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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
Základné údaje o škole: 

Názov a adresa školy Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice 

Webová stránka školy www.supke.sk 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Titul, meno, priezvisko Funkcia Telefón e-mail 

Mgr. art. Zsolt Lukács  riaditeľ 055/ 6337251 riaditel@supke.sk 

Mgr. art. Adriána Šoffová 
Zástupca RŠ pre odborné 

vzdelávanie a propagáciu 
055/ 6337251 zastupca.op@supke.sk 

RNDr. Ivana Péchyová 

Zástupkyňa RŠ pre 

všeobecno-vzdelávacie 

predmety  

055/ 6337251 zastupca.vvp@supke.sk 

Ing. Andrea Štecová 

 

Vedúca pre technicko-

ekonomické činnosti 
055/ 6337251 

ekonom@suvke.sk, 

ekonom@supke.sk 

Ing. Ľudmila Benková Predseda Rady školy 055/ 6337251 
 

ludmila.io21@gmail.com 

Mgr. Renáta Novotná - 

Markovičová 
Výchovná poradkyňa 055/ 6337251 renatamar68@gmail.com 

Mgr. Mária Tóthová Kariérna poradkyňa 055/ 6337251 psycholog@supke.sk 

Zriaďovateľ:  

Úrad Košického samosprávneho kraja 
Odbor školstva  
Nám. Maratónu mieru 1 
042 66 Košice 
Tel.:  055/726 82 61 
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I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky: 
 
tradícia a dobré meno školy 
vysoká kvalifikovanosť učiteľov 
aktívni a motivovaní učitelia  
tvorivosť a inovačná schopnosť pedagógov 
schopnosť používať inovačné metódy a IKT 
 
 
súčinnosť vedenia školy a predmetových komisií 
 
vhodná personálna štruktúra vedenia školy - 

zástupca pre odborné vzdelávanie, zástupca 
pre všeobecno-vzdelávacie predmety, 
ekonóm, školský psychológ, kariérny 
poradca 

funkčné poradné orgány školy    
poloha školy 
výstavný priestor Rotunda 
PC učebne 
 
rôznorodosť a perspektívnosť odborov 
experimentálne overovanie odborov 
ponuka predmetov zohľadňujúca súčasné 

potreby trhu práce (odborná angličtina, 
osobná prezentácia, ekonomika) 

záujem o štúdium  
práca s talentovanými žiakmi 
kvalitná príprava žiakov pre prax a ďaľšie 

štúdium 
projekty a skúsenosti Erasmus 
vynikajúce výsledky žiakov na rôznych 

umeleckých ale aj predmetových súťažiach 
koncepcia rozvoja športu 
koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
bohatá paleta neformálneho vzdelávania: DofE, 
Roots and Shoots, krúžky 
 

Slabé stránky: 
 
nerovnomerné zaťaženie učiteľov 
rozptyl elokovaných pracovísk 
malá telocvičňa  
chýbajúca jedáleň 
chýbajúce šatne 
chýbajúci oddychový priestor žiakov 
chýbajúca samostatná internetová sieť pre 

žiakov 
potreba optimalizácie internetovej siete 
problém s okolím Rotundy (znečistené okolie 

historickej pamiatky) 
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zapojenie do projektov financovaných z 
externých zdrojov  
 
webstránka a facebook stránky 
prezentácia školy v médiách, pozitívna publicita 
 
práca so silnými partnermi na Slovensku aj v 

zahraničí (Global Logic, Pixel Federation, 
Games farms, ÚĽUV, SND) 

 
 
 

 
Príležitosti: 
prepojenie s trhom práce  

záujem na trhu práce o absolventov a aj 
žiakov ŠUP  

rastúci záujem o kreatívnych absolventov na 
trhu práce v oblasti IT 
záujem kvalitných odborníkov o pedagogickú 
dráhu 

Nové edukačné softvéry a technológie 
Ponuka vzdelávaní pre pedagógov z 
neziskovej sféry 
Ponuky na zapojenia do projektov 

príležitosti na podnikateľská činnosť školy 
spolupráca s lídrami kreatívneho priemyslu 
zvýšenie podpory zo strany partnerov a 

sponzorov 
rozšírenie spolupráce s kultúrnymi, vzdelávacími 

inštitúciami a nadáciami  
rozvíjanie cezhraničnej spolupráce 
spolupráca s KSK a s pripravovaným Kreatívnym 

centrom KSK 
spolupráca so strednými školami v pôsobnosti 

KSK (IT zamerania a iné) 
chystaná zmena legislatívy (vyčlenenie 

stredných umeleckých škôl)  
zapájanie sa do projektov EÚ a MŠVVaŠ SR 
získanie 2% daní z príjmov 
ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov (inovačné, kontinuálne..) 
spolupráca medzi odbormi 
vytváranie atraktívnych príležitostí pre žiakov 

formou súťaží a spolupráce s partnermi 

Ohrozenie: 
 
demografický vývoj v regióne 
zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy 
úsporné opatrenia v dôsledku pandémie  
nevyspytateľná štátna vzdelávacia politika 

počas pandémie (nevyhovujúce kritéria 
prijatia nariadené ministrom školstva, 
zrušenie PČOZ) 

zlá sociálna situácia rodičov nadaných žiakov v 
regióne 

sociálne rozdiely medzi žiakmi 
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(ÚĽUV, PixelFederation, GlobalLogic, SND, 
Bábkové divadlo...) 

rozšírenie ponuky záujmových krúžkov 
vytvorenie ŠÚV vzdelávacieho webkanálu (digi 

vzdelávacie videá) 
zavedenie inovatívnych foriem vzdelávania 

 
 
 
Vízia školy : 
 
Výchovno-vzdelávacia oblasť  
 
Zamerať prácu  pedagógov na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na základe požiadavok ISCED 

3A (ISCED 4A-PM), zvyšovať klúčové kompetencie žiakov na základe stanovených klúčových 
kompetencií, zaplniť ŠkVP a ŠVP 

Používať inovačné a aktivizačné vyučovacie metódy 
Usmerňovať žiakov a pedagógov k zodpovednému správaniu na soc. sieťach. 
Zabezpečiť podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Zabezpečiť možnosť prezentácie žiakov na školskej, regionálnej aj celoslovenskej úrovni 
Podporovať vedecké, umelecké a športové aktivity žiakov 
Podporovať, pripravovať a zapájať žiakov  do rôznych olympiád a súťaží na školskej, regionálnej 

aj celoslovenskej úrovni 
Zapájať sa do projektov a súťaží žiakov podporovaných MŠVVaŠ SR 
Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov nielen v materinskom ale aj v cudzích jazykoch 
Skvalitniť starostlivosť o žiakov z marginálnych skupín a žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

slabších rodín 
Aktívne  zapojiť žiakov do práce v záujmových krúžkoch a mimoškolských  aktivít 
Naďalej úspešne pripravovať žiakov na ďalšie štúdium, pre pracovný trh a kreatívny priemysel 
 
Propagovať zdravý životný štýl, podporovať vzťah k environmentu a ekológii 
 
Rozvíjať výchovu k tolerancii, znášanlivosti a spolužitia národností a národov, vzájomnej úcty a 

k vlastnému kultúrnemu dedičstvu  ako aj  iných národov a národností 
Realizovať školské programy na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu 
Aktívne sa zapájať do možností zachovávania a poznávania historického a kultúrneho dedičstva 

regiónu 
  
 
Oblasť riadenia 
 
Plnenie úloh kvalitne a včas  
Podporovať metodické orgány školy, zvýšiť zapojenie predmetových komisií  v oblasti odborných 

otázok 
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Podporovať učiteľov, zabezpečiť odbornú literatúru a možnosť účasti na rôznych metodických 
seminároch a prednáškach 

Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch a 
pedagogických dokumentoch 

Sledovať aktuálne zmeny a novely zákonov a dodržiavať ich účinnosť 
Spolupracovať s partnermi školy 
Vyjadrovať sa k legislatívnym zmenám a návrhom cez stavovské organizacie v prospech 

zriadovateľa a školy 
Založiť umeleckú radu 
Spolupracovať s odborovými zväzmi OO ŠÚV + názov rodičovského združenia 
Spolupracovať s orgánmy školskej samosprávy 
Zriadenie umeleckej rady 
Projektový manažer pre získanie mimorozpočtových zdrojov a zapojenie sa do projektov 
Zamerať sa na perspektívny rast jednotlivých odborov   
 
Oblasť personálna 
 
Klásť dôraz na neustále zlepšenie klímy školy  
Zabezpečiť kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru 
Podporovať a umožniť učiteľom zapájať sa do kontinuálneho vzdelávania a pri zvyšovaní 

kvalifikácie 
Zlepšovať IKT a jazykové zručností pedagógov 
Transformovať sa  na modernú vzdelávaciu inštitúciu v kontexte potrieb trhu práce 
Uskutočňovať prieskum spokojnosti s kvalitou školy, spracovať a implementovať získané 

informácie 
Pozitívne motivovať zamestnancov 
Vybudovať firemnú kultúru založenú na transparentnej a efektívnej komunikácii 
Posilňovať tendencie zamestnancov pre plné úväzky 
Networking aktivity zamerané na soc. interakcie 
Odmeny pri životnom jubileu (Zákon č. 317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch) 
Optimalizovať IKT prevádzku  
 
Vyhodnotenie:  
 
Výchovno-vzdelávacia oblasť  
 
Plán vzdelávania pedagogických zamestnancov bol navrhnutý a realizovaný v súlade s víziou 
školy 
Na zýšenie kľúčových kompentencií bol kladený dôraz v rámci realizácie ŠKVP, ale aj 
v záujmovej a krúžkovej činnosti nad rámec vzdelávacích štandardov, ako účasť v projekte 
Výnimočné školy ZSE, program Erasmus +,  projekt Roots and Shoots, DOFE 
Podmienky pre vzdelávanie žiakov s IVVP boli zabepzečené 
Škola sa zapájala do sútaží v oblasti výtvarného umenia, dizajnu, športu, 
všeobecnovzdelávacích a jazykových predmetov 
Experiment odboru dizajn exteriéru bol úspešne ukončený 
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Experimentálne overovanie odborov dizajn digitálnych aplikácií a digitálna maľba - koncept art 
naďalej prebieha 
 
 
Oblasť riadenia 
 
Vznikol metodický orgán Umelecká rada, spolupráca so žiackou školskou radou bola posilnená 
V rámci spolupráce s odborovou organizáciou došlo k intenzívnej spolupráce v oblasti tvorby 
internej legislatívy 
Došlo k zmene organizačnej štruktúry v súlade s víziou školy a pre efektívne nakladanie 
s finančnými prostriedkami a z efektívnou organizáciou práce oddelenia THP 
Hospitačná činnosť bola zintenzívnená 
Spolupráca s partnermi školy sa rozšírila 
Prítomnosť v kultúrnom živote mesta bola posilnená 
 
 
Oblasť personálna 
 
Pre zlepšenie klímy školy boli vykonané opatrenia: interné školenie zamestnancov a testovanie 
klímy nezávislou organizáciou 
Pedagogickí zamestnanci boli podporovaní v zapájaní do kontinuálneho vzdelávania a iných 
vzdelávacích aktivít 
Odmeňovanie bolo zamerané na motiváciu aktívnych zamestnancov 
Bolo realizovaných niekoľko uspešných tímbildingových aktivít 
 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami ( údaje sú uvádzané k 15.9.2020) 
 
 Počet žiakov školy spolu 329 
 Z toho dievčat 268 
 Počet tried spolu 12 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 329 
 Z toho dievčat 268 
 Počet tried denného štúdia 12 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried pomaturitného štúdia 0 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried v externej forme štúdia 0 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried večernej formy štúdia 0 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 



9 
 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 
dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 
počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 28 / 21 
f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 
g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 2 
j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 
0 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
m) Iný dôvod zmeny 0 

 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Talentová skúška bola rovnaká pre všetky študijné odbory a kritériá hodnotenia boli 
platné pre všetkých uchádzačov nasledovne: 
 
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
Za prospech na základnej škole boli pridelené preferenčné body podľa známok 
z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v 
prípade 
žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej 
klasifikácie 
z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 
 
1.1 Povinné predmety: 
Do celkového súčtu boli pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
• Slovenský jazyk a literatúra 
• Matematika 
• Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 
1.2 Profilové predmety: 
Do celkového súčtu boli pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
• Anglický jazyk 
1.3 Doplnkové predmety: 
Do celkového súčtu boli pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
• Dejepis 
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2. PROSPECH 
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný 
zo 
všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započítalo 5 bodov za každý školský 
rok. 
 
3. ĎALŠIE KRITÉRIA 
Do celkového súčtu boli pridelené body za dištančné overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo talentu maximálnym počtom 100 bodov. 
Podmienkou úspešného vykonania prijímacích skúšok bolo získanie najmenej 50 
z celkového možného počtu 100 bodov. 
V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
a/ má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou 
spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore), 
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria, 
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného 
lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych 
pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom čiastočne 
upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky. 
 
Ostatné podmienky prijatia na štúdium: 
Ak uchádzač vyhovel kritériám pre prijatie a umiestnil sa v poradí na mieste, ktoré 
prevyšuje stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor, bolo možné 
ho v prípade záujmu a so súhlasom zákonného zástupcu preradiť na iný študijný odbor, 
na ktorom sú po prijímacej skúške neobsadené miesta. V prípade nenaplneného počtu 
miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodol riaditeľ školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade školy o tom, či sa na škole vykoná prijímacia skúška v 
ďalšom termíne. 
 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísan
í 

žiaci 

Stav k 
15.9. 
2020 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásen

í Prijatí 

8651 M 
07 

konzervátorstvo a 
reštaurátorstvo - 
maliarske 
techniky 

8 17 8 0 0 8 7 

8604 M grafický dizajn 8 50 8 0 0 8 7 
8628 M dizajn digitálnych 

aplikácií 9 18 9 0 0 9 9 

8627 M digitálna maľba - 
koncept art 9 56 9 0 0 9 9 

8630 M animovaná tvorba 9 30 9 0 0 9 9 
8641 M propagačné 

výtvarníctvo 8 28 8 0 0 8 8 

8642 M 
02 

scénická 
dekoračná tvorba 
a reprodukčná 
maľba 

7 11 7 0 0 7 7 

8606 M fotografický 
dizajn 8 25 8 0 0 8 8 
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8610 M odevný dizajn 8 16 8 0 0 8 8 
8613 M dizajn exteriéru 8 15 8 0 0 8 8 

 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
- súhrn údajov za 4-ročné štúdium a 2-ročné pomaturitné štúdium 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,62 1,59 1,53 1,36 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 172,64 161,3 155,9 102,4 

Priemerný počet 
neospravedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

3,32 1,51 2,69 0,5 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

169,31 157,4 153,25 101,9 

 
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

(tabuľku neupravovať) 
 
 
 
 
 

prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
2019/20 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 

Poč
et 
žiak
ov 

% 
Počet 
žiako

v 
% 

Poč
et 

hod
ín 

Pri
em
er 
na 
žia
ka 

P
o
č
e
t 
h
o
d
í
n 

Pri
e
m
er 
na 
ži
ak
a 

1. 77 47 61,04 20 25,97 10 12,99 0 0 4537 59 33 0,4 

2. 82 54 65,85 16 19,51 11 13,41 1 1,22 8003 97,6 30 0,4 

3. 92 35 38,04 33 35,87 23 25 1 1,09 9990 108,6 39 0,4 

4. 73 39 53,42 17 23,29 17 23,29 0 0 10745 147,2 58 0,8 

Spolu 324 175 54,01 86 26,54 61 18,83 2 0,62 33 275 102,7 160 0,5 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 
v iných formách štúdia ( doplniť formu štúdia  podľa   §45  a §54 zákona 245/2008 Z.z.) 

(upraviť podľa potreby) 
 prospech vymeškané hodiny na žiaka 

za šk. rok 
s vyznamenaním veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 

Po
čet 
ho
dín 

Prie
mer 
na 
žiak

a 

P
o
č
e
t 
h
o
d
í
n 

Pri
em
er 
na 
žia
ka 

1. x x x x x x x x x x x x x 
2. x x x x x x x x x x x x x 

Spolu x x x x x x x x x x x x x 

 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 
 
 
 
 
6.1 Celkové hodnotenie  
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denn
í 

Ostat
ní 

Denn
í 

Ostat
ní 

Denn
í 

Ostat
ní 

8245M07 konzervátorstvo 
a reštaurátorstv

o – maliarske 
techniky 

7 0 0 0 7 0 

8259M animovaná 
tvorba 7 0 0 0 7 0 

8260M propagačné 
výtvarníctvo 7 0 0 0 7 0 

8261M propagačná 
grafika 9 0 0 0 9 0 

8297M fotografický 
dizajn 8 0 0 0 8 0 

8221 M 11 dizajn – grafický 
a priestorový 

dizajn 
9 0 0 0 9 0 

8292 M dizajn exteriéru 8 0 0 0 8 0 
8273 M scénická 

dekoračná 
tvorba 

a reprodukčná 
maľba 

5 0 0 0 5 0 

8298 M odevný dizajn 5 0 0 0 5 0 
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8271 M digitálna maľba- 
koncept art 8 0 0 0 8 0 

spolu  73 0 0 0  0 
 Mimoriadne obdobie  september 2020 
 všetky odbory 0 0 0 0 0 0 

 
6.2 Externá časť MS  
Predmet Počet 

žiakov 
Národný 
priemer 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

0 0 

Anglický jazyk B1 0 0 
Anglický jazyk B2 0 0 

 
6.3 Interná časť MS - písomná forma  
Predmet Počet 

žiakov 
Hodnoteni
e 

Slovenský jazyk a 
literatúra 0 0 

Anglický jazyk B1 0 0 
Anglický jazyk B2 0 0 

EČ a PFIČ MS 2019/ 2020 sa nekonala z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s 
ochorením COVID - 19. 
 
6.4 Interná časť MS - ústna časť –  

Maturitný predmet 
Počet žiakov 
s prospecho

m 1 

Počet žiakov 
s prospecho

m 2 

Počet 
žiakov 

s prospech
om 3 

Počet žiakov 
s prospecho

m 4 

Počet žiakov 
s prospecho

m 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

28 23 17 5 0 1,99 

Anglický jazyk 
B1 35 20 8 0 0 1,57 

Anglický jazyk 
B2 10 0 0 0 0 1,00 

Praktická časť 
odbornej zložky 53 17 3 0 0 1,32 

Teoretická časť 
odbornej zložky 50 22 1 0 0 1,33 

 Mimoriadne obdobie september 
Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

 sa nekonala z dôvodu úspešnej MS 2019/2020 v riadnom termíne 
Anglický jazyk 
B1 
Anglický jazyk 
B2 
Teoretická časť 
odbornej zložky 
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Praktická časť 
odbornej zložky 

 
 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch 
           v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 
denné 4-roč. 
štúdium  

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

8261M propagačná 
grafika 

ŠkVP ŠUP 2019 0,33 9 0,33 9 0,25 8 0,25 9  35 

8260M propagačné 
výtvarníctvo 

ŠkVP ŠUP 2019 0,33 8 0,25 8 0,25 8 0,33 7  31 

8297M fotografický 
dizajn 

ŠkVP ŠUP 2019 0,33 8 0,25 9 0,25 8 0,33 8  33 

8273M scénická 
dekoračná tvorba 

a reprodukčná 
maľba 

ŠkVP ŠUP 2019 
0,33 8 0,25 7 0,25 8 0,25 5  28 

8292M dizajn 
exteriéru 

ŠkVP ŠUP 2019 0 0 0,25 7 0,25 5 0,33 8  20 

8221M11 dizajn – 
grafický 

a priestorový dizajn 

ŠkVP ŠUP 2019 
0 0 0,33 9 0,5 16 0,33 9  34 

8245M07 
konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo – 
maliarske techniky 

ŠkVP ŠUP 2019 
0,33 9 0 0 0,25 7 0,25 7  23 

8259M animovaná 
tvorba 

ŠkVP ŠUP 2019 0,33 8 0,25 9 0,25 9 0,33 7  33 

8298M odevný dizajn ŠkVP ŠUP 2019 0,33 9 0,25 8 0,25 8 0,25 5  30 
8271M digitálna maľba 

– koncept art 
ŠkVP ŠUP 2019 0,33 9 0,5 10 0,5 15 0,33 8  42 

8272 M dizajn 
digitálnych aplikácií 

ŠkVP ŠUP 2019 0,33 9 0,33 7 0 0 0 0  16 

Celkom 3 77 3 83 3 92 3 73  325 

 
VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov na trhu 
práce  
 pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

vojenská 
služba 

zamestnaní 
k 30.9.2020 

nezamestnan
í 

k 30.9.2020 

celkom 



15 
 

(iné druhy 
štúdia) 

(profesionálna
) 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

48 1 x 16 5 71 

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2019/2020 

Kód odboru s 
názvom 

pokračuj
ú v 

štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionáln
a 

zamestnaní 
k 30.9.2020 

Nezamestnan
í 

k 30.9.2020 

celkom 

8245M07 
konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo – 
maliarske techniky 

5 0 2 0 7 

8259M animovaná 
tvorba 5 0 0 2 7 

8260M propagačné 
výtvarníctvo 6 0 1 0 7 

8261M propagačná 
grafika 8 0 1 0 9 

8221M 11 dizajn -grafický 
a priestorový dizajn 4 0 5 0 9 

8297M fotografický 
dizajn 4 0 2 1 7 

8292 M dizajn 
exteriéru 7 0 0 0 8 

2273 M scénická 
dekoračná tvorba 

a reprodukčná 
maľba 

3 0 1 1 5 

8298 M odevný 
dizajn 3 0 2 0 5 

8271 M digitálna 
maľba - koncept 

art 
4 0 2 1 7 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
 
1. pedagogickí zamestnanci 
 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 60-65 Nad 

66 

Spolu 
všetkýc

h 

Priemerný 
vek 

Počet: 6 19 18 7 3 1 54 43,31 
z toho 
žien: 3 13 10 3 0 0 33 34,30 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 
Počet všetkých z toho externých 0 
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učiteľov: 54 kvalifikovaných 54 
nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 
s 1. kvalifikačnou skúškou 17 
s 2. kvalifikačnou skúškou 10 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 
Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním  
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy 
 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

 30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 
Počet
: 

1 1 5 6 0 0 14 49,07 

z 
toho 
žien: 

1 1 5 4 0 0 11 46,45 

 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov: 14 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 13 

 
 
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov  
osvedčenie, 
certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 
kreditov na 1 
učiteľa 

Adaptačné ŠUP Košice Osvedčenie o 
ukončení 
adaptačného 
vzdelávania 

5  

Aktualizačné     
I. kvalifikačná 
skúška 

MPC - Bratislava Osvedčenie o 
vykonaní 1. 
atestácie 

2  
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II. kvalifikačná 
skúška 

MPC - Bratislava Osvedčenie o 
vykonaní 2. 
atestácie 

3  

Rigorózna skúška Akadémia umení v 
Banskej Bystrici 

doktorandský 
stupeň VŠ 

1  

 
 
IX. údaje o aktivitách a prezentáciách školy 
 
31.8. - 15.9.2019 - Erasmus+ Pécs - študijný pobyt pre žiakov v zahraničí 
 
September - október 2019 - Maľovanie trafostaníc v starom meste - Košice / VSDS Košice 
 
5.9.2019 - Exkurzia v Žehre, Spišskej Kapitule, a Levoči - gotická cesta / exkurzia 
 
26.9.2019 - Workshop - Design Thinking - Leaf Academy Bratislava 
 
September - marec (do mimoriadnej situácie) - spolupráca so Strojníckou fakultou TUKE - 
Katedra robotiky - laboratórium servisnej robotiky PK8 - spolupráca na vývoji Pneumobilu. 
Automobil na alternatívny druh pohonu (stlačený vzduch). 
 
Október 2019- Tlač tričiek ŠUP - Shevimpex 
 
7.10..2019 - Workshop - Kritické myslenie - Mgr. O. Gažovič PhD. 
 
7.10.2019 - Biela noc - prezentácia odboru Odevný dizajn módnou prehliadkou, odboru digitálna 
maľba - koncept art 
 
10.10.2019 Erasmus days:  prezentácia prác a samotného pobytu žiakov na Erasme + 
 
8.11.2019 - Yong Spirits - Fashion week: módna show v podaní žiačok odevného dizajnu kde sa 
prezentujú svojou tvorbou a módnou prehliadkou na ktorej spolupracujú aj ďalśie naše odbory: 
animovaná tvorba, fotografický dizajn, propagačná grafika , scénická dekoračná tvorba a 
reprodukčná maľba 
 
13.11.2019 - Odborná prednáška - Ako sa učí mozog - MUDr. Martin Stránsky 
 
15. - 16.11.2019 - Deň otvorených dverí ŠUP - výber prác žiakov všetkých odborov 
 
22.11.2019 - Gamedays 2019, prednášky Gamedays pre žiakov 1. - 4. ročníka 
 
27.11.2019 - Workshop o tvorbe video-reportáže pre Mladých reportérov - Galéria Vážka 
Trenčín, tvorba ekologického reportážneho videa 
 
14.12.209 - ocenenie KSK: Osobnosť Košíc, čestná cena predsedu KSK - Ráczová Noémi 
 
Január 2020: Okresné kolo v olympiády v ANJ: 2. a 3. miesto 
 
Január 2020: Hviezdoslavov Kubín, školské kolo prebehlo, ale okresné kolo sa nekonalo kvôli 
mimoriadnej situácii súvisiacej s Covid - 19. 
 
22.1.2019 - Výstava žiakov odboru Propagačné výtvarníctvo, výstava maturitných prác 
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Február 2020: Výstava žiakov odboru: Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba / 
Výmenník Obrody  
 
4.2.2020: - Výstava žiakov odboru Propagačné výtvarníctvo, výstava plagátov vytvorených od 
roku 1994 až po súčasnosť 
 
13.2.2020 Grafický duel 
 
27.2.2020- odovzdávanie ceny za 2. miesto Erasmus+ 
 
4.6.2020 - SGDA / Gamesfarm meetup GAMEDEV Košice: 74. meetup herných developerov bolo 
spoločné stretnutie 1. krát on line Prezentácia projektov od študentov z bratislavskej aj 
košickej vetvy vzdelávacieho programu Butterfly Effect. 
 
Ambasádor pre Európsky týždeň odborných zručností pre SR - Ráczová Noémi 
 
Celoročná aktívna účasť a j realizácia  rôznych workshopov (ÚĽUV, Bocatiova knižnica, VSG 
Košice) našich žiakov a pedagógov. 
 
Celoročná prezentácia práce žiakov a pedagógov v médiách,(rádio, TV, noviny)  kde boli 
prezentované informácie o výstavách žiakov našej školy, rozhovory o umení, tvorbe a o škole. 
 
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
 

Názov projektu Číslo projektu 
Celkový 
finančný 
príspevok 

Príspevok 
školy (ak 
bol) 

Poznámka 

Erasmus+2019 
“Dobrodružstvo 
vzdelávania” 

2019-1-SK01-
KA102-060581 94 728,00 € --- Mobilita učiacich sa v 

OVP 

Erasmus+2019 
“Učenie sa pre 
budúcnosť” 

2019-1-SK01-
KA101-060150 3 630,00 € --- 

Mobilita 
zamestnancov v OVP - 
neuskutočnila sa pre 
pandémiu COVID19 

SAAIC - Aktivita 
nadnárodnej spolupráce 2019-TCA-016 47,50 € --- 

účasť zamestnanca 
na kontaktnom 
seminári  

SAAIC  2019-TCA-060 912,00 € --- 

študijná návšteva - 
Zmluva nebola 
podpísaná pre 
pandémiu COVID19 

Prepojenie 
stredoškolského 
vzdelávania s praxou na 
Škole úžitkového 
priemyslu v Košiciach 

312011AIU8 130 855,83 € --- realizácia začne v 
októbri 2020 

Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu --- --- --- 

škola je miestnym 
centrom pre program 
DofE 

Roots & Shoost --- --- --- v spolupráci s Green 
Foundation 

Majstri kolegiálnej 
podpory --- --- --- v spolupráci s Green 

Foundation 
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020.  
 
V školskom roku 2019/20 sa nevykonávala inšpekná činnosť Štátnou školskou inšpekciou 
v škole 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 
V školskom roku 2019/2020 prebiehalo vyučovanie v priestoroch:  

● Hlavná a Malá budova na Jakobyho 15, Košice 
● Rotunda, Zbrojničná 4, Košice  
● Vilka, Rumanová 8, Košice 
● Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 
● Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice 

 
škola zakúpila: 

P.č. Názov počet 
ks 

cena v € s DPH 

1. Telefonna ustredna  PBX Grandstream 1 2 536,78 
2. Šijací stroj Brother NV 27 1 365,00 
3. PC Alza Game Box 10 8 658,00 
4. Stolný zverák 2 124,40 
5. Príklepová vrtačka 1 59,80 
6. Kmitacia píla 1 92,90 
7. Professional excentrická brúska 1 77,30 
8. Ventilátor teplovzdušný HF2001N 5 59,94 
9. Šijací stroj Brother HF 37 4 1020,00 
10. Šijací stroj Brother BN 27 4 740,00 
11. Šijací stroj Brother 2104DVP1 1 275,00 
12. Žehliaca doska s odsávaním WA-6 1 290,00 
13. Žehlička COMEL COMPAKTA 1 315,00 
14. Tlačiareň laserová  HP Laser Jet Pro M15a 1 49,90 
15. Tlačiareň laserová  Canon i-SENSYS LBP6030B 1 115,39 
16. Krajčírska panna nastavitelná 1 148,96 
17. Magnetická tabuľa 2 119,10 
18. Stôl PC ATYP 20 3 540,00 
19. Reproduktory Genius SP-HF 500A 9 251,10 
20. Monitor 24" LED Philips 10 930,00 
21. Klávesnica a myš C-TECH WLKMC-01 10 133,10 
22. Disk Verbatim Store 'n' Go 1TB/Externí 1 49,90 
23. Brúska uhlová Makita 1 109,00 
24. teplomer - infračervený bezkontaktný digitálny 5 278,14 
25. PVC záves na vrátnicu 1 69,90 
Spolu  20 408,61 

 
v rámci opráv škola zabezpečila: 

- rekonštrukciu časti budovy - prístavby k budove Vilka, Rumanova 8, Košice v 
celkovej (prace   začali 24.08.2020 a ukončené majú byť do 24.10.2020) v celkovej cene 
vrátane stavebného dozoru vo výške 41 400,68 € s DPH. 
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škola zakúpila z prostriedkov získaných za Young spirit 2019 (od KSK) 

P.č. Názov počet 
ks 

cena v € s DPH 

1. Parná žehlička 1 264,50 
2. Naparovač odevov 1 179,00 
3. Figurína na šaty 8 549,55 
4. Žehliaca doska s odsávaním 1 257,00 

Spolu  1 250,05 
 

škola zakúpila z prostriedkov získaných z projektu Erasmus+2019 

P.č. Názov počet 
ks cena v € s DPH 

1. Objektív Canon EF 100mm 1/2,8 USM Macro 1 463,33 
2. Digitálna zrkadlovka Canon EOS 77D telo 1 602,90 
3. 3D tlačiareň - ENDER 1 198,67 
4. Grafický tablet Wacom Intuos S Bluetooth 10 843,96 
5. tonery do tlačiarní 1 bal 505,20 

Spolu   
 
škola získala na základe Zmluvy o prevodu správy majetku KSK od SOŠ Gemerská 1, Košice:  

P.č. Názov počet 
ks cena v € s DPH 

1. Stroj šijací obnitkovací - JUKI 1 2 290,28 
2. Stroj šijací  - VENUS 5nitkový univ 1 2 622,32 
3. Stroj šijací dierkovací - MINERVA 1 2 636,49 
4. Stroj šijací obnitkovací VENUS 1 1 626,50 
5. Stroj šijací BROTHER 1 - 1ihlový 1 410,28 
6. Stroj šijací GLOBAL 1 - 1ihlový 9 7 873,11 

Spolu  17 458,98 
 
 
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
 
1) Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2019 
 
NORMATÍVNE 
Rozpočet miezd a odvodov na rok 2019 1 093 842,15 € 
Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2019    161 644,28 € 
 
NENORMATÍVNE  
Dotácia  prijatá  za vzdelávacie poukazy za rok 2019 7 930,00 €     

z toho: *   odmeny a odvody      4 596,82 
 *   materiál     3 333,18 

Príspevok na lyžiarsky kurz      6 750,00 € 
Za mimoriadne výsledky žiakov (nákup materiálu)   1 600,00 €    

 
2) Z rozpočtu Mesta Košice      200,00 €        
   
3) Vlastné zdroje za rok 2019 10 113,34 €     
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4)    Peňažné dary prijaté od 1.9.2019 do 31.8.2020        

P.č. Darca Výška daru v 
€ Účel daru 

1. Karpatská nadácia 100,00 na materiálno-technické zabezpečenie pre 
odbor fotografický dizajn 

2. Agentúra SAAIC 300,00 na materiálno-technické zabezpečenie školy 
Spolu  400,00  

 
 
 
XIV. aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK 
 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnený
ch žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

Grafický duel dvoj 
mesačne 

Výstavný 
priestor 
ŠUP-KE - 
Rotunda 

ŠUP Košice, 
jednotlivé 
odbory so 

svojimi členmi 

10 súťažiacich 
žiakov  ŠUP-

KE 

Súťaž je populárna 
medzi žiakmi, 

pedagógmi, ale aj 
medzi verejnosťou 
(príbuzní, priatelia 

súťažiacich a porotcov) 
každý mesiac ju 

navštívi približne 50 
divákov. 

Roots and 
Shoots 

 

šk. rok 
2019/20 

Košice Nadácia Green 
Foundation 

 

8 Zmysel pre komunity, 
samostatnosť, 
zodpovednosť, 

finančná gramotnosť, 
sociálne kompetencie. 

Školenie Leaders- 
Majstri kolegiálnej 

podpory 

Medzinárodná 
cena vojvodu z 

Edinburghu 

šk. rok 
2019/20 

 Košice DOFE 9 Rozvoj osobnosti, 
cestou dobrovoľníctva, 

športu, kreativity. 

5 žiaci získali cenu 
Vojvodu z Edinburghu 

Slávnostná 
svätá omša 

1.11.2019 Františká
nsky 

kostol 
Košice 

Mgr. Valicová 

Mgr. Novotná 
Markovičová 

Žiaci školy Záujem žiakov 
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Účasť na 
rôznych 

odborných 
workshopoch a 

výstavách, 
exkurziách 

  

šk. rok 
2019/20 

Košice Vedúci 
predmetových 

komisií 

325 Cieľom je načrtnúť 
problematiku 
workshopov – 

tvorivých dielní v 
múzeách na príklade 

zahraničných a 
domácich múzejných 

programov. Ide o 
doplnkovú aktivitu 

múzeí s cieľom rozvíjať 
ich vzdelávaciu 

funkciu. V poslednom 
období sú tvorivé 
dielne v múzeách 

vyhľadávané najmä 
školskou mládežou. 

Výstavná 
činnosť 

jednotlivých 
odborov 

šk. rok 
2019/20 

Košice Vedúci 
predmetových 

komisií 

325 Výstavnícky priemysel 
tvorí akýsi "odrazový 

mostík" rozvoja 
spoločnosti. 

Výnimočnosť tohto 
propagačného média 

spočíva predovšetkým 
v pôsobení na všetkých 
päť zmyslov ľudského 
vnímania: zrak, sluch, 

dotyk, čuch a chuť, čím 
sa v podstate líšia od 
všetkých ostatných 

konkurenčných médií. 
Úspešná výstava je 
veľkolepé dielo, na 

ktorého úspechu sa 
podieľa obrovské 

množstvo ľudí. 

Imatrikulácia 
prvákov – 

spoločensko-
zábavné 

podujatie s 
programom 

žiakov a učiteľov 

14.11.2019 Vysokošk
olský 

klub (V), 
Ferka 

Urbánka 

Košice 

Žiacka školská 
rada 

150 - 200 Zlepšenie vzťahov v 
kolektíve, možnosť 

prejaviť individuálne 
zručnosti pri príprave 

programu 
imatrikulácie. 

Mikuláš 6.12.2019 Priestory 
školy 

Žiacka školská 
rada 

Žiaci školy Veľký záujem žiakov, 
učiteľov, výstup galéria 

fotografií na 
webstránke 
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Kampaň 
Červené stužky 

celoročne Košice Žiacka školská 
rada 

  

Žiaci školy Forma prednášok, 
násteniek 

Valentínske 
korčuľovanie 

12.2.2020 Crow 
Aréna 
Košice 

Žiacka školská 
rada 

  

200 Tímbilding, sociálne 
kompetencie, šport 

Polygrafické 
prednášky  

11.2.2020 ŠUP-KE Šimon Babej  60  Finančná gramotnosť, 
podnikateľské 

zručnosti 

Charitatívne 
zbierky 

Biela pastelka 

Zbierka pre 
dobrú vec 

 Otvor svoje 
srdce 

šk. rok 
2019/20 

Košice Občianske 
združenia  

Mgr. 
Markovičová 

30 Charitatívny rozmer 

Prvý dotyk so 
slobodou 13.11.2019 

 
Barkóczi
ho palác 

na 
Hlavnej 
48 vo 

Verejnej 
knižnici 

Jána 
Bocatia 

v 
Košiciac

h 
  

Hlavnými 
partnermi 
výstavy sú 

Košický 
samosprávny 
kraj, Verejná 

knižnica Jána 
Bocatia v 
Košiciach, 

Univerzita P. J. 
Šafárika, Ústav 
pamäte národa 

a RTVS 

50 

Lektorovaná 
prehliadka 

:November 1989 
k 30. výročiu Nežnej 
revolúcie a udalostí 

roku 1989. 

Športové súťaže celoročne Košice 

RCM, Oblastný 
úrad-odbor 
školstva pod 
záštitou MŠ 

SR 

30 

Rozvoj a podpora 
tímového ducha,rozvoj 
pohybových zručností 

a návykov 

Exkurzie celoročne Košice 
Praha 

Galérie a 
múzea 325 

Finančná gramotnosť, 
podnikateľské 

zručnosti. 
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Podpora a rozvoj 
vedomostí a zručnosti 
žiakov, vhodná forma 

obohatenia a 
zatraktívnenia 

vyučovacieho procesu. 

Počas školského roka 2019/2020 sa pravidelne stretávala žiacka školská rada. Počas celého 
roka bola rada aktívna pri pripravovaní aktivít.  Pripravovala zaujímavé podujatia pre žiakov 
a vyučujúcich – imatrikuláciu, Halloween, predvalentínske korčuľovanie, zveľaďovanie 
školského dvora, burza kníh, atď. 
Mnoho aktivít nebolo zrealizovaných do konca školského roka 2019/2020 z dôvodu vyhlásenia 
mimoriadnej situácie v dôsledku ochorenia - COVID - 19. 
 
Vzdelávacie a kultúrne poukazy: 
V školskom roku 2019/2020 škola vydala kultúrne poukazy  324 žiakom a 55 učiteľom. Niektoré 
poukazy boli použité na spoločné školské akcie pri návšteve kultúrneho alebo výchovného 
programu. 

V školskom roku 2019/2020 bolo žiakom vydaných 322 vzdelávacích poukazov. V škole 
si v rámci ponuky záujmovej činnosti uplatnilo vzdelávacie poukazy 222 žiakov. 

 

Názov Popis Vedúci krúžku 

Cardesign 

Navrhovanie (nakresliť) automobilu v priestore. 
Nemusi ísť len o auto, ale aj iné veci. Zdatnejší, prejdú 
na modelovanie v 3D (Rhino, Blender) alebo do 
cardesign clay (hmota navrhnuté pre automobilový 
priemysel).Výsledkom by malo byť pochopenie hmoty 
a vyjadrenie (nakreslenie) na ploche papiera.  

Mgr. art. Julián Tupta 

Fila 

Krúžok je zameraný na neformálne aktivity 
zamerané na prevenciu závislostí. Zapojením sa 
do projektu Rovesnícky program prevencie 
užívania drog pôjde spoločná skupina žiakov s 
vedúcim krúžku na 2 výcvikové pobyty a v 
priebehu školského roka bude realizovať 
množstvo aktivít v oblasti predchádzania vzniku 
závislosti na drogách, podnecovania foriem 
zdravého spôsobu života, popularizovania 
zmysluplného využívania voľného času, 
propagovania a podporovania plnohodnotného 
života v striedmosti a abstinencii od alkoholu, 
cigariet a iných psychotropných látok. 

Ing. Zuzana Samčíková 

Fotografovanie pri 
umelom svetle 

Práca s umelým osvetlení vo fotoateliéri s použitím 
osvetľovacích telies klasických žiarovkových, 
zábleskových pozadia, statívov a ďalších technických 
pomôcok. Fotografovanie digitálnym fotografickým 
prístrojom - analógovým fotoaparátom následné 
spracovanie filmov mokrým procesom negatív pozitív Mgr. Miloslav Šebej 
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vo fotokomore. Témy : zátišie, hlava a postava, 
portrét, voľné kompozície. 

Streetart 

Cieľom krúžku je vytváranie muralistických diel 
na budovách trafostaníc (VSDS) v centre mesta. 
Súčasťou práce bude vytváranie návrhov, 
príprava realizácie, vytvorenie a podanie 
spoločného grantu na kúpu materiálu a samotná 
realizácia v teplých mesiacoch. Témou malieb je 
elektrika a energetika (v akomkoľvek štýle - 
figurálny, abstraktný, študijný, fantazijný, sci-fi... 
) vo voľnom podaní autora. Mgr. art. Elena Čániová 

Umenie 20. 
storočia a 
súčasné výtvarné 
prejavy 

Krúžok je určený pre žiakov so záujmom o 
štúdium výtvarného umenia a dizajnu na 
vysokých školách. Krúžok rozšíri prehľad o 
aktuálnom výtvarnom dianí na Slovensku a 
pripraví žiaka na otázky, s ktorými sa študenti na 
prijímacích pohovoroch najčastejšie stretávajú 
(krúžok je vhodný hlavne pre študentov tretieho 
a štvrtého ročníka). Mgr. art. Eva Čarnoká 

Tvorivý krúžok 

Krúžok je určený všetkým tvorivým tvorom. 
Zameraný bude prevažne na prácu s rôznymi 
materiálmi, prevažne však na výrobu rôznych 
užitočných predmetov z keramiky. Obsah krúžku 
prispôsobíme záujmom členov. Ing. Ľudmila Benková 

Krúžok 3D 
Modelovanie blender, 3ds max. Tvorba v 3D 
programoch, základy modelovania.  Mgr. art. Miroslav Fek 

Modeling 

Prezentácia školy na mestských podujatiach 
počas kultúrnych akcií. Nacvičovanie chôdze, 
choreografii a organizovanie módnych 
prehliadok. Ing. Alena Mayer 

Pokročilé funkcie 
Indesignu 

Naučíš sa milovať InDesign. Štýlovanie, 
hromadné zmeny, GREP a ďalšie funkcie, bez 
ktorých by život dizajnéra nebol taký pekný. Mgr. art. Martin Fek 

 


