
1 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA 
Organizačné zložky školy: - 

Adresa školy: 034 01 Ružomberok,  Scota Viatora 6 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

044 4305511, 044 4322596 – kancelária,  044 4322597  
riaditeľka nemá služobný mobil                                                  

Faxové čísla školy:  
 

- 

Internetová stránka školy: 
 

www.suvrk.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat@suvrk.sk 
skolnikova@suvrk.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

škola nemá súčasti  

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj, 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Danica Školníková, RNDr. 

Zástupca 
pre pedagogickú činnosť 

Miroslava Macháčková, Ing. 

Zástupca 
pre ekonomiku 

Ľudmila Malenčíková, Ing. 

Výchovný poradca 
 

Katarína Žerebáková, Mgr. 

Koordinátor prevencie 
 

Jozef Martiška, Mgr. 

Školský psychológ 
 

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD. 

Kariérový poradca 
 

Mgr. Katarína Žerebáková 

 
 

mailto:sekretariat@suvrk.sk
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1 Predseda: Michal Slašťan, Ing.  delegovaný za VUC 

2 Marta Tyrolová, Mgr. - podpredsedníčka volená za pedagogických pracovníkov  

3 Roman Rembovský, Mgr. art., ArtD. volený za pedagogických pracovníkov  

4 Janka Jánošíková volená za ostatných pracovníkov  

5 Mária Dánaiová, Mgr. volená za rodičov 

6 Mária Zuskinová, RNDr. volená za rodičov 

7 Peter Husták volený za rodičov 

8 Lívia Fabiánová delegovaná za VUC 

9 Peter Polák, PhDr. delegovaný za VUC 

10 Ing. Ján Bednárik delegovaný za VUC 

11 Zuzana Gállyová volená za študentov 
Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 30. november 2016 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
- Pedagogická rada školy  - vyjadruje sa k rozhodnutiam riaditeľky školy, posudzuje a schvaľuje vnútorné 

predpisy školy, hodnotí výsledky vzdelávania a výchovných  opatrení,  stanovuje kritéria pre prijímacie 
konanie a pod.    

- Umelecká rada školy   -  rozhoduje o činnosti v oblasti výtvarného vzdelávania a prezentácie školy na 
verejnosti (výstavy, súťaže, ...), posudzuje a navrhuje obsah prijímacieho konania. 

  

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2017 Stav k 31. 08. 2018 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 3 62 6 - - 3 57 6 - - 

2. ročník 2 56 8 - - 2 55 8 - - 

3. ročník 2 57 3 - - 2 56 3 - - 

4. ročník 2 51 4 1 - - - - - - 

5. ročník - - - - -      

6. ročník - - - - -      

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 16 - - - 1 16 - - - 

2. ročník 
1 18 - - 1 - - - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - - - - - - - 

Spolu: 11 260 21 1 1 7 184 17 0 0 
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5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  0 4 0 2 0 2 0 2 

2. ročník  1 5 0 2 1 5 0 2 

3. ročník  4 2 0 1 4 2 0 1 

4. ročník  1 0 1 4 1 0 1 4 

5. ročník         

Spolu: 6 11 1 9 6 9 1 9 

Spolu CH + D: 17 10 15 10 

 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

8222 M Úžitková maľba 0,30 9 3A 4 19 19 9 
8297 M Fotografický dizajn 0,30 9 3A 4 17 19 7 
8236 M Textilné výtvarníctvo 0,30 9 3A 4 2 2 0 
8240 M Tvorba hračiek a dekoratívnych 

predmetov 
0,30 9 3A 4 8 8 3 

8260 M Propagačné výtvarníctvo 0,30 9 3A 4 1 1 1 
8261 M Propagačná grafika 0,30 9 3A 4 22 22 9 
8298 M Odevný dizajn 0,30 9 3A 4 13 13 5 
8296 M Grafický dizajn 0,30 9 3A 4 11 13 8 
8270 M Scénická kostýmová tvorba 0,30 9 3A 4 4 4 2 
8283 M Reklamná tvorba 0,30 9 3A 4 15 15 8 
8299 M Dizajn interiéru 0,30 9 3A 4 8 8 5 
8276 Q Produktová tvorba 0,70 18 5B 2 10 12 12 
8237 Q Modelárstvo a návrhárstvo odevov 0,30 9 5B 2 5 5 5 

 

 Na zápis sa dostavilo spolu s autoremedúrou 79 uchádzačov. 

 Do 31. augusta 2018 rodičia zrušili zápis v prípade 24 uchádzačov. 

 Dovedna bolo do 2 tried 1. ročníka prijatých 55 žiakov + 2 žiaci prestúpili z inej strednej školy. 

 Na pomaturitné špecializačné štúdium do 1. ročníka nastúpilo 3. septembra 2018 17 žiakov. 

Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 

Kód Názov študijného odboru/ 
učebného odboru 

Návrh školy Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

8270 M Scénická kostýmová tvorba 0,3 9 3A 4 4 4 2 

8260 M Propagačné výtvarníctvo 0,3 9 3A 4 1 1 1 
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8240 M Tvorba hračiek a dekoratívnych 
predmetov 

0,30 9 3A 4 8 8 3 

8236 M Textilné výtvarníctvo 0,30 9 3A 4 2 2 0 

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  

Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. PMŠ 2. PMŠ 

 slovenský jazyk 2,190 2,235 2,270 2,345 -  2,260 
 anglický jazyk 2,243 2,780 2,885 2,680 2,400 2,070 2,509 
 nemecký jazyk - - - - 3,330 1,000 2,165 
 ruský jazyk - - - - 2,000 1,500 1,750 
 dejepis 1,543 1,655 - - - - 1,599 
 informatika  1,506 - - - - - 1,506 
 počítačová grafika 1,430 1,350 1,315 - - 1,460 1,388 
 matematika 2,620 2,825 2,975 2,425 - - 2,710 
 občianska náuka 1,316 1,455 1,740 - - - 1,503 
 fyzika 2,265 2,450 - - - - 2,358 
 chémia 2,500 3,00 - - - - 2,750 
 ekológia - - 2,410 - - - 2,410 
 technické kreslenie 2,220 2,560 - - - - 2,390 
 dejiny výtvarnej kultúry 1,806 1,960 1,885 2,230 1,490 1,376 1,791 
 výtvarná príprava 1,440 1,510 - - - - 1,475 
 navrhovanie - - 2,046 1,385 1,250 1,250 1,482 
 technológie 2,233 2,400 2,173 1,842 - - 2,162 
 figurálne kreslenie 1,533 1,475 2,005 2,073 1,330 2,180 1,766 
 písmo 2,170 1,665 - - - - 1,917 
 umelecká prax 1,157 1,423 1,588 1,840 1,330 1,180 1,419 
 ekonomika - - 2,380 2,350 - - 2,365 
 marketing - - - - 2,330 1,710 2,020 

 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  256 100 252 100 
Prospech prospeli s vyznamenaním 40 15,625 43 17,063 

prospeli s priemerom 1,00 0 0 0 0 
prospeli veľmi dobre 85 33,203 91 36,111 
prospeli 106 41,406 114 45,238 
neprospeli 20 7,812 4 1,587 
neklasifikovaní 5 1,953 0 0 
celkový prospech za školu 1,9763 x 1,8782 x 

Správanie veľmi dobré 246 96,093 245 97,222 
uspokojivé 3 1,171 3 1,190 
menej uspokojivé 7 2,734 4 1,587 
neuspokojivé - - - - 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 18 142 100 18 014 100 
počet ospravedlnených hodín 17 814 98,192 17 721 98,373 
počet neospravedlnených hodín 328 1,807 293 1,626 
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 typografia 1,430 1,400 1,560 1,000 1,330 - 1,344 
 psychológia - - - - 2,470 - 2,470 
 teória odborného vyučovania - - - - 1,730 - 1,730 
 metodika odb. vyučovania - - - - 1,930 1,590 1,760 
 pedagogický seminár - - - - - 1,410 1,410 
 V 13 vyučovaných odboroch 

bolo ďalších 52 predmetov ... 

      ............. 

Spolu:  1,803* 2,000* 2,040* 1,990* 1,760* 1,490* 1,883* 

* Priemery za jednotlivé ročníky a celkový priemer školy sú uvedené zo systému aSc Agenda. 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  
49 54,5 % 

Anglický jazyk B2 - - 
B1 46 62,9 % 

Nemecký jazyk B2 - - 
B1 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  49 44,21 % 

Anglický jazyk B2 - - 
B1 46 41,98 % 

Nemecký jazyk B2 - - 
B1 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk  46 2,00 

Anglický jazyk B2 0 - 
B1 43 2,20 

Nemecký jazyk 
 

B2 0 - 
B1 0 - 

Teoretická časť odbornej zložky  43 1,98 

Praktická časť odbornej zložky  49 1,75 
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Údaje o absolventských skúškach 
 

 

 
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

8222 M úžitková maľba denné 3A 
8236 M textilné výtvarníctvo denné 3A 
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov denné 3A 
8260 M propagačné výtvarníctvo denné 3A 
8261 M propagačná grafika denné 3A 
8270 M scénická kostýmová tvorba denné 3A 
8296 M grafický dizajn denné 3A 
8297 M fotografický dizajn denné 3A 
8298 M odevný dizajn denné 3A 
8283 M reklamná tvorba denné 3A 
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov denné 5B 
8276 Q produktová tvorba denné 5B 

 

 

B) Neaktívne 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

Neaktívne od šk. 
roku 

8238 M Ručné výtvarné spracúvanie textílií denné 3A 2009 
     

 
 
C) Experimentálne overovanie 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

 -    

 
 
 
 
 

Kód Študijný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

8276 Q Produktová tvorba 14 4 4 6 0 0 

8237 Q Modelárstvo a návrhárstvo 
odevov  

4 2 1 1 0 0 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 27 0 0 

Muži 15 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 42 0 0 

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 0 0 

do 40 rokov 15 0 0 

do 50 rokov 13 0 0 

do 60 rokov 10 0 0 

nad 60 rokov 2 0 0 

dôchodcovia 2 0 0 

Spolu (veková štruktúra): 42 0 0 

 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 10 

Muži 2 

Spolu (kontrolný súčet): 12 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 5 

do 60 rokov 5 

nad 60 rokov 1 

dôchodcovia 1 

Spolu (veková štruktúra): 12 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy -   

muži -   

do 30 rokov ženy -   

muži -   

do 40 rokov ženy -   

muži -   

do 50 rokov ženy 1 prezenčná, distančná MPC Bratislava 

muži -   

do 60 rokov ženy 3 prezenčná, distančná MPC Bratislava 

muži 1 prezenčná, distančná MPC Žilina 

nad 60 rokov ženy -   

muži -   

dôchodcovia ženy -   

muži -   

Spolu: 5  - 
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1 Slovenský jazyk a literatúra 100 % 

2 Anglický jazyk 100 % 

3 Nemecký jazyk 100 % 

4 Etická výchova 100 % 

5 Náboženská výchova 100 % 

6 Dejepis 100 % 

7 Občianska náuka 100 % 

8 Fyzika 100 % 

9 Chémia 100 % 

10 Matematika 100 % 

11 Informatika 100 % 

12 Telesná a športová výchova 100 % 

13 Dejiny výtvarnej kultúry 100 % 

14 Výtvarná príprava 100 % 

15 Navrhovanie 100 % 

16 Figurálne kreslenie 100 % 

17 Technológie  100 % 

18 Písmo 100 % 

19 Technické kreslenie 100 % 

20 Odevné materiály 100 % 

21 Teória odevnej tvoeby 100 % 

22 Konštrukcie odevov 100 % 

23 Konštrukcie strihov 100 % 

24 Kostýmová tvorba 100 % 

25 Odevná tvorba 100 % 

26 Teória a vývoj fotografie 100 % 

27 Dejiny reklamy 100 % 

28 Aplikovaná informatika 100 % 

29 Technológia a vzorovanie pletenín 100 % 

30 Technológia a vzorovanie tkanín 100 % 

31 Technológia tlače 100 % 

32 Základy kinematografie 100 % 

33 Videotvorba 100 % 

34 Psychológia dieťaťa 100 % 

35 Interiérová tvorba 100 % 

36 Intermediálna tvorba 100 % 

37 Umelecká prezentácia 100 % 

38 Dejiny divadla a filmu 100 % 

39 Odborný anglický jazyk 100 % 

40 Odborný nemecký jazyk 100 % 

41 Dejiny umenia 20.storočia 100 % 

42 História filmu, divadla a fotografie 100 % 

43 Psychológia 100 % 

44 Aplikovaná psychológia 100 % 

45 Marketing 100 % 

46 Teória odborného vyučovania 100 % 

47 Pedagogický seminár 100 % 

48 Praktické cvičenia 100 % 

49 Metodika odborného vyučovania 100 % 

50 Náčuvy 100 % 

51 Bezpečnosť a hygiena práce 100 % 
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52 Dejiny odievania 100 % 

53 Tovaroznalectvo 100 % 

54 Ručné techniky 100 % 

55 Modelovanie strihov 100 % 

56 Architektonická tvorba 100 % 

57 Ateliérová tvorba 100 % 

58 typografia 100 % 

Celkový priemer (%): 100 %  

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu  

  Vzchádzajúc z plánu práce bolo opäť nadviazané na dobré skúsenosti pri organizovaní    rôznych podujatí, ktoré sa 
osvedčili aj v predchádzajúcich rokoch. Mnohé situácie a problémy výchovno-vzdelávacieho charakteru sme sa 
pokúšali riešiť predovšetkým v úzkej spolupráci s CPPPaP v Ružomberku a Nízkoprahovým krízovým centrom 
„Prerod“, ktoré nám bolo opäť veľmi nápomocné . Nadviazali sme spoluprácu so školskou psychologičkou Dr. 
Brunckovou, ktorá aktuálne intenzívne pracuje s tromi klientmi s pomerne komplikovanými diagnózami. Konzultujeme 
s ňou sporadicky a vzájomne aktualizujeme informácie, čo hodnotím, ako veľký prínos. 
I v tomto školskom roku sme sa zamerali najmä na : 

 konzultácie na aktuálne témy, ale hlavne individuálne poradenstvo, boli dohodnuté individuálne stretnutia, 
stretnutia s rodičmi i samotnými problematickými žiakmi, boli nájdené spoločné východiská a odporúčania, 
v niektorých prípadoch aj odborná pomoc , prerušenie štúdia. 

 pozornosť sa vo väčšej miere venovala žiakom s vývinovými poruchami učenia, spolupracovali sme s odborníkmi, 
snažili sa hľadať cesty pri riešení problémov. Ich počet stále narastá a v školskom roku 2017/2018 ich bolo 
evidovaných 24 ako integrovaných 1 ako posudzovaná a 1 zdravotne znevýhodnený. Stále je aktuálna nutnosť viac 
spolupracovať so psychológom, špeciálnym pedagógom , niekedy aj psychiatrom, nakoľko niektoré potvrdené 
príznaky ťažkých diagnóz sú kontrolované farmakologickou liečbou. Priebežne sa dopĺňala dokumentácia, 
sledovali a odporúčali sa rediagnostické vyšetrenia, konzultovali sme vzájomne s rodičmi i odborníkmi.  

 besedy s pracovníkmi úradu práce o postupe pri hľadaní zamestnania pre IV. ročník sa podarilo i napriek časovej 
zaneprázdnenosti zrealizovať. Pre žiakov boli opäť pripravené propagačné materiály so stručným zorientovaním sa 
v tejto i v iných oblastiach, pravidelne sa obmieňali i na nástenke.  

 besedy o profesijnej orientácii na pomoc pri voľbe VŠ pre žiakov III. ročníka boli i  tentoraz realizované a stretli sa 
s veľkým ohlasom. Ň 

 študenti i absolventi VŠ výtvarného zamerania, naši bývalí študenti, už pravidelne prezentujú svoje školy, naši 
študenti využívajú DOD i konzultácie na VŠ 

 stretnutia s pracovníkmi Nízkoprahového krízového centra (PhDr. Rakučák a Mgr. Schneider), ktoré oslovili hlavne 
žiakov I. ročníka. Spomedzi študentov sa zaktivizovali tí, ktorí aktívne spolupracovali s touto organizáciou pri 
rôznych podujatiach. V oblasti prevencie rôznych závislostí a patologických javov úzko spolupracujeme i 
s mestskou políciou, psychologičkami, plánujeme ešte zintenzívniť túto podobu riešenia problémov, zúčastňujeme 
sa rôznych seminárov a podujatí na túto tému.  

 návštevy filmového predstavenia nielen z výtvarnej a umeleckej oblasti by opäť mali prehĺbiť poznatky zo sveta 
umenia a tiež upozorniť na problémy súčasnosti (S láskou Vincent ) 

 návšteva divadelného predstavenia v Bábkovom divadle Žilina „Škaredé káčatko“ zaujala predovšetkým študentov 
SKT a PRT a Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici „Gulliverove cesty“ aj všetkých ostatných účastníkov 

 príprava a realizácia imatrikulácie pre žiakov I. ročníka, ktorú zabezpečili študenti III. ročníka, aj tentoraz naozaj 
veľmi  výtvarne nápadito a samostatne realizačne ako po minulé roky, stužkových slávností i rozlúčky študentov IV. 
roč., kde tiež aktívne spolupracovali študenti nižších ročníkov  

 študenti vystúpili aj s veľmi zaujímavým programom na Mestskej mládežníckej konferencii 

 besedy v rámci triednických hodín o slušnom správaní, o zdravom životnom štýle, o rôznych patologických javoch 
v spoločnosti a ich hrozbe na mladý organizmus, hľadania ľudskejšej formy komunikácie i správania voči sebe 
navzájom, kde sú ešte stále značné rezervy. 

 poradenstvo pri zvládaní stresových a záťažových situácií každodenného charakteru  
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 poradenstvo pri výbere vysokých škôl, nadstavbových či rekvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania. Bolo 
potvrdených 48 prihlášok na VŠ – IV.A 17 , IV.B 31 , niektorí študenti pomaturitnej formy štúdia majú tiež záujem 
o pokračovanie v štúdiu na VŠ. Momentálne je 8 študentov už prijatých na VŠ umeleckého  zamerania a mnohí 
ešte budú skúšať šťastie.  I pomaturitná forma štúdia na našej škole zaujala a mnohí študenti o nej uvažujú. Veľmi 
oceňujem spoluprácu s našimi externými psychologičkami i pracovníkmi poradenských centier z LM i okolia, ktorí 
sú veľmi ochotní konzultovať. 

 v spolupráci s koordinátorom a preventistom sme sa pravidelne zúčastňovali na odborných seminároch o prevencii, 
ktoré organizovalo CPPPaP v Ružomberku. Veľmi zaujímavá bola beseda o zhubných sektách s rôznymi 
užitočnými informáciami a odporúčaniami 

 
            Mgr. K. Žerebáková 

 výchovný poradca 
 
 

 Vyhodnotenie činnosti koordinátora prevencie  

 dlhodobo fungujúca spolupráca s odborníkmi z PREROD v Ružomberku a pracovníkmi CPPPaP, 

 uskutočňujú sa vopred dohodnuté stretnutia so študentmi ktoré sú primárne zamerané na prvé ročníky, 

 v prípade potreby sa stretáme aj so študentmi ostatných ročníkov, 

 stretnutia protidrogových koordinátorov v rámci mesta Ružomberok pod vedením CPPPaP, na ktorých sa 
pravidelne zúčastňujú odborníci z PREROD-u;  prebehlo na nich celkové zhodnotenie činnosti na jednotlivých 
školách, poukázanie na možné problémy a ich následné riešenie; boli zamerané i na možnosti komunikácie škola - 
rodič - študent 

 
Problém „šikanovanie“ – semináre zamerané na konkrétne postupy pri prevencii a riešení šikany : 
 
Termín: 3.10.2017 
Úvod: Pracovná porada trochu inak 
Podmienky a možnosti vytvárania a posilňovania vzťahu: učiteľ – žiak.  

 
Termín: 7.2.2018 
Stretnutie CPPPaP + PREROD 
Koordinácia detí pred násilím  
Problematika záškoláctva  
 
Termín: 27.3.2018 
Problematika tzv. zhubných kultov a siekt 

 vymedzenie pojmu sekta – problém definície, právne otázky, akreditácia, výskyt v školstve; charakteristické znaky, 
typológia siekt; psychická manipulácia, dôsledky dlhodobého členstva; poradenstvo; prehľad sporných 
spoločenstiev pôsobiacich v školstve v SR + projekcia dokumentov; aktivity k danej téme 

 

Termín: 6.6.2018 
Drogové závislosti a ich prevencia v komunite 

 
V  rámci funkcie protidrogového koordinátora som organizoval stretnutia vo vybraných triedach, pri ktorých boli 
aplikované niektoré techniky na lepšie sebahodnotenie študenta, vypočutie a  analýza názorov študentov na rodinu a 
výchovu uskutočňované formou dialógov. 
 
                                                                                                                  Mgr.  Jozef Martiška,  

           koordinátor drogovej prevencie 

 
 

  Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie  

Boli spomenuté v správach výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie. 
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15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 

 Multimediálne prezentácie  

Škola má vlastnú webovú stránku (www.suvrk.sk), ktorá sa aktualizuje podľa potreby niekoľkokrát do týždňa. Sú na 
nej uvedené všetky informácie o živote v škole, o študijných odboroch, o aktivitách študentov mimo vyučovania, 
o ich úspechoch pri účasti na súťažiach a podobne.  
Jednotlivé ODD archivovali práce študentov na CD.  
 Život a aktivity školy sa pravidelne propagoval v mestskej a regionálnej tlači (Ružomberský hlas, Spoločník, Liptov), 
výstava maturitných prác žiakov školy boli propagované v mestskej Ružomberskej televízii. Rozsiahlejšie články 
o práci žiakov a učiteľov našej školy uverejnili  odborné časopisy DESIGNUM a Remeslo_Umenie_Dizajn.  

 
 Spolupráca školy s rodičmi 

Dvakrát za školský rok – pri štvrťročnom a ¾-ročnom informatívnom hodnotení prospechu, správania a dochádzky – 
sa konali plenárne stretnutia rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy a konzultačné hodiny pre rodičov. Rodičia 
boli informovaní o práci v škole a prosperite svojho dieťaťa. Okrem toho sa v polovici septembra 2015 konalo 
rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. ročníka, triedni učitelia zvolávali triedne stretnutia podľa potreby, alebo 
prizývali rodičov jednotlivo k riešeniu problémov ich detí. 

Rodičovské združenie (RZ) sponzorsky podporuje podľa svojich možností projekty schválené škole, ako aj účasť 
študentov na rôznych súťažiach, na ktorých žiaci reprezentujú školu. 

RZ finančne zabezpečuje vecné dary v súťažiach, ktoré organizuje škola. 

RZ sponzorsky podporuje plenér študentov 1. ročníka, lyžiarsky kurz študentov 2. ročníka a Kurz na ochranu zdravia 
študentov 3. ročníka (úhrada dopravy). 

Na konci školského roka RZ odmenilo najlepších študentov každej triedy knihami. 

Vďaka RZ sme mohli založiť, postupne vybavujeme prístrojmi a doplňujeme knižničný fond multifunkčnej odbornej 
knižnice. 

 
 Formy prezentácie školy na verejnosti  

Formy prezentácie školy na verejnosti  úzko súvisia s jej odborným výtvarným zameraním. Prezentácie sú v rámci 
mesta, kraja, Slovenska, prípadne medzinárodnom, podľa  rozsahu tej - ktorej aktivity. Pravidelné sú módne 
prehliadky, účasť na výtvarných súťažiach, účasť na výstavách výtvarných prác, prípadne organizovanie vlastných 
výstav podľa toho, ktoré výtvarné oddelenie sa prezentácie zúčastňuje. 

Škola sa pravidelne zúčastňuje všetkých búrz stredných škôl, ktoré sa konajú v mestách Oravy, Liptova a Turca. 

Škola sa prezentuje na akciách organizovaných Liptovským múzeom v Pribyline. Prezentovala sa tiež v skanzene 
Jahodnícke Háje – Dnes tovariš, zajtra majster. Žiaci študijného odboru tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 
sa spolu s vyučujúcimi realizovali detské ihrisko pre areál v Mengusovciach. 

Spolupráca s Mondi SCP a.s. 

 Účasť a spolupráca na Dni otvorených dverí – workshop pre deti a papierová výzdoba 

 Návrh a realizácia dizajnovej knižnice do verejných priestorov administratívnej budovy spoločnosti 

Spolupráca s SHP Harmanec a.s. 

V decembri 2017 sme zrealizované návrhy výzdoby inštalovali v administratívnej budove spoločnosti v Harmanci. 

 

 Školský časopis 

V školskom roku 2017/2018 naši žiaci nevydávali ani tlačený, ani digitálny školský časopis. Miesto toho zverejňovali 
na webovom sídle školy niekoľkokrát Televízne noviny   „ ŠÚV TV “ o dianí v škole. 

 

 Činnosť žiackej školskej rady 

V školskom roku 2017/2018 nepracovala žiacka školská rada, žiaci neprejavili záujem pracovať v žiackej školskej 
rade. Jedna žiačka je zástupkyňou školy v regionálnej žiackej školskej rade Liptova. 
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 Iné aktivity školy 

Veľmi dobrá je spolupráca školy so všetkými múzeami a galériami nielen v našom regióne, ale i s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Za všetky je treba spomenúť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Liptovské múzeum v 
Ružomberku,  Hotel Kultúra v Ružomberku, Dom kultúry A. Hlinku v Ružomberku, galériu P. M. Bohúňa 
v Liptovskom Mikuláši, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, Oravský hrad v Oravskom Podzámku,  
Florinov dom v Dolnom Kubíne, Centrum Ruffin v Dolnom Kubíne, Tatranskú galériu v Poprade, Slovenské národné 
múzeum v Martine a ÚĽUV v Bratislave.  

V spolupráci s Komunitnou nadáciou Liptov sme propagovali a drevenými sochami pri ubytovacích kapacitách 
osadili Račkovu dolinu. 

Aj kontakty školy s prosperujúcimi podnikmi regiónu prinášajú osoh obidvom stranám. Za všetky je potrebné 
konkrétne spomenúť veľmi dobrú spoluprácu s podnikom SCP Mondi Ružomberok.  

V posledný víkend školského roka 2017/2018 sme prezentovali našu školu a odbor tvorba hračiek a dekoratívnych 
predmetov  na folklórnom festivale Východná 2018. 

Všetky ročníky študijného odboru tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov spolupracujú s obcou Mengusovce a už 
druhý rok navrhli a zrealizovali drevené objekty v oddychovej zóne obce. 

Žiaci všetkých ročníkov študijných odborov odevný dizajn a scénická kostýmová tvorba pod vedením vyučujúcich 
v týchto odboroch spolupracujú s vedením Oravského hradu a podieľajú sa tiež na projektoch tejto kultúrnej 
ustanovizne. 

Škola je cvičnou školou pre dve fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (na náčuvy a praktické výstupy chodia 
študenti všeobecnovzdelávacích i výtvarných predmetov), sme tiež cvičnou školou pre Pedagogickú fakultu 
a Filozofickú fakultu UMB v Banskej Bystrici.     

Škola nadviazala opäť spoluprácu so Strednou priemyselnou školou textilnou v Liberci. Spolupráca zatiaľ prebieha 
v čase medzinárodných súťaží Módny návrhár a Oděv a textil, kedy prebiehajú aj vzájomné návštevy a spoločný 
program.  
 

 Výstavy žiakov: 

október 2017  
 výstava Textil_odev_kostým – Slovenský inštitút Berlín – študijné odbory Odevný dizajn, scénická kostýmová 

tvorba a textilné výtvarníctvo; vernisáž výstavy bola spojená s módnou prehliadkou 
 organizovali sme výstavu Papierový sen v Ružomberskej synagóge s účasťou ŠÚV Bratislava, ŠÚV Košice 

a umeleckej školy zo Zakopaného – Poľsko 
 
 
október – november 2017 
Vystavovali sme v Drevárskom múzeu vo Zvolene  „Viete sa ešte hrať – škola hrou“ – študijný odbor Tvorba hračiek 
a dekoratívnych predmetov. 
 
november 2017 
Organizovali sme módnu show v Ružomberskej synagóge – práce žiakov našej školy, vyučujúcej ODI a módnej 
návrhárky zo Žiliny. 
 
október 2017 – súčasnosť 
Prácami žiačok študijného odboru Textilné výtvarníctvo sme sa zúčastnili na kolektívnej tematickej výstave ÚĽUV – 
Vlnenie – v Bratislavae, Košiciach, v súčasnosti v Poľsku. 
 

December 2017 
vernisáž, preberanie ocenení, Textilná tvorba 2017, Múzeum mincí a medailí v Kremnici, účasť žiačok 1. a 2. 
ročníka  
 
február 2018 
Študijné odbory reklamná tvorba a propagačná grafika vystavovali svoje práce v MsKS Liptovský Mikuláš. 
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marec – apríl 2018 
Zúčastnili sme sa súťažnej medzinárodnej výstavy Junior Design fest 2018 v galérii Umelka Bratislava (účasť Českej 
republiky, Poľska, Slovinska, Rakúska  a Nemecka) 
 
apríl 2018 
Vystavovali sme plagáty a maľby s environmentálnou tematikou v múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici – študijné 
odbory  reklamná tvorba, propagačná grafika a úžitková maľba.  
 
máj 2018 
V priestoroch Synagógy v Ružomberku sa konala výstava najlepších maturitných prác školského roka 2017/2018. 
 
júl 2018 
V spolupráci s Oravským hradom v projekte „PO CESTE Z DEDINY“, sme zorganizovali módnu prehliadku kolekcie 
šiat z modrotlače, ktorú realizovali študentky 1. ročníka pomaturitného štúdia – všetky sú naše absolventky. Módna 
prehliadka sa konala 22. 7. 2018. 
 
Práce našich žiakov dlhodobo vystavujeme v reštaurácii Mladosť, ktorá patrí Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši 
– výstavu aktualizujeme raz za polrok.  

 

 Výstavy pedagógov: 

september 2017 – Mgr. art. Slavomíra Švecová Vlasová – autorská módna prehliadka v rámci finálového večera 
medzinárodnej súťaže Módny návrhár 2017 –  Ružomberok 

december 2017 – Mgr. art. Slavomíra Švecová Vlasová v rámci Bratislavských módnych dní prijala pozvanie na 

módnu show v Grande Palace v Turčianskych Tepliciach, kde predviedla svoju kolekciu a zhotovila tiež úvodné 

modely k otvoreniu daného podujatia.  

február 2018 – PaedDr. Andrea Mirjanská – výstava Na telo – MKS Dolný Kubín 

marec 2018 – Mgr. Martin Novysedlák – výstava Môj proces č. 3 – Sála Barmuseum v Martine 

apríl 2018 – výstava z tvorby pedagógov ŠÚV – Synagóga Ružomberok – koná sa každé dva roky 

júl – august 2018 – Mgr. art. Slavomíra Švecová Vlasová – Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach – 
výstava „FASHION AT THE GALLERY“  

 

 Školský časopis 

V školskom roku 2017/2018 naši žiaci nevydávali ani tlačený, ani digitálny školský časopis. Miesto toho zverejňovali 
na webovom sídle školy niekoľkokrát Televízne noviny   „ ŠÚV TV “ o dianí v škole. 

 Činnosť žiackej školskej rady 

V školskom roku 2017/2018 nepracovala žiacka školská rada, žiaci neprejavili záujem pracovať v žiackej školskej 
rade. Jedna žiačka je zástupkyňou školy v regionálnej žiackej školskej rade Liptova. 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA SPOLOČENSKOVEDNÝCH  PREDMETOV:  

PK zrealizovala nasledujúce činnosti : 
 

 Návšteva Liptovského múzea a galérie Ľ.Fullu (Že , Mo) 

 Príprava a vyhodnotenie vedomostného testu pre 1. roč. z SJL, ANJ,  -  (My, ,Ty) 

 Materiálno technické vybavenie výuky – učebnice, časopisy, kazety (Ty, Va, Md, Mc) 

 Exkurzia Viedeň -  návšteva galérií (Martinková) 
 
november – december 2017 

 Príprava a organizácia škol.ského kola Olympiády v ANJ ( Ty ) 

september – október 2017 
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víťazkou škol. kola: Aj  – Lucia Janechová IV.B  (vyučujúca Ty), postúpila ako víťazka okresného do 
krajského kola 

 Študenti Katolíckej Univerzity praxovali na škole v predmetoch  SJL, DEJ (Md, Mc) 

 Exkurzia Budapešť – návšteva galérií (Martinková) 
 
január – február 2018 

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín aj s cudzojazyčnou recitáciou. 
Víťaz v prednese poézie: Zuzana Gályová II.B 
Víťaz v prednese prózy : Soňa Školníková  IV.B 
Víťaz v prednese v anglickom jazyku : Katarína Verešová IV.A 
V okresnom kole Gályová a Skolníková obsadili 3. miesto 

 
marec – apríl 2018 

 Dramatizáciou umeleckých diel – 2. a 3. ročník, 3 divadelné predstavenia. (Md) 
       Víťaz II.A – predvedenie častí z hry Jááánošííík 
       999 filmových spracovaní – víťaz III. B, filmové spracovanie novely Hrušovského Pampilionova Madona 

 Príprava a hodnotenie prijímacích testov (My, Va ,Že, Mc, Ty) 

 Hodnotenie externej časti maturitných skúšok  z cudzích jazykov a slovenčiny  (Ty, Šk, Šu, Md, Br) 

 Poznávacia exkurzia Bratislava (Martinková, Micanovác ) 

 Art Mixture – kurátor výstavy (Martinková ) 
 
máj – jún 2018 

 Príprava a organizácia ústnych maturit. skúšok   (Va, Md, Ty, Šu, Rš) 

 Rozlúčka so štvrtákmi (Md) 

 Príprava a výstavka cudzojazyčných časopisov spojená so súťažou  (Ty) 

 Výstava maturitných prác – kurátor Mgr. Martinková 
 

 
Mgr. M .Tyrolová 

predseda predmetovej komisie 
spoločenskovedných predmetov 

 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍROD OVEDNÝCH A TECHNICKÝCH PREDMETOV:  

Oddelenie prírodovedných a technických predmetov a telesnej a športovej výchovy pracovalo v tomto 
školskom roku podľa schválenej a platnej školskej dokumentácie a celoročného plánu práce, rešpektujúc 

a dodržiavajúc všetky platné smernice a predpisy.  

Zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie študentov v predmetoch: matematika, fyzika, chémia, technické kreslenie, 

aplikovaná informatika, ekonomika, telesná a športová výchova, informatika, počítačová grafika, umelecká 

prezentácia, bezpečnosť a hygiena pri práci, ekológia. 
 

Využívajúc dostupné priestory a materiálno-technické vybavenie (MTZ) školy, zvolené plány, postupy, metódy 
a aktuálne možnosti sa realizovali nasledovné výkony a uskutočnili nasledovné aktivity: 

 
september – október 2017 

 pripravili sme a aktualizovali tematické plány a príslušnú školskú dokumentáciu 

 vykonali sme servis MTZ (údržba hardvéru, inštalácia a aktualizácia nácvikového softvéru, kontrola 
a servis učební a prislúchajúcich priestorov a pod.) 

 aktualizovali sme počet a nacionálie žiakov 

 vykonali sme poučenie o spôsoboch a bezpečnosti práce 

 zoznámili sme žiakov so školským poriadkom, laboratórnym poriadkom, organizačnými predpismi 
potrebnými k práci a výučbe 

 zorganizovali sme Okresné kolo v cezpoľnom behu 
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 pripravili sme a zrealizovali Kurz na ochranu zdravia človeka a prírody pre žiakov tretích ročníkov 

 ponúkli sme možnosť na zvýšenie vedomostí, zručností a pracovných návykov v rámci záujmovej 
a krúžkovej činnosti a vytvorili sme na to podmienky 

 zopakovali sme (vo vyšších ročníkoch) staré učivo v nadväznosti s novým 

 zúčastnili sme sa podujatia: Codeweek európsky týždeň programovania pod názvom Mladí mladým 3 
(v súčinnosti s SOŠP Ružomberok) 

 zhodnotili sme pripravenosť a doladili jednotlivosti v rámci PRIR ODD i v rámci medzipredmetových 
vzťahov 

 
november – december 2017 

 vyhodnotili sme správanie a študijné výsledky žiakov za 1. štvrťrok 

 skontrolovali plnenie plánov a priebežných úloh 

 zorganizovali a zrealizovali sme športové podujatie „Vianočné schody“ 

 vyhodnotili sme prácu PRIR ODD k záveru kalendárneho roka 
 
 
január – február 2018 

 konzultovali sme a spolupracovali s inými oddeleniami ŠÚV RK a podávali sme návrhy na zlepšenia 
práce a výchovno-vzdelávacieho procesu 

 zúčastnili sme sa športového podujatia: Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní 
a snowbordingu v lyžiarskom stredisku Vrátna - Paseky 

 vyhodnotili sme prácu študentov za 1. polrok 

 skontrolovali vykonávanie krúžkovej a záujmovej činnosti 

 skontrolovali sme plnenie plánov a úloh 
 
marec – apríl 2018 

 konzultovali sme návrhy a potrebu doplnenia MTZ 

 diskutovali sme o potrebe vzájomných hospitácií vyučujúcich za účelom zlepšenia pedagogickej práce 

 zrealizovali sme Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz internátnou formou v Nižnej nad Oravou – Uhliská 

 pripravili a zrealizovali I. a II. účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníkov 

 pripravili a zrealizovali III. a IV. účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov 

 zapojili sme sa do testovania prvákov z matematiky v rámci programu PISA 2018 

 vyhodnotili sme prácu žiakov za 3. štvrťrok 

 vykonali sme predbežné prípravy na obhajoby výtvarných prác a maturitné skúšky 
 
máj – jún 2018 

 participovali sme na príprave výtvarných prác  

 dosiahli sme schválenie projektu: Rozvoj pohybových aktivít ako nástroj pohybového režimu mladých 
ľudí“ (revitalizácia vonkajšieho atletického areálu, výstavba viacúčelového ihriska a oddychovej zóny) 

 participovali sme na maturitných skúškach 

 participovali sme na plenéri 

 zorganizovali a zrealizovali sme športovo-zážitkové podujatie v rámci Olympijského dňa: Splav časti rieky 
Orava v úseku Oravský Podzámok – Dolný Kubín 

 vyhodnotili sme správanie a študijné výsledky žiakov za 2. polrok 

 skontrolovali sme splnenie tematických plánov v časovom i obsahovom rámci 

 upravili sme a očistili priestory a vybavenie učební a kabinetov 

 vyhodnotili sme prácu PRIR ODD za školský rok 

 doplnili sme a uzavreli pedagogickú a prevádzkovú dokumentáciu 

 prekonzultovali a spracovali sme návrhy na doplnenie obsahu a zlepšenie organizácie a priebehu práce v 
jednotlivých vyučovacích predmetoch PRIR ODD 
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  Ing. Milan Chovan 
predseda  predmetovej komisie 
prírodovedných a technických predmetov 

  

 

 

ODDELENIE ODEVNÉHO DIZAJN U A SCÉNICKEJ KOSTÝMOVEJ  TVORBY:  

 

Oddelenie odevného dizajnu (ODI), scénickej kostýmovej tvorby (SKT) a modelovanie a navrhovanie odevov 

(MNO) pracovali v školskom roku 2017/18 v tomto zložení: 

 

- vedúca odd.:  Mgr. Némethová Andrea 

- členovia odd.: p. Hatiarová Ľudmila 

 Ing. Krevová Jana  

 Mgr. art. Slavomíra Švecová Vlasová  

 Ing. Schlosserová Simona 

 

Činnosť oddelení prebiehala podľa navrhnutého plánu práce oddelenia ODI, SKT a MNO pre rok 2017/ 2018 zo dňa 1. 

septembra 2017.  

 

V mesiaci september 2017: 

 03.09.2017 sa naša študentka 1. roč. 1.P MNO Margaréta Uskobová zúčastnila súťaže „FASHION GAMES“ 

v Prahe, kde vyhrala 1. miesto s kolekciou „SPIRITUAL“ 

 14.09.2017 sa konalo v Ružomberku podujatie Módny návrhár, kde sa prezentovala naša kolegyňa Slavomíra 

Vlasová s kolekciou Art deco 

 21.09.2017 sme sa zúčastnili súťaže „Odev a textil“ v Liberci, kde sme získali 2. miesto za kolekciu „ZO ŽIVOTA 

HMYZU“ študentov 2. ročníka SKT (Natália Fašanoková, Kristína Fliegová, Gabriel Hrabovský, Lenka Prokeinová a 

Nikola Vrzgulová) a Cenu SPŠ textilnej v Liberci za kolekciu “FIND” 1. ročníka ODI (Dominika Babinská, Andrea 

Jastrabíková, Timea Jágerová, Emma Feketíková, Emma Dvorská, Sandra Halačová a Žaneta Pastorová) 

 zorganizovali a absolvovali exkurziu na znovu obnovenú výstavu Trenčín – mesto módy pre všetkých študentov 

odborov ODI, SKT a MNO 

 

V mesiaci október 2017:  

 02.-05.10.2017 sa na pôde Slovenského inštitútu v Berlíne prezentovali tri naše odbory: Odevný dizajn, Scénická 

kostýmová tvorba a Textilný dizajn; spoločne sme pripravili výstavu s názvom T.O.K. (Textil, Odev, Kostým); 

súčasťou vernisáže bola aj módna prehliadka, na ktorej sme predviedli vyše 20 modelov z odborov ODI a SKT 

 19.10.2017 naša škola odštartovala nultým ročníkom výstavu s medzinárodnou účasťou “PAPIEROVÝ SEN”, kde 

sa prezentoval náš odbor SKT s kolekciou papierových odevov inšpirovaných tvorbou Ľ.Fullu; v priestoroch 

Synagógy vystavovalo spoločne 5 stredných umeleckých škôl: ŠÚV Jozefa Vydru Bratislava, ŠÚV Košice, ŠÚV 

Ružomberok, SUŠ Trenčín a z Poľska prijala pozvanie škola zo Zakopaného: Zespól szkól plastycznych im. 

Antoinego Kenara; výstavu finančne zabezpečila firma Mondi SCP 

 prezentovali sme možnosti štúdia na našej škole a ďalšieho uplatnenia našich absolventov na Burze práce 

a informácií a rodičovských združeniach v oblasti nášho regiónu 

 

V mesiaci november 2017: 

 08.11.2017 sme zorganizovali Módnu show v Synagóge, kde sa formou módnej prehliadky prezentovali naše 

odbory ODI a SKT; vlastnú tvorbu odprezentovala aj kolegyňa Slavomíra Vlasová; akcia mala veľký úspech 
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 25.11.2017 sa v Bangkoku kolegyňa Slavomíra Vlasová zúčastnila 7. ročníka medzinárodného festivalu módy 

“Celebration of silk 2017” pod záštitou Thajskej kráľovnej Sirikit, v rámci ktorej zrealizovala na mieru ušité šaty z 

thajského hodvábu pre veľvyslankyňu Slovenska a odprezentovala 12 modelov z vlastnej kolekcie Art deco 

 zverejnili témy absolvenstkých prác pre študentov 2. ročníka pomaturitného špecializačného štúdia v odbore 

modelárstvo a návrhárstvo odevov 

 

V mesiaci december 2017: 

 08.12.2017 „TEXTILNÁ TVORBA 2017“ Kremnica; v Múzeu mincí a medailí sa konala celoslovenská výstava, 

kde naša študentka 1.P MNO Kristína Šmeringaiová získala 2.miesto v kategórii „Šperk a odevný doplnok“ za 

kolekciu netradičných šperkov „A LA PARA“ 

 19.12.2017 kolegyňa Slavomíra Vlasová v rámci Bratislavských módnych dní prijala pozvanie na módnu show 

v Grande Palace v Turčianskych Tepliciach, kde predviedla svoju kolekciu a zhotovila tiež úvodné modely k 

otvoreniu daného podujatia  

 kontrolovali sme priebeh plnenia časového harmonogramu a dokončovali polročné práce vo všetkých troch 

odboroch (ODI, SKT, MNO), pripravovali sme sa na uskutočnenie Dní otvorených dverí  

 kolegyňa Jana Krevová zorganizovala a zrealizovala charitatívnu akciu "Vianočný punč ", v rámci ktorej študenti 

usporiadali vianočnú burzu a navarili vianočný punč pre študentov a pracovníkov školy 

 30.12.2017 kolegyňa Andrea Némethová realizovala kostýmy pre divadelné predstavenie „Svatojánske 

drímoty“, ktoré naštudovalo Záhorácke divadlo podľa hry W.Shakespeara „Sen noci svätojánskej“ 

 

V mesiaci január 2018: 

 zrealizovali, nainštalovali a obhajovali sme ročníkové práce odborov ODI, SKT a nadstavbového štúdia MNO 

 spolupodieľali sme sa na organizácii a priebehu Dní otvorených dverí  

 25.01.2018 v Bábkovom divadle na rázcestí v BB sme mali možnosť vidieť javajky, maňušky, manekýnov i 

nadrozmerné bábky na chodúľoch v rámci predstavenia Gulliverove cesty; z nášho oddelenia sa na predstavení 

zúčastnila kolegyňa Andrea Némethová a študenti SKT a MNO 

 v reštaurácii Mladosť v Liptovskom Mikuláši kolegyňa Andrea Némethová spolu s kolegyňou A. Marčekovou 

nainštalovali výstavu prác odborov ODI, SKT, TVY, UMA a FDI 

 

V mesiaci február 2018: 

 vyhodnotili sme priebeh realizácie, kvalitu a dosiahnutú úroveň polročných prác všetkých troch odborov (ODI, SKT 

a MNO) 

 zverejnili sme zadania ročníkových, maturitných a absolventských prác, vytvorili sme časové harmonogramy ich 

plnenia, skontrolovali a upravili sme otázky pre TČOZ MS a aktualizovali sme témy pre vykonanie časti 

absolventskej skúšky (komplexnej skúšky z odborných predmetov) 

 

V mesiaci marec 2018: 

 spolupodieľali sme sa na organizácii a priebehu PFIČ a EČ maturitných skúšok 2018 a prijímacích talentových 

skúšok pre absolventov základných škôl 

 od 21.03.2018 do 11.04.2018 prebiehal v Bratislave 4.roč. medzinárodnej súťaže „JUNIOR DESIGN FEST“,  ktorú 

organizovala ŠÚV J.Vydru; odborná porota udelila Čestné uznanie kolekcii kabátov „Full of art“, ktorú vytvorili 

študentky I.P pod pedagogickým vedením Mgr. art. Slavomíry Vlasovej a Ľudmily Hatiarovej  

 

V mesiaci apríl 2018: 

 sme organizačne pripravili priebeh odbornej praxe študentov 1., 2. a 3. ročníka odborov ODI a SKT 

 04.04.2018 sa v Synagóge otvárala výstava pedagógov našej školy „ART MIXTURE“, kde vystavovali svoje práce 

aj kolegyne z nášho oddelenia Slavomíra Vlasová a Andrea Némethová 
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 skontrolovali a zhodnotili sme prípravu študentov PMŠ MNO k vypracovaniu absolventskej práce a pripravili sme 

podklady pre ukončovanie pomaturitného štúdia, vybrali a oslovili sme vhodných oponentov absolventských prác a 

ubezpečili sa o plnení stanoveného časového harmonogramu  

 

V mesiaci máj 2018: 

 09.05.2018 sme zorganizovali a zrealizovali obhajoby praktických maturitných prác študentov IV. ročníka 

odboru ODI; všetky zúčastnené študentky úspešne obhájili zhotovené práce. 

 11.05.2018 maturitné práce oddelenia ODI sme vystavili na spoločnej výstave najlepších maturitných prác 

v priestoroch Synagógy; pri tejto príležitosti usporiadali naše absolventky módnu prehliadku vlastných odevov 

 15.05.2018 exkurzia pre odbory SKT, ODI, TVY; Spišské múzeum Levoča – výstava historických kostýmov 

„Pôvaby dávnej doby“; Spišský Štvrtok, Strážky 

 organizačne sme zabezpečili priebeh súvislej odbornej praxe študentov 2. a 3. ročníka odborov ODI a SKT v 

priestoroch školských dielní 

 21.05.2018 – 25.05.2018 PLENÉR 1. ročníka ODI pod vedením Andrei Némethovej 

 podieľali sme sa na príprave a priebehu TČOZ MS 2018; všetci zúčastnení študenti odborov ODI aj SKT 

absolvovali aj túto časť MS úspešne  

 vyhodnotili sme zrealizované absolventské práce v písomnej aj praktickej forme 

 

V mesiaci jún 2018: 

 zrealizovali sme ročníkové práce 1., 2. a 3. ročníka odborov ODI a SKT, organizačne zabezpečili inštaláciu 

študentských prác, ich obhajobu a prípravu akcie "Deň otvorených dverí"  

 07.06.2018 obhajoby ročníkových prác 

 organizačne zabezpečili priebeh a realizovali obhajobu absolventských prác pomaturitného štúdia odboru 

modelárstvo a návrhárstvo odevov 

 11.06.2018 obhajoby absolventských prác PŠ MNO 

 vyhodnotili sme dosiahnutú úroveň ročníkových, maturitných a absolventských prác, naplánovali zmeny v ich 

plnení 

 22.06.2018 zorganizovali exkurziu do Tatranskej galérie v Poprade na výstavu výtvarníka Miroslava Cipára, ktorá 

bola súčasťou tradičného podujatia Hry s umením 2018 

 26.06.2018 kolegyňa Slavomíra Vlasová vystavuje svoje práce v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych 

Tepliciach, výstava má názov „FASHION AT THE GALLERY“ 

 26.06.2018 - 29.06.2018 prebiehal na našej škole projekt „ETNOMÓDA“ n.o. Dizajn s medzinárodnou účasťou, na 

ktorom sme sa prípravou aj realizáciou spolupodieľali s našimi študentkami 1.P MNO  

 

V mesiaci júl 2018: 

 spolupráca s Oravským hradom „PO CESTE Z DEDINY“, kolekcia šiat z modrotlače, ktorú realizovali študentky z 

1.P MNO pod vedením Slavomíry Vlasovej a Ľudmily Hatiarovej 

 

        Mgr. Andrea Némethová,  

        vedúca oddelení ODI, SKT a MNO 

 

 

ODDELENIE PROPAGAČNEJ GR AFIKY ,  GARFICKÉHO DIZAJNU  A  REKLAMNEJ 
TVORBY: 

Vyučujúci so žiakmi  v priebehu školského  roka navštívili  výstavy v okolitých mestách Ružomberka, 
zúčastnili sa exkurzie do tlačiarní EPOS – PaedDr. A. Hrivnáková, absolvovali plenér so žiakmi 1. ročníka –
Vlkolínec – Mgr. M. Paušlyová 
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október – december 2017 

 Račkova dolina – návrh a realizácia orientačných a propagačných tlačovín  (Ha, Py) 

 naša škola na instagrame, realizoval kolega Novysedlák  
 
február 2018 

 výstava v MsKS Liptovský Mikuláš RET a PRG (Ha, Py) 

 exkurzia do galérie DK (Mr a Ny) 
 
marec 2018 

 výzdoba stien telocvične (Mr, Ny) 

 workshop „ Iná kniha“ s akad. mal. Zdenkou Blonskou (Ha) 
 
apríl – máj 2018 

 výstava  RET a PRG a UMA environmentálnych plagátov a malieb v TANAP-e Tatranská Lomnica (Ha) 

 exkurzia do ofsetovej tlačiarne EPOS Ružomberok (Ha) 

 kresby rozprávkových zvierat pre škôlku (Ha) 

 kresby liečivých rastlín pre škôlku (Rš) 

 plagáty a propagácia 2D pre školu (Ha, Py) 

 maturitná výstava pre PRG a RET (Ha) 

 príprava prác na výstavu VLÁKNO (Ha, Py, Mr, Rš, Ny) 

 realizácia prác na súťaž grafík (Rš)  
 

Členovia oddelenia PRG a RET: PaedDr. A. Hrivnáková, Mgr. M. Novysedlák, PaedDr. A. Mirjanská,  
Mgr. M. Paušlyová, Mgr. I. Remišová Harnošová  

 
PaedDr. A. Hrivnáková 
vedúca oddelení PRG, GRD a RET 

 

 

ODDELENIE ÚŽITKOVEJ MAĽ BY 

 
Vedúca oddelenia:  Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková 

Členovia: Mgr. art. R. Rembovský, Art.D. 

 
september – október 2017 

 zahájenie školského roka 

 tematické  plány 

 krúžky 

 príprava dielní a ateliéru 

 návšteva Fullovej galérie, 1. ročník s lektorským výkladom o diele a živote 

 Ľ. Fullu, výstava M. Galanda z cyklu kolegovia 

 možnosti materiálového a technického zabezpečenia dielní 

 príprava tém na polročné práce 

 exkurzia Bratislava, Bienále ilustrácií Bratislava 2017, SNG, Drsná škola, Súčasná grafika účtuje 
s dejinami, Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša oklo roku 1500,Kunsthalle, Erik Šille, 
organizovala Mgr.art. Ševčíková,  2. ročník  

 Bruegel, Raffael a Rubens vo Viedni /exkurzia/, účasť i študentov odboru, organizovala Mgr. Martinková 
 Remeslá, ZŚ Hurbanova Martin, prezentácia odborov školy, Mgr.art. Ševčíková, Mgr. Paušlyová, 2 žiaci z 3. 

ročníka  
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 príprava oddelenia na Deň otvorených dverí 
 

november – december 2017 

 Burza stredných škôl, Dolný Kubín ( Mgr.art. Ševčíková, Mgr.art. Rembovský Art.D.) 

 exkurzia Tatranská galéria Poprad, Pieseň duše, Mgr.art. Rembovský Art.D. s 2.roč. 

 Deň otvorených dverí 

 Vianočná Budapešť, účasť študentov oddelenia, organizovala Mgr. Martinková 

 zabezpečenie materiálu na pol. práce 

 realizácia polročných prác 
 
január 2018  

 adjustácia a inštalácia polročných prác 

 výstava a hodnotenie študentských polročných prác  

 Deň otvorených dverí  ŠÚV 

 polročné hodnotenie 

 Reštaurácia Mladosť, Liptovský Mikuláš, vystavené práce odborov TVY, ODI, SKT, FDI, UMA, inštalácia 
a výber prác Mgr.art. Ševčíková, Mgr. Némethová 

 návšteva Fullovej galérie,  Viac Fullu ( do skla), 1.-3. roč. 

 príprava tém na maturitné skúšky 

 zaslanie prác na Malé grafické formy 2018, Vrútky 
 

február 2018 

 témy talentových skúšok 

 29. JARNÝ SALÓN 2018 prihlásenie prác do súťažnej výstavy, Liptovský Mikuláš 
 
marec 2018  

 talentové skúšky, realizácia a hodnotenie 

 SVETOVÝ DEŃ VODY, prihlásenie prác, Bratislava 

 EGO versus EKO,  prihlásenie prác do medzinárodnej výtvarnej súťaže s enviromentálnou tematikou, 
Banská Štiavnica 

 Vystavené práce z odboru, Múzeum TANAPu, Tatranská Lomnica, výber prác Mgr.art. Ševčíková, 
inštalácia Mgr. Hrivnáková 

apríl 2018 

 príprava materiálu na koncoročné práce 

 Art Mixture, výstava z tvorby pedagógov ŠÚV Ružomberok, Synagoga, vystavovali Mgr.art. A. Ševčíková 
Marčeková, Mgr.art. R. Rembovský Art.D. 

 realizácia zadania praktických maturitných skúšok 

 príprava inštalácie výstavy maturitných prác 
 

máj 2018 

 adjustácia a inštalácia maturitných prác v škole 

 obhajoby maturitných prác 

 Výstava maturitných prác, Synagoga Ružomberok                                 

 Exkurzia  Levoča, Pôvaby dávnej doby, Spišský Štvrtok, Strážky, organizovala Mgr.art.Ševčíková, Mgr. 
Micanová 

 vernisáž, Malé grafické formy 2018 Vrútky, zúčastnila sa Mgr.art. Ševčíková 

 plenér 1. ročník 

 návšteva Galérie Dominika Skuteckého, organizoval Mgr.art.Rembovský Art.D.  pre 1. ročník 

 realizácia veľkoformátovej maľby, Perníková chalúpka pre CVČ Elán v RK 

 RUŹOMBERSKÁ TROJRUŹA účasť,  celoslovenská literárno - výtvarná súťaž, Ružomberok 
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 Vernisáž, víkend otvorených parkov a záhrad, Záhady záhrad, premeny záhrady v umení, Fullova galéria,  
Ružomberok 

 
jún 2018 

 ročníkové práce 

 hodnotenie  a výstava ročníkových prác 

 Deň otvorených dverí ŠÚV Ružomberok 

 návšteva Fullovej galérie, Záhady záhrad, Ružomberok, 1. – 3. roč. 

 úprava učební a ich príprava na budúci školský rok 
 

Zhodnotenie školského roka 
I v tomto školskom roku nás niektoré veci, udalosti potešili. 
V prvom rade sú to výsledky a úspechy našich žiakov,  ktoré sa nám daria vďaka našej systematickej podpore, 
nabádaním a zapájaním žiakov do rôznych aktivít.  
Na celoslovenskej literárno - výtvarnej súťaži Ružomberská Trojruža naše žiačky obsadili 1. miesto Alžbeta Gužíková, 
2. miesto Katarína Kureková, 3. miesto Lea Diana Iskrová a čestné uznanie Michaela Hodoňová. 
Snažíme sa každý rok tematicky inovovať niektoré zadania, tento rok to bol grafický prebal na knihu a niektoré témy 
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 
Musíme spomenúť, že záujem o náš odbor stúpa i napriek nepopulárnemu názvu a našej snahe vždy čo najlepšie 
odbor odprezentovať a ukázať. 
 

                                                                        
Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková                                       

vedúca oddelenia UMA 

 

 

ODDELENIE TEXTILNÉHO DIZAJNU: 

 
Vedúca oddelenia:  Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková 
Členovia: Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková, Ing. M. Priesolová, Ing. A. Schlosser 
 

september 2017 

 zahájenie školského roka 

 tematické  plány 

 krúžky 

 príprava dielní a ateliéru 

 návšteva Fullovej galérie, 1. ročník s lektorským výkladom o diele a živote Ľ. Fullu, výstava M. Galanda z cyklu 
kolegovia 

 možnosti materiálového a technického zabezpečenia dielní 

 doručenie prác na súťaž Textilná tvorba 2017 

 zapožičanie prác na výstavu Vlnenie, ÚĽUV Bratislava 

 úlohy spojené s prípravou výstavy Dotyky s kultúrou, Vlákno /SNM Martin/ 

 príprava tém na polročné práce s témou Vlákno 

 úlohy spojené s prípravou výstavy T_O_K / Slovenský inštitút v Berlíne/, medziodborová spolupráca s ODI, SKT, 
FDI, TVY a školským krúžkom modelingu 

 

október 2017 

 vernisáž výstavy T_O_K  /Textil – Odev – Kostým/ v Slovenský inštitút v Berlíne 

 Remeslá, ZŚ Hurbanova Martin, prezentácia odborov školy, Mgr. art. Ševčíková, Mgr. Paušlyová, 1 žiačka z 
prvého ročníka 

 

november – december 2017 
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 vernisáž VLNENIE, ÚĽUV Bratislava, zúčastnili sa žiačky 2. ročníka, organiz.. Ing. Priesolová 

 DOD tvorivé dielne  

 realizácia polročných prác 

 zabezpečenie materiálu na polročné práce 

 vernisáž, preberanie ocenení, Textilná tvorba 2017, Múzeum mincí a medailí v Kremnici, účasť žiačok 1. a 2. 
ročníka organizovala Ing.  Priesolová, Mgr. art. Ševčíková 

 

január  2018 

 inštalácia polročných prác  

 návšteva Fullovej galérie,  Viac Fullu ( do skla), 1. 2. ročník 

 Reštaurácia Mladosť, Liptovský Mikuláš, vystavené práce odborov TVY, ODI, SKT, FDI, UMA, výber prác a 
inštalácia Mgr. art. Ševčíková, Mgr. Némethová  

 
február 2018 

 Junior Design Fest 2018, Bratislava, príprav prác, fotografovanie, prihlášky, Mgr. art. Ševčíková 

 Reinštalácia výstavy Vlnenie, ÚĽUV Košice 
 

marec – apríl 2018 

 príprava koncoročných prác 

 talentové skúšky, príprava,  hodnotenie 

 Slávnostné vyhlasovanie cien Junior Design Fest 2018, Galéria Umelka Bratislava, vystavené práce  

 Art MIXTURE, výstava z tvorby pedagógov ŠÚV,  Synagóga Ružomberok 
 
 

máj 2018 

 exkurzia pre textilné odbory – Levoča – Pôvaby dávnej doby, Spišský Štvrtok, Strážky, organizovala  
      Mgr. art. Ševčíková, Mgr.  Micanová, Ing. Priesolová 

 výstava maturitných prác, Synagóga Ružomberok    

 plenér 1. ročník 

 Premeny tradičného textilu – seminár –  Námestovo, účasť v rámci plenéru,  Mgr. art. Ševčíková 
 

jún 2018 

 inštalácia, hodnotenie  koncoročných prác 

 Deň otvorených dverí 

 Dnes tovariš zajtra majster, Múzeum slovenskej dediny, SNM Martin, ukážky tradičnej výroby,  Ing. Priesolová 
a žiačky 2. ročníka 

 Kruhy na vode 2018, prihlásenie prác do 10. ročníka medzinárodnej súťaže dizajnu orientovaného na remeslo, 

ÚĽUV Bratislava 

 úlohy spojené s prípravou výstavy Dotyky s kultúrou, Vlákno /SNM Martin/ 

 koncoročné vyhodnotenie výsledkov    
                                        
Zhodnotenie: 
Na jednotlivých úlohách sa podieľali  členovia oddelenia podľa potreby. 

Na TEXTILNEJ TVORBE 2017 – celoslovenskej súťažnej výstave neprofesionálnej tvorby v kategórii  Úžitkové 

predmety získala 1. miesto kolekcia Obalov na tablet od Natálie Lackovej, Kornélie Labudovej a Miroslavy Stašákovej 
Žiaci navštevujú a zúčastňujú sa vernisáží a kultúrnych akcií podľa aktuálnej ponuky hlavne v Galérii Ľudovíta Fullu 
v Ružomberku a na akciách súvisiacich s prezentáciou školy, napr. príprava vernisáže maturitných prác v Synagoge,  

ukážky tradičnej výroby v Múzeu slovenskej dediny, SNM Martin. 
Práce odboru boli tento školský rok prezentované hlavne v Berlíne, Bratislave, Košiciach, Kremnici, Liptovskom 
Mikuláši, Martine, Ružomberku. 

Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková                             
vedúca oddelenia TVY 
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ODDELENIE PROPAGAČNÉH O VÝTVARNÍCTVA A  PRODUKTOVEJ TVORBY 

 
september  2017 

 príprava výstavy Papierový sen ( tvorba propagačných materiálov) 

 zabezpečenie audio- vizuálnej techniky na slávnostné otvorenie školského roka 

 návrh a výroba scénografie pre CSS Trojlístok Ružomberok 
 
október  2017        

 zabezpečovanie materiálu na výtvarnú činnosť / lepenka, papier, palety 

 propagácia školy na burze v Námestove a Trstenej 

 realizácia výstavy Papierový sen v Ružomberskej synagóge 
 
 november  2017  

 príprava a realizácia módnej prehliadky v Ružomberskej synagóge 

 príprava scénografie pre stužkovú slávnosť 
 
december  2017  

 organizácia prednášky o 3D modelovaní ( Rhinoceros) 

 príprava tlačovej správy o spolupráci s firmou Makita - Dolmar 
   
január  2018         

 príprava a inštalácia ročníkových prác 

 prezentácia produktov pre firmu Makita - Dolmar 
 
február  2018         

 organizácia prednášky o audio-vizuálnych efektoch 

 návšteva výstavy v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity 
 
marec 2018            

 výber prác na výstavu Junior design fest 2018 Brastislava 

 zabezpečenie materiálov pre potreby odboru ( plastové dosky, lepidlá ) 
 
apríl 2018             

 zabezpečenie organizácie výstavy Junior design fest 2018 Bratislava 

 zabezpečenie organizácie výstavy pedagógov (synagóga Ružomberok) 
 
máj 2018               

 organizácia maturitných skúšok a výstava prác vo vestibule školy 

 príprava a realizácia projektu pre CSC Trojlístok Ružomberok (maľba na stenu ) 

 vytvorenie požiadaviek materiálno- technického zabezpečenia odborov PRV a PRT 
                       
jún 2018                

 organizácia absolventských skúšok a výstava prác v školskej galérií 

 prezentácia produktov pre Mondi SCP Ružomberok 

 príprava letných výtvarných aktivít ( výber študentov ) 

 zabezpečenie audio- vizuálnej techniky na slávnostné ukončenie školského roka    
 

Mgr. Vladimír Lofaj 

vedúci oddelenia PRV a PRT 

 
        

ODDELEN IE  TVORBY HRAČIEK A  DEKORATÍVNYCH PREDME TOV:  

 predstavenie novej kolegyne Martiny Labdovej študentom 

 začiatkom školského roka sme zreorganizovali depozit so študentskými prácami 
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 spoločne so študentmi sme dokončovali sochy DREVULIAKOV pre Račkovu dolinu 

 sponzorsky získané drevo sme pripravili na sušenie a uložili do skladu 

 v januári sa v priestoroch školy konali Dni otvorených dverí, počas ktorých si mohli návštevníci prezrieť polročné 
práce aj študentov THR 

 formou exkurzie sme sa zúčastnili vernisáže prestížnej súťaže ETUDY Z DREVA. Na súťaži získal náš študent 
Timotej Kramár ocenenie - 3. miesto 

 študenti vystavovali svoje práce na kolektívnych výstavách vo Zvolene, Krupine, Bratislave 

 Dominika Janovcová získala za plstenné šiltovky - 2.miesto v kategórii Úžitkové predmety na súťaži TEXTILNÁ 
TVORBA 2017 

 počas povinnej praxe sme realizovali model funkčného mlynu pre obec Mengusovce 

 študenti tretieho ročníka vystavili svoje klauzúrne práce na výstave v našej školskej galérii ŠÚV-X 

 realizáciu PČOZ MS všetci študenti THR úspešne absolvovali 

 realizáciu TČOZ MS všetci študenti THR úspešne absolvovali 

 archivácia študentských a maturitných prác v depozite odboru 

 archivácia študentských a maturitných prác v digitálnej forme 

 tradične koncom školského roka sme zorganizovali HRAČKÁRSKY GULÁŠ 

 v posledný víkend školského roku, po odovzdaní vysvedčenia, sme prezentovali našu školu a odbor THR na 
folklórnom festivale Východná 2018 

 zúčastnili sme sa s kolekciou študentských prác na medzinárodnej súťažnej výstave KRUHY NA VODE 2018 
 

VÝSLEDKY 
 

 úspešné umiestnenie v súťaži ETUDY Z DREVA: Na súťaži získal náš študent Timotej Kramár ocenenie - 3.miesto 

 úspešné umiestnenie v súťaži TEXTILNÁ TVORBA 2017: naša študentka Dominika Janovcová získala za plstené 
šiltovky - 2. miesto v kategórii Úžitkové predmety  

 publikovanie článku v odbornom časopise RUD 2/2018 

 
Mgr. art. M. Hanula 
vedúci oddelenia THR 

 

ODDELENIE FOTOGRAFICKÉHO  D IZAJNU:  

Členovia: Mgr. Jozef Martiška, Mgr. Martin Môcik, Mgr. Peter Šugár 

september  2017 

 Príprava a tlač plagátov projekt TOK tlačiareň Kubík, Námestovo /Môcik/ 

 Príprava a tlač katalógu projekt TOK tlačiareň Tesfo, Ružomberok /Môcik/ 
 
október  2017 

 Výstava Papierový sen príprava projektu a kurátor výstavy /Šugár / 

 Výstava Papierový sen inštalácia /Šugár, Môcik/ 

 účasť na burze povolaní Námestovo /Môcik/ 

 prezentácia VŠVU na FDI ŠUVRK /absolventky FDI Obšitošová, Brčáková/ 
 
november  2017 

 Exkurzia Mesiac fotografie, Bratislava /Šugár/ 

 Príprava videoprojekcie pri príležitosti Dňa boja za demokraciu, KDAH Ružomberok /Môcik/ 

 prezentácia univerzity Tomáše Bati, Zlín na FDI ŠUVRK /absolventka FDI Kmeťová/  
 
december  2017 

 Workshop Vlákno Slovenské národné múzeum v Martine /Martiška, Šugár/ 
 
január  2018 
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 Exkurzia Fotolab FUJI, Liptovský Mikuláš /Môcik/ 
 
február  2018 

 projekt Umenie ako prostriedok k sociálnym kompetenciám koordinátor Peter Turoň, Liptovské kultúrne stredisko 
/Martiška/ 

 Marec 

 príprava súťažnej prehliadky videoprezentácií a divadla Dramatizácie spolupráca s pedag. predmetu Slovenský 
jazyk a lit./Môcik/ 

 Súťaž Junior design príprava prác /Môcik/ 
 
apríl  2018 

 Exkurzia SNG Zvolen /Šugár/ 

 Prednáška Digitalizačná a reštaurátorská technika v SNG, Zvolen /Šugár/ 

 Výstava /účasť/ Výber z tvorby pedagógov /Môcik/ 
 
máj  2018 

 inštalácia výstavy Najlepšie maturitné práce Synagóga KDAH Ružomberok /Martiška, Môcik/ 
 
jún  2018 

 Preberanie ocenení AMFO 2018 Úrad Žilinského samosprávneho kraja 
 
 Priebežne  

 fotografovanie prác študentov a pedagógov školy /Martiška/ 
 
Ocenenia: 
AMFO 2018 Liptovský Mikuláš  
II. skupina (autori do 21 rokov) 
 
FAREBNÁ FOTOGRAFIA 
 
1. cena za sériu fotografií – Tomáš Dunaj: ZEM ĽUDÍ I., II., III., IV.,  

2. cena za sériu fotografií – Lucia Čierňanová: VIKTORIA I., II., III., IV.,  

3.cena za fotografiu – Michaela Herichová: Balerina II. 

 
Čestné uznanie: 
Paulina Kubišová: NOVÝ ZAČIATOK 
Dagmar Valková: SVET KNIHY I., 
 
ČIERNO-BIELA FOTOGRAFIA 
1. cena za sériu fotografií – Dominika Zacharová: Reflexy I., III., IV.,  

2. cena za sériu fotografií – Adriana Pánčiová: PERFORMANCE I., IV., V., 

3.cena za fotografiu – Klaudia Purdiaková: PARAGLIDING 

 Mgr. Martin Môcik 
vedúci oddelenia FDI 

   

 

ODDELENIE F IGURÁLNEHO KR ESLENIA:  

 
september – október 2017 

 Zahájenie školského roka 

 Odsúhlasenie plánu práce na školský rok 2017/2018 

 Tematické plány 
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 Krúžky figurálneho kreslenia – viedli PeaDr. Mirjanská, Mgr. Paušlyová 

 Inventár odborných učební, jeho údržba (stojany, praktikáble, steny, pomôcky) 

 Odstránenie nedostatkov v odborných učebniach 

 Stále sa nám nepodarilo zakúpiť kvalitnú ženskú bustu  
 
november – december 2017 

 Konzultácie so žiakmi štvrtých ročníkov – príprava na VŠ 

 Snaha o zlepšenie úrovne prác – motiváciou, potrebou, uplatnením kresby a kresba ako vstupná brána do ďalšieho 
kola na skúškach VŠ výtvarného smeru  

 
január – február 2018 

 Deň otvorených dverí 

 Zakúpenie 6 stojanov do kresliarne 401, vybavovali Mgr.art. Ševčíková, Mgr. Paušlyová 
 

marec – apríl 2018 

 Príprava koncoročných prác 
 
máj – jún 2018 

 Deň otvorených dverí 

 Úväzky na budúci školský rok 

 Kontrola a potrebné opravy stojanov v učebniach 

 Zhodnotenie a uzatvorenie školského roka 
 

Na jednotlivých úlohách celoročného plánu sa podieľali všetci členovia oddelenia podľa potreby.  
 

Mgr.art. A. Ševčíková Marčeková 
vedúca oddelenia FIK 

 

 
 
 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2017/2018 

 
Projekt  

/ 
Grant 

Názov projektu 
/ grantu 

Stručná 
charakteristika 

projektu / grantu 

Akcept./ 
Neakcept. 

Termín 
začiatku 

realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinanc
ovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

        

        

        

        

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R
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o

n
d

y 

E
U
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Škola je zapojená do nasledujúcich celoslovenských projektov:  

NÚCEM: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 
ŠIOV: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
MŠVVaŠ SR: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 
 

 
 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
V dňoch 01. 12. 2017 – 06. 12. 2017 bola vykonaná tematická inšpekcia: Identifikácia faktorov 
ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej odbornej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti. 
Výsledok inšpekcie je uvádzaný v prílohe č. 2. 
 

 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

IN
É

 
Nadácia EPH 
 

Podpora účasti na 
výstave 
v Slovenskom 
inštitúte v Berlíne 

akceptovaný júl 2017 október 2017 3 200 € 600 600 

Fond na podporu 
umenia 

Knihy do školskej 
odbornej knižnice 

akceptovaný júl 2018 november 
2018 

1 150 € 150 0 

Nadácia KIA revitalizácia 
športového areálu 

akceptovaný jún 2018 september 
2018 

1 992,74 € 0 0 

Kapacita školy 
k 01.09.2017 

290 Skutočný počet 
žiakov: 

259 Naplnenosť 
školy (%): 

89,31 % 

  

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m 3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom 2  26 341  m 3  /  

  6424 m2 

Priestory budovy školy 

 Učebne 46 46 17 122  m 3 

4176 m2 
 

Z 
toho 

Kmeňové 0 0                      X  

Jazykové 0 0                      X  

Odborné 41 41                      X  

IKT 5 5                      X  

Laboratória 0 0                      X  
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Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 

 
 

B) športoviská 

Šatne                                  
(Áno/Nie) 

áno  1 250  m 3 

347  m 2 

 

Sú v priestoroch chodieb 
prízemia a medziposchodia 

Dielne                                 
(Áno/Nie) 

áno  2 349  m 3 

522  m 2 
 

Školský internát               
(Áno/Nie) 

nie    

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

nie    

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

nie    

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

áno  4608 m 3 

418 m 2 
 

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

chata  627  m 3 

179  m 2 

 

Je v ponuke pre ŽSK na predaj 
ako prebytočný majetok od roku 
2010. 

T
ec

h
n

ik
a 

PC                             
(ks) 

95                       X 60 PC je v PC učebniach,  
12 v kabinetoch, 6 v kanceláriách, 
8 v multimediálnej knižnici, 
ostané sú v odborných učebniach  
a učebniach praxe. (uvádzané sú 
PC aj notebooky) 

Dataprojektory         
(ks) 

5                       X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

3                       X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade 

nevyhovujúceho  popísať 
závady) 

Posledná 
rekonštrukci

a (dátum) 

Telocvičňa  áno 32x18m parkety vyhovujúci   

Telocvičňa  - - - -   

Ihrisko  nie - - -   

Ihrisko – trávnatá plocha  áno 100x30m tráva vyhovujúci Slúži aj pre OA a Spoj. 
školu 

 

Viacúčelové ihrisko nie - - -   

Atletický ovál nie - - -   

Atletická rovinka  áno 100x5m antuka vyhovujúci 4 dráhy jún 2018 
z projektu KIA 

Atletické doskočisko áno - piesok vyhovujúci   

Vrhačský sektor nie - - -   

Hokejové ihrisko nie - - -   

Posilňovňa nie - - -   

Tenisové kurty nie - - -   

Plaváreň nie - - -   

Sauna nie - - -   

Pohybové štúdio nie - - -   

Gymnastická telocvičňa nie - - -   

Floorbalové ihrisko nie - - -   

Iné (uviesť)  - - -   

       

Šatne 3 - vyhovujúce 
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Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)   
 

C) školský internát 
Škola nevlastní školský internát. 

 
D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
Škola nevlastní školskú jedáleň, ani výdajnú školskú jedáleň.. 

 
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
Cieľ pre rok 2017/2018: 

 Vypracovať Školský vzdelávací program pre nový študijný odbor 8299 M dizajn interiéru. 
Školský vzdelávací program pre študijný odbor 8299 M dizajn interiéru bol vypracovaný a vyučuje sa podľa neho 
od 1. 9. 2018. 

 Spolupráca s Občianskym združením pri ŠÚV Ružomberok pri predkladaní projektov na podporu 
technického zabezpečenia vyučovania a akcií školy. 
Občianske združenie pri ŠÚV Ružomberok sa finančne spolupodieľalo na projektoch podávaných školou – Nadácia 
EPH – výstava Berlín, pre žiakov ŠÚV Ružomberok zaistilo finančne účasť na súťaži Oděv a textil v Liberci.  

 

Definícia cieľa pre školský rok 2018/2019: 

 Zabezpečiť prechod na nový druh školy: Škola umeleckého priemyslu 

 Upraviť následne školské vzdelávacie programy pre všetky študijné odbory 

 Spolupráca s Občianskym združením pri ŠÚV Ružomberok pri predkladaní projektov na podporu 
technického zabezpečenia vyučovania a akcií školy 

 
20. SWOT ANALÝZA 

 
Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Individuálny prístup vo vzdelávaní výtvarne talentovaných 
študentov. 

Priemerné výsledky študentov pri štúdiu cudzích jazykov 
a z toho vyplývajúce problémy pri MS.   

Demokratický, až kolegiálny a obojstranne inšpiratívny vzťah 
učiteľ – študent. 

Občas nedôsledné výchovné pôsobenie vyučujúcich na 
študentov. 

Vedenie študenta k samostatnej tvorivej činnosti 
a schopnosti prezentovať sa na verejnosti (výstavy, scénické 
stvárnenie rôznych podujatí,......). 

Obmedzený trh práce na Slovensku pre absolventov školy.  

Stopercentná kvalifikovanosť vyučujúcich. - 

Inšpiratívne pôsobenie výtvarnej tvorby vyučujúcich na 
študentov. 

- 

Zapojenie školy do rôznych aktivít a projektov. - 

Príležitosti: Riziká: 

Zapojenie študentov do činnosti umeleckej verejnosti 
v regióne a na Slovensku. Každá účasť na podujatí 
propaguje školu. 

Otváranie výtvarných študijných odborov na iných typoch 
stredných škôl – menšia možnosť výberu talentov. 

Nadregionálna pôsobnosť školy s atraktívnymi študijnými 
odbormi. 

Príprava absolventa do prostredia, ktoré naša spoločnosť 
nedostatočne oceňuje a hodnotí. 

Uplatnenie absolventov v oblasti malého  podnikania (dielne, 
štúdiá, prevádzky...). 

Módne trendy negatívne ovplyvňujú záujem o niektoré 
študijné odbory. 

Zapájanie študentov do medzinárodných umeleckých súťaží. Klesajúca demografická krivka 

 Málo vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ  

 Zmena legislatívy v priebehu školského roka, ktorá 

Hygienické zariadenia 6 - sprchy 
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ovplyvňuje počet prijímaných žiakov do 1. ročníka študijných 
odborov s maturitou – študijné odbory so žiakmi nad rámec 

potrieb trhu práce k 31. januáru príslušného roka. 

 Nasýtenie pracovného trhu absolventmi niektorých úzko 
špecializovaných výtvarných odborov. 

 
 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

 Viesť kultúru školy tak, aby vznikali podmienky pre vnútorný rozvoj silných stránok školy. 

 Otvorene na stretnutiach pedagógov, poradných orgánov riaditeľky a Rady školy riešiť priebežne slabé stránky, 
ktoré vieme ovplyvniť. 

 Na študentov výchovne pôsobiť v duchu vzájomnej tolerancie a rešpektovania osobnosti, názoru a iných odlišností.  

 Využívať všetky ponúkajúce sa príležitosti na propagáciu a zviditeľňovanie práce v škole a úspechov školy. 

 Dôsledným plánovaním rozvoja školy a ponuky študijných odborov  minimalizovať riziká.  

 Vyhľadávať možnosti financovania vzdelávania prostredníctvom malých projektov, ktoré vypisujú rôzne nadácie, 
banky a iné organizácie. 

 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných 

a učebných odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestna

ných 
žiakov 

počet žiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorý 

vyštudovali 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov                

k 15. 09. 2017* 

1 8222 M  úžitková maľba 6 3 3 3 0 

2 8240 M  tvorba hračiek 
a dekoratívnych predmetov 

9 5 4 4 0 

3 8260 M  propagačné výtvarníctvo 10 5 5 5 0 

4 8261 M  propagačná grafika 9 7 2 2 0 

5 8298 M  odevný dizajn 7 4 3 3 0 

6 8297 M  fotografický dizajn 4 3 1 1 0 

7 8283 M reklamná tvorba 5 3 1 1 0 

Spolu: 50     *30 19* 19* 1 

   
* Nie všetci absolventi dajú vedieť, že boli prijatí na ďalšie štúdium, nie všetci dajú vedieť, že sa zamestnali. Z toho 

dôvodu uvádzané čísla nie sú presné, iba orientačné o tých absolventoch, o ktorých vieme. Nie je to ich zákonná 
povinnosť. 

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
Vzhľadom na individuálny prístup ku talentovaným študentom, legislatíva stanovuje vyučovanie odborných výtvarných 
predmetov v málopočetných skupinách. Niektorý vzdelávací program v ročníku tvorí práve iba takáto skupina, a tak je 
trieda tvorená často dvomi, tromi, ba až štyrmi rôznymi skupinami. Všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú 
spoločne, ale na odborné predmety sa na každú hodinu trieda delí na príslušný počet skupín. Výtvarné predmety 
(výtvarná príprava, navrhovanie, prax, figurálne kreslenie a ďalšie) sú dotované  3 – 7 vyučovacími hodinami týždenne, 
ktoré je možné spájať do blokov. Skoro polovica študentov býva v domove mládeže, mnohí študenti denne dochádzajú 
z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia (až z Martina, Dolného Kubína, Liptovského Hrádku a k nim priľahlých obcí).  
Vytvorenie rozvrhu hodín je vzhľadom na uvedené skutočnosti dosť náročná záležitosť a je potrebné nájsť kompromis 
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pre čo najoptimálnejšie zaťaženie študenta na vyučovaní. V rozvrhu hodín sa často stane, že niektorá skupina triedy 
sa hodinu nevyučuje, ostatné skupiny áno. 

 Vyučovanie sa realizuje spravidla od 7.10 do 14.35 hod. Po 1. a 2. vyučovacej hodine je 5 minútová prestávka, 
po 3. hodine  20 minútová, po 4. a 5. vyučovacej hodine je 10 minútová prestávka, po 6. vyučovacej hodine je 
30 minútová obedná prestávka.  Od 7. vyučovacej hodiny sú prestávky iba 5 minútové.  

 S  ohľadom na dochádzajúcich študentov (spoje) sa vyhýbame popoludňajšiemu a večernému vyučovaniu.  

 Bloky predmetov sa vyučujú bez ohľadu na zvonenie nepretržite, pričom študent si môže s vedomím 
vyučujúceho spraviť prestávku v tvorbe, kedy uzná za vhodné, alebo potrebuje. Skracuje sa tým čas vyučovania 
o dobu prestávok. 

 V škole si študenti i pracovníci môžu kúpiť počas celého dňa vhodný nápoj alebo desiatu z automatu. Bufet pre 
nerentabilitu prevádzky bol zo strany prevádzkovateľa zrušený. 

 

 
23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

 
Záujmová činnosť: 

 prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2010/2011: 

Zaradenie Názov krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Literárny klub 18 Ing. M. Chovan 

Čitateľský klub 15 Mgr. Zuzana Mydlová 

Práca v knižnici 16 Mgr. Emília Majtenyiová 

Technické 
Sieťotlač 10 Ing. Mária Priesolová 

Modelovanie strihov 14 Ing. Jana Krevová 

Umelecké 

Divadelný 9 Mgr. Andrea Némethová 

Modelky 12 Mgr. Andrea Némethová, 

Modelky plus 12  Mgr. art. Slavomíra Vlasová 

Figurálne kreslenie – príprava na VŠ 29 Mgr. Andrea Mirjanská 

Anatomická kresba 17 Mgr. Marianna Paušlyová 

Mandala 10 Mgr. Oľga Hrabušová 

Recycled 11 Mgr. art. Slavomíra Vlasová 

Fotokomora 12 Mgr. Peter Šugár,  

Fotoateliér, fotokomora 11 Mgr. Martin Môcik 

Športové 

Turisticko-poznávací 10 Mgr. Nadežda Čavojcová 

 6 Mgr. Nadežda Čavojcová 

Loptové hry – volejbal, basketbal 19 Mgr. Renáta Juríková 

Aerobic a jóga 32 Mgr. Renáta Juríková 

Futbal + floorball 8 Mgr. Peter Šugár,  
Mgr. Martin Môcik 

Iné Krúžok šitia 1 15 Ing. Simona Schlosserová 

Krúžok šitia 2 23 p. Ľudmila Hatiarová 

 
 

 

 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží  

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo 
AMFO – skupina do 21 rokov 

Kategória Farebná fotografia 

 

Kategória Čiernobiela fotografia 

 

Tomáš Dunaj 
Lucia Čierňavová 
Michaela Herichová 

 
 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
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Dominika Zacharová 
Adriana Pánčiová 
Klaudia Purdiaková 

 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 

 
 
 
 
Celoslovenské 
kolo  
 

Textilná tvorba  
 kategória „Šperk a odevný doplnok“ 
kategória „Úžitkové predmety“ 

 
Kristína Šmeringajová 
Kolektív žiačok textilné 
výtvarníctvo 
Dominika Janovcová 

 
2.miesto 
 
1.miesto 
2.miesto 

Etudy z dreva Timotej Kramár 3.miesto 

Ružomberská Trojruža – literárno výtvarná 
súťaž 

Alžbeta Gužíková 
Katarína Kureková 
Lea Diana Iskrová 

1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 

Medzinárodné 
kolo 
 

Fashion games – Praha, ČR Margaréta Uskobová 1.miesto 

Oděv a textil – Liberec, ČR Kolektív 2. ročníka 2.miesto 

Junior Design fest 2018 - Bratislava Kolektív II.P Čestné uznanie 

 
 

 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží  

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   

   

 
 
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 

Škola nemá žiadne súčasti. 

 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2017/2018  je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
 
Dátum:   17. 10.  2018 
 
Podpis:  RNDr. Danica Školníková 
      riaditeľka školy 
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