovov ISCED 3C 

Študijné odbory    

2697 K mechanik elektrotechnik  
- 

Mechanik 
elektrotechnik ISCED 3A 

Kód odboru Štátny vzdelávací program Stupeň vzdelania 

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia 
výroba II ISCED 3A 

26 Elektrotechnika ISCED 3A 

64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby II ISCED 3A 

Kód odboru Štátny vzdelávací program Stupeň vzdelania 

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia 
výroba II 

ISCED 3C 

26 Elektrotechnika ISCED 3C 

64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby II 

ISCED 3C 
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2679 K mechanik mechatronik– 
duálna forma vzdelávania - Mechanik -

mechatronik DV ISCED 3A 

2679 K mechanik mechatronik - Mechanik -
mechatronik ISCED 3A 

2411 K mechanik nastavovač - Nastavovanie ISCED 3A 
2426 K programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení 

 
- Programovanie ISCED 3A 

2413 K mechanik strojov a 
zariadení - Stroje a zariadenia ISCED 3A 

Študijné odbory – nadstavbové 
štúdium    

2675 L elektrotechnika 

02 výroba 
a prevádzka 
strojov a zariadení 
03 elektronické 
zariadenia 

Elektrotechnika ISCED 3A 

 
 
2414 L strojárstvo 
 

01 výroba, montáž 
a opravy 
prístrojov, strojov 
a zariadení 
02 obrábanie 
materiálov 

Strojárstvo ISCED 3A 

6476 L technicko-ekonomický 
pracovník - Technická 

ekonomika ISCED 3A 

 

 
 
§ 2. ods. 1 g) 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 
 
Pracovný pomer 
 

Pracovný 
pomer 

Počet  
pedagogických 
zamestnancov 

Počet 
nepedagogických 

zamestnancov 

Počet úväzkov 
pedagogických 
zamestnancov 

Počet úväzkov 
nepedagogických 

zamestnancov 
trvalý 44 16 44 16 
z toho: 
- znížený úväzok 
- ZPS 

1 
2 

2 
2 

1 
2 

2 
2 

na dobu určitú 7 2 7 2 
z toho:  
- znížený úväzok 
- ZPS 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

Na dohodu 5 2 5 2 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 0 49 49 
Vychovávateľov 0 0 0 
Asistentov učiteľa 0 2 2 
Spolu 0 51 51 

 
 
 
§ 2. ods. 1 h) 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
Vzdelávanie zamestnancov počas školského roka 2019/2020 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

Adaptačné 3 0 
1.kvalifikačná skúška - - 
2.kvalifikačná skúška - - 
Štúdium školského manažmentu - - 
Špecializačné inovačné štúdium 24  
Špecializačné kvalifikačné 6 1 
Postgraduálne - - 
Doplňujúce pedagogické - 1 
Vysokoškolské pedagogické - 1 
Vysokoškolské nepedagogické -   
Spolu 33 3 

 
 
 
Školenia 2019/2020 
 

Názov školenia Miesto konania Dátum Meno 

Informačné dni k Výzve na 
predloženie návrhov 
projektov programu 
Erasmus+  pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, mládež a 
šport na rok 2020 

Kongresové centrum 
Družba  Bratislava 25. 10. 2019 Mgr. Soňa Steinerová 

Mgr. Mária Staňová 

Medzinárodná konferencia 
o prierezových kľúčových 
kompetenciách - TRACK-
VET 

Bratislava  23.10. 2019 

Ing. Július Törok 
PaedDr. Eleonóra Kopecká 
Mgr. Soňa Steinerová 
Mgr. Mária Staňová 

Metodický miniseminár: 
NEBOJME SA 
GRAMATIKY 

Gymnázium sv. 
Cyrila a Metoda, 
Farská 19, Nitra 

29.10.2019 

Mgr. Danka Marciňová 
Mgr. Eva Hallová 
Mgr. Andrea Viderňanová 
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Efektívne využitie 
gramatickej príručky 
Hravá gramatika – 
interaktívny workshop 
Online podpora od Oxford 
University Press 
Ako pracovať s Classroom 
Presentation Tools? 

Organizátor: 
OXFORD 
UNIVERSITY 
PRESS 

 
 

Zručnosti do neznámej 
budúcnosti Bratislava 13.02 2020 Mgr. Mária Staňová 

Mierne pokročilý – 
Vzdelávanie pomocou MS 
Teams 
  Nastavenie MS Teams 
  Konver zácie 
  Pouívame vyhadávanie 
  Vytvor enie kvízu 
a zdieľanie žiakom 
  Tabua 
 Prostr edie Office 
365, Planner 

Webinár 
Organizátor: 365 
Services 

16.04.2020 
Mgr. Danka Marciňová 
Mgr. Nadežda Brathová 
Mgr. Mária Staňová 

Literatúra, literárne 
a kritické myslenie 
u stredoškolákov 
Lenivý učiteľ: zmysluplné 
domáce a online 
vzdelávanie 

Webináre 25.03.2020 Mgr. Andrea Viderňanová 

Train the trainer 
6 webinárov: Ako zaujať 
publikum?, Zručnosti 21. 
storočia + Prognózy vývoja 
trhu práce, Facilitačné 
zručnosti, Spätná väzba, 
Manažment času, Sociálna 
inteligencia + komunikácia 

Webinár 
Organizátor: Fórum 
centier podnikových 
služieb Americkej 
obchodnej komory v 
SR 

12.- 18. jún 
2020 

Ing. Oľga Hodálová 
Mgr. Soňa Steinerová 
Mgr. Mária Staňová 
Ing. Mária Hyčková 

Sprevádzanie a motivácia 
žiaka v systéme duálneho 
vzdelávania 

SSOŠ polytechnická 
DSA, Nitra 

17. – 18.02. 
2020 

Ing. Beáta Ľubová, PhD. 
ŠIOV, Bratislava 

Programovanie CNC 
strojov 

Organizátor: firma 
EMKO 

17 – 18. 02. 
2020 

Ing. Ján Viderňan 
Mgr. Marek Hubinský 
Mgr. Róbert Mackanič 
Bc. Ladislav Müller 
Mgr. Michal Puček 

Programovania IRC5 pre 
ABB roboty ABB, Bratislava 19 – 21. 2. 

2020 

Ing. Ján Viderňan 
Ing. Miroslav Gallik 
Ing. Martina Findurová 
Ing. Silvia Kvasňovská 
Mgr. Róbert Mackanič 
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Odborné vystúpenie zamestnanca Dátum Meno 

Vystúpenie v spoločnosti Jaguar Land Rover na tému 
„Význam duálneho vzdelávania v príprave 
absolventov pre prax pre výchovných poradcov zo 
základných škôl“ 

22.11.2019 

 
 
Ing. Oľga Hodálová 
Ing. Ján Viderňan 
 
 

 
 
 
 
§ 2. ods. 1 i) 
 
Údaje o aktivitách  a prezentáciách  na verejnosti 
 

 
Mesiac 

 

 
Dátum 

 
Názov akcie 

 
Organizátor 

September 

 
01.09.-

01.12.2019 

XII. ročník celoslovenskej 
kampane prevencie 
sociálno – patologických 
javov „ Červené stužky „ 

MŠVVaŠ SR, kancelária WHO na 
Slovensku, 
Okresný úrad, odbor školstva, 
Žilina 

 
 

21.09.2019 

BIELA PASTELKA 
pomáha nevidiacim vrátiť 
život- 15. ročník verejnej 
zbierky na podporu 
nevidiacich a slabozrakých 

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska 

26.09.2019 Európsky deň jazykov Predmetová komisia cudzích 
jazykov 

 
 
 
 
 
 
 

Október 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01.10.2019 
31.10.2019 

Celoslovenský projekt pre 
SŠ 
Záložka do knihy spája 
slovenské školy:“ Knihy 
rozprávajú príbehy“ 

Slovenská pedagogická knižnica, 
Bratislava 
 

09.10.2019 Medzinárodný 
strojárenský veľtrh Brno Výstavisko Brno 

10.10.2019 Darovanie krvi pre Mišku ZŠ na Hôrke, Nitra 

16.10.2019 AUTOSALÓN, Nitra AGROKOMPLEX, Nitra 

16.10.2019 Bedminton žiakov SŠ MO 
– 3 žiaci Gymnázium, Golianova 68, Nitra 

17.10.2019 Bedminton žiačok SŠ MO 
– 3 žiačky Gymnázium, Golianova 68, Nitra 

23.10.2019 Florbal žiakov SŠ - MO Gymnázium, Párovská, Nitra 
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25.10.2019 Burza informácií 2019 
pre RSŠ a VP ZŠ 

Stredná odborná škola,  Nábrežie 
mládeže, Nitra 

29.10.2019 Pracovná porada VP ZŠ a 
RSOŠ CPPaP, J. Vuruma, Nitra 

29.10.2019 
Projekt „Najzaujímavejšie 
podujatie školskej 
knižnice“   6 žiakov 

SPG Bratislava 

29.10.2019 Študentská kvapka krvi 
2019 Fakultná nemocnica, Nitra  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

November 

06.11.2019 

Mladý tvorca a 
Gaudeamus Slovakia 
(IV.MEPG, IV. PGMN, 
IV. MSMN, V. TES) 

Agrokomplex, Nitra 

08.11.2019 Konferencia Ready For the 
Future 

Slovenská technická univerzita,  
Bratislava 

11.11.2019 Protidrogová prevencia - 
prednášky OZ Bez drog 

14.11.2019 
iBobor – celoslovenská 
informatická súťaž /22 
žiakov/ 

Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky, Univerzita 
Konštantína, Bratislava 

15.11.2019 Olympiáda v anglickom 
jazyku – školské kolo MŠVVaŠ SR 

19.11.2019 MO v stolnom tenise Spojená škola, Slančíkovej 2, 
Nitra 

21.11.2019 Burza informácii, Levice Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny, Levice 

25.11.2019 Futsal žiakov  SŠ - MO Mestská športová hala, Nitra 

27.11.2019 Drogy a iné riziká pre 
mladých - prednáška Združenie STORM 

28.11.2019 „Expert geniality show“ – 
celoslovenská súťaž SŠ Talentída n. o. 

29.11.2019 Futsal SŠ – finále Mestská športová hala, Nitra 

29.11.2019 Best in English ILAC INTERNATIONAL 
LANGUAGE CANADA 

29.11.2019 Burza informácií 2019 Úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny; Dom kultúry, Topoľčany 

29.11.2019 Odborná exkurzia - 
Muehlbauer Technologies  

Muehlbauer Technologies, s.r.o., 
Nitra 

December 

03.12.2019 „Nech je svetlo“ – filmové 
predstavenie CINEMAX, Nitra 

03.12.2019 

Charitatívna akcia pod 
názvom „Team 
Improvment Circle - CSR 
event“ 

Jaguar Land Rover, Dolné Hony, 
Nitra 
DSA, a. s. 
členovia vedenia SSOŠP DSA 

10.12.2019 Prednáška HIV OZ Slniečko 

10.12.2019 DOD Komjatice spojený 
s Vianočnými tvorivými 

ZŠ s MŠ Ondreja Cabana,  
Komjatice 
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dielňami a prezentáciou 
SŠ 

 

12.12.2019 Deň otvorených dverí SSOŠP DSA, Nitra 
12.12.2019 Korčuľovanie 36 žiakov Zimný štadión, Nitra 
17.12.2019 Vianočný koncert Kostol sv. Ducha, Nitra 

Január 

15.01.2020 Olympiáda v anglickom 
jazyku – okresné kolo Spojená katolícka škola, Nitra 

23.01.2020 Odborná exkurzia v  
Matadore Matador Automotive, Nitra 

23.01.2020 Basketbal žiakov SŠ Gymnázium, Golianova, Nitra 

29.01.2020 ROADSHOW „Kam na 
vysokú“ PKO,  Nitra 

Február 

05.02.2020 MO vo volejbale žiakov Gymnázium, Golianova, Nitra 

06.02.2020 Olympiáda ľudských práv 
– krajské kolo Gymnázium, Školská 1323 

13.02.2020 Deň otvorených dverí -  
Technická fakulta SPU,  Nitra 

14.02.2020 Valentínska kvapka krvi OC MAX,  Nitra 

25.02.2020 

„Deň materinského 
jazyka“ 
Beseda s básnikom M. 
Hodálom – 21 žiakov 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

25.02.2020 Odborná exkurzia – JAS 
PLASTIK JAS  PLASTIK 

27.02.2020 Divadelné predstavenie 
Drotár Divadlo A. Bagara, Nitra 

 
 
 
Úspechy školy v medzinárodných súťažiach 

Názov akcie Popis Umiestnenie 

 GENIUS LOGICUS Medzinárodná súťaž Filip Mušák, II.PGMN  - 74% 

Best in English Medzinárodná súťaž 

Celkový priemer:  61,59 z 117 bodov 
1. miesto Samuel Šášik, I. MMD - 82 b 
2. miesto Adam Zubaj, II. MMD – 

80,5 b 
3. miesto Peter Barta,  III.OTE - 70 b 

 
 
Úspechy školy v celoslovenských súťažiach 

Názov akcie Disciplína Meno 
a priezvisko Umiestnenie 

 
Talentída – 
EXPERT 
geniality show 

 
Celoslovenská 
vedomostná 

súťaž SŠ – titul 
„EXPERT“ 

Tajomstvá prírody, 
Mozgolamy 

Marko Olexa, 
I. MEMM 

26. miesto z 
1515 

Tajomstvá prírody, 
Od Dunaja k 
Tatrám 

Dávid Tíleš 
II. MMD 

48. miesto z 
1515 
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Tajomstvá prírody, 
Svetobežník 

Tomáš Toriška, 
III. MEPG 

50. miesto z 
1166 

IBOBOR – 
informatická 
súťaž 

Celoslovenská súťaž 
kategória Junior 

Timotej Tolunay, 
II.PGMN 

KOMENSKÝ A 
MY Celoslovenská súťaž 4. miesto Roman Košťál,            

IV. PGMN 

ZENIT  
strojárstve  Celoslovenská súťaž 

4. miesto Samuel Šabík, 
IV. MSMN 
5. miesto Samuel Bradáč, 
III. PGMN 

Najzaujímavejšie 
podujatie školskej 
knižnice 

Celoslovenská súťaž žiaci z I. MMD 
a III. MEPG 

 
Úspechy školy v krajských, okresných a školských súťažiach 
 

Názov akcie Popis Umiestnenie 

ZENIT v strojárstve Krajské kolo Samuel Šabík  IV. MSMN– 1. miesto 
Samuel Bradáč III. PGMN – 1. miesto 

Mladý moderátor Krajské kolo 3. miesto  Roman Košťál IV.PGMN 

Olympiáda v anglickom 
jazyku Okresné kolo 2. miesto  Roman Košťál IV.PGMN 

Olympiáda v anglickom 
jazyku Školské kolo 

1.  miesto  Roman Košťál IV.PGMN 
2.  miesto  Samuel Loduha I.MEMM 
3. miesto  Dávid Regenda I .MMD 

Olympiáda ľudských práv Školské kolo 1.miesto Miroslav Bradáč III. MEPG 

Olympiáda SJL Školské kolo 1.miesto Roman Košťál IV.PGMN 

Hviezdoslavov Kubín  Školské kolo 1.miesto Tomáš Halás I. MMD 

Florbal žiakov SŠ –29.10.2019  Okresné kolo 12 žiakov 4. miesto vo finále MO 

Futsal žiakov SŠ – 25.11.2019 Okresné kolo 1. miesto v skupine, 
finále MO – 4. miesto 
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§ 2. ods. 1 j) 
 
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do nasledujúcich projektov:  
 
1. Projekty na podporu vzdelávania  
 

Vyhlasovateľ Oblasť Názov projektu Obdobie 
realizácie: 

Slovenská pedagogická 
knižnica Podpora vzdelávania 

8. ročník celoslovenského 
projektu pre SŠ – 
Záložka do knihy spája 
slovenské školy.  

25.08.2019 – 
31.10.2019 

Slovenská pedagogická 
knižnica a Ministerstvo 
školstva,vedy,  
výskumu  a športu  
  

Podpora vzdelávania 

15. ročník 
celoslovenského  projektu  
pre SŠ – 
Najzaujímavejšie 
podujatie školskej 
knižnice-  Cesty J.G. 
Tajovského - 15. ročník 

25.08.2019 – 
31.10.2019 

 
 
8. ročník celoslovenského projektu pre SŠ – Záložka do knihy spája slovenské školy:  
Názov projektu: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu 
V tomto školskom roku sme sa opätovne zapojili do projektu Záložka do knihy spája slovenské 
školy, tentokrát na tému „ Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.“  Do projektu sa zapojili 
hlavne žiaci prvých a druhých ročníkov, ktorí s nadšením vyrábali záložky s osobnosťami nášho 
života, ktoré mali hlavnú zásluhu na budovaní demokracie u nás. Okrem toho sme spoznali milých 
ľudí partnerskej školy, s ktorou sme si navzájom vymenili záložky.  
 
 
15. ročník celoslovenského projektu: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  
Názov projektu: Cesty J. G. Tajovského.   
Cieľ projektu: zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku 
knihe, školskej knižnici a čítaniu. 
Školská knižnica pri Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA zorganizovala 
podujatie so špecifickým názvom: Cesty J. G. Tajovského.  Naším projektom sme chceli jednak 
oživiť vyučovací proces  jeho realizovaním  v priestoroch školskej knižnice, kde sme chceli 
netradičnou,  zábavnou formou obohatiť poznatky žiakov, naučiť ich pracovať s knižničným 
fondom, vedieť sa orientovať v systéme, získavať potrebné informácie a dokázať ich spracovávať 
a zároveň sme chceli  zábavnou a pútavou formou zachytiť životnú a umeleckú cestu J. G. 
Tajovského. 
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2. Rozvojové projekty  
 

2.1 Projekt využitia IKT vo vyučovacom procese pre zlepšenie prípravy žiakov   
na  podmienky priemyslu 4. 0 

 
Názov projektu: „Step by step“ ku škole 4.0 
Prekladateľ projektu :  Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra 
Schvaľovateľ projektu:  Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. Brezno 
Cieľ projektu: zlepšenie vybavenia tried prostriedkami IKT, zefektívnenie a zmodernizovanie 
vyučovacieho procesu 

 
 

Požadované technické vybavenie:  
 

Názov Počet 
kus 

Orientačná cena 
za kus 

Orientačná cena 
celkom 

Interaktívny set (interaktívna tabuľa 
+ dataprojektor) 5 1 280 € 6 400 € 

Notebook 20 500 € 10 000 € 

Prenosný Bluetooth reproduktor 5 100 € 500 € 

Prenosný dataprojektor 2 730 € 1 460 € 

Keramické magnetické tabule 20 100 € 2 000 € 

Dataprojektor s konzolou 5 500 € 2 500 € 

Spolu 57 3 210 € 22 860 € 

 
 
 
Finančné zabezpečenie: 
 

 
 
 
 
 

 
Stav projektu : Zamietnutý 

 
 
 
 
 
 
 

 

DSA, a.s. 50 % 11 430 € 

SSOŠP DSA 50% 11 430 € 

Spolu 100 % 22 860 € 



42 
 

2.2  Súťaž  4E.ON 2020 
 

Vyhlasovateľom súťaže:  Západoslovenská energetika, a. s. 
Názov súťaže:  Energo- edukatívny exponát elektrotechniky 
Cieľ súťaže:   finančne podporiť stredné školy, ktoré sa rozhodnú svojpomocne vyrobiť   
edukačné  pomôcky. 
V rámci tejto súťaže boli prihlásené dva súťažné exponáty: 

-  programovanie, robotizácia- súbor  zariadení, 
-  panel pre zapájanie stýkačových obvodov riadených PLC. 

Na výrobu týchto exponátov prispel vyhlasovateľ darom - sumou 1000 Eur. Tieto finančné 
prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Súťažné exponáty boli vyrobené. Škola tak získala 
hodnotné edukačné pomôcky. Tieto pomôcky budú použité pri výučbe programovania 
mechatronických, robotických a PLC zariadení. 
Na ich výrobe sa podieľali študenti IV.MEPG  Kližan  Anton, Vereš  Lukáš,  Mokráš Martin,  
Pénzeš  Dávid. 
 
 

       2.3  Nadácia Gene Haas Foundation 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre využíva pre výučbu strojárskych 
odborov najmä v odboroch programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik 
nastavovač dva CNC stroje od firmy HAAS typu Mini Mill - vertikálne číslicovo riadenú frézku 
a univerzálny hrotový sústruh typ ST10 CNC. Firma  Teximp  je výhradným predajcom CNC 
strojov HAAS Automation a zároveň zastupuje nadáciu Gene Haas Foundation v Slovenskej 
republike. Táto nadácia bola založená v roku 1999 majiteľom firmy HAAS Automation Genom 
Haasom. Pôsobí celosvetovo a ponúka školám s technickým zameraním CNC nielen techniku, ale 
aj finančnú a materiálnu podporu výučby. Prostriedky z nadácie GHF slúžia ako pomoc pre 
študentov a ich rodičov pri úhrade nákladov na školné, učebnice, pracovné oblečenie, drobné 
nástroje, príp. exkurzie zamerané na spoznávanie výroby.  V posledných rokoch bolo hlavným 
cieľom udeľovania štipendií nadácie GHF zvýšiť kvalitu vzdelávania a záujem študentov 
o vzdelanie v oblasti výroby v rámci celej Európy. Naša škola prostredníctvom firmy Teximp 
požiadala o túto pomoc a nadácia Gene Haas jej darovala 10.000 $ pod záštitou Gene Haas 
Foundation. 

 
 

3. Národné projekty  
 
3.1 Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 
 
Žiadateľ: SSOŠ  polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Trvanie projektu: 32 mesiacov (od 1. februára 2020 do 31. augusta 2022) 
Miesto realizácie: SSOŠ  polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond 
Operačný program: Ľudské zdroje 
Prioritná os: 1 Vzdelávanie 
Špecifický cieľ: 1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu            
                                      a zlepšiť výsledky  kompetencií detí a žiakov 

https://exportpages.sk/news/10078
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      Cieľom  Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA je  vytvoriť pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“) podmienky podporujúce 
uplatňovanie rovnosti príležitosti a eliminovať možné znevýhodnenia týchto žiakov vo 
výchovno – vzdelávacom procese. K dosiahnutiu cieľa je vytvorenie nových pracovných miest 
na pozícii pedagogického asistenta a inkluzívneho tímu ( špeciálny pedagóg a školský 
psychológ, resp. sociálny pedagóg), ktorí budú nápomocní pre zabezpečenie individuálnych 
potrieb žiakov s ŠVVP a podporu inklúzie vo vzdelávaní v strednej škole.                              
Aktivity projektu: 

a) Vytvorenie nového pracovného miesta a náplň práce pre pedagogických asistentov 
v SSOŠ polytechnickej DSA, Nitra 

b) Vytvorenie nových pracovných miest a náplň práce pre inkluzívny tím v SSOŠ 
polytechnickej DSA, Nitra 

Cieľová skupina: žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Sekundárna skupina: intaktní žiaci 
Personálne obsadenie pracovných pozícií: 

• Pedagogický asistent – 3 úväzky 
• Školský psychológ – 1 úväzok 
• Sociálny pedagóg - 1 úväzok 
Výstupy projektu: 

inklúzia vo vzdelávaní: 
o zvyšovanie miery zapojenia žiakov (znižovanie miery vyčlenenia) do školskej kultúry, 

vzdelávacieho procesu a komunity, 
o odstraňovanie prekážok vo vzdelávaní a zapojenie všetkých žiakov, 
o zlepšenie vzdelávacích výsledkov a kompetencií žiakov, 
o uznávanie práva žiakov, 
o zabezpečovanie rovnosti príležitostí vo výchovno - vzdelávacom procese. 

 
 
 

3.2 Názov projektu: Prepojenie teórie s praxou - vzdelávanie 4.0 
 
Žiadateľ: SSOŠ  polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Trvanie projektu: 09/2020 – 02/2023 
Miesto realizácie: SSOŠ  polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond 
Operačný program: Ľudské zdroje 
Prioritná os: 1 Vzdelávanie 
Poskytovateľ : Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu  
 
Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie. 
 
Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom 
„Mimoškolská činnosť“ a dvoch podaktivít „Riadenie a koordinácia projektu“ a 
„Pedagogické kluby s výstupmi“. 
 
Celkové oprávnené výdavky projektu:  

290 555,92  EUR 
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Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje:  

276 028,12 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu) 

Vlastné spolufinancovanie:  

14 527,80 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu) 

 

 

3.3 Integrovaný regionálny operačný program - investičný projekt vyhlásený Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 
Názov projektu: Vybudovanie regionálneho tréningového centra DSA Nitra  
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službách 
Špecifický cieľ: – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12  
Predložená projektová agenda: jún 2019  
Hlavným zámerom predkladaného projektu „Vybudovanie regionálneho tréningového centra 
DSA Nitra“ je obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia odborných pracovísk 
školy s cieľom zvýšenia počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, 
Novozámocká 220, Nitra a ďalšie zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Centre 
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií v SSOŠP DSA Nitra inováciou a 
rozšírením ponuky vzdelávania v rámci praktického vyučovania. 
Projektom chceme reagovať na požiadavky zamestnávateľov: zvýšiť flexibilitu ponuky 
vzdelávania a zdokonaliť praktické zručnosti žiakov i dospelých v rámci celoživotného 
vzdelávania, ich odbornú spôsobilosť z oblasti strojárstva, elektrotechniky, automobilového 
priemyslu, automatizácie a robotiky, nakoľko po odborníkoch daných technických oblastí neustále 
rastie dopyt zamestnávateľov.  
Prioritou školy je dosahovať takú úroveň výstupov odborného vzdelávania a prípravy, aby sa 
absolventi po skončení štúdia mohli plnohodnotne začleniť do technickej praxe a samotnej výroby 
bez ďalšieho školenia a následných rekvalifikácií a zvýšila sa ich adaptabilita a flexibilita v praxi. 
Projekt sa realizoval prostredníctvom 1 hlavnej aktivity, ktorá je vo vecnom súlade s typmi 
oprávnených aktivít IROP a vyhlásenej výzvy, typ aktivity obstaranie a modernizácia materiálno-
technického vybavenia odborných pracovísk. V rámci aktivity sa obstará vybavenie pre 6 
odborných pracovísk: 
1. Materiálno - technické vybavenie CNC dielne - obstaranie CNC obrábacích strojov a 
zariadení. 
Obsahuje Vertikálne obrábacie centrum, CNC sústruh s vymeniteľným riadiacim systémom, CNC 
univerzálny revolverový sústruh, CNC frézovačka s vymeniteľným riadiacim systémom, 
inštalácia v CNC dielni.  
2. Materiálno – technické vybavenie budovy pre praktické vyučovanie - obstaranie 
kovoobrábacích strojov, sústruhov a frézovačiek. 
Obsahuje Univerzálny hrotový sústruh, konzolová vertikálna fréza, inštalácia v budove pre 
praktické vyučovanie.   
3. Materiálno – technické vybavenie robotického pracoviska - obstaranie moderných 
robotických pracovísk pre zváranie a obsluhu CNC strojov. 
Obsahuje tieto zariadenia: Robotická bunka CNC, robot na zváranie, robotické pracovisko na 
edukačné účely.  
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4. Materiálno – technické vybavenie dielní praktického vyučovania - obstaranie 
Univerzálnych zváracích poloautomatov (zvárací poloautomat). 

Zváracie poloautomaty budú umiestnené v dielňach praktického vyučovania.  
5. Materiálno – technické vybavenie priestorov školy - obstaranie moderných 
veľkokapacitných tlačiarní a plotera (tlačiareň, ploter). 
Veľkokapacitné tlačiarne a ploter bude umiestnený v priestoroch školy na Novozámockej 220.  
Od sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program bola obdržaná 
„pozitívna hodnotiaca správa“ za predložený projektový zámer (kód PZ: SOIROP-PO2-SC223-
PZ-2018-12-0003), čo je predpokladom pre úspešné dovŕšenie získania požadovaného 
nenávratného finančného príspevku.  
Projekt podaný v 3. kole. Čaká sa na vyhodnotenie 3. kola. 
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§ 2. ods. 1 k) 
 
Výsledky inšpekčnej činnosti 
 
V školskom roku 2019/2020 sa kontrola štátnej školskej inšpekcie neuskutočnila. 
 
 
§ 2. ods. 1 l) 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Podmienky pre výučbu na teoretickom vyučovaní možno považovať za vyhovujúce, 
každoročne sa čiastočne obnovuje zariadenie učební a dopĺňajú sa nové učebné pomôcky. Máme 
vypracované interné učebné inovatívne materiály v rámci projektu „Moderná príprava – úspešní 
absolventi“ pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety. Inovatívne materiály slúžia 
k skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na 
odbornom výcviku.  
 
              a)   Počet učební na úseku teoretického vyučovania  

 11 kmeňových tried pre teoretické vyučovanie, 
 2 multimediálne učebne s interaktívnou technikou, 
 2 učebne informatiky, z toho 1 učebňa  s interaktívnou technikou,  
 1 učebňa pre elektrotechnické  predmety, 
 1 učebňa cudzích jazykov, 
 na hodiny telesnej výchovy žiaci využívajú telocvičňu a posilňovňu.    

 
Učebné priestory pre teoretické vyučovanie 

P. č. Názov učebného priestoru pre teoretické vyučovanie 

1. Učebňa č. 3 
2. Učebňa č. 9 
3. Učebňa č. 12 
4. Učebňa č. 13 
5. Učebňa č. 14 
6. Učebňa č. 24 
7. Učebňa č. 25 
8. Učebňa č. 28 
9. Učebňa č. 31 
10. Učebňa č. 36 
11. Učebňa č. 38 
12. Multimediálna jazyková učebňa č. 32 
13. Multimediálna učebňa vybavená interaktívnou technikou č. 34 
14. Multimediálna učebňa vybavená interaktívnou technikou PC 2 
15. Odborná učebňa informatiky s IKT technikou PC3 
16. Odborná učebňa nemeckého jazyka 
17. Učebňa pre elektrické merania 
18. Telocvičňa 
19. Posilňovňa 
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a) Dielne a učebne odborného výcviku : 

 
 
pre strojárske odbory:  
 
 robotické pracovisko, 
 multimediálna učebňa vybavená interaktívnou technikou, 
 2 odborné učebne vybavené PC technikou, 
 dielňa pre CNC obrábanie, 
 2 dielne  pre strojové obrábanie na konvenčných strojoch,  
 4 dielne pre ručné spracovanie kovov,  
 ostriareň náradia. 

 
 
pre elektro odbory: 
 
 2 dielne pre elektroniku, 
 2 dielne pre silnoprúdovú techniku. 

                                  
 
                                      pre technicko-administratívne odbory: 

 2 dielne pre výučbu technicko-administratívnych pracovníkov. 
 
 
 
Strojárske odbory 
 
Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie 

P .č. Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie 

1. Robotické pracovisko 
2. Multimediálna učebňa vybavená interaktívnou technikou 
3. Odborná učebňa vybavená PC technikou 1 
4. Odborná učebňa vybavená PC technikou 2 
5. Dielňa pre CNC obrábanie 
6. Dielňa  pre strojové obrábanie – sústruženie 
7. Dielňa  pre strojové obrábanie – frézovanie 
8. Dielňa pre ručné spracovanie kovov 1 
9. Dielňa pre ručné spracovanie kovov 2 
10. Dielňa pre ručné spracovanie kovov 3 
11. Dielňa pre ručné spracovanie kovov pracovisko IDEA 
12. Ostriareň náradia 
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Elektro odbory 
 
Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie 

P .č. Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie 

1. Dielňa pre elektroniku 1 
2. Dielňa pre elektroniku 2 
3. Dielňa pre silnoprúdovú techniku 
4. Dielňa pre silnoprúdovú techniku 

 
 
 
Odbory technicko-administratívne 
 
Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie 

P .č. Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie 
1. Dielňa pre výučbu technicko-administratívnych pracovníkov 1, 
2. Dielňa pre výučbu technicko-administratívnych pracovníkov 2, 

 
 
    Pre žiakov s telesným postihnutím  máme vybudované bezbariérové hygienické zariadenia. 
Hygienické zariadenia a WC sú na úseku teoretického vyučovania i na odbornom výcviku.   
 
 
 
 
§ 2. ods. 1 m) 
 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy - čerpanie 
 
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 
 

Normatívne prostriedky   01.09.-31.12.2019 01.01.-31.08.2020 

  suma spolu v € 487 500,00 936 850,00 

z toho  mzdy 328 417,57 537 701,71 

   odvody 98 473,31 232 744,75 

   energie 27 079,58 39 061,10 
ostatné 

výdavky  ostatná prevádzka 33 529,54 127 342,44 
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2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, dary a ostatné vlastné 
zdroje v EUR: 

Vecný dar:    OZ AMOS 

- Notebook Dell Inspiron 15 G5  ( 1 ks )  vo výške     1 400,90 € 
- Okuliare na virtuálnu realitu HTC Vive ( 1 ks )  vo výške        650,08 € 
- PC HP EliteDesk 800G1   ( 9 ks )  vo výške     3 600,00 € 
- LCD 22“ DELL 2213t   ( 9 ks )  vo výške        522,00 € 
- PC HP EliteDesk 800G1   ( 3 ks )       vo výške     1 200,00 € 
- LCD 22“ DELL 2213t   ( 3 ks )  vo výške        174,00 € 
SPOLU:                 7 546,98 € 

 
 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít 
 
 

  
01.09.-

31.12.2019 
01.01.-

31.08.2020 
Vzdelávacie poukazy spolu v € 5120,00 7680,00 
z toho     mzdy   0,00 2 825,45 
    odvody   0,00 994,55 
      MTZ   5 120,00 3 860,00 

       

Maturity         
01.09.-

31.12.2019 
01.01.-

31.08.2020 

          2 819,00 271,00 

       

Asistent učiteľa:       
01.09.-

31.12.2019 
01.01.-

31.08.2020 

      spolu v €   5 655,00 12 436,00 

z toho    mzdy   4 182,69 9 198,23 

      odvody   1 472,31 3 237,77 

       

Príspevok na lyžiarsky kurz     
01.09.-

31.12.2019 
01.01.-

31.08.2020 

          0,00 7 650,00 

       

Vytvorené vlastné zdroje v €     01.09.-31.12.2019 01.01.-31.08.2020 

          417,92 712,50 
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Odchodné         
01.09.-

31.12.2019 
01.01.-

31.08.2020 

          1 324,00 0,00 

       

Štipendiá:         
01.09.-

31.12.2019 
01.01.-

31.08.2020 

      spolu v €   8 754,86 12 413,89 

z toho   Sociálne   203,76 201,54 

      Motivačné 8 551,10 12 212,35 
 
 
 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít 
 

Správa 
 

o hospodárení s finančnými prostriedkami Rodičovského združenia pri SSOŠ 
polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra v školskom roku 2019/ 2020 od 1. 9. 2019          
do 31. 8. 2020 
 
 
Stav finančných prostriedkov k 31. 8. 2019 v pokladni a na účte                            12 345,99  
Príjmy z príspevkov v školskom roku 2019/ 2020                                                     6 540,- 
 
Finančné prostriedky spolu:                                                                                  18 885,99 € 
 
Výdaje: 
Drobné nákupy                                                                                                             139,75 
Športové súťaže – občerstvenie, doprava na turnaj                                                      484,38 
Imatrikulácie, Mikuláš                                                                                                  462,62 
Čerpanie triednych fondov                                                                                        1 389,81 
Účastnícke poplatky na súťaži Best In English, Talentída                                            255,48 
Odmeny pre žiakov, súťaž o najlepšiu triedu                                                                858,05 
Reprezentácia školy – Červené stužky, Burza práce                                                       42,75 
Prednáška HIV/AIDS                                                                                                     40,- 
Nákup PC                                                                                                                   1 375,80 
Poplatky za vedenie účtu                                                                                              110,50 
Poplatky SR RZ                                                                                                             344,20 
Výdaje spolu:                                                                                                             5 503,34  
 
Príjmy spolu:                                                      18 885,99 € 
Výdaje spolu:                                                        5 503,34 € 
Zostatok k 31. 8. 2020                                        13 382,65 € 
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§ 2. ods. n) 
 
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia 

                                                                                                                                                               
Hlavné ciele pre školský rok 2020/2021: 
 
1. Rozvíjanie úspešnej spolupráce  s firmou Jaguar Land Rover. 
 
Plnenie: 
 
V uplynulom školskom roku sa mimoriadne zintenzívnila spolupráca s firmou Jaguar Land Rover. 
Manažment tejto firmy sa hneď 30. septembra 2019 zúčastnil  na slávnostnom symbolickom 
položení základného kameňa Regionálneho tréningového centra DSA v areáli školy a následnej 
neformálnej diskusii so svojimi „dualistami“.  
V priebehu školského roka sa konali pravidelné návštevy a oboznámenie sa žiakov duálneho 
systému vzdelávania s jednotlivými technológiami, ako aj spoločná príprava a pravidelná 
prezentácia polročných žiackych prác z praktického vyučovania za účasti žiakov, majstrov 
a inštruktorov spoločnosti JLR. 
V spolupráci s firmou sme prispôsobili aj  školské vzdelávacie programy podmienkam spoločnosti 
JLR.  
V rámci vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní sa 25.10.2019 uskutočnilo školenie pre dvoch 
pedagogických zamestnancov na technológie využívané v spoločnosti Jaguar Land Rover. 
Školenie prebiehalo  v jednotlivých oddeleniach  zameraných na montáž, karosáreň a lakovňu. 
25. novembra 2019 sa uskutočnilo predstavenie Boarding spoločnosti JLR pre výchovných 
poradcov za aktívnej účasti riaditeľky školy a zástupcu pre praktické vyučovanie s následnou 
vzájomnou spoluprácou v oblasti náborovej činnosti. 
Sponzorsky sme od firmy získali 114  šatníkových skriniek. 
Naša výborná spolupráca vyvrcholila dňa 3. decembra 2019 nádhernou charitatívnou akciou pod 
názvom „Team Improvement Circle – CSR event“,  v rámci ktorej nám viac ako  sto zamestnancov 
spoločnosti JLR zo všetkých kútov sveta prišlo dobrovoľne vymaľovaním skrášliť priestory 
praktického vyučovania na Dvorčianskej ulici. 
 
2. Udržanie rastovej tendencie školy z hľadiska kvantitatívnych i  kvalitatívnych ukazovateľov.  
 
Plnenie: 
 
V školskom roku 2019/2020, aj napriek mimoriadnym opatreniam v súvislosti s pandémiou 
COVID – 19 a nevyhnutnému obmedzeniu plánovaných marketingových aktivít s dopadom na 
počet žiakov prvých ročníkov, sa celkový stav žiakov školy zvýšil na 432 oproti počtu 428 
v predchádzajúcom školskom roku. 
Tento nárast počtu žiakov je odrazom ďalšieho zvýšenia kvalitatívnej úrovne výchovno-
vzdelávacieho procesu, čo bolo aj motívom prestupu žiakov vyšších ročníkov z iných škôl. 
Analýza trendov kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov je predmetom obsahu výročnej 
správy, z čoho jednoznačne vyplýva, že tento cieľ bol v uplynulom školskom roku splnený. 
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§ 2. ods. 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  
 
Silné stránky školy  
 

 škola je súkromnou školou spoločnosti DSA a je súčasťou medzinárodnej 
       siete škôl EBG: kľúčová investícia – Regionálne tréningové centrum DSA Nitra, 
 profesionálny manažment a kvalitné personálne riadenie školy, 
 prepojenie školy s firmami a predovšetkým  so strategickým investorom firmou 

Jaguar Land Rover, 
 škola je  Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií, 
 škola je HTEC CNC centrum HAAS, 
 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 
 vlastný internát v areáli školy, 
 vysoká uplatniteľnosť absolventov školy (2020: 96%), 
 rekvalifikačné kurzy v rámci celoživotného vzdelávania, 
 dlhodobá úspešnosť v zapájaní školy do projektov, 
 úspechy žiakov na krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach, 
 využívanie učební s interaktívnymi tabuľami, vybavenie školy najnovšími 

technológiami i novými digitálnymi strojmi na klasické obrábanie, 
 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce, 
 aktívna výborná spolupráca so zamestnávateľmi, vysokými školami 
       a zahraničnými partnermi, možnosti školení a výmeny informácií, 
 pozitívna pracovná klíma a progresívne zmýšľanie manažmentu školy, 
 dobre fungujúce poradné a samosprávne orgány školy, aktívna činnosť Žiackej 

školskej rady, 
 pôsobnosť asistentov učiteľa a výborné výsledky s prácou so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, 
 podpora školy zo strany občianskeho združenia Amos Nitra, Homo Nitriensis a firiem, 
 široké spektrum rôznorodých krúžkov, 
 poloha a dostupnosť školy, 
 zlatý certifikát „Elitná dôveryhodná firma“ 
 spolupráca so zriaďovateľom a ďalšími inštitúciami (AZZZS, NÚCEM, ŠPÚ, 
        ŠIOV, SOPK...), 
 vlastná knižnica, športový areál, telocvičňa, posilňovňa. 

 
 

Slabé stránky školy  
 energetická náročnosť prevádzky, 
 potrebná oprava elektroinštalácií a interiéru v niektorých častiach budovy školy, 
 absencia vlastnej výdajne stravy, 
 slabý záujem rodičov problémových žiakov o spoluprácu so školou, 
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Príležitosti 

 synergická vízia a spolupráca so zriaďovateľom DSA, 
 rozšírenie kapacity internátu, 
 vlastná výdajňa stravy,  
 spolupráca so zahraničnými školami,  
 mimorozpočtové zdroje IROP, 
 posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní.  

 

Riziká  

 vysoké pracovné vyťaženie zamestnancov ohrozujúce kvalitu ich práce, 
 negatívny vplyv médií na hodnotovú orientáciu žiakov a  propagácia konzumného štýlu 

života, 
 podceňovanie učebných odborov zo strany verejnosti, 
 nedostatok perspektívnych  učiteľov odborných predmetov technického zamerania. 

 
 
 
Návrh opatrení – ciele pre nasledujúci školský rok  
 
Našimi hlavnými cieľmi pre školský rok 2020/2021 bude: 
 
 

1. Všestranná príprava zamestnancov na prácu s najnovšími technológiami. 
 

2. Implementácia „Vzdelávania 4.0“. 
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§ 2. ods. 1 p) 

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

Uplatniteľnosť našich absolventov v školskom roku 2019/2020 je na úrovni  96 %. 
Spolupracujeme aj s firmami takého mena ako Jaguar Land Rover  alebo Muehlbauer 
Technologies, s. r. o., pričom väčšina žiakov je v duálnom vzdelávaní, kde majú zabezpečenú 
svoju zamestnateľnosť po skončení školy. 
 
Žiaci s výbornými študijnými výsledkami pokračujú v štúdiu na vysokých školách väčšinou 
s technickým zameraním (SPU, STU).  Z celkového počtu absolventov je to 36 %. 
      
Počet absolventov: 98, z toho 4 evidovaní na UPSVaR. 
 
Túto vysokú úspešnosť našej školy pri príprave svojich žiakov na výkon povolania možno 
považovať za smerodajný ukazovateľ kvality a efektívnosti celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 
 
 
 
§ 2. ods. 2 a) 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole sú zabezpečené v súlade s platnou 
legislatívou. 
Stravovanie žiakov školy je zaistené v školskej jedálni v SOŠ potravinárskej na Cabajskej ulici 
v Nitre. 
Žiaci majú možnosť kúpiť si stravu alebo občerstvenie v školskom automate. 
Na praktickom vyučovaní Novozámocká 224 je možnosť stravovania žiakov a zamestnancov tiež 
dovozom stravy od zmluvného dodávateľa. 
 
 Možnosť ubytovania mali žiaci  v Školskom internáte SOŠ potravinárskej, Cabajská ul., Nitra. 
V súčasnosti sú už naši žiaci ubytovaní v priestoroch  vlastného internátu v areáli našej školy 
na Novozámockej 220. 
 

 
§ 2. ods. 2 b) 
 
Voľnočasové aktivity 
V rámci mimoškolskej činnosti bolo realizovaných v škole  21 záujmových  krúžkov, do ktorých 
bolo zapojených spolu 400 žiakov, čo predstavuje 93,46  %.  Aktivity mimoškolskej činnosti boli 
zamerané hlavné na:  

− prípravu žiakov na jazykové a odborné súťaže, 
− prípravu žiakov na MS z cudzích jazykov a odborných predmetov,  
− rozšírenie IKT zručností v grafických programoch, 
− získanie personálnych zručností potrebných pre vstup na trh práce,  
− a rôzne športové aktivity. 
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Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín 

Anglický jazyk . maturanti 16 1 
Angličtina online 14 1 
Angličtina vo filme 17 1 
Aplikovaná ekonómia 16 1 
Environmentálny krúžok 32 1 
Finančná gramotnosť 21 1 
Futbalový krúžok 22 1 
Grafická komunikácia 13 1 
Krúžok na získanie odbornej spôsobilosti v 
elektrotechnike 24 1 

Literárno - historický krúžok 24 1 
Literárny krúžok zo SJ 15 1 
Mladý vedec 21 1 
Posilňovanie 38 1 
Príprava na maturitné skúšky zo SJL 0 1 
Príprava na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a 
literatúry 27 1 

Slovenčina hrou 25 1 
Technický krúžok 12 1 
Krúžok malej autoškoly 21 1 
Športové hry 25 1 
Zdravý spôsob života 11 1 
Matematický krúžok 6 1 
Súčet 400 21 

 
 
Činnosť v čase mimoriadnej situácie 
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie  v súlade s nariadeniami 
hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Spôsoby vyučovania, 
metódy, formy a hodnotenie sú obsahom tejto Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
 
 
§ 2. ods. 2 c) 
 
Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb žiakom a rodičom 
 
     Poslaním Rady rodičov je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy, 
spolupracovať s vedením školy, s radou školy a zriaďovateľom školy. Rada rodičov zhromažďuje 
a rieši názory, námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania 
žiakov a prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými 
pedagogickými pracovníkmi školy  pri vzájomnom rešpektovaní sa, s vedomím spoločnej 
zodpovednosti za výchovu žiaka - dieťaťa na základe vzájomného partnerstva. 

V priebehu školského roka 2019/2020  sa Rada rodičov  zišla dvakrát, pre mimoriadne pandemické 
opatrenia sa ďalšie zasadnutia nekonali. Rodičia boli o prerokovávanej problematike informovaní 
prostredníctvom svojich zástupcov na triednych schôdzach rodičovských združení.  
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    Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, 
diagnostickú,  konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu. 
Plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením školy 
v oblastiach:   
• výchovného procesu vzdelávania 

V spolupráci s triednymi učiteľmi a MOV sme sa snažili včas podchytiť rizikové prejavy 
v správaní žiakov a  plnenie povinnej školskej dochádzky. V prípade problémových žiakov 
sme pozývali  na konzultácie rodičov. Uplatňovali sme zákaz všetkých foriem diskriminácie 
a agresivity voči spolužiakom a pedagógom,  poskytovali sme konzultačnú a poradenskú 
pomoc.  

• profesijnej orientácie žiakov 
V rámci spolupráce s kariérnou poradkyňou sme žiakom zabezpečili informačný materiál 
o možnostiach štúdia na VŠ. 

• náborovej činnosti 
V zmysle plánu náborovej činnosti sme navštívili základné školy v Nitre a okolí v mesiacoch 
október – december 2019  s cieľom propagácie študijných a  učebných odborov našej školy.   
V dňoch 5.-6. 11. 2019 sme sa podieľali na prezentovaní našej SSOŠP na výstave Mladý tvorca 
v priestoroch výstaviska AX v Nitre. 
V decembri 2019  sme sa zúčastnili Tvorivých dielní v Komjaticiach,  kde sme tiež 
prezentovali možnosti štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. Spolupracovali sme na príprave 
Dňa otvorených dverí, kde aj členovia žiackej rady informovali žiakov ZŠ, ich rodičov 
a výchovných poradcov o odboroch našej školy. 

 
      Kariérne poradenstvo predstavuje komplexnú odbornú pomoc žiakovi pri riešení jeho 
rozmanitých úloh, situácií a pri realizácii jeho potrieb vo sfére práce, zamestnania, povolania, 
vrátane vzdelávania a odbornej prípravy. V školskom roku bolo poradenstvo zamerané na rôzne 
mimoškolské a školské akcie pre žiakov maturitných ročníkov, na asistenciu spracovávania 
prihlášok na štúdium na  vysokých školách a školenia v rámci kariérneho vzdelávania.   
Počas mimoriadnej  situácie bolo kariérne poradenstvo poskytované online dištančnou formou. 
S jednotlivými žiakmi prebehli mailové komunikácie ohľadom prihlášok vysokých škôl. V 
mesiaci apríl a máj boli všetkým maturitným triedam cez Edupage  zaslané  on-line časopisy „Kam 
po strednej“, kde si žiaci našli aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na VŠ ako aj 
o termínoch  prijímacích pohovorov.  
Žiaci sa mohli zúčastniť informačného webináru firmy Scio cez  on-line v aplikáciu Google meet,  
cez  odkaz: https://meet.google.com/zit-vknd-mmf.  
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu 
alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  sú prezentované v § 2. ods. 1 p) tejto správy. 

 

      Dôležitú úlohu pri realizovaní školskej prevencie má koordinátor prevencie, ktorý plní úlohu 
školského poradenstva v otázkach drogových a iných závislostí. Osobitnú pozornosť venuje 
žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-
negatívnych javov. Zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-
vzdelávacieho procesu. V rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie 
žiakom a sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými zariadeniami 
zaoberajúcimi sa prevenciou. 
Aktivity koordinátora prevencie boli zamerané na zamedzenie, resp. zníženie prejavov správania 
sa žiakov počas prestávok, na nácvik prejavovania ohľaduplnosti k osobám so zdravotným 
znevýhodnením a  asertívneho správania sa, na výchovu  k úcte voči pedagogickým 

https://meet.google.com/zit-vknd-mmf
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zamestnancom a  rodičom, na zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti, na bezpečné 
používanie internetu a odhalenie kyberšikany a na zásady tolerancie a ľudských práv. 
 

       Koordinátor pre školskú integráciu vykonáva poradenstvo, sprostredkúva žiakom 
pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické a iné služby, ktoré koordinuje 
s triednymi učiteľmi, úzko spolupracuje s rodičmi, asistentmi učiteľa, školským psychológom, 
výchovným poradcom, CPPPaP, CŠPP a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. 
Ďalej vedie evidenciu a  prehľad o počte žiakov so ŠVVP, ich diagnózach, termíne odporúčanej 
rediagnostiky a v neposlednom rade monitoruje priebeh vzdelávania a výsledky žiakov v učení. 
  V školskom roku 2019/2020 bola činnosť koordinátora pre žiakov so ŠVVP zameraná  na: 

• zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, 
• zabezpečenie materiálno-technických potrieb a pomôcok podľa druhu a stupňa 

postihnutia žiaka alebo umožnenie ich používania na vyučovaní (kompenzačné pomôcky, 
počítač, kalkulačka, gramatické tabuľky, špeciálne učebnice, úprava pracovného 
priestoru a pod.) podľa odporúčaní poradenského zariadenia, 

• oboznámenie sa s dokumentáciou žiaka so ŠVVP a s odporúčaniami psychológa a 
špeciálneho pedagóga poradenského zariadenia, 

• prijatie žiaka do školskej integrácie, 
• zabezpečenie špecifických úprav organizácie vyučovania žiaka so ŠVVP  
• monitoring  rediagnostiky žiakov so ŠVVP. 

 
     Úlohy a kompetencie asistenta učiteľa stanovujú podrobne profesijné štandardy. Jeho úlohou  
je postupne prechádzať od podpory žiaka so ŠVVP v integrácii k podpore a spolupráci s učiteľom 
v celej triede. V školskom roku 2019/2020 pracovali v našej škole dvaja asistenti učiteľa, ktorí 
boli pridelení žiakom so zdravotným znevýhodnením. Výsledky práce asistentov učiteľa sú 
odzrkadlené v zlepšujúcich sa študijných výsledkoch a psychickej pohody žiakov, ktorým sa 
venujú.  

Rada školy pri SSOŠ polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra bola ustanovená v zmysle       
§ 24 zákona č. 596/2003 Z.  z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 22. 
11. 2019 na obdobie 4 rokov.  
Rada školy si aktívne plnila všetky povinnosti v zmysle uvedeného zákona. V uplynulom 
školskom roku 2019/2020 riešila nasledovné problémy a schvaľovala tieto dokumenty: 

• Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021, 
• Výročná správa o činnosti Rady školy pri SSOŠ polytechnickej DSA v Nitre za rok 2019, 
• Správa o hospodárení za rok 2019 a rozpočet školy na rok 2020, 
• Plán výkonov na školský rok 2021/2022, 
• Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2019/2020, 
• Školské  vzdelávacie programy na školský rok 2020/2021, 
• Správa o pripravenosti a o výsledkoch maturitných a záverečných skúšok v  školskom 

roku 2019/2020, 
• Pripravované zámery rozvoja školy. 

 

V školskom roku 2019/2020 aktívnu činnosť vyvíjala aj Žiacka školská rada pri SSOŠ 
polytechnickej DSA, Nitra, ktorá reprezentuje žiakov našej školy a zastupuje ich záujmy vo 
vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. 
Celkovú činnosť žiackej rady v uvedenom školskom roku  koordinovala PaedDr. Eva Štreérová. 
Aktivity žiackej školskej rady: 
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− zapojenie sa do zbierky „Biela pastelka“,  
− vyhlásenie súťaže „O naj...triedu“, 
− zapojenie sa do celoslovenskej kampane „Červené stužky“, 
− prezentácia odborov našej školy na Burze informácií v Nitre a Leviciach, 
− prednáška o drogách a iných rizikách pre mladých ľudí,  
− príprava mikulášskych balíkov pre jednotlivé triedy, 
− zabezpečenie sladkostí pre Detský domov Kolíňany a zapojenie sa do charitatívnej zbierky 

Tedyho vianočná pošta, 
− sprevádzanie žiakov a rodičov počas „Dňa otvorených dverí“, 
− imatrikulácie žiakov 1. ročníkov, 
− príprava pozdravov ku Dňu učiteľov a elektronické rozoslanie všetkým pedagogickým 

zamestnancom, 
− aktualizácia nástenky ku Dňu učiteľov. 

 
 
 
 

§ 2. ods. 2 d)  
 
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 
 
       V školskom roku 2019/2020 sme pracovali už tretí rok v pôsobnosti súkromného zriaďovateľa 
– spoločnosti DSA, a.s.. Celé obdobie sa nieslo predovšetkým v znamení výstavby kľúčovej 
investície  - Regionálneho tréningového centra DSA. Už 30. septembra  sa uskutočnilo 
slávnostné symbolické položenie základného kameňa tejto stavby v areáli školy za účasti 
popredných predstaviteľov verejného života a manažmentu mnohých spolupracujúcich firiem. 
Súbežne s touto investíciou sa uskutočňovala aj rekonštrukcia a modernizácia priestorov 
určených k prevádzke vlastného školského internátu. 
       Samozrejme, popri všetkom, naplno prebiehal každodenný intenzívny výchovno-vzdelávací 
a pracovný proces. Podarilo sa nám zachovať rozvojové trendy vývoja kvantitatívnych a 
kvalitatívnych  ukazovateľov a narastajúci počet žiakov školy, ako dôsledok pozitívnych 
referencií našich absolventov, ale aj študujúcich žiakov, ktorí oceňujú najmä kvalitu teoretickej 
a praktickej prípravy tak v školskom prostredí, ako aj na pracoviskách zamestnávateľov. To všetko 
sa premietlo aj do študijných výsledkov, kde celkový priemer školy na úrovni 1,98 bol najlepším 
za posledných trinásť rokov (od roku 2007). 
       Ďalej sa prehĺbila aj úspešná spolupráca školy so svetovou automobilkou Jaguar Land 
Rover v rámci prípravy technických lídrov v systéme duálneho vzdelávania.  Konkrétne oblasti 
spolupráce bližšie uvádzame na str. 51, v súvislosti s vyhodnotením tohto cieľa. Naše  partnerstvo 
vyvrcholilo dňa 3. decembra 2019 obdivuhodnou charitatívnou akciou pod názvom „Team 
Improvement Circle – CSR event“,  v rámci ktorej nám viac ako  sto zamestnancov spoločnosti 
JLR zo všetkých kútov sveta prišlo vymaľovaním skrášliť priestory praktického vyučovania na 
Dvorčianskej ulici. 
       Zároveň sme spolupracovali aj so širokým okruhom domácich a zahraničných firiem, čo 
umožnilo vyššiu odbornú a sociálnu adaptabilitu a uplatniteľnosť našich absolventov, ktorá sa 
podľa oficiálnych štatistík už dlhodobo pohybuje nad úrovňou 90 %. V školskom roku 2019/2020 
bol tento ukazovateľ 96%, čo je okrem iného aj potvrdením správnej profilácie školy. 
       Naďalej sme pracovali aj pod záštitou firiem HAAS a Teximp, od ktorých sme získali 
finančné sponzorstvo 10.000 USD  určených na skvalitnenie odbornej výučby. Spolu sme 
uzatvorili 21 zmlúv o zabezpečení praktického vyučovania na pracoviskách 
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zamestnávateľov: Muehlbauer Technologies, s. r. o., KÄRCHER Slovakia, s. r. o., Foxconn 
Slovakia, spol. s. r. o.,  DEN–EL, s. r. o., DC AUTOMA, s. r. o,  Pintér Ľudovít, s. r. o., Adam 
Zemanovič, s. r. o., Krimax, s. r. o., VÚSAPL. a. s., Matador Automotive Vráble, a. s., a ďalšie a 
mimo regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja s firmou HLC, s. r. o.. Naše partnerstvo 
s firmami a moderné spôsoby výučby sme prezentovali aj na výstave „Mladý tvorca 2019“. 
       Veľký dôraz sme kládli najmä na zvyšovanie odbornej a metodickej spôsobilosti 
pedagogických a rovnako aj nepedagogických zamestnancov, formou sebavzdelávania, ako aj 
účasťou a organizáciou školení v spolupráci s viacerými firmami a organizáciami na vysokej 
profesionálnej úrovni.   
       Do plynulého priebehu školského roku 13. marca 2020 zasiahla celosvetová pandémia – 
COVID 19. Na základe usmernenia hlavného hygienika, RÚVZ a ministerstva školstva bolo 
potrebné bezodkladne prejsť na dištančnú formu vzdelávania.  Keďže tento spôsob výučby  
nedokáže plnohodnotne nahradiť  interakciu klasického vyučovania, v čo najväčšej miere sme sa 
ho snažili obohatiť online vyučovaním. Bola to výzva, náročná na intenzitu pracovného výkonu, 
stresu a vypätia pedagogických zamestnancov, ktorí sa stretávali s množstvom neznámych, 
nepredvídateľných, technických i organizačných faktorov a požiadaviek. Je potrebné 
vyzdvihnúť ich úsilie a nadmieru času, ktorý venovali snahe prispôsobiť sa zmeneným 
okolnostiam vyučovania tak, aby žiaci učivo zvládli čo najlepšie. 
       Výsledky dištančného vzdelávania výrazne ovplyvnila aj pomoc a podpora zo strany rodičov, 
naša vzájomná komunikácia dostupnými formami, obohatená tiež pravidelným elektronickým 
spravodajstvom „Newsletter“.  Zvýšenú pozornosť sme venovali aj žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane zdravotne znevýhodnených žiakov a analýze ich práce 
v nových podmienkach prostredníctvom asistentov učiteľa a triednych učiteľov.  

       Školský rok 2019/2020 bol netradičným, ale bol opäť úspešným rokom zásluhou 
enormného úsilia zo strany vedenia a zamestnancov školy.  S maximálnym pracovným 
nasadením v oblasti duálneho vzdelávania a spolupráce s firmami sme naplnili náročné 
podmienky ministerstva školstva pre udelenie prestížneho označenia „podniková škola“, 
opätovne sme obhájili aj ocenenie - „Dôveryhodná firma – Elite Gold“ za etiku v oblasti 
podnikania, vyvinuli sme mimoriadne úsilie pre naplnenie cieľov stanovených naším 
zriaďovateľom, opäť vzrástol celkový počet žiakov školy a zintenzívnila sa spolupráca 
s firmami, napriek zložitým technickým požiadavkám sme urobili výrazný prienik do 
digitálneho priestoru v oblasti vzdelávania, sme aktívni a úspešní pri získavaní 
mimorozpočtových prostriedkov z projektov na skvalitnenie vzdelávania a materiálno-
technického vybavenia v zmysle najmodernejších trendov výučby, neustále sa vzdelávame a 
zaškoľujeme na nové technológie pre „Priemysel 4.0“, nad rámec bežných pracovných povinností 
neustále inovujeme aktívnu marketingovú činnosť a vo vlastnej réžii sa výrazne podieľame na 
úprave priestorov a okolia školy. To sú len hlavné výsledky aktivít zamestnancov školy, ktoré 
by nebolo možné dosiahnuť bez dostatočnej miery ich vnútornej motivácie a entuziazmu. 
K ich podnieteniu významnou mierou prispievajú vzťahy vzájomnej úcty, vysoká organizačná 
kultúra, progresívne zmýšľanie, priaznivá a tvorivá pracovná klíma, a najmä morálne a finančné 
ocenenie zo strany nášho zriaďovateľa - spoločnosti DSA, a. s.. 

 

Nitra, 31.10.2020  
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