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Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 
 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  JEJ 

VÝSLEDKOCH  A PODMIENKACH  ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ  ZA ŠKOLSKÝ ROK  2013/2014 
 

1/  Správa vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  zo dňa 

11. januára 2006, Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R zo dňa  

25. mája 2006 a obsahuje:  
 

 

a/ základné identifikačné údaje o škole 
1. názov:    Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica  

2. sídlo:     Lichardova č. 1,  909 01 Skalica 

3. telefónne čísla  0346644401   -  vrátnica 

0346644544   -  riaditeľňa + fax 

0911366699   -  mobil 

4. elektronická adresa  e-mail     -  riaditel@szsskalica.sk 

internetová adresa -   www.szsskalica.edu.sk 

5. údaje o zriaďovateľovi: Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 

6. vedenie školy:  riaditeľka:    PhDr.  Emília  Potúčková 

zástupkyňa:  Mgr. Ľudmila Bábiková 

zástupkyňa pre praktické vyučovanie  

a odborné     vzdelávanie:  Mgr. Alena Kučerová 

 

7. a/ rada  školy:             predseda:      Mgr. Mária Valová 

členovia: Ing. Stanislav Chovanec 

Ing. Jozef Hazlinger 

PaedDr. Viera Suchánová 

       Bc. Ľubica Nováková 

Kristína Vajarská  

Jana Zborilová 

       Dagmar Ivanová 

Ing Ľuboslava Lašáková 

PhDr. Ivata Repáňová 

       Anna Palenčiarová   

     b/ rodičovská rada            predseda: Dagmar Ivanová 

             členovia: Jana Chovanová 

Emília Mikušová 

Mária Miháliková 

Júlia Ďurská 

Martina Komárková 

Zuzana Šefčovičová   

 

mailto:riaditel@szsskalica.sk
http://www.szsskalica.edu.sk/
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b/ údaje o počte žiakov  

 

počet žiakov denného štúdia 124 z toho 5 integrovaných 

počet žiakov  večer. štúdia  143 

spolu     267 

počet ubytovaných v ŠI  35 

Viď. príloha 1   

 

c/ Týka sa ZŠ. 

 

d/ Prijímacie konanie 
 

Pre školský rok 2013/2014 bolo prijímacie konanie vykonané podľa pokynov MŠ SR 

v dvoch kolách a v štyroch termínoch. 

Plán výkonov bol určený TTSK odborom školstva a telesnej kultúry na 56  

uchádzačov pre 2 triedy denného štúdia v odbore  5356 M – zdravotnícky asistent (ZA) a 25 

uchádzačov na denný študijný odbor 5370 M masér. 

Kritériá pre prijímacie konanie pre odbor zdravotnícky asistent boli schválené 

pedagogickou radou 1. marca 2013 a uverejnené na web stránke školy. 

Riadne doručených a zaevidovaných prihlášok na denné štúdium ZA bolo 31. Trom 

uchádzačom sme poslali rozhodnutie o neprijatí, nakoľko nespĺňali kritéria prijímacieho 

konania.  Pozvánku na písomné skúšky sme poslali  28 uchádzačom, ktorí sa na ne dostavili 

a úspešne ich vykonali. Rozhodnutia o prijatí sme poslali 28  uchádzačom.  Zapísať sa prišlo  

22 uchádzačov, ktorí na štúdium nastúpili.   Voľné miesta sme nahlásili na školské výpočtové 

stredisko. 

Kritériá pre prijímacie konanie pre odbor masér boli schválené pedagogickou radou 

11. januára 2013 a uverejnené na web stránke školy. 
V odbore masér uchádzači robili talentové skúšky. Riadne doručených a zaevidovaných 

prihlášok na denné štúdium masér bolo 11. Talentové skúšky vykonali všetci uchádzači a boli 

pozvaní na písomné skúšky, ktoré úspešne vykonali a boli prijatí. Zapísať sa prišlo 9 

uchádzačov, ktorí na  na štúdium nastúpil.  

Na večerné  štúdium sa prihlásilo 39 uchádzačov na dvojročné štúdium zdravotnícky 

asistent, z toho prijatých bolo 33 uchádzačov, 28 uchádzačov na trojročné štúdium 

zdravotnícky asistent, ktorí všetci na štúdium nastúpili, 24 uchádzačov na jednoročné 

večerné štúdium sanitár, ktorí všetci na štúdium nastúpili a 13 uchádzačov na dvojročné 

večerné štúdium sanitár, ktorí všetci na štúdium nastúpili. Všetci boli prijatí,  keďže spĺňali 

podmienky prijatia na daný typ štúdia a plán výkonov sme neprekročili. Na večerné štúdium 

bolo spolu prijatých 98 uchádzačov. 

 

e/ hodnotenie a klasifikácia 
 

Výchovno-vzdelávacie výsledky – viď. príloha č. 2   
 

V prvom ročníku neprospel 1 žiak – z jedného predmetu MAT. V auguste úspešne vykonal 

opravnú skúšku. 

 

Správanie:  
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1 žiak dostal zníženú známku zo správania druhého stupňa 

2 žiaci dostali pokarhanie riaditeľkou školy,   

5 žiakov dostalo pochvalu a knižnú odmenu za  reprezentáciu školy 

 

V druhom ročníku neprospela 1 žiačka z ANJ a 1 žiačka z PAT. V auguste úspešne vykonali 

opravnú skúšku. 

 

Správanie: 

1 žiak dostal zníženú známku zo správania tretieho stupňa 

8 žiakov dostalo pochvalu a knižnú odmenu za  reprezentáciu školy 

 

V treťom ročníku neprospeli 4  žiaci z ANJ a 1 žiak z ANJ a ZKC. V auguste úspešne 

vykonali opravnú skúšku. 

 

Správanie:    

Zníženú známku zo správania nemal nikto. 

9 žiakov dostalo pochvalu a knižnú odmenu za mimoškolskú  aktivitu a reprezentáciu školy. 

 

V štvrtom ročníku 3 žiaci neprospeli zo ZOA a 3 žiaci zo SOS Požiadali riaditeľstvo 

o opravnú skúšku, ktorú v auguste úspešne vykonali. 

 

Správanie:   

Zníženú známku zo správania nemal nikto. 

4 žiaci dostali pochvalu a knižnú odmenu za reprezentáciu školy 

2 žiačky  boli prijatí u primátora mesta za vynikajúce študijné výsledky. 

 

K maturitnej skúške pristúpilo v riadnom májovom termíne 24 žiakov denného štúdia 

a 42 žiakov večerného štúdia.  

Maturitnú skúšku  neurobili v riadnom termíne v dennom štúdiu 13 žiakov z jedného 

predmetu, alebo písomnej časti. Požiadali o opravnú skúšku v  mimoriadnom septembrovom 

termíne.  

Výsledky praktických maturitných skúšok s priemerom 1,63 preukázali, že absolventi 

sú dobre pripravení do praxe. 

 

Záverečné skúšky v odbore sanitár  konalo 18 žiakov večerného štúdia a môžeme 

skonštatovať, že všetci ich zvládli veľmi úspešne.  

 

Maturitné a záverečné skúšky prebehli vo veľmi priaznivej, pokojnej a tvorivej 

atmosfére bez akýchkoľvek organizačných nedostatkov zo strany školy i napriek tomu, že ich 

príprava si vyžiadala veľa času a bola náročná. 

 

f/  študijné odbory 
 

53 56 M (5356 6)  zdravotnícky asistent 
Úplné stredné odborné vzdelanie  (ukončené maturitnou skúškou) 

a) denné štvorročné štúdium   

b) večerné trojročné nadstavbové štúdium(5356 L) 

c) večerné dvojročné štúdium  (5356 N)   

 

1. ročník: 
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a) denné štvorročné štúdium  

b) večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

c) večerné trojročné nadstavbové štúdium 

  

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod 

číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1.septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 5356 M zdravotnícky asistent schválila 

riaditeľka školy zo dňa 28. 8. 2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 začínajúc 1. ročníkom 

(učebné plány: 621502-ZA-4-2013 pre denné štúdium; 621502-ZA-2-več-2013 pre dvojročné 

večerné štúdium; 621202-ZA-3-več-2013 pre trojročné večerné štúdium). 

 

2. ročník: 

a) denné štvorročné štúdium  

b) večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

 

Štátny vzdelávací program schválilo MZ pod č. 20743-1/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008  

s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky asistent schválila 

riaditeľka školy pod č.61502-66-4/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s účinnosťou od 1. septembra  

2010 začínajúc 1. ročníkom a podľa uč. plánu č. 621502-66-2/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s 

účinnosťou od 1. septembra  2010 začínajúc 1. ročníkom pre večerné trojročné nadstavbové 

štúdium 

 

3. ročník: 

a) denné štvorročné  štúdium  

b) večerné trojročné nadstavbové štúdium 

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva  pod číslom 20743-1/2008-

OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

          

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky asistent schválila 

riaditeľka školy pod č.61502-66-4/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s účinnosťou od 1. septembra  

2010 začínajúc 1. ročníkom a podľa uč. plánu č. 621502-66-3/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s 

účinnosťou od 1. septembra  2010 začínajúc 1. ročníkom pre večerné trojročné nadstavbové 

štúdium. 

 

4. ročník: 

a) denné štvorročné  štúdium 

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva  pod číslom 20743-1/2008-

OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky asistent schválila 

riaditeľka školy pod č.523802-66-4/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s účinnosťou od 1. septembra  

2010 začínajúc 1. ročníkom. 
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5370 M masér: 

Úplné stredné odborné vzdelanie  (ukončené maturitnou skúškou) 

a) denné 4 - ročné štúdium  

b) denné 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium (5370 N) 

 

1.ročník: 

a) denné 4 - ročné štúdium s maturitou  

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod 

číslom Z34982-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 5370 M masér schválila riaditeľka školy 

zo dňa 28. 8. 2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 začínajúc 1. ročníkom (učebný plán 

621502-MAS-4-2013 pre denné štúdium).  

  

2.ročník: 

a) denné 4 - ročné štúdium  

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva  pod číslom 20806-1/2008-

OZDV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ, Lichardova 1,  Skalica pre odbor 5370 6 masér schválený 

riaditeľkou školy zo dňa 28. 8. 2012 s účinnosťou od 1. septembra  2012 začínajúc 1. 

ročníkom. 

  

5371 H sanitár: 
Stredné odborné vzdelanie (ukončené záverečnou skúškou) 

a) večerné  dvojročné  štúdium                             

b) večerné jednoročné  štúdium                            

 

                                  

1. ročník: 

a) večerné  jednoročné   štúdium  

                                

Štátny vzdelávací program Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 

Z35013-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 5371 H sanitár schválila riaditeľka školy 

pod  dňa 28. 8. 2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 začínajúc 1. ročníkom (učebný plán 

6215502-SAN-1-več-2013). 

 

1. ročník:  

a) večerné dvojročné štúdium  

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom 20881-

1/2008-OZdV zo dňa 27.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc prvým 

ročníkom.  
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Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 5371 3 sanitár schválila riaditeľka školy 

pod č.523802-13-1/2009 zo dňa 28. 8. 2009 s účinnosťou od 1. septembra  2009 začínajúc 1. 

ročníkom. 

 

 

 

 

g/  prehľad zamestnancov školy:   

celkom:      47  z toho: 

 

a) učitelia: 27  

b) vychovávateľky: 3 z toho pomocná vychovávateľka 1 

c) THP: 5 

d) stravovacia  prevádzka: 6 

e) prevádzkoví  pracovníci: 6  

f) dohoda o pracovnej činnosti: 2 učitelia 

g) čerpanie RD: 2 učiteľky 

h) dohoda o pracovnej činnosti: 2 vedúci krúžkov 

i) Kvalifikovanosť vyučujúcich  a výučba jednotlivých predmetov: viď.  príloha  č. 3 

 

h/ ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
Zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov sa uskutočňovalo  účasťou na 

seminároch,  školeniach a prednáškach organizovaných MPC Bratislava, RP MPC Trnava, 

 našimi nadriadenými organizáciami a inými vzdelávacími inštitúciami. 

 

V školskom roku 2013/14 pedagogickí zamestnanci absolvovali nasledovné 

vzdelávanie: 

 

Typ vzdelania        počet ped. zamestnancov 

Adaptačné vzdelávanie       1 

Doplňujúce pedagogické štúdium      2   

I. atestácia         2 

Predatestačné vzdelávanie a príprava     1 

Finančná gramotnosť do škôl (aktualizačné)     10 

Rozvoj dig. kompetencií v el. komunikácii (aktualizačné)   8 

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese (aktualizačné)   6 

Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese (aktualizačné) 4 

Sociálny dialóg – rodová rovnosť (aktualizačné)    4  

 

 

 

 

i/  aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

 

2. 9. 2013 Vyhlásenie kampane „červené stužky“ – rozhlasová relácia, nástenka, 

vyhlásenie súťaže „Plagát triedy“ v rámci kampane. 

9.9.2013 Beseda pre žiakov 4. ročníka – Slovenský  inštitút vzdelávania – 

možnosti prípravy na  štúdium na VŠ – „Kam na VŠ?“  
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14 .9. 2013 Pri príležitosti „Svetového dňa prvej pomoci“ - ukážky PP s nácvikom 

pre širokú verejnosť 

14.-15.9. 2013 Skalické dni – pomoc pri organizácii, poskytnutie priestorov 

19.9. 2013 Beseda „Efektívne učenie“ – pre triedu  I.A  - CPPPaP Holíč Mgr. 

BÖHMOVÁ 

20. -24.9.2013 „Dni nezábudiek“- finančná zbierka pre duševne chorých –  zbierka, 

ktorú organizuje Liga za duševné zdravie, naša škola  koordinovala túto 

zbierku v meste Skalica. Vyzbierali sme 679,52 €. 

24. 9. 2013 Imatrikulácia žiakov I. ročníka bývajúcich v školskom internáte. 

25. 9.2013 Finančná zbierka „Biela pastelka.“ Spolupráca s Ligou pre nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. Vyzbierali sme 276,24 €. 

27.9. 2013 V spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca sme sa zapojili do kampane 

MOST – prevencia srdcovocievnych ochorení – rozdávanie srdiečok, 

 propagačného materiálu, meranie cholesterolu, tlaku krvi a IBM 

(Skalica) 

1. 10. 2013 Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Slovensko krajina v srdci 

Európy“, ktorú organizuje SUŠ scénického výtvarníctva Bratislava. 

3. 10. 2013  „Deň TTSK“ 

1. Exkurzia školou spojená s prezentáciou študijných odborov 

(zdravotnícky asistent, masér) 

2. Prevencia srdcovo-cievnych ochorení pre širokú verejnosť Meranie 

krvného tlaku, hmotnosti, BMI). 

3. Ukážky prvej pomoci s možnosťou osobne si vyskúšať - život 

zachraňujúce úkony. 

4. Ukážky pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich s možnosťou 

vyskúšať si jednotlivé pomôcky (bielu paličku, nalievanie tekutín, 

použitie lupy...).  

5. Ukážky obväzovej techniky. 

6. „Ostrov zdravej výživy“ – žiaci pripravili dobroty z ovocia 

a zeleniny z domácich záhrad – ochutnávka. 

7. Súťaž pre žiakov základných škôl v oblasti zdravia.. 

8. Deň otvorených dverí školského internátu a prezentácia jeho 

činnosti. 

9. Aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov „Deň 

prevencie“ pod heslom „Skôr ako je potrebné liečiť 

predchádzajme!“: 

 Prejavy, príčiny a možnosti nápravy pri šikanovaní – Mgr. 

Bőhmová, CPPPaP Holíč, 

 „Týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa“ – MUDr. Peter 

Košík  

 „Šikana a kyberšikana“ – PhDr. Bélová, CPPPaP Holíč, 

 „Stres a záťažové situácie“ - PhDr. Bélová, CPPPaP Holíč, 

 „Význam prevencie v zdravotníctve“ - riaditeľka poisťovne 

Dôvera a pani Jana Macejková 

 „Záškoláctvo“ – UPSVaR Senica Mgr. Samková.  

10. Vyhodnotenie školského kola súťaže „Návrh na pohľadnicu ku 

kampani ČS (červené stužky) – II.A – Alena Blaščáková, II.B – 

kolektív, III.A Katarína Sukupová. Práce postúpil do 

celoslovenskej súťaže. 
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11. Vyhodnotenie školského kola súťaže „Staň sa spisovateľom pre 

kampaň ČS“. Literárne práce Moniky Nemečkayovej – III.A, 

a Lucie Černej II.A  boli zaslané na celoslovenskú súťaž. 

12. Vyhodnotenie školského kola „Nástenka triedy ku kampani ČS“-     

zapojili sa triedy I.A, II.A, III.A, a IV.B . Každej triede komisia 

pridelila 10 bodov. Body sa budú za jednotlivé aktivity spočítavať 

pri vyhodnotení kampane.  

9.10.2013 Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili „Veľtrhu pomaturitného vzdelávania 

VAPAC“ v Bratislava, čo im umožnilo lepšie sa zorientovať pri výbere 

VŠ. 

15.10. 2013 „Biela palica“ – prevádzanie nevidiacich cez prechod – spolupráca 

s UNICEF. 

16.10.2013 Návšteva  patologického múzea – Viedeň.- žiaci I. a III. ročníka. 

17.10.2012 Zapojili sme sa do internetovej vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý je 

mojim domovom“, ktorej vyhlasovateľom je TTSK.  Naša škola sa 

v rámci okresu Skalica umiestnila na 3. mieste. 

21.10.-25.10. 2013 Týždeň boja proti rakovine – rozdávanie jabĺk a letáčikov. 

25.10.2013 Týždeň boja proti rakovine vyvrcholil „Jabĺčkovým behom“, masový 

beh detí a žiakov materských, základných a stredných škôl v meste 

Skalica, kde naša škola bola spoluorganizátorku  tohto podujatia 

a taktiež sa aktívne zapojilo do behu aj družstvo I.A triedy z  našej 

školy. Každý kto dobehol do cieľa dostal jabĺčko. .Akciu organizoval 

„Klub Lýdia“ Skalica. 

29.10.2013 Imatrikulácia žiakov prvého ročníka, ktorú sprevádzal bohatý kultúrny 

program. O tento sa postarali žiaci štvrtého ročníka, .tiež trieda III. a II. 

A. Okrem toho, že boli žiaci prijatí do cechu študentského, boli  prijatí 

aj za členov  M SČK pri SZŠ Skalica. 

29.10.2013 Vyhodnotenie fotografickej súťaže „Príroda v obraze – ročné obdobia“ 

Súťaž prebiehala počas celého školského roka a žiaci svoje fotografie 

prezentovali na web. stránke školy, kde bolo možné za jednotlivé 

fotografie hlasovať. Víťaznou sa stala fotografia žiačky IV.B triedy 

Kristíny Mešťánkovej. 

4.11.2013 Vyhodnotenie kampane „Odstráň obezitu 2013“ 

7. 11.2013 Žiaci I.D, IE ,a IIIA triedy navštívili psychiatrickú nemocnicu Philippa 

Pinela v Pezinku, kde sa mali možnosť oboznámiť s poskytovaním 

špecializovanej zdravotnej starostlivosť o pacientov s psychiatrickými 

ochoreniami. 

7.11.2013 HELLOVEEN v ŠI spojený s prekrásnou jesennou výzdobou 

a diskotékou. 

7.11.2013 Volejbalový turnaj so žiakmi  SSOŠ  Via  Humana 

8. 11.2013  Ukážky KPR a obväzovej techniky žiakom II. ZŠ Skalica doplnené 

nácvikom jednotlivých úkonov priamo žiakmi. Táto akcia sa u žiakov 

stretla s pozitívnym ohlasom. 

14.11 2013 Prezentácia našej školy v rámci burzy informácií SŠ o možnostiach 

štúdia -  Senica – dom kultúry. 

14.11.2013 Florbalový  turnaj so žiakmi  SSOŠ  Via  Humana. 

15.11.2013 Keďže sa blížil celosvetový deň „STOP DEKUBITOM“, rozposlali 

sme výzvu všetkým stredným zdravotníckym školám na Slovensku 

a zavesili sme ju aj na stránku našej školy. Pri tejto príležitosti sme sa 

zúčastnili 20.11.2013 verejnej prednášky s diskusiou  „Prevencia 

a ošetrovanie preležanín v domácom prostredí“, ktorú zorganizovala 
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Asociácia sestier a  pacientov. Prednáška bola spojená s ukážkami 

pomôcok využívaných a dostupných na prevenciu dekubitov, naši žiaci 

si mali možnosť vyskúšať tieto pomôcky vrátane polohovateľnej 

postele priamo tam.  

Vyučujúce našej školy spracovali prezentáciu o dekubitoch, ktorú 

21.11.2013, teda v celosvetový deň STOP DEKUBITOM, premietali 

žiakom denného i večerného štúdia. K tomuto dňu sme taktiež zhotovili 

veľmi pútavý panel. 

 18.11.2013 Uskutočnila sa prednáška pre 4. ročník o štúdiu na Polytechnickom 

inštitúte v Kunoviciach ČR. 

19.11. 2013 Prezentácia našej školy v rámci burzy informácií SŠ o možnostiach 

štúdia -  Skalica. – dom kultúry. 

18.- 22. 11. 2013    Volejbalový turnaj medzi triedami našej školy. Zvíťazila II.B trieda. 

21.11. 2013  Basketbalový turnaj so žiakmi  SSOŠ  Via  Humana. 

26. 11.2013 Školské kolo OĽP. Ťažiskom bol písomný test. Na 1. mieste sa 

umiestnila Radka Koštúřiková z I.A triedy, na 2. mieste Veronika 

Mikušová z I.A triedy a na 3. mieste Michal Bartal z III.A triedy .  

25.11.2013 Výchovný koncert- KLUB 27. 

25.- 29. 11. 2013 V rámci  siedmeho ročníka kampane „Červené stužky“ boli žiaci našej 

školy oslovení MŠVVaŠ SR, OŠU v Žiline, Kanceláriou WHO na 

Slovensku a Gymnáziom sv. Františka v Žiline, aby sa zapojili do 

fotografickej súťaže „Živá červená stužka 2013“. I napriek tomu, že 

bola veľká zima, 39 žiakov si oblieklo červené tričká a na školskom 

dvore urobili živú červenú reťaz, čím podporili boj proti   zákernej 

chorobe AIDS. V rámci  „Týždňa boja proti drogám“  si žiaci  

svojpomocne vytvorili červené stužky, ktoré následne pripínali širokej 

verejnosti a zároveň edukovali obyvateľstvo v problematike o AIDS vo 

FNsP a.s. v Skalici a v poliklinike v  Senici. V rámci tohto týždňa boli 

premietnuté DVD s tematikou “Drogy“ (Anjeli ,KATKA, IN YOUR 

FACE). Pre žiakov I.A, II.A a III.A triedy sme zorganizovali besedu na 

tému „Škodlivosť alkoholu a cigariet“  

27.11.2013 Prezentácia našej školy v rámci prezentácie  SŠ Myjava. 

30.11.2013 Stužková slávnosť IV.A a IV. B  triedy. 

2.12.2013 Žiaci našej školy sa zúčastnili motivačného semináru 4. ročníka 

ENERSOL SK. 

2. 12. 2013 Naša škola sa zapojila do siedmeho ročníka celoslovenskej kampane 

„Červené stužky“. Jednotlivé aktivity, ktoré uvádzame 

v predchádzajúcom texte sme  vyhodnotili a  triedam sme za jednotlivé 

aktivity pridelili body. Najviac bodov 100, získali dve triedy a to I..A 

a II.A, teda máme dve prvé miesta. Výsledky boli  vyhlásene a triedy 

odmenené na celoškolskej akcii „Čistý deň VII“. 

  Kampaň Červené stužky sme ukončili besedou  na tému HIV/AIDS 

s Dr. Řehákom, odborníkom na túto problematiku. 

2.-3. 12. 2013 Žiaci spolu s Mgr. Ambrúsovou vlastnoručne  piekli a zdobili 

medovníčky k Mikulášu a tak isto aj žiaci ubytovaní v ŠI s pani 

vychovávateľkami. 

4. 12. 2013 Žiaci našej školy v prestrojení za Mikuláša, čerta a anjela, navštívili aj 

deti hospitalizované vo FNsP a.s. Skalica, kde im rozdávali sladkosti 

a medovníčky, ktoré  predtým napiekli a ozdobili. 
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5. 12. 2013 Mikuláš v Detskom domove: Skalica. Žiaci bývajúci v ŠI  v maskách 

Mikuláša, anjela a čerta boli     obdariť sladkosťami a vlastnoručne 

upečenými a ozdobenými medovníčkami deti z detského domova.. 

8. 12. 2013 Tento deň bol vyvrcholením charitatívnej zbierky pod názvom 

„Nepotrebné veci nemusia končiť v odpade“. Nazbierali sme 26 

sedemdesiatlitrových vriec šatstva, ktoré si prišla vyzdvihnúť 

charitatívna organizácia DIAKONIE BROVNOV PRAHA. Keďže sme 

nazbierali viac ako 20 vriec, dostali sme podľa propozícií aj finančnú 

odmenu.  

11.12.2013 Žiaci 4. ročníka navštívili oddelenie  chirurgie ruky 

a vysokošpecializované pracovisko – kliniku popálenín 

a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov. 

Okrem prevádzky oddelení mali žiaci možnosť vidieť veľké množstvo 

špeciálnych pomôcok a prístrojov, ktoré v práci používajú. 

11.12.2013 Žiaci III.A triedy pod vedením triednej učiteľky PhDr. Lenky Beňovej 

pripravili veľmi pekný kultúrny program pre hendikepovaných klientov 

Zeleného domu Skalica, pod názvom „Vianoce pre hendikepovaných“. 

Od začiatku vládla medzi spontánna a priateľská atmosféra a dojatiu sa 

neubránili ani pani vychovávateľky. Po úvodnom speváckom vystúpení 

nasledovala divadelná scénka „Popoluška. Čaro prichádzajúcich Vianoc 

umocnili vianočné koledy a pri poslednej piesni „Svet lásku má“ sa 

pridal spievať asi celý Zelený dom. Po rozdaní darčekov nastal čas 

rozlúčky, kde nechýbali ani slzičky. 

14. 12.2012 Pomoc pri organizácii a aktívna účasť žiakov na Medzinárodnom 

cestnom behu  Hodonín – Holíč - Skalica. 

17.12.2013 Pomáhali sme pripraviť a zúčastnili sme sa „Dňa otvorených dverí“ 

Zariadenia pre seniorov Skalica. 

18.12.2013 Vianočná besiedka v školskom internáte „Posedenie pri kapustnici“, pri 

nádherne prestretých stoloch, ktorému predchádzal krásny kultúrny 

program. 

18.12.2013 Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo. Do okresného kola 

postúpila Čuvalová Lucia.  

19.12.2012 Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo. Do okresného kola 

postúpil Lukáš Valíček. 

4.  1.  2014 Navštívili sme hrob našej bývalej kolegyne v Borskom Mikuláši. Jej 

rodine sme odovzdali časť z výťažku zo zbierky Dni nezábudiek.. 

10.1.2014 „Zdravá životospráva“ – beseda s diétnou sestrou pani Turňovou. 

11.1.2014 Novoročný florbalový turnaj skalických stredných škôl.. 

16. 1. 2014 Priateľský florbalový zápas so SSOŠ Via Humana.. 

16. 1. 2014 Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka  - Lucia Čuvalová sa 

umiestnil na 4. mieste. 

16. 1.2014 Diagnostika vzťahov v triede –aktivita  „Akí sme?“ – prevencia šikany 

– beseda v triede I.A, Uskutočnilo sa aj sociometrické meranie 

prostredníctvom sociometricko-ratingového dotazníka SO-RA-D, 

ktorého výsledky slúžia pre triedneho učiteľa na posúdenie vzťahov 

a atmosféry v triede  – CPPPaP Holíč. 

17.1.2014 Zúčastnili sme sa „Novoročného florbalového turnaja skalických 

stredných škôl. 

23. 1.2014 Obvodné kolo olympiády z nemeckého jazyka – Lukáš Valíček  sa 

umiestnil na 3. mieste. 
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29.1.2014 Prednáška „Doplnky zdravej výživy – zdravý životný štýl“ – Dr. 

Ľubomír Kratkoczky. 

30.1.2014              Zapojili sme sa do projektu “Bezpečný návrat domov“, ktorý realizoval   

Úrad verejného zdravotníctva SR a ten nám zaslal zdravotno-osvetový 

materiál (obrázkový i písomný). Tento sme využívali jednak na hodinách 

ETV, triednických hodinách, výchovný poradca a koordinátor prevencie 

pri svojej činnosti, a zhotovili sme na dostupnom mieste panel. Projekt 

bol zameraný  na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov 

a vytvorenie informačnej  kampane, pripomínajúcej tieto riziká. 

3. 2. 2014 Vyhlásenie zbierky pre „Psí útulok Skalica“ v našej škole. 

5.2.2014. Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili „Dňa otvorených dverí na VŠ sv. Alžbety 

detašované  pracovisko Skalica“ – prezentácia študijných odborov. 

5.2.2014 Aktivitu „Neboj sa poskytnúť PP“, spojenú s praktickým nácvikom, sme 

realizovali pre 2. ročník III. ZŠ Skalica. 

6. 2. 2014 Volejbalový turnaj – SSOŠ Via Humana Skalica s našimi žiakmi. 

6. 2. 2014 „Kam po skončení školy“ - 4. ročník – beseda –UPSVaR Senica Ing. 

Špíglová. 

6.2.2014 Zorganizovali sme burzu upomienkových predmetov, ktoré k nám prišli 

predávať zo sociálneho zariadenia „Dom svitania“ Jakubov. Táto aktivita 

sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. 

11..2. 2014 Uskutočnila sa beseda pre III.A triedu na tému „Riešenie konfliktov“ –

CPPPaP Holíč s cieľom oboznámiť žiakov s možnosťami ako zvládať 

konfliktné situácie.   

13. 2. 2014 Volejbalový turnaj – SSOŠ Via Humana Skalica s našimi žiakmi. 

13.2.2014 V spolupráci s MAXOM Skalica a SČK Senica sme organizovali 

„Valentínsku kvapku“ a „Deň zdravia v MAXE“. (meranie TK, 

hmotnosti, saturácie kyslíka...) 

22.2. 2013   Zapojili sme sa do veľmi peknej humanitárnej akcie „Valentínska kvapka 

krvi“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch CINEMAXU Skalica (NTS 

Bratislava). Na odber krvi sa prihlásilo 12 žiakov z našej školy. 

25. 2. 2013 Pre žiakov I.A triedy sme zrealizovali aktivitu pod názvom „Trieda plná 

pohody“ z CPPPaP Holíč so zameraním sa na prevenciu šikanovania 

a vytvorenie pozitívnych vzťahov v triede. Uskutočnilo sa 

i sociometrické meranie prostredníctvom sociometricko-ratingového 

dotazníka SO_RA_D, ktorého výsledky slúžia pre triedneho učiteľa na 

posúdenie vzťahov a atmosféry v triede. 

17. 3.2014 Uskutočnila sa prednáška pre žiakov II.Aa II.B triedy na tému 

„Tolerancia k odlišnostiam“, zameraná na predchádzanie všetkým 

formám rasovej diskriminácie – rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a prejavom kultúrnej, etnickej a náboženskej intolerancie  - CPPPaP 

Holíč Mgr. Bőhmová. 

21. 3. 2014  Uskutočnil sa 16. ročník školského kola v predlekárskej prvej pomoci, 

ktoré pozostávalo z písomného teste, KPR a riešenia modelových 

situácií. Zúčastnilo sa päť družstiev. Na 1. mieste skončila II.A, na 2. 

mieste IV.B.  a na 3. mieste IV.A trieda.  Výber nás pôjde reprezentovať 

na medzinárodnú súťaž  do Jihlavy. 

25. 3 2014  „DEŇ  POČATÉHO  DIEŤAŤA“. V tento deň odznel v školskom 

rozhlase  príspevok „Nechať žiť je správna voľba“. a žiaci III. A triedy 

pripínali biele stužky žiakom i učiteľom ako symbol chránenia každého 

nenarodeného dieťaťa.  
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28.3.2014 Študentská akadémia ku „Dňu učiteľov“ – pripomenutie si tohto sviatku 

ako aj osobnosti J. A: Komenského u nás v škole. Žiaci pripravili veľmi 

pekný kultúrny program. 

2.-3.4.2014  Účasť na celoslovenskom  kole Enersol – využívanie alternatívnych zdrojov 

energie. – Jaroslav Chovan 

4 .4.2014 Vyhodnotenie  školského kola výtvarnej súťaže „Prečo som na svete rád“. Do 

celoslovenského kola postúpili: Dominika Zborilová s prácou “Paradox dnešnej 

doby“ a Michal Bartal s prácou „Mám na výber...“ z III.A triedy.  

7. 4. 2014 Beseda žiakov s gynekológom o reprodukčnom zdraví – MUDr. Vávra – 

II. A trieda. 

7.4.2014 INA – „Svetový deň zdravia“ – naši žiaci robili pre zamestnancov 

ukážky PP, masáží, merali TK a BMI index. Tieto činnosti sa stretli 

s veľmi pozitívnym ohlasom, za čo sme dostali aj ďakovný list.  

       11.4.2014 „Deň narcisov“ - zapojilo sa 15 dobrovoľníkov z našej školy  a vyzbierali 

1894,37 €. Spolupráca s Ligou proti rakovine klubom „LÝDIA 

SKALICA“. 

11.4.2014 Riaditeľka školy sa spolu so žiakmi zúčastnila pietneho aktu kladenia 

vencov k pamätníku osloboditeľov v Skalici. 
11 4 2014 Beseda „Rizika práce v zahraničí“ pre žiakov I.A triedy, ktorá bola zameraná na 

obchodovanie s ľuďmi ,poučenie o nástrahách, ktorými sú mladí ľudia ohrození 

počas letných brigád  -  CPPPaP Holíč Mgr Bőhmová 

16.4.2014 Pri príležitosti „Dňa zeme“ sme sa zapojili do projektu mesta „Vyčistime si 

Skalicu“.   

25..4. 2014 Ukončenie projektu „ZDRAVÝ ŠKÔLKÁR“ 

25. 4.2014  Beseda a mini kvíz „Čo vieš o liečivých rastlinách“ pre žiakov 1. ročníka 

pripravil výbor M SČK .  

29. 4. 2014 Školské kolo „Hurbanovho pamätníka“ – do okresného kola postúpili Lucia 

Černá a Michaela Telárovová. 

30.4.2014 OZ ZDRAVOTNÍK zorganizovalo pre žiakov i učiteľov návštevu termálneho 

kúpaliska Veľký Meder, za účelom regenerácie síl. 

5.5.2014 Aktivitu „Neboj sa poskytnúť PP“, spojenú s praktickým nácvikom, sme 

realizovali pre zdravotnícky krúžok na  II. ZŠ Skalica   

7.5.2014 Mladý zdravotník – okresná súťaž hliadok mladých zdravotníkov I. a II. 

stupňa ZŠ – spoluorganizátori (figuranti, hodnotitelia) 

11.5-24.52014 V rámci projektu Leonardo da Vinci stáž našich piatich študentov 

v Rakúsku.. 

12.5. 2014                Zbierka SČK – „Spolu pomôžeme“ – vyzbierali sme a  odovzdali   102 €. 

12. – 16. 5 2014       V týchto dňoch sa konala už desiaty raz zbierka „TÝŽDEŇ MODRÉHO 

GOMBÍKA“. Na tejto zbierke sa podieľali žiaci II.A a I.A triedy. 

Zbierka sa realizovala do pokladničiek označených UNICEF.  

14.5.2014  Účasť na volejbalovom turnaji „O pohár predsedu odborov“ –zástupca 

z našej školy bol ocenený ako najlepší hráč. 

14. 5.2014 Aktivitu „Neboj sa poskytnúť PP“, spojenú s praktickým nácvikom, sme 

realizovali pre 7. ročník  ZŠ Unín. 

21.5.2014 Žiaci III.A triedy spolu s triednou učiteľkou PhDr. Lenku Beňovou 

navštívili sociálne zariadenie Zelený dom v Skalici za účelom pomôcť 

klientom a ich vychovávateľkám s ručne vyrobenými výrobkami v ich 

tvorivých dielňach. Tieto ručne vyrobené predmety sa potom na rôznych 

burzách dostanú k ich potenciálnym záujemcom. Pracovná terapia je pre 

klientov tohto zariadenia veľmi dôležitá, preto jej venuje veľkú 

pozornosť i personál zariadenia. Klienti žiarili šťastím, keď mohli deň 

stráviť s našimi žiakmi a spolu s nimi zhotovovať rôzne pekné veci. Aj 
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naši žiaci sa pri nich naučili novým technikám, napr. maľovanie na sklo 

a iné. Žiaci sa tiež vyjadrili, že to bola aj pre nich veľmi dobrá skúsenosť 

a že určite tam neboli posledný raz. 

24.5. 2014 Organizačná pomoc pri 29. ročníku „Rozprávkového pochodu“, ktorý sa 

konal v skalických horách.   

30.5.2014 Pri príležitosti „Dňa detí“ organizovala I.ZŠ  Vajanského Skalica 

„Rodičia deťom“. Naši žiaci tam mali dve stanovištia a to: nácvik prvej 

pomoci spojený s filmom a starostlivosť o zuby. Činnosť našich žiačok 

sa stretla s pozitívnym ohlasom, za čo sme dostali od riaditeľstva ZŠ  

ďakovný list.   

30.5. 2014 Naši žiaci  zrealizovali aktivitu k „Svetovému dňu bez tabaku“, „STOP 

FAJČENIU“ a to tak, že symbolicky boli oblečení v čiernych tričkách, 

aby tak vyjadrili nesúhlas s fajčením. 

30.5.2014 Zapojili sme sa do humanitárnej zbierky „Belasý motýľ“ v spolupráci 

s Organizáciou muskulárnych dystrofikov SR. 

2.6.2014 Účasť na benefičnom koncerte „Gympel proti rakovine“, ktorý sa konal 

v Dome kultúry v Skalici, spojený s finančnou zbierkou poukázanou 

Lige proti rakovine. 

5. – 7. 6. 2014 Žiaci II.A triedy navštívili Prahu za účelom návštevy historických 

pamiatok. 

13. ,6,.2014 Zúčastnili sme sa súťaže „ASISTENT V AKCII“ - vedomostno-

športovo-zábavno-kultúrna súťaž v PP, ktorú organizovala SZŠ Prešov. 

Našim žiakom sa súťaž veľmi páčila, nakoľko sa realizovala vo 

v nádhernom prírodnom prostredí. 

10.6.2014 Aktivitu „Neboj sa poskytnúť PP“, spojenú s praktickým nácvikom, sme 

realizovali pre I.. ročník  III.ZŠ Skalica – v teréne – v škole prírode, 

v Skalických horách. 

10.-11.6.2014 Majstrovstvá SR stredných škôl vo futbale – zdravotné hliadky.  

18. -19. 2014 Olympiáda stredných škôl v okrese Skalica vo futbale – zdravotné 

hliadky. 

20.-21.2014 U desiaty raz sa  naši žiaci (Hrebenárová, Bohunická, Černá, Lašák) 

zúčastnili  na medzinárodnej súťaži PP, ktorú organizuje Stredná 

zdravotnícka škola Jihlava. Naše družstvo obsadilo pekné 11. miesto z 34 

družstiev.  

25 .6.2014 Realizácia preventívneho programu „Čistý deň VII“  

26.6.2014 Zúčastnili  sme sa priateľského florbalového turnaja medzi zakladnými 

a strednými školami okresu Skalica a získali sme 4.miest. 

26.6.2014  Aktivitu „Neboj sa poskytnúť PP“, spojenú s praktickým nácvikom, sme 

realizovali hravou formou pre deti MŠ Slniečko Skalica. 

 

 

Študenti sa v hojnom počte zapojili do súťaže o najzaujímavejšiu prezentáciu o vojnách, 

chudobe a porušovaní ľudských práv. Najväčší úspech mala prezentácia študentov III.A Lašáka 

M. a Hudačkovej M. 

 

Celoročné aktivity: 
 

Už 16. rok vydávame školský časopis „DÚHA“, ktorý si je možné prečítať na našej 

web stránke. Zapojili sme sa s ním do súťaže. „Štúrovo pero“.  
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Podpora ekologického myslenia rozširovaním poznatkov o prírode prostredníctvom 

prírodovedného časopisu „Mladý vedec“, účasťou na konferenciách poriadených SEVŠ 

Skalica, aktivitami v prírode. 

Na školskom dvore v bočnom otvore komína už dlhodobo hniezdi  sokol myšiak, 

ktorý sa stal vďačným objektom pozorovania. Jeho každoročné návraty, kladenie vajec, 

vyliahnutie mláďat, ich rast a prvý let študenti zaznamenávajú fotodokumentáciou 

a spracovanie týchto údajov  prezentujú v školskom časopise DÚHA. Tento rok boli iba tri 

mláďatá. 

Všetky aktivity významnejšieho charakteru publikujeme v odbornej a populárnej tlači. 

Taktiež sú odvysielané v regionálnej televízii. 

Ku každému významnému výročiu a sviatkom pripravujeme rozhlasové relácie 

a zhotovujeme nástenky. 

Veľkú pozornosť venujeme aj zberu liečivých rastlín a pomarančových šúp. 

Zdravotnícke hliadky – počas celého školského žiaci našej školy zabezpečovali zdravotnícku 

službu pri rôznych spoločenských a športových akciách v meste a širokom okolí (Skalický 

trojboj, Trdlofest, cyklotriál atď.) 

 

 

Zrealizovali sme následné exkurzie a výlety:   

 DSS Holíč 

 Anatomicko-patologické. múzeum – 

Viedeň  

 Požiarna zbrojnica Skalica  

 Štátny archív Skalica  

 centrálna sterilizácia - FNsP s.r.o. Skalica 

 mliečna kuchynka - FNsP s.r.o. Skalica 

 Detský domov Skalica 

 VEPOS Skalica 

 VAPAC  Bratislava 

   Divadlo – Bratislava 

   Návšteva  útulku pre opustené zvieratá        

                                                                                     Skalica 

   Návštevy výstav podľa ponuky ZM         

a MSK Skalica 

 Lázně Hodonín 

 Hospic Rajhrad u Brna  

 školský výlet Praha 

 školský výlet Luhačovice 

j/  projekty 

 
Projekt „ČISTÝ DEŇ VII “. 
 

Realizácia preventívneho programu  „Čistý deň VII“  sa v tomto školskom roku 

2013/2014 uskutočnil dňa  25.6. 2014 v katastri mesta Skalica, v priestoroch kúpaliska 

v Zlatníckej doline. 
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Projekt  bol priamym pokračovaním na predchádzajúce projekty a zároveň ukončením 

činností prevenčných aktivít na Strednej zdravotníckej škole. V tomto roku bol „Čistý deň 

VII“,   uskutočnený pri príležitosti  Medzinárodného dňa boja proti drogám. 

Cieľom preventívneho programu bola prezentácia zdravého životného štýlu pre cieľovú 

skupinu účastníkov projektu , odovzdávanie  a výmena skúseností a zručností v netradičných 

športových disciplínach a interakčných hrách žiakov stredných škôl regiónu Skalica, Holíč, 

Senica a Trnava. 

Projekt mal opätovne charakter intenzívneho, celodenného stretnutia, ktorého sa 

zúčastňuje z roka na rok viac účastníkov. 

Týmto projektom sme ukázali žiakom a pedagógom aktívne využívanie voľného času 

a relaxáciu mladého človeka. 

Pozitívne ohlasy všetkých účastníkov tohto dňa nás motivujú k pokračovaniu k ďalšej 

činnosti v preventívnych  aktivitách  na škole s mládežou. 

Projekt  finančne podporili: OZ ZDRAVOTNÍK pri SZŠ Skalica, Neinvestičný fond 

mesta Skalica, spoločnosť EISSMANN Holíč, APROXIMA Skalica, Organizácia M SČK pri 

SZŠ Skalica.. 

Vecné odmeny na dnešný deň venovali: Grafobal Skalica, Eissmann Holíč, INA 

Skalica, rodičia našich žiakov : Králičková, Slezáková. 

Veľmi si vážime ochotu a ústretovosť Mestského hasičského zboru pod velením p. 

Dermíška, ktorý nám každoročne zabezpečujú požiarnu hliadku, v neposlednom rade tiež 

pracovníkov kúpaliska p. Zelenku a p. Bráneckého. 

O perfektnú náladu a hudbu sa  postarali náš žiak Matej Lašák a moderátor Denis 

Marek. 

 

Vyhodnotenie družstiev: 

1. Gymnázium F.V. Sasinka Skalica  694 bodov 

2. II.B SZŠ Skalica     585 

2. SZŠ Trnava     585 

3. III.A SZŠ Skalica    581 

4. SOŠ Senica     566 

5. II.A . SZŠ Skalica    564 

6. SOŠ Holíč     527 

7. I.A SZŠ Skalica    502 

 

 

V závere „Čistého dňa VII“ sme vyhodnotili preventívne aktivity na ktorých sa naši 

žiaci  zúčastňovali počas školského roka. Uskutočnilo sa 12 aktivít z oblasti primárnej 

prevencie sociálno-patologických javov. V tomto školskom roku sa najaktívnejšou triedou 

s počtom bodov 100 stali dve triedy I.A a II.A. 

 

 

Projekt Leonardo da Vinci 

Dňa 24. júna 2014 sme úspešne ukončili náš projekt v rámci Programu celoživotného 

vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci: Mladý Európan - získavanie nových 

pracovných skúseností zdravotníckeho asistenta v krajinách Európskej únie. Rozpočet 

projektu bol 50 690 €. Škola bola za tento projekt odmenená MŠVV SR za mimoriadne 

výsledky. Vďaka grantu sa 25 našich žiakov z odboru zdravotnícky asistent zúčastnilo 

odbornej stáže v zahraničí: 

5 žiakov Rajhrad, CZ, jún 2013;  
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5 žiakov Gänserndorf, AT, jún 2013;  

10 žiakov Londýn, UK, jún – júl 2013;  

5 žiakov Gänserndorf, AT, máj 2014.  

S každou skupinou vycestovala jedna sprievodná osoba – pedagogický zamestnanec. 

Erasmus+ 

Vo výberovej procedúre na rok 2014 v rámci programu Erasmus+ pre oblasť 

vzdelávania a odbornej prípravy, KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole 

schválený grant vo výške 32000€ na realizáciu projektu „Získavajme nové obzory praxou 

v zahraničí“. 

Vďaka tomuto grantu budeme môcť zrealizovať nasledovné stáže žiakov: 

A, október – november 2014 – 4 žiaci (4. ročník odbor zdravotnícky asistent) + 1 učiteľ 

– Hospic na sv. Kopečku pri Olomouci, CZ 

B, jún 2015 – 5 žiakov (3. ročník odbor zdravotnícky asistent) + 1 učiteľ – Hospic na 

sv. Kopečku pri Olomouci, CZ 

C, jún 2015 – 5 žiakov (3. ročník odbor zdravotnícky asistent) + 1 učiteľ – Orchard 

House – Nursing Home, Birmingham, UK 

D, jún 2015 – 4 žiaci (3. ročník odbor masér) + 1 učiteľ – Lázně Luhačovice, CZ 

 

Projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety“ 

Zapojili sme sa do národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. Vďaka účasti v projekte škola získala notebook, 

ozvučenie a predpokladáme, že do konca roka 2014 získa 1 interaktívnu tabuľu. 

Projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ 

Zapojili sme sa do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva“, vďaka ktorému škola získala 1x interaktívnu tabuľu, 1x notebook, 20x tablet, 1x 

dataprojektor, 1x WiFi Router. Škola bude môcť vďaka tomuto vybaveniu vybudovať 

tabletovú učebňu. 

Projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania“ 

Zapojili sme sa do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

a stredných školách s využitím elektronického testovania“, vďaka ktorému škola získala 4x 

PC a licencie e-Test – systému elektronického testovania, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu 

vzdelávania v našej škole (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky) a prispejú k príprave 

žiakov a učiteľov na elektronické testovanie, najmä na maturitnú skúšku. 

 

Projekt  „ENERSOL“ 
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Študenti sa každoročne zapájajú do medzinárodnej súťaže ENERSOL - využívanie 

alternatívnych zdrojov energie.  V tomto školskom roku to boli študenti II.A a II.B triedy. 

V školskom kole postúpili do krajského kola so svojou prácou  “Slnečná Energia“ v hlavnej 

kategórii a prácou „Model alternatívnych zdrojov energie“ vo vedľajšej kategórii Jaroslav 

Chovan, Matej Hazlinger, Alena Blaščáková, Michaela Telárová pod vedením Mgr. 

Hépalovej. Práca z vedľajšej kategórie na krajskom kole získala 2. miesto a postúpila na 

celoslovenské kola, kde sa umiestila na 7. mieste.  

 

Projekt „BATERKY“ 
 

Zber použitých batérií v spolupráci s firmou Aku-trans, s.r.o. Celoročne prebieha zber 

opotrebovaných monočlánkov a batérií – na chodbách školy sú kontajnery na opotrebované 

batérie, akumulátory, Projekt baterky na správnom mieste je zameraný na ochranu životného 

prostredia, konkrétne  na zber a ekologické spracovanie nebezpečného odpadu. Tento projekt 

vyhlásilo občianske združenie Strom života.  Prostredníctvom pani Veroniky Machovej firma 

AKU-Trans zabezpečuje zber, odvoz a ekologické spracovanie požitých batérií 

a akumulátorov.  Táto firma spolupracuje aj so separačným dvorom v Skalici, ktorý spravuje 

firma  VEPOS Skalica. Celoročne na našej škole prebieha zber použitých batérií do 

označených nádob v priestoroch školy. Vyzbierané batérie na konci školského roka Mgr. 

Hépalová spoločne so žiakmi a vyučujúcimi odovzdáva v zbernom dvore v Skalici v rámci 

cvičenia na ochranu človeka a prírody a zároveň žiaci majú možnosť si prezrieť zberný dvor. 

Pracovníkom firmy VEPOS dostanú odborný výklad o triedení odpadov a ich následnej 

likvidácii. 

 

 

Projekt „VYČISTIME SI SKALICU“ 

 

 Pri príležitosti „Dňa zeme“ sme sa zapojili do projektu mesta „Vyčistime si 

Skalicu“.  Študenti  1., 2. a 3. ročníka so svojimi učiteľmi (Mgr. Mrvovou, Mgr. Brezinovou 

a Mgr. Hépalovou) vyčistili interiér a exteriér školy, vrátane telocvične a vonkajšieho ihriska. 

Vyčistili okraje chodníkov na  Jatočnej a Lichardovej ulici. V rámci zabezpečovania zdravého 

životného prostredia prebieha  nepretržite zber opotrebovaných monočlánkov a batérií.. 

Zrealizovali sme exkurziu do zberného dvora VEPOS – separácia odpadkov, beseda „Význam 

triedenia odpadkov v domácnosti“, beseda o ekologických problémoch ľudstva, nástenky 

a príspevky do školského časopisu DÚHA, spojené s touto problematikou. 

 

Projekt „Evička a deti“ 
 

 Tak ako aj v minulom školskom roku realizácia projektu „Evička a deti“ pod vedením 

Mgr. Kučerovej,  prebieha v dvoch materských školách  - Pri potoku a Slniečko v Skalici. 

 v dvoch  MŠ v Holíči a to MŠ Lúčky   a MŠ Čabelku.  Po konzultácii s riaditeľkami MŠ som 

zistila, že projekt má veľký úspech u detí a s jeho  realizáciou našimi študentmi sú veľmi 

spokojní. Táto spokojnosť je obojstranná, lebo študenti ju tiež veľmi pozitívne hodnotia, 

nakoľko  deti v škôlkach sa veľmi  tešia a prejavujú svojim disciplinovaným správaním  

a činnosťou veľký  záujem o aktivity v tomto projekte. Najviac sa tešili keď sa zúčastnili 

nácviku prvej pomoci priamo v odbornej učebni PP v našej škole, kde bolo každé dieťa 

odmenené diplomom „Šikovný záchranár“. Do projektu bolo zapojených 153 detí.  
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Projekt „ZDRAVÝ ÚSMEV“ 

 
Projekt „Zdravý úsmev“ pod vedením PhDr. Rehákovaj sa  realizuje    v ZŠ 

Vajanského Skalica u žiakov II. ročníka (štyri triedy). Žiaci sa oboznamujú s významom 

čistenia a spôsobom správneho čistenia zubov a skladbou zúbkov. Žiaci si potom skúšali 

čistenie zubov a na záver sa rozdelili do družstiev a písali súťažný test o zuboch. Po 

absolvovaní testu dostali žiaci medaile a malé darčeky. Vyvrcholenie tohto projektu sa 

uskutočnilo počas otvorených dverí tejto školy, kde sa zúčastnili aj rodičia..  Spolupráca pri 

realizácii tohto projektu je veľmi dobrá a žiačky ju vykonávajú s radosťou, nakoľko deti 

prejavujú o túto problematiku veľký záujem a sú disciplinovaní.   

 

  

Projekt „ZDRAVÝ ŠKÔLKAR“ 

 
Už šiesty rok pod vedením Mgr. Mileny Ambrúsovej a Mgr. Aleny Kučerovej žiačky 

našej školy veľmi aktívne pomáhali pri realizácii projektu „Zdravý škôlkar“, ktorý 

organizovala MŠ Holíč – Lúčky a MŠ A.T.Čabelku Holíč.. Projekt bol zameraný na  

poskytovanie PP a princípy zdravej výživy. Vyvrcholením projektu bol deň, kde deti 

predviedli čo sa počas roka naučili, pričom ich sprevádzali maňušky Adamko a Evička 

a viedli ich k cieľu. Keďže deti si mohli rôzne činnosti vyskúšať napr. obväzovanie, akcia 

mala veľký úspech zo strany detí, ale aj vedenie Mesta Holíč a vedenie MŠ vyjadrilo 

ďakovným listom veľkú spokojnosť. Zážitkovou a zábavnou formou sme odovzdávali deťom 

čo najviac informácii týkajúcich sa prvej pomoci pri jednoduchých poraneniach a zručnosti 

ohľadom svojho zdravia. Okrem prvej pomoci sa deti oboznamovali so zdravou výživou 

v rámci zdravého životného štýlu a podpory zdravého života detí. Deti hravou formou spĺňali 

úlohy projektu a overovali si svoje poznatky. Učili sa poznávať zdravé potraviny ale aj  tie, 

ktoré škodia zdraviu. Poznávali svoje telo a určovali životne dôležité orgány ako napr. srdce 

a pľúca. Ďalej nasledovala dopravná časť, kde si pripomenuli dôležitosť ochranných 

a reflexných prvkov pri bicyklovaní, ako sa prechádza cez cestu, poznať semafor a pod.  

   

 

Projekt „ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM“ 
 

Tak ako aj pominulé roky aj tento rok  sme aktívne spolupracovali s organizáciou 

UNICEF a pokračovali sme v projekte „Škola priateľská deťom“ – zbierka modrý gombík 

ako aj v iných oblastiach, za čo sme dostali ďakovný list.  

 

 

Projekt „ZDRAVIE V ŠKOLÁCH 
 

Tak ako aj po minulé roky zapojili sme sa do  projektu podporovaného MŠ SR v rámci 

rozvojového projektu „Zdravie na školách“ a „Červené stužky“. V rámci kampane sme 

vyhlásili výtvarnú súťaž, zhotovenie nástenky, návrh na najkrajšiu pohľadnicu, prezentácia 

k danej problematike, výzva pre triedy pre vlastnú aktivitu, premietanie filmu a beseda 
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s danou problematikou. V rámci „Týždňa boja proti drogám“ si žiaci  svojpomocne vytvorili 

červené stužky, ktoré následne pripínali širokej verejnosti a zároveň edukovali obyvateľstvo 

v problematike STOP AIDS v Skalici a Senici. V rámci tohto týždňa bolo premietnuté DVD 

s tematikou “Drogy“ a žiaci  zrealizovali aktivitu pod názvom „Cigarety a alkohol“, kde sa 

formou interaktívnych hier zamerali na rôzne príbehy a hľadali rôzne riešenia. 

Koordinátorkou celej kampane je Elena Marková, ktorá zabezpečuje aj  ďalšie aktivity 

realizované na protidrogovú prevenciu podľa plánu 

 

Projekt KOMPRAX 

 
Naša škola sa prihlásila do projektu KOMPRAX,  ktorý je riadený MŠVVaŠ SR 

a Iuventou. Tomuto rozhodnutiu predchádzali dve víkendové školenia v Skalici v hoteli 

Tatran. Tam získali informácie ako majú svoj projekt realizovať a rozhodli sa, že sa do 

projektu  zapoja. 

 

Žiačky Jana Bakošová, Lívia Vaňková z II.A triedy a Klára Vallová a Zuzana 

Segeďová z I.A triedy zrealizovali malý projekt „Nie ste nám ľahostajní“.  Jeho cieľom bolo 

obdarovať deti v Detskom domove v Skalici vlastnoručne ušitými sedacími vakmi, 

rehabilitačnými pomôckami, masážnymi gélmi, hračkami, ovocím ,,, Za námahu boli 

realizátorky projektu odmenené objatiami a radostným úsmevom detí.  

 

Žiačky II.A triedy Kristína Bohunická a Darja Dujková zrealizovali malý projekt pod 

názvom DISCO PLES. Zúčastnilo sa ho 50 študentov a jeho priebeh bol na veľmi vysokej 

kultúrnej úrovni. Žiačky tento ples organizovali dohľadom Mgr. Kanichovej a PhDr. 

Rehákovej. 

 

Žiačka  Katarína Jankovýchová z I.A triedy zrealizovala malý projekt pod názvom 

„Spomienka na starú školu“, ktorú navštevovala kým nastúpila na strednú zdravotnícku 

školu. Žiačka nakúpila výkresy, rôzne farbičky, zošity perá, obaly na učebnice a zošity, ktoré 

odovzdala žiakom III.B triedy  ZŠ v Holíči, Školská ulica 2.. Tieto veci deťom nielen 

odovzdali, ale spolu s nimi strávili príjemné chvíle pri kreslení a rozprávaní sa o rôznych 

rozprávkových postavičkách. 

 

 Ďalší projekt v rámci KomPraxu zrealizovali žiačky Petra Čapliarová z II.A triedy a 

Bernadeta Nejeschlebová z I.A triedy pod názvom „Sloboda psom“. Dňa 6. 3. 2014 odniesli 

darčeky do Psieho útulku v Senici. 

 

 

k/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej         

Štátnou školskou inšpekciou 
 
V tomto školskom roku sme nemali kontrolu zo ŠŠI. 

 

  

l/  priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1,  Skalica má v správe 2 budovy a to budovu 

školy a samostatnú budovu telocvične. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát, 
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ktorý sa nachádza na 2. poschodí školy. Žiaci školy využívali možnosť stravovania sa 

v školskej jedálni, žiakom ubytovaným v školskom internáte bola poskytovaná celodenná 

strava. 

V škole sa nachádza 16 učební, z toho 9 odborných. Priestory školy a telocvične boli 

v maximálnej miere využívané i formou nájomných zmlúv. Finančné prostriedky z týchto 

prenájmov pomáhajú  financovať bežnú prevádzku školy. 

Ďalšia učebňa pre nový odbor masér bola vybavená novým interiérovým zariadením. 

OZ Kvarteto poskytlo prostriedky na nové masážne manipulačné ležadlo, OZ Zdravotník 

darovalo škole vybavenie učebne – lavice, stoličky, masážne ležadlo, masážnu stoličku, 

príručné stolíky a knihy do odbornej školskej knižnice. Didaktickú techniku škola získala 

realizáciou viacerých projektov. Z prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov (projekt 

Leonardo da Vinci) škola obstarala projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou do učebne 

nemčiny.  

Zapojili sme sa do národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. Vďaka účasti v projekte škola získala notebook, 

ozvučenie a predpokladáme, že do konca roka 2014 získa 1 interaktívnu tabuľu. 

Zapojili sme sa do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva“, vďaka ktorému škola získala 1x interaktívnu tabuľu, 1x notebook, 20x tablet, 1x 

dataprojektor, 1x WiFi Router. Škola bude môcť vďaka tomuto vybaveniu vybudovať 

tabletovú učebňu. 

Zapojili sme sa do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

a stredných školách s využitím elektronického testovania“, vďaka ktorému škola získala 4x 

PC a licencie e-Test – systému elektronického testovania, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu 

vzdelávania v našej škole (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky) a prispejú k príprave 

žiakov a učiteľov na elektronické testovanie, najmä na maturitnú skúšku. 

Školská jedáleň bola v auguste 2014 vybavená novým multifunkčným umývacím 

centrom. 

 Materiálno-technické podmienky pre vyučovací proces sú na primeranej úrovni a je 

zabezpečené plnenie učebných plánov a učebných osnov. 

 

          

m/ Správa o hospodárení za rok 2013 
  

   Viď. príloha č.4   

 

n/ koncepčný rozvoj školy 

 

Ciele: 
a) udržať 100% kvalifikovanosť pedagógov,  

b) modernizovať zariadenia a rekonštrukcia budovy, 

c) vybaviť odborné učebňu pre študijný odbor masér 

d) v plnej miere využívať  akreditáciu na „ Kurzy prvej pomoci“ 

e) zapájať sa do rôznych projektov, 

f) zvyšovať kvalifikáciu a vedomostnú úroveň pedagógov, 

g) venovať pozornosť pracovnému prostrediu a regenerácii síl  zamestnancov, 
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h) vypracovať podklady  k aktivovaniu špecializačného štúdia „Starostlivosť o seniora“, 

i) venovať pozornosť sociálne odkázaným žiakom, 

j) pokračovať v systéme hodnotenia pedagogických zamestnancov. 

 

Vyhodnotenie: 
a) Darí sa nám držať takmer 100% kvalifikovanosť vyučujúcich.  

b) Odborné vyučujúce v rámci komory SKSaPA a FNsP a.s. pokračovali v prednáškovej 

činnosti.  

c) Zrealizovali sme adaptačné vzdelávanie  u jednej začínajúceej učiteľky, ktoré úspešne 

ukončila záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. 

d) Vedenie školy vychádzalo v ústrety pedagogickým zamestnancom pri prehlbovaní si  

vedomostí /kontinuálne vzdelávanie, rigorózne skúšky, rozšírenie aprobačných 

predmetov, školenia, semináre v odbore atď./. 

e) Všetci zamestnanci absolvovali  školenie prvej pomoci, 

f) Knižnice boli dopĺňané novými titulmi v rámci finančných možností.  

g) Podarilo sa nám  vybaviť ďalšiu  odbornú učebňu pre odbor masér  (2 ks masážne 

stoly, prenosný masážny stôl, 2 ks modifikované kľakadlá, okrúhle stoličky bez 

operadiel, pracovné stolíky,  paravány a skrine).    

h) Vyškolili sme 400 frekventantov k kurzoch prvej pomoci. Táto aktivita splnila naše 

očakávanie. Podarilo sa nám rozšíriť kurz aj na širokú verejnosť, nielen na vodičov 

a môžeme skonštatovať, že táto naša aktivita bola pre verejnosť veľmi prospešná.    

i) V rámci projektov sa nám mnohé podarilo úspešne zrealizovať (viď. kapitola  

Projekty),  no v projekte „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ sme neboli 

úspešní. 

j) Zo sociálneho fondu prispievame  zamestnancom na obed,  finančnou čiastkou  0,30 €. 

k) 2 žiačky poberala sociálne štipendium. 

l) V školskom roku 2013/2014 sme pokračovali v súlade s platnými  právnymi normami 

v  systéme hodnotenia pracovného výkonu pedagogických zamestnancov. Toto 

hodnotenie považujeme za  plnohodnotnú súčasť riadenia  zamestnancov.  

m) Veľkú pozornosť sme venovali pracovnému prostrediu- kvetom, výmene bezprašných 

tabúľ a pod 

n) Vypracovali sme kompletný materiál k realizácii špecializačného štúdia „Starostlivosť 

o seniora“.  

 

 

o/ oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

a oblasti, v ktorých má nedostatky 

      
Výborné výsledky dosahujeme v odbornej príprave našich študentov na povolanie, 

o čom svedči i to, že priemerný prospech praktickej časti odbornej zložky  maturitnej skúšky 

bol 1,63.    Naši žiaci pracujú stále pod priamym vedením učiteľky a môžme skonštatovať, že 

veľmi úzko s nami spolupracuje aj personál nemocnice a sociálnych zariadení, takže žiaden 

menší problém sa nestihne  rozvinúť v neriešiteľnú situáciu.   

Pekné výsledky dosahujú naši žiaci v reprezentácii školy v PP na medzinárodných 

súťažiach. Žiaci taktiež školu  reprezentovali v medzinárodnom projekte ENERSOL, 

zapájajú sa do humanitárnych aktivít v celom regióne a svoje odborné vedomosti využívajú  

v plnej miere na rôznych športových a kultúrnych podujatiach, kde sa zúčastňujú ako 

zdravotné hliadky. Veľmi úspešne absolvovali stáže v Anglicku a ČRa v Rakúsku v rámci 
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projektu Leonardo da Vinci, za čo získali aj certifikát mobility. Taktiež im zariadenia v týchto 

krajinách ponúkli možnosť zamestnania po skončení štúdia.  

Vedenie školy dostalo niekoľkokrát, či už ústnou, alebo písomnou formou pochvaly na 

našich žiakov  za veľmi dobré správanie a ochotu pomôcť iným, či už od samotných 

pacientov, ich príbuzných, personálu nemocnice ako aj obyvateľov Skalice a iných inštitúcií, 

s ktorými spolupracujeme. 

Dosahujeme veľmi dobré výsledky v protidrogovej prevencii a prevencii  iných 

negatívnych javov, vďaka výbornej práci koordinátorky v tejto oblasti , ako aj vďaka práci  

rovesníckej skupiny CIEĽ.  V tejto oblasti sme u našich žiakov neriešili ešte  žiaden problém 

s požitím tvrdej drogy. Problémom zostáva otázka fajčenia, nakoľko k nám prichádzajú žiaci, 

ktorí sú závislí na  cigarete už zo základnej školy.  Vynikajúcim prínosom v eliminácii  

záškoláctva výchovných problémov je úzka spolupráca výchovného poradcu,  triednych  

učiteľov a vychovávateliek so sociálnym kurátorom, ÚPSVaR Senica,  CPPP a P Holíč, CŠPP 

Skalica,   ktorí taktiež veľmi dobre spolupracovali so školou  a  rodičmi. Ak sa objavili nejaké 

pokusy o záškoláctvo veľmi rýchlo sa ich podarí odhaliť a eliminovať. Výhodou je určite aj 

to, že patríme medzi menšie školy a u nás  anonymita vôbec nie je možná.  Všetci sa 

vzájomne veľmi dobre poznáme a keďže sídlo našej školy je tiež v menšom meste, aj 

obyvatelia signalizujú vedeniu školy, ak by sa nejaký problém vyskytol.     

Nedostatky vidíme v tom, že sa nám i napriek prijatým opatreniam nepodarilo  znížiť 

absenciu našich žiakov, tak ako sme si predsavzali.  Hoci sme v  spolupráci s rodičmi 

a ošetrujúcimi lekármi už urobili určité opatrenia, bude treba tieto ešte rozšíriť a sprísniť.  

Príčinu vysokej absencie vidíme aj v tom, že každý žiak má doma ošetrujúceho a zubného 

lekára. Školský lekár ako to bolo v minulosti nefunguje. Takže žiak pre maličkosť vymešká 

poldeň, alebo niekedy aj deň keď je z ďaleka, pričom u školského lekára by strávil možno 

jednu vyučovaciu hodinu.  Budeme  však ešte starostlivejšie sledovať dôvody absencie, 

hlavne v úzkej spolupráci s rodičmi.   

 

p/   výsledky úspešnosti na výkon povolania 

 
Ako sme už vyššie spomenuli naši študenti sú veľmi dobre pripravení na výkon 

povolania, o čom svedčia i hodnotenia z pracovísk, na ktoré odchádzajú. Treba skonštatovať, 

že sa uplatňujú v zdravotníckych, sociálnych zariadeniach doma i v zahraničí. 

V tomto školskom roku sme mali už druhý ročník v odbore masér a môžeme 

skonštatovať, že  si počínali veľmi dobre.. Obidva študijné odbory sú momentálne veľmi 

žiadané na trhu práce, no záujem hlavne u žiakov  z deviateho ročníka o denné štúdium 

zdravotnícky asistent je pri porovnaní s požiadavkami trhu práce nízky. Robíme všetko preto, 

aby sa záujem o štúdium zvýšil, zlepšila by sa   situácia v zdravotníctve a v sociálnej sfére. Na 

druhej strane môžeme skonštatovať, že záujem o večerné štúdium či už zdravotníckeho 

asistenta, alebo sanitára má stúpajúcu, tendenciu, čo považujeme v rámci rekvalifikácie 

a celoživotného systému vzdelávania za veľký prínos. 

 

V zdravotníckych zariadeniach je nedostatok týchto pracovníkov a preto naši 

absolventi nie sú ani v evidencii na úrade práce. Buď sa hneď zamestnajú, alebo pokračujú 

v ďalšom štúdiu, či už v odbore, alebo príbuzných odboroch.  

Na základe  prieskumu,  prostredníctvom dotazníka  sme zistili nasledovnú skutočnosť 

o uplatnení sa  našich absolventov na trhu práce: 

8 žiakov študuje na VŠ v odbore, 

1 žiačka  študuje  na VŠ s iným zameraním, 

15 žiakov zamestnaných v odbore, 
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4 žiaci zamestnaní mimo odbor. 

 

 2/  ďalšie informácie 

 

a/ psychohygienické podmienky 

     
Psychohygienické  podmienky sú zapracované v interných smerniciach školy. Vedenie 

školy pravidelne oboznamuje s predpismi a podmienkami, ktoré treba dodržiavať, aby  

neprišlo k ujme na telesnom alebo psychickom zdraví  žiakov a zamestnancov školy. Ak sa  

vyskytne problém v tejto oblasti,  konzultujeme ho s bezpečnostným technikom a TTSK.  

Zvlášť veľkú pozornosť venujeme rozvrhu hodín. Zostavovanie rozvrhu v našej škole 

je špecifické, nakoľko sa strieda praktické vyučovanie s teoretickým, žiaci sa delia na skupiny 

a veľa  hodín odborných predmetov nám učia lekári na skrátený úväzok, ktorí majú hlavné 

zamestnanie v zdravotníckych zariadeniach. Najväčšie požiadavky sú kladené na skrátenie 

obedňajšej prestávky zo strany rodičov i žiakov kvôli autobusovým a vlakovým spojom. My 

síce ponúkame možnosť bývania v školskom internáte, ale niektorí žiaci chcú len dochádzať. 

Tento problém sa nám darí celkom dobre riešiť. Správne a racionálne organizovanie práce,  je 

veľmi potrebné vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozvrh hodín  sa zostavuje po 

predchádzajúcej konzultácii s vyučujúcimi. Je  veľmi ťažko skĺbiť požiadavky pri zostavovaní 

rozvrhu k spokojnosti všetkých pri dodržaní hygienických noriem, ktorých dodržiavanie je 

prvoradé. 

 

b/  voľno-časové aktivity 

 
Voľno-časové aktivity sa  uskutočňovali prostredníctvom krúžkov, v ktorých si žiaci 

uplatnili vzdelávací poukaz. 

V školskom roku 2013/2014 sa znova poskytovala žiakom možnosť uplatniť si vzdelávacie 

poukazy v našej škole. Žiakom školy boli vydané vzdelávacie poukazy s identifikačnými 

číslami v celkovom počte  267 poukazov. Škola prijala a bolo uplatnených  iba 119 poukazov. 

Žiaci mali možnosť demokraticky sa rozhodnúť kde poukaz uplatnia.  

 

 

Krúžky, v ktorých si  žiaci poukazy uplatnili 

 

Internet pre každého  –  Mgr. Hépalová 

Nemecká kultúra – Mgr. Chorvátiková 

Krásna literatúra – PaedDr. Smetanová 

Rovesnícka skupina Cieľ  -  Mgr.  Černin 

Zdravotnícky krúžok – Mgr. Kanichová 

Mladý záchranár – Mgr. Ambrúsová, Mgr. Kučerová 

Pátrajme po stopách zdravotníctva  - Mgr. Macková  

Športové hry – Mgr. Mrvová 

Dopravná výchova – Mgr. Kucharič 

Tvorivé dielne – Bc. Marková 

Harmónia – Mgr. Blahová 
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Vedením krúžkov a útvarov boli poverení pedagogickí pracovníci školy a dvaja    

externí pracovníci.  

Najväčší záujem bol o internet. Žiaci najmä štvrtých ročníkov, ale i nižších prejavili 

záujem o literatúru či v cudzích  jazykoch, ako aj v slovenskej a  tiež o zdravotnícky 

a záchranársky krúžok. Krúžok „Pátrajme po stopách zdravotníctva“ vytvoril úžasnú 

expozíciu v priestoroch školy z histórie zdravotníctva.   

Veľmi dobre pracovala „Rovesnícka skupina Cieľ“, ktorej náplň bola  zameraná 

hlavne na alternatívy prevencie drogových závislostí a iných negatívnych javov, formou 

zážitkových cvičení. Vyvrcholením bola kúltúrno-športová celodenná akcia „Čistý deň VII“.  

So zanietením a záujmom pracovali žiaci aj v dopravnom  krúžku, ktorý im veľmi pomohol 

pri získavaní vodičského oprávnenia. 

Čo sa týka voľno-časových aktivít, veľkým prínosom bolo, že veľmi intenzívne 

spolupracoval koordinátor prevencie a iných patologických javov, koordinátor výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor, environmentálnej výchovy, koordinátor pre ľudské 

práva, koordinátor globálneho rozvojového vzdelávania a v neposlednom rade žiacka školská 

rada. Pod takýmto silným vedením sa veľmi dobre darí záujmovej činnosti. 

 

c/  spolupráca školy s rodičmi 
 

 

Sme radi, že môžeme konštatovať vynikajúcu spoluprácu s rodičmi. Je vidieť, že 

rodičom záleží na ich deťoch a preto veľmi úzko spolupracujú jednak s vedením školy, jednak 

s triednymi učiteľmi,  ale aj so všetkými ostatnými pedagógmi. Všetci sú informovaní 

o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú 

možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 

Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí v škole, o pripravovaných akciách 

prostredníctvom www stránok školy. Dvere našej školy sú im kedykoľvek otvorené. Môžu sa 

prísť kedykoľvek na svoje dieťa informovať, ak majú s ním nejaký problém,  poradiť 

sa. V neposlednom rade často vychádzame rodičom v ústrety pri požičiavaní odbornej 

literatúry. Taktiež sa zúčastňujú akcií organizovaných buď školou alebo školským internátom. 

Občianske združenie „ZDRAVOTNÍK“ je pravou rukou vedenia školy. Rodičia chápu 

potreby svojich detí a vychádzajú im ako aj škole v ústrety, či už finančným krytím rôznych 

súťaží, projektov alebo zakúpením vyučovacích pomôcok i uniforiem. Sme im za to aj v mene 

ich detí veľmi vďační, lebo bez ich pomoci by naši žiaci nemohli realizovať rôzne aktivity 

a zúčastňovať sa súťaží, najmä  v zahraničí  / Rakúsku, ČR /. 

 

d/  spolupráca s inými inštitúciami 
 

Ako vyplýva s vyššie uvedených aktivít škola veľmi úzko spolupracuje s mnohými 

inštitúciami, ktoré jej pomáhajú pri zabezpečovaní rôznych aktivít a na druhej strane škola 

poskytuje na výpomoc daným inštitúciám žiakov a ak je treba aj pedagógov. Sú  to rôzne 

školenia, zdravotnícka služba, organizačná pomoc,   atď. 

 

Sú to: 

1) Ministerstvo zdravotníctva SR 

2) SZU Bratislava 

3) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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4) Centrum vedecko-technických informácií SR (Bývalý Ústav informácií a prognóz 

školstva) 

5) Národný ústav certifikovaných meraní 

6) Fakultná nemocnica s poliklinikou  Skalica, a.s. 

7) Nemocnica Malacky, Nemocničná a.s., Malacky 

8) Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, Pezinok 

9) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. 

Jozeja 

10) ADC College, Harrov, Londýn 

11) Landespflegeheim Gänserndorf Barbaraheim 

12) FN Brno  

13) Detský domov Skalica  

14) Dom sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých Skalica 

15) Zariadenie pre seniorov Skalica 

16) Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj 

17) Domov dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých Holíč 

18) Dom pokojnej staroby n. o., Gbely 

19) Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Senica 

20) Domov dôchodcov Holíč 

21) Domov dôchodcov Mokrý háj 

22) Občianske združenie KVARTETO 

23) Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately Senica, pobočka Skalica 

24) Centrum pedagogicko-psychologickej porade a prevencie  Trnava (ďalej CPPPaP) 

25) CPPPaP Holíč  

26) CPPPaP Senica 

27) CPPPaP Myjava 

28) CPPPaP Malacky 

29) Centrum špeciálno-pedagogického (CŠPP) poradenstva Skalica 

30) Územný spolok Slovenského červeného kríža (SČK) Senica 

31) Ústredný sekretariát SČK Bratislava 

32) Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Bratislava 

33) Metodické centrum Bratislava 

34) Slovenská komora sestier a pôrodnej asistencie Skalica 

35) Oddelenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti Mesta Skalica 

36) Štátny archív Skalica  

37) Mestský úrad Skalica 

38) Mestská knižnica Skalica 

39) Záhorské osvetové stredisko Senica 

40) Mestské kultúrne stredisko Skalica 

41) Turistická informačná kancelária mesta Skalica 

42) Redakcia ZVESTI 

43) MY Záhorie 

44) Regionálna televízia Skalica 

45) Okresný hasičský zbor Skalica 

46) Základne školy Skalica 

47) Materské školy Skalica 

48) Základne školy Holíč 

49) Materské školy Holíč 

50) Stredná zdravotnícka škola Jihlava 
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51) Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica 

52) Stredná odborná škola strojnícka  Skalica 

53) Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica 

54) Stredoeurópska vysoká škola Skalica 

55) Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované 

pracovisko Skalica  

56) Slovenský výbor pre „UNICEF“ 

57) Neinvestičný fond „KRIŽOVATKY“ 

58) Jednota dôchodcov Skalica 

59) Liga proti rakovine „Klub Lýdia“ Skalica 

60) Liga za duševné zdravie „LAMPÁŠIK“ 

61) Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislava 

62) Rada mládeže Trnavského samosprávneho kraja 

63) Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán, Bratislava 

64) Regrutačné stredisko Trnava 

65) Telovýchovné jednoty -  Skalica, Vrádište, Holíč, Kopčany..... 

66) Občianske združenie  „ Regionálne centrum Slobody zvierat Skalica“ 

                                                               

V neposlednom rade treba spomenúť vynikajúcu spoluprácu s radou školy. Jej členovia 

sa aktívne podieľali na dianí v škole a boli vynikajúcim poradným a pomocným orgánom 

vedenia školy. 

Čo sa týka vzájomných vzťahov medzi pedagógmi, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi 

vedením školy,  pedagógmi  a žiakmi, žiakmi navzájom, tak možno skonštatovať, že boli 

dobré aj napriek zvýšenému pracovnému vyťaženiu.  najmä z hľadiska písomností. Riaditeľ 

školy je tak zavalený administratívou, že už mu zostáva len veľmi málo času na to, aby sa 

dostal medzi žiakov okrem vyučovacích hodín. 

  

Na záver možno povedať, že cieľ a úlohy, ktoré sme si dali na začiatku školského roka 

sme splnili, za čo patrí vďaka tak pedagógom ako aj našim žiakom a nepedagogickým 

pracovníkom, pretože bez vzájomnej dôvery a spolupráce by sme nič nedokázali.  

 

 

 

V Skalici   2. septembra 2014 

 

 

       Mgr. Ľudmila Bábiková 

                riaditeľka školy 

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 2. septembra   2014. 

 

 

 

 

 Správa  prerokovaná v Rade školy pri SZŠ Skalica dňa 15. októbra 2014. 

 

 

 

 

                                                                                Mgr. Mária Valová 
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Príloha 1: Počty žiakov  

 

 

Počty žiakov šk. r. 2013/2014 

Odbor Trieda 
Počet 
žiakov 

dievča
t 

pristu
p 

vyst
up 

prer
uše
nie 

žiac
i so 

Počet 
žiakov Pozn. 

forma   
IX. 
2013         

ŠV
VP 

VI. 
2014   

Zdaravotníc
ky asistent 
a masér 
denné 

štúdium 

I.A 

ZA 22 20 0 1 0 1 21  

MAS 9 7 0 1 0 1 8  

II.A ZA 28 26 0 2 0 0 26  

II.B MAS 13 7 0 0 0 3 13  

III.A ZA 20 16 1 0 0 0 21  

IV.A ZA 19 16 0 3 1 0 15  

IV.B ZA 13 11 0 0 0 0 13  

 Spolu denné 124 103 1 7 1 5 117  

sanitár 
jednoročné 

večerné I.F 24 18 4 8 1 0 19  

sanitár 
dvojročné 
večerné I.E 13 9 4 6 0 0 11  

zdravotníck
y asistent 
dvojročné 
večerné 

I.D 33 29 1 12 0 0 22  

II.D 20 18 0 1 0 0 19  

II.H 13 10 0 0 1 0 12  

zdravotníck
y asistent 
trojročné 
večerné 

I.C 28 24 0 16 1 0 11  

III.C 12 10 1 1 0 0 12  

         

 Spolu ŠPZ 143 118 10 44 3 0 106  

Spolu 267 221 11 51 4 5 223  
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Forma   Počet Prospeli  Neprospeli   Zameškané   Ospr. Neospr. správanie   

  

Tr
ie

d
a 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

P
o

če
t 

ch
la

p
co

v 

P
o

če
t 

d
ie

vč
at

 

sp
o

lu
 

P
V

 

P
V

D
 

P
 

1
 p

re
d

m
et

  

2
 p

re
d

m
et

y 

3
 a

 v
ia

c 
p

re
d

m
.  

N
ep

ro
sp

el
i 

N
ek

la
si

fi
ko

va
n

í 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
. 

d
vo

jk
y 

zo
 s

p
rá

va
n

ia
 2

. 

tr
o

jk
y 

zo
 s

p
rá

va
n

ia
 2

. 

št
vo

rk
y 

zo
 s

p
rá

va
n

ia
 . 

P
ri

em
er

n
ý 

p
ro

sp
ec

h
 

d
en

n
á 

(Z
A

+M
A

S)
 

I. A 29 3 26 28 1 6 21 1 0 0 1 0 2344 80,83 2329 80,31 15 0,52 1 0 0 2,235 

II.A 26 1 25 24 4 7 13 2 0 0 1 0 2225 85,58 2225 85,58 0 0 0 0 0 2,19 

II.B 13 6 7 13 2 2 9 0 0 0 0 0 1214 93,38 1146 88,15 68 5,23 0 1 0 2,54 

III. A 21 4 17 16 3 5 8 4 1 0 5 0 1438 68,48 1438 68,48 0 0 0 0 0 2,43 

IV. A 15 3 12 14 0 2 12 1 0 0 1 0 712 47,47 712 47,47 0 0 0 0 0 2,64 

IV.B 13 2 11 10 1 0 9 1 2 0 3 0 841 64,69 841 64,69 0 0 0 0 0 3,02 

  117 19 98 105 11 22 72 9 3 0 11 0 8774 74,99 8691 74,28 83 0,71 1 1 0 2,51 

                                               

ex
te

rn
á 

I. C (ZA) 11 0 11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,54 

III. C (ZA) 12 2 10 11 0 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,49 

I. D (ZA) 22 2 20 22 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,54 

II.D (ZA) 19 2 17 19 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,41 

II. H (ZA) 12 2 10 12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 

I. E (SAN) 12 2 10 11 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,42 

I.F (SAN) 19 3 16 19 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,82 

  107 13 96 99 63 19 18 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,63 

    
         

 

            

Spolu   224 32 194 204 74 41 90 10 4 0 13 0 8774 74,99 8691 74,28 83 0,71 1 1 0 
2,07 
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Príloha 2: Vyhodnotenie MS a ZS    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trieda I. F 

  Prihlásených 19 

    konalo priemer 

Priemerná 
známka    

Písomná časť 19 1,31 

Praktická časť 19 1,21 

Ústna časť 19 1,58 

Celkové 
hodnotenie 

PV   14 

PVD   2 

P   3 

Neprospeli   0 

Hodnotenie maturitnej skúšky  

      
S

p
o

lu
 

  

ri
a

d
n
y
 t

e
rm

ín
 

n
á
h
ra

d
n
ý
 t

e
rm

ín
 

N
e
m

a
tu

ro
v
a
li 

v
 r

o
k
u
 

2
0
1
4
 

  
  
  
  
  
  
  

          III. IV.       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
Oprava 

IX  

E
Č

M
S

 

ANJ 

p
ri
h

lá
s
e
n
ý
c
h
 

16 

k
o
n
a
li:

 

16     

p
ri
e

m
e

rn
ý
 v

ý
s
le

d
o
k
 (

%
) 

39,2 

lim
it
 n

e
s
p
ln

ilo
 

6  4 

NEJ 25 25     22,5 23  3 

  SJL 40 40     48,2 6  0 

P
F

IČ
 

ANJ 16 16     33,75 6  4 

NEJ 25 25     36,20 4  2 

SJL 40 40     48,46 3  0 

      V. IX.         V. IX. 

P
Č

O
Z

 

PČOZ 71 65 5  
  

1,7 

  0 0 

Ú
F

IČ
M

S
 

ANJ 15 14 1  

p
ri
e

m
e

rn
ý
 

v
ý
s
le

d
o
k
 z

n
á
m

k
a
 

3,13 

n
e
u
s
p
e
lo

/ 

(p
o
v
o
le

n
ý
c
h
 

o
p
ra

v
n
ý
c
h
 

s
k
ú
š
o
k
) 

2 0 

NEJ 25 21 3  3,33 5 3 

SJL 40 35 4  2,62 2 0 

TČOZ 71 65 5  2,16 
4 4 



Príloha 3 Zoznam zamestnancov   

 

 

A. Zoznam pedagogických zamestnancov 

P. 

č. 

 

Meno (vypísať- 

nie v skratke!) 

priezvisko, titul, 

funkcia 

Triedn

y 

 

Aprobácia 

 

Úväzok - rozpísať podľa 

jednotlivých  predmetov  

(napr. M-10, F-12,TH-1) 

TH - triednictvo 

 

Platová 

trieda/ 

Počet 

rokov  

započítanej 

praxe 

Aktívna znalosť 

cudzieho jazyka 

1.  Ambrúsová, 

Milena, Mgr. 

I.D OP SZŠ PPK-1, PRP-3, OAD-

7, ANF-5, ZOA -6,  

11/32 NEJ,RUS 

2.  Bábiková, 

Ľudmila, Mgr 

riaditeľka 

 MAT, 

CHE, INF 

MAT – 2, INF – 2,  11/17 

 

ANJ, RUS,  

3.  Beňová, Lenka, 

PhDr. 

IV.A OP SZŠ ZOA-4, OAD-18 10/17 RUJ 

4.  Blahová, Katarína, 

Mgr. 

I.M OP SZŠ OAD-6, MAS-4, 

RRC-1, FYT – 3, 

MFC – 7, PPK - 1 

10/13 RUJ 

5.  Brezinová, Eva, 

Mgr. 

I.B FYZ, CHE CHE-7, BIO-4, FYZ-

2, TSV - 12 

11/28 RUJ, ANJ 

6.  Hépalová, Mária, 

Mgr. 

III.B MAT, FYZ FYZ-4, MAT-5, INF-

8,  OBN -7 

11/28 RUJ 

7.  Hýlková, Ivona, 

PhDr. 

I.F OP SZŠ AZD-4, OAD-2, PRP 

– 1, ZDR-2, SAN -4, 

SAČ – 8, ZOA - 2 

12/23 NEJ, RUJ 

8.  Chorvátiková, 

Mária, Mgr. 

 NEJ, SJL NEJ-27 12/26 NEJ 

RUJ 

9.  Gajdová, 

Veronika, Mgr. 

I.H OP SZŠ ZOA – 6, PPK – 1, 

OZS - 1 

11/16 RUJ, ANJ zač 

10.  Kanichová, 

Ľubica, Mgr. 

II.E OP SZŠ OAD-7, ZOA-4, 

SAN – 2, SAČ – 7, 

ZDR - 3 

9/16 RUJ,NEJ 

11.  Kučerová, Alena, 

Mgr. 

zástupkyňa riad. 

pre praktické 

vyučovanie 

a odborné 

vzdelávanie 

 OP SZŠ OAD-4 SOS-2, PRP-

1 

11/nad 

32 

RUJ 

12.  Lipka, Michal, 

Mgr 

 SJL, RUJ, 

ANJ 

ANJ-26,  11/32 ANJ, RUJ 

13.  Macková, Zuzana, 

Mgr. 

II.D OP SZŠ ZOA-2, OAD-19, 

PPK-1, AZD - 1 

11/15 NEJ,ANJ 

14.  Polák, Ľuboš, 

PhDr. 

II.C OP SZŠ ZOA-2, OAD-19, 

PRP - 1 

10/27 RUJ, ANJ 

15.  Potúčková, Emília, 

PhDr. 

zástupkyňa 

riaditeľky 

 OP SZŠ, 

ETV 

ZDE-2, ETV – 2, 

OZS - 1 

11/nad 

32 

RUJ 

16.  Reháková, III.A OP SZŠ ZOA-2, OAD-20,  10/14 ANJ, NEJ 



Príloha 3 Zoznam zamestnancov   

 

Andrea, PhDr. 

17.  Smetanová, 

Zuzana, PaedDr. 

 SJL, DEJ SJL-22, DEJ - 4 10/10 ANJ 

18.  Švecová, Martina, 

Mgr. 

 OP SZŠ MAS – 9, RRC – 1, 

FYT – 3, MFC - 10 

9/13 NEJ 

19.  Valová, Mária, 

Mgr. 

I.A OP SZŠ ZOA – 6, OAD-14, 

ESV-2, OZS-1 

11/19 NEJ 

20.  Vojzolová, 

Monika, PhDr. 

II.A OP SZŠ ZOA-7, OAD-14, 

PPK -1 

11/27 RUJ, NEJ 

21.  Raková, Emília, 

MUDr., Mgr. 

 lekár ZKC-14,  10/31 RUJ, NEJ 

22.  Rambousek, Jozef, 

MUDr. 

 ANF ANF-11, PAT - 5 10/ nad 

32 

NEJ, ANJ, 

FRA 

23.  Švehla, Peter, 

ThDr. 

 LAJ LAJ-5, ANJ -5 9/7 ANJ, LAJ 

24.  Hottmarová, 

Anna, MUDr. 

 lekár ZKC-6 PRL-2 nesl  

25.  Mrvová, Elena, 

Mgr. 

 TEV, BRV TSV-4,  nesl  

26.  Strelová, Katarína, 

Ing. 

 NEJ NEJ - 5 nesl  

27.  Sprušanská, Hana  OP SZŠ MAS – 4, - RRC – 1 nesl  

28.  Zamborská, Dana, 

Mgr. 

 NBV NBV-2 nesl  
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P. 

č. 

 

Meno, priezvisko, titul 

 

Funkcia 

 

Úväzok  

(uviesť počet hodín) 

 

Platová trieda/ 

platový stupeň 

1. Palacková, Viera ekonómka 40 8/11 

2. Minarechová, Alena mzd. účtovníčka 28 8/10 

3. Bc. Bartáková Gabriela hospodárka 40 9/2 

4. Fulier, Pavol, Ing. správca tev. 40 7/10 

5. Bc. Polláková  Lenka odborný referent 40 7/1 

6. Petrovičová Eva upratovačka 40 2/12 

7. Matějcová Ružena upratovačka 40 2/12 

8. Večerová, Anna upratovačka 40 2/12 

9. Pekarová, Zdenka vrátnička 16 2/12 

10. Vašiová, Viera vrátnička 40 2/12 

11. Čambál, Emil údržbár 40 5/12 
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