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1 Poslanie a vízia 
 

 

SWOT analýza školy 

 

Silné stránky: 

 

 tradícia školy, jej dobré meno a jej 

konkurencieschopnosť medzi SŠ 

v Košiciach, 

 široká ponuka študijných odborov 

a odborných smerovaní, 

 univerzálnosť študijných odborov  

so širokým spektrom uplatnenia, 

 ako jediná stredná škola na Slovensku 

ponúkame štúdium v odbore 3739 M 

elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách so smerovaním 

elektrická trakcia a energetika v doprave, 

 výhodná poloha v centre mesta, 

 kvalifikované vedenie školy, 

 elektronizácia pedagogickej dokumentácie, 

 e-learningové učebné materiály pre ţiakov, 

 odbornosť vyučovania všetkých predmetov, 

stabilný kolektív, 

 záujem učiteľov o kontinuálne vzdelávanie, 

 učitelia – autori celoštátne platných učebníc, 

 odborné učebne a jazykové laboratórium 

vybavené PC, 

 úspešná realizácia projektov, vrátane 

medzinárodných, 

 školská kniţnica – moţnosť práce 

s internetom, 

 organizácia súťaţí na rôznych úrovniach, 

 dlhoročná úspešná reprezentácia ţiakov 

školy na rôznych súťaţiach, 

 bohatá krúţková a športová činnosť, 

 výborná dlhoročná spolupráca s dopravnými 

a zasielateľskými firmami, autoservismi 

a ţelezničnými spoločnosťami, 

 veľmi dobrá spolupráca s TUKE, UPJŠ  

a so Ţilinskou univerzitou, 

 dobré vzťahy s partnerskými organizáciami, 

 úspešnosť absolventov v štúdiu na vysokých 

školách, 

 moţnosť získať Certifikát o odbornej 

spôsobilosti elektrotechnikov podľa 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre absolventov 

odboru 3739 M, 

Slabé stránky: 

 

 chýbajúci športový areál a telocvičňa 

v priestoroch školy  a v jej  blízkosti,  

 chýbajúca spoločenská miestnosť  

na konanie školských slávností, 

 stúpajúci počet ţiakov zo sociálne slabých 

rodín, 

 klesajúci záujem rodičov o spoluprácu  

so školou, 

 pretrvávajúci nedostatok finančných 

prostriedkov na modernizáciu vyučovacieho 

procesu, na nákup moderných didaktických 

pomôcok, na ich inováciu a na materiálne 

vybavenie tried, 

 spokojnosť ţiakov s priemernými aţ 

podpriemernými výsledkami, 

 zvyšujúci sa počet ţiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 

 zníţenie počtu delených hodín  

vo všeobecnovzdelávacích predmetoch 
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 po absolvovaní PČOZ moţnosť získať 

Certifikát pre úspešných študentov od firmy 

Kros, 

 moţnosť získať Certifikát Autodesk 

Inventor, 

 moţnosť absolventov školy samostatne  

podnikať v oblasti cestnej dopravy, 

 uplatnenie na trhu práce, 

 vlastná autoškola s digitálnym trenaţérom – 

vykonávanie odborného výcviku, 

 vlastná školská jedáleň 

Príleţitosti: 

 

 zosúladenie školského vzdelávacieho 

programu s poţiadavkami trhu práce 

a rozširujúca sa spolupráca  

so zamestnávateľmi pri jeho tvorbe, 

 uplatnenie diferencovaného prístupu 

k ţiakom, spolupráca  so školskou 

psychologičkou, s psychologičkou z CPPaP 

a výchovnou poradkyňou školy, 

 získavanie návykov na celoţivotné 

vzdelávanie, 

 zapájanie ţiakov do projektov, 

 moţnosť samostatného podnikania v rôznych 

oblastiach prepravy, dopravy a sluţieb 

 

Ohrozenie: 

 

 zlá finančná situácia v odvetví školstva, 

 nedostatok kvalitných učebníc, pomôcok 

a materiálov pre nový systém vzdelávania, 

 poddimenzovanie finančných prostriedkov 

na materiálne vybavenie a jeho údrţbu,  

 veľa gymnázií a súkromných škôl v meste 

Košice, 

 otváranie rovnakých, resp. podobných 

odborov na školách úplne iného zamerania, 

 veľmi slabé populačné ročníky, 

 hrozba zniţovania záujmu o technické 

odbory, 

 slabšia vedomostná úroveň uchádzačov 

o štúdium, 

 zhoršujúca sa úroveň správania ţiakov 

prichádzajúcich do 1. ročníka, 

 spoločenská klíma nepodporujúca odborné 

vzdelávanie, 

 zniţujúci sa záujem rodičov o spoluprácu  

so školou, 

 určovanie limitného počtu odborov, tried  

a ţiakov, ktorých môţeme prijať 

 do 1. ročníka zo strany zriaďovateľa 
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Vízia školy 
 

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice je štátnou výchovno-vzdelávacou 

inštitúciou. Jej víziou je stať sa modernou strednou priemyselnou školou 3. tisícročia. Školou, 

v ktorej sa ţiak naučí, ako sa učiť, kde a ako získavať nové vedomosti, ako sa stať človekom, ktorý 

podporuje civilizačný rozvoj spoločnosti, ale má aj sociálne a environmentálne cítenie. 

 

Pretoţe je jedinou školou z pôvodných dopravných priemyselných škôl, v ktorej môţu ţiaci 

študovať odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách so smerovaním na elektrickú trakciu 

a energetiku v doprave, jej víziou je udrţať záujem absolventov základných škôl o tento odbor. 

 

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná113, Košice poskytuje štvorročné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou pre všetkých absolventov základných škôl iba dennou formou štúdia.  

 

Víziou školy je poskytovať absolventom základných škôl takú ponuku študijných odborov, ktoré 

budú v súlade s potrebami trhu práce a naďalej si udrţať povesť školy, ktorej absolventi budú 

získanými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami  konkurencieschopní na trhu práce nielen  

na Slovensku, ale v celej Európskej únii. 

 

SPŠ dopravná má ambíciu naďalej byť školou, ktorá bude: 

 

 navrhovať nové študijné odbory, resp. nové smerovania v rámci uţ existujúcich študijných 

odborov. Pri týchto návrhoch bude úzko spolupracovať s budúcimi zamestnávateľmi. 

 pokračovať v elektronizácii vyučovacieho procesu a  pedagogickej dokumentácie. 

 sa usilovať aj s pomocou iných zdrojov modernizovať materiálno-technické vybavenie 

odborných učební. 

 naďalej zapájať  ţiakov do projektov, súťaţí,  aj medzinárodných. 

 efektívne vyuţívať potenciál všetkých pedagógov školy, ktorých bude podporovať  

v ďalšom vzdelávaní podporujúcom inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a metód 

práce v jednotlivých predmetoch. 

 

 

Vyhodnotenie 
 

V školskom roku 2019/2020 v snahe napĺňať víziu školy a v súlade s plánom práce školy sme  

v 1. ročníku otvorili 5 tried. Po jednej triede v odboroch elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách, technika a prevádzka dopravy, dopravná akadémia a dve triedy v odbore 

prevádzka a ekonomika dopravy. 

 

Najväčší záujem bol o štúdium odborov 3765 M prevádzka a ekonomika dopravy. 

 

Učitelia školy pokračujú vo vyuţívaní elektronickej triednej knihy, rozširujú moţnosti jej 

vyuţívania najmä elektronickú komunikáciu s rodičmi a zvýšenú prípravu vzdelávacích programov 

formou e-learningu. 
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Poslanie školy 
 

Poslaním školy je: 

  

 poskytovať kvalitné všeobecné, ale najmä odborné vzdelávanie, pripraviť ţiakov na získanie 

prvej kvalifikácie, pre trh práce, ale aj pre ďalšie štúdium na vysokých školách  

i na celoţivotné vzdelávanie. 

 umoţniť ţiakom odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách získať 

certifikát o elektrotechnickej spôsobilosti, ţiakom odborov 3765 M technika a prevádzka 

dopravy a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy so smerovaním na cestnú dopravu a 

prepravu moţnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B vo vlastnej autoškole. Ţiaci 

odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy mali moţnosť získať medzinárodný certifikát 

v Autodesk Academia Program. 

 pri vzdelávaní a výchove klásť dôraz na odbornosť, znalosť cudzích jazykov, etické 

princípy,  národné povedomie, zdravie a bezpečnosť, pochopenie a dodrţiavanie práv 

a povinností. 

 formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodrţiavaniu etických a ľudských 

princípov, pripraviť ich niesť zodpovednosť za vlastné konanie. 

 byť otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou 

rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

 

Vyhodnotenie:  

 

 SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice poskytovala v školskom roku 2019/2020 odborné 

vzdelávanie v štyroch študijných odboroch a šiestich smerovaniach v dennom štúdiu.  

Na základe dosiahnutých výsledkov moţno hodnotiť jej poslanie ako dobré. 

 Vodičský preukaz v našej autoškole získalo 82 záujemcov, z toho bolo 30 ţiakov školy, 

z nich 26 ţiakov v povinnom kurze. 

 Certifikát elektrotechnická spôsobilosť získalo 15 ţiakov 4. ročníka. 

 Naďalej pretrvávala dobrá spolupráca s autoservismi a predajcami automobilov: SZILCAR 

PARTNERS, s. r. o., Moris Slovakia, QALT, s. r. o. 

 Pokračuje dobrá spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach s Katedrou výrobnej 

techniky a robotiky Strojníckej fakulty, Katedrou výrobných technológií na Strojníckej 

fakulte, s Katedrou elektroenergetiky, Katedrou technológií v elektronike,  Katedrou 

kybernetiky a umelej inteligencie  Fakulty elektrotechniky a informatiky, Katedrou  logistiky 

Fakulty BERG, Ústavom experimentálnej fyziky SAV a so Ţilinskou univerzitou. 

 Na posilnenie praktických zručností vyučujúci praxe a elektrotechnických meraní odučili 

časť vyučovacích hodín v centrách odborného vzdelávania. 

 Veľmi dobrá bola spolupráca s firmami a spoločnosťami, kde si ţiaci  mohli overiť svoje 

teoretické poznatky priamo v praxi. Spolupracujeme so spoločnosťami ako je ZSSK Cargo, 

a. s., ZSSK slovakrail, Slovenská pošta, a. s., ŢSR, Eurobus, a. s., UND-03, a. s., IPS 

Logistics, s. r. o., DPMK, a. s., DeutschMann, DSV Slovakia, s. r. o., KM Servis 

IVECO,  TEMPUS a mnohými ďalšími logistickými a špedičnými firmami, ďalej s firmami 

ABB,  

s. r. o., VSD, VSE,  T–systems. 

 Všetci učitelia cudzích jazykov boli kvalifikovaní. 

 Ţiaci sa aktívne zúčastňovali na rôznych odborných súťaţiach a prezentáciách. 

 Zorganizovali sme pre ţiakov mnoţstvo odborných exkurzií. 
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 Všetci učitelia školy boli rodičom ţiakov k dispozícii raz týţdenne počas konzultačných 

hodín. Okrem toho sa raz za dva mesiace realizovali stretnutia vedenia školy s členmi 

školského výboru ZRŠ v prvom polroku. V druhom polroku z dôvodu mimoriadnej situácie 

sa uskutočnilo stretnutie s členmi výboru len raz. 

 

 

Zámery 

 

Zámery SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice, uvedené uţ vo vízii školy, majú jediný cieľ – byť 

školou schopnou vzdelávať absolventov pripravených na riešenie ekonomických i sociálnych 

problémov dneška a konkurencieschopných na trhu práce.  

 

V tejto súvislosti boli v školskom roku 2019/2020 prijaté tieto zámery: 

 

1. pokračovať a rozširovať vyučovanie s vyuţívaním IKT a iných tvorivých metód. 

 

Vyhodnotenie: Väčšina učiteľov školy uţ v predchádzajúcich rokoch absolvovala 

kontinuálne vzdelávanie Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese a Modernizácia 

vzdelávania na SŠ s podporou IKT, aj vzdelávacie programy zamerané na vyuţitie 

inovatívnych foriem práce na vyučovaní. Vyučujúci všeobecno-vzdelávacích aj odborných 

predmetov pracovali s interaktívnou tabuľou, či s interaktívnym dataprojektorom.  

Na odborných predmetoch so zameraním na strojárstvo a v predmete odborné kreslenie ţiaci 

vyuţívajú grafický program AutoCAD, čo im umoţňuje vyuţívať 3D tlačiareň priamo  

na vyučovacej hodine. IKT vyuţívame na vyučovanie odborných dopravných 

a ekonomických predmetov, ako sú napr. administratíva a korešpondencia, účtovníctvo, 

ekonomika a cvičenia z týchto predmetov a tieţ aj na hodinách praxe. Vyuţívame moţnosti, 

ktoré poskytuje stránka EduPage. Učitelia ju vyuţívajú na zadávanie e-learningových 

materiálov pre ţiakov, domácich úloh, zadaní, na komunikáciu a poskytovanie informácií 

ţiakom.  

 

2. zefektívniť spôsob komunikácie s rodičmi ţiakov, poskytnúť im moţnosť konzultácií 

o ich deťoch s kaţdým učiteľom školy. 

 

Vyhodnotenie: Aj pri komunikácii s rodičmi sme rozširovali moţnosti, ktoré poskytuje 

EduPage stránka školy. Keďţe škola pouţíva uţ dlhé roky elektronickú triednu knihu 

a elektronickú ţiacku kniţku, rodičia ţiakov majú moţnosť denne sledovať výsledky svojich 

detí, ich dochádzku na vyučovanie a zároveň majú moţnosť komunikovať so všetkými 

vyučujúcimi. V prípade záujmu rodičov boli učitelia školy k dispozícii jedenkrát týţdenne 

počas konzultačných hodín, ktoré boli zverejnené na webovej stránke našej školy. Rodičia 

tieto konzultačné hodiny však vyuţívali iba sporadicky.   

 

3. ponúknuť ţiakom moţnosť konzultácií z problémových predmetov. 

 

Vyhodnotenie: Konzultačné hodiny učiteľov (1x týţdenne) vyuţívali ţiaci počas celého 

školského roka, ale najmä v predklasifikačnom období. Ak bolo potrebné, učitelia boli 
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ţiakom k dispozícii počas celého školského roka aj mimo konzultačných hodín 

v popoludňajších hodinách po vzájomnej dohode so ţiakmi. 

 

4. podľa finančných moţností zlepšovať materiálne vybavenie školy. 

 

Vyhodnotenie:  

 

Majetok obstaraný od septembra 2019 do augusta 2020 

 

1. Učebné pomôcky: 

4 ks autíčka v celkovej hodnote 356,80 € 

3 ks dataprojektor, 1 270 € 

2 ks autíčka v celkovej hodnote 224,40 € 

4 ks multimeter digitálny, spolu za 180,96 € 

2 ks nástenná mapa: „Československé automobily“ a „Československo v peniazoch“, spolu 

za 240 € 

Dar od Zdruţenia rodičov školy pri SPŠD: 

7 ks monitor LCD 19“ a 7 ks počítač HP, celková hodnota daru: 2 093 € 

 

2. Krátkodobý majetok - škola: 

3 ks biela tabuľa 180x120 cm, spolu za 356,40 € 

1 ks akuskrutkovač, 58,90 € 

19 ks počítačový stôl ţiacky, v celkovej hodnote 1 805 € 

1 ks switch 24 port, 79,40 € 

1 ks stojan na dezinfekciu rúk za 173,43 € 

1 ks motorová píla, 115 € 

2 ks bezkontaktný teplomer, spolu za 145,38 € 

 

3. Majetok školskej jedálne: 

Elektrický varný kotol, 5 090,40 € 

21 ks jedálenský stôl, 1 470 € 

1 ks stojan na dezinfekciu rúk 173,43 € 

 

4. Majetok podnikateľskej činnosti: 0 

 

 

Ciele v školskom roku 2019/2020: 

Ciele našej školy v školskom roku 2019/2020 vychádzali z Pedagogicko-organizačných pokynov 

Ministerstva školstva SR, z POP-ov odboru školstva KSK, z Koncepcie rozvoja odborného 

vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, z Koncepcie rozvoja športu KSK, 

z Koncepcie rozvoja práce s mládeţou KSK a z potrieb školy na základe analýzy predchádzajúceho 

školského roka. Všetky úlohy a ciele školy boli zapracované do Plánu práce školy. 

 

V školskom roku 2019/2020 k prioritným cieľom školy s prihliadnutím na kvalitu patrili: 

.  
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1. Cieľ zameraný na produkt – vytvárať stále lepšie podmienky pre poskytovanie 

vzdelávania a zabezpečovanie trvalej spokojnosti interných a externých zákazníkov 

školy (študentov, zamestnancov, verejnosti, rodičov, budúcich zamestnávateľov, 

orgánov verejnej správy a ďalších subjektov) prostredníctvom plnenia ich 

poţiadaviek. 

 

Vyhodnotenie: Cieľ je priebeţne plnený. Potvrdením jeho plnenia je vyučovací proces 

realizovaný vyučovacími metódami podporovanými IKT, e-learningové formy – e-lekcie,  

e-testy, vyuţívanie stránky EduPage, materiálov digitálnej kniţnice vo vyučovacom procese.  

 

2. Cieľ zameraný na procesy – optimalizácia procesného modelu školy. 

 

Vyhodnotenie: V školskom roku 2019/2020 boli sledovanými ukazovateľmi v rámci 

hlavného procesu: 

 

 prospech školy – priemer v školskom roku 2019/2020 bol  2,44 v 1.  polroku a 2,30 

v 2. polroku (v roku 2018/2019 2,43 v 1. aj v 2. polroku; v roku 2017/2018 2,37 

v 2. polroku a 2,43 v 1. polroku; v roku 2016/2017 2,36 v 2. polroku a 2,35 v 1. polroku; 

v roku 2015/2016 2,36 na konci šk. roka, v 1. polroku 2,42; v šk. roku 2014/2015 bol 

2,56 v 2. polroku a 2,62 v 1. polroku). To svedčí o pribliţne rovnakých výsledkoch za 

posledné roky.  

 výsledky maturitných skúšok – z 85 ţiakov denného štvorročného štúdia, ktorí sa 

prihlásili na MS zmaturovalo 84 ţiakov administratívne zo všetkých predmetov a 1 ţiak 

poţiadal o vyskúšanie na úrovni B2 z ANJ. Vo februári konal opravnú skúšku z PČOZ 1 

ţiak. Vykonal ju úspešne. 100% ţiakov vykonalo úspešne maturitnú skúšku. (minulý rok 

97,14 % ţiakov, roky predtým 97,2 %, 86,7 %, 86,3 %, 73 % ţiakov). Tieto výsledky 

svedčia o stabilne zlepšujúcich sa výsledkoch našej práce. 

 súťaţe ţiakov – najúspešnejší boli ţiaci v súťaţiach SOČ, Zenit v elektronike, Enersol, 

Amavet, Strojárska olympiáda. 

 

3. Marketingové ciele: 

 

– pripravenie modelu financovania činnosti školy so stanovením dlhodobých priorít 

vyuţívania mimorozpočtových zdrojov. 

 

Vyhodnotenie: Cieľ je splnený. Vedenie školy získava finančné prostriedky na činnosť 

školy zo štátneho  rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov – podnikateľská činnosť 

(autoškola SPŠD), ZRŠ, prenájom telocvične, z projektov a od sponzorov. Prostriedky  

zo štátneho rozpočtu sú pouţité na beţnú prevádzku školy. Na modernizáciu 

vzdelávacieho procesu sa aj v školskom roku 2019/2020 pouţili prostriedky  

z mimorozpočtových zdrojov (pozri bod 5. na s. 9 – 10). 

 

– vytvorenie inovovaných propagačných materiálov školy. 

 

Vyhodnotenie: Cieľ je splnený. Kaţdoročne škola propaguje svoju činnosť a výsledky 

ţiakov na akciách: PRO EDUCO, Správna voľba povolania – príleţitosť k úspechu 
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v Košiciach aj v Gelnici i na prezentáciách na základných školách podľa ich záujmu 

a v rámci Dňa otvorených dverí na škole. Dvakrát sme zorganizovali Deň otvorených 

dverí pre základné školy, ale aj pre širokú verejnosť. V rámci svojej odbornosti 

a prezentácie jednotlivých odborov sme základným školám ponúkli interaktívne 

prednášky z problematiky vyučovania rôznych všeobecnovzdelávacích a odborných 

predmetov, ale aj  novinky z oblasti techniky a dopravy. 

 

4. Špecifické ciele: 

 

 na maturitných skúškach dosiahnuť výsledky porovnateľné s predchádzajúcim 

školským rokom.  

 

Vyhodnotenie: Tento cieľ sa podarilo vcelku splniť. V školskom roku 2019/2020 V 

ústnej časti pri porovnaní s minulým rokom sme mali v tomto školskom roku lepšie  

výsledky zo všetkých predmetov – SJL, ANJ, TČOZ a lepšie boli aj výsledky z praktickej 

časti maturitnej skúšky. Podrobné výsledky maturitných skúšok sú v časti 3., s. 18. 

 

 pokračovať v kontrole kvality vyučovacieho procesu. 

 

Vyhodnotenie: Cieľ je splnený. Vedenie školy v školskom roku 2019/2020 sledovalo 

vyuţívanie nových metód práce, vyuţívanie IKT a didaktickej techniky vo vyučovacom 

procese. Moţno konštatovať, ţe počet hodín realizovaných s vyuţitím odborných učební, 

učební vybavených IKT, interaktívnej tabule a s vyuţitím záţitkových foriem práce sa 

zvyšuje. 

 

 povzbudzovať  ţiakov a učiteľov do projektu s cieľom rozšírenia ich jazykových 

a informačných zručností. 

 

Vyhodnotenie: Tento cieľ sme splnili. Podrobné údaje o vypracovaných, schválených 

a realizovaných projektoch sú  v kapitole 10. 

 

 pripraviť Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy na obdobie rokov 

2019 – 2020. 

 

Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený. V septembri 2019 vypracovalo vedenie školy  

na základe poţiadaviek vyučujúcich Plán kontinuálneho vzdelávania, na základe ktorého 

vyučujúci našej školy absolvovali najmä aktualizačné vzdelávanie. Neboli zamerané na 

získavanie kreditov, ale na vykonanie 1. a  2. kvalifikačnej  skúšky a získanie nových 

poznatkov a kompetencií. Prehľad vzdelávaní je  uvedený v ďalšej časti tejto správy. 

 

 podľa finančných moţností školy a pomoci ZRŠ dopĺňať školskú kniţnicu. Snaţiť 

sa  obnovovať informačné zdroje školskej kniţnice aj cudzojazyčnou a odbornou 

literatúrou a sprístupňovať jej fond našim ţiakom a zamestnancom školy. 
 

Vyhodnotenie: Do školskej kniţnice na vyučovanie boli zakúpené: 
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 učebnice pre ISDL –  € 30,-; 

 

 v prípade zachovania Vzdelávacích poukazov percentuálne udrţať, príp. zvyšovať 

počet ţiakov, ktorí sa zapoja do mimoškolskej činnosti, vytvárať priaznivé 

podmienky pre túto činnosť. 
 

Vyhodnotenie: V školskom roku 2019/2020 pracovalo na škole 16 krúţkov, v nich 294 

ţiakov, čo je 72,24 % všetkých ţiakov školy. Oproti minulému roku je to rast o 8 %. 

Najväčšie úspechy zaznamenali ţiaci pracujúci v odborných krúţkoch (krúţky SOČ I., 

SOČ II., EZV a ţeleznično-modelársky krúţok). Výsledky ich práce boli súčasťou 

prezentácie našej školy na rôznych podujatiach. 

 

  naďalej poskytovať sluţby pre našich ţiakov – školský bufet, bezkofeínové nápoje. 

 

Vyhodnotenie: Cieľ je splnený. Ţiakom školy je k dispozícii školský bufet, ktorý 

poskytuje moţnosť nákupu desiaty. Okrem toho škola poskytuje svojim ţiakom obedy  

vo vlastnej školskej jedálni, ktorú vyuţívajú aj ţiaci Gymnázia na Poštovej ulici a SPŠ 

strojníckej. 
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2 Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (k 15. 09. 2019) 
 

 Počet ţiakov školy spolu 405 
 Z toho dievčat 71 

 Počet tried spolu 17 

a) Počet ţiakov v dennej forme štúdia 405 

 Z toho dievčat 71 

 Počet tried denného štúdia 17 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet ţiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet ţiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  

z celkového počtu ţiakov/z toho dievčat 
0 

d) Počet ţiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

ţiakov/z toho dievčat 
0 

e) Počet začlenených ţiakov spolu/z toho dievčat 28/4 

f) Počet ţiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

g) Počet ţiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet ţiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet ţiakov, ktorí prestúpili z inej školy 5 

j) Počet ţiakov, ktorí prestúpili na inú školu 6 

k) Počet ţiakov, ktorí mali povolenú individuálnu formu vzdelávania 3 

l) Počet ţiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

m) Počet ţiakov, ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008 Z. z. – 

štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov  
0 

n) Iný dôvod zmeny 0 
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3 Údaje o počte prijatých ţiakov do 1. ročníka strednej školy 
 

V kritériách na prijatie do 1. ročníka boli zahrnuté:  

 

 známky z povinných predmetov: slovenský jazyk  a literatúra,  matematiky v uvedených 

ročníkoch, 

 známky z profilových predmetov: fyziky, informatiky, anglický jazyk 

 známky z doplnkových predmetov: techniky/ technická výchova, geografia 

 úspechy v predmetových súťaţiach. 
 

Poznatky z prijímacieho konania: 

 

 ţiaci ani ich rodičia nerozlišujú 1. a 2. termín prijímacích skúšok, 

 pravidlá pre zápis ţiakov neboli dodrţiavané všetkými školami. 
 

Kód Odbor Plán 
1. kolo 2. kolo Zapísaní 

ţiaci 

Stav k  

15. 09. ´19 prihlásení prijatí prihlásení prijatí 

3739 M 

elektrotechnika 

v doprave 

a telekomunikáciách  

27 66 27 2 2 27 27 

3760 M 

prevádzka 

a ekonomika 

dopravy 

31 47 31 0 0 20 20 

3767 M dopravná akadémia 31 46 31 0 0 20 20 

3765 M 
technika a prevádzka 

dopravy 
31 48 31 1 1 21 21 

Spolu 120 207 120 3 3 88 88 

 

Opatrenia na zvýšenie záujmu:  

 

 plniť aktivity dané marketingovým plánom školy, 

 rôznymi aktivitami na škole a na verejnosti prezentovať úspechy ţiakov školy, 

 účasť na všetkých podujatiach, ktoré pomôţu prezentovať našu školu (Noc výskumníkov, 

Správna voľba povolania, PRO EDUCO, Študuj dopravu,  súťaţe – najmä odborné), 

 organizácia Dňa otvorených dverí na škole, 

 Mikulášska jazda v decembri v modelárskom klube na našej škole pre verejnosť. 
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4 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 
 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Priemerný prospech za školu 2,56 2,36 2,36 2,37 2,42 2,38 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín 

na ţiaka za školu 

137,4 134,83 

 

128,96 

 

118 
 

119,55 
76,10 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín 

na ţiaka za školu 

7,35 6,74 
 

4,86 4,3 4,64 2,36 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín 

na ţiaka za školu 

130,05 128,07 124,1 113,7 114,91 73,75 
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Hodnotenie vývoja 
 

V predchádzajúcich troch školských rokoch sme zaznamenali zlepšenie prospechu na hodnoty  

2,36 – 2,37. V minulom školskom roku nastalo mierne zhoršenie, keď sme klesli o 5 stotín. 

V školskom roku 2019/2020 sme opäť dosiahli zlepšenie o 4 stotiny. V posednom školskom roku 

došlo k zlepšeniu dochádzky aj počtu neopravedlnených hodín. Tieto výsledky však nie sú 

porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, keďţe ţiaci sa dištančne vzdelávali 4 mesiace v 2.polroku 

školského roka 2019/2020.  

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2019/20 v študijných odboroch 

s dĺţkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

R
o

čn
ík

 

P
o

če
t 

ţi
a

k
o

v
 s

p
o

lu
 Prospech 

Počet vymeškaných hodín  

na ţiaka za rok 

s 

vyznamenaním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli ospravedlnené neosprav. 

počet 

ţiakov 

 

v % 

počet 

ţiakov 

 

v % 

počet 

ţiakov 

 

v % 

počet 

ţiakov 

 

v % p
o

če
t 

h
o

d
ín

 

p
ri

em
er

 

 n
a

 ţ
ia

k
a

 

p
o

če
t 

h
o

d
ín

 

p
ri

em
er

 

 n
a

 ţ
ia

k
a

 

1.  123 20 16,3 27 22 75 61  1 0,8 7 901 102,2 110 0,8 

2.  96 13 13,5  14 14,6  68 70,8  1 1 6 239 98,3 68 4,8 

3.  104 20 19,2  21 20,2  62 59,6  1 1 9 615 126,5 285 4,8 

4.  85 8 9,4  17 20 60 70,6  0 0 7 294 125,7 498 7,2 

Spolu 408 61 15 79 19,4 265 65 3 0,7 31 049 76,1 961 2,4 
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2. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 

 

2.1. Celkové hodnotenie 
 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

3739 M elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách  
24 – 0 – 24 – 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 18 – 0 – 18 – 

3765 M technika a prevádzka dopravy 25 – 0 – 25 – 

3767 M dopravná akadémia 18 – 0 – 18 – 

Spolu  85 – 0 – 85 – 

 

2.2. Externá časť MS 

Nekonala sa. 

 

2.3. Interná časť MS – písomná forma 

Nekonala sa. 

 

2.4. Interná časť MS – ústna časť 

Konala sa administratívne. Jeden ţiak konal maturitnú skúšku na úrovni B2 z ANJ 

prezenčne. 

 

15% 

19% 

65% 

1% 

prehľad prospechu 

s vyznamenaním

veľmi

prospeli

neprospeli
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Maturitný 

predmet 

Počet ţiakov s prospechom Priemerná 

známka 1 2 3 4 5 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
1 13 38 33  3,21 

Anglický jazyk B1 15 21 30 18  2,61 

Anglický jazyk B2 1     1 

Praktická časť 

odbornej zloţky 
16 37 28 4  2,24 

Teoretická časť 

odbornej zloţky 
12 27 36 10  2,52 

 
 

 

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

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 
 

Vzdelávací  program školy 

 

Počet tried a počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 

študijný odbor –  

denné štúdium 

rok 

aktualizácie 

ŠkVP tr
ie

d
y

 

ţi
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ţi
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ţi
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ţi
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ţi
a

ci
 

3739 M  elektrotechnika 

v doprave 

a telekomunikáciách 

2019 1 19 1 22 1 22 1 24 4 87 

3760 M  prevádzka 

a ekonomika dopravy 
2019 2 43 1 23 0,7 20 1 18 5 104 

3765 M  technika 

a prevádzka dopravy 
2019 1 30 1 25 1 22 1 25 4 102 

3767 M  dopravná 

akadémia 
2019 1 31 1 26 1,3 40 1 18 4 115 

 

Celkom 

 

5 123 4 96 4 104 4 85 17 408 
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6 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

ţiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Monitoring ţiakov  – absolventov podľa študijných odborov 

po ukončení školského roka 2019/2020 

 
Kód odboru  

s názvom 

Pokračuje  

v štúdiu 

Iná forma 

štúdia 

Vojenská sluţba 

(profesionálna) 

Zamestnaný 

k 30. 09. 2019 

Nezamestnaný 

k 30. 09. 2019 
Celkom 

3739 M 

elektrotechnika 

v doprave 

a telekomunikáciách 

15 0 0 8 1 24 

3760 M  prevádzka 

a ekonomika dopravy 
7 0 0 4 7 18 

3765 M  technika 

a  prevádzka dopravy 
6 0 0 11 8 25 

3767 M  dopravná 

akadémia 
16 0 0 2 0 18 

 

 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce 

 
 

 

Pokračuje 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

sluţba 

(profesionálna) 

Zamestnaný 

k 30. 09. 2020 

Nezamestnaný 

k 30. 09. 2020 
Celkom 

Počet 

ţiakov        

v študijných 

odboroch 

44 0 0 25 16 85 

v % 51,76 0 0 29,41 18,82 85 
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52% 

0% 0% 

29% 

19% 

podiel absolventov na trhu práce 

Pokračuje v štúdiu na VŠ

Pokračuje v štúdiu (iné
druhy štúdia)

Vojenská služba
(profesionálna)

Zamestnaný k 30. 09. 2020

Nezamestnaný k 30. 09.
2020
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7 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu     

zamestnancov školy v šk. roku 2019/20 

 

 
a) pedagogickí zamestnanci 

 

 Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

rokov 
31 – 40 41 – 50 51 –  60 61 –  65 

nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 5 18 10 3 1 37 49,50 

z toho ţien 0 3 14 4 1 1 23  

 Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 38 

 z toho externých 1 

 kvalifikovaných 38 

 nekvalifikovaných 0 

 doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

 s 1. atestáciou 17 

 s 2. atestáciou 13 

 s vedecko-akademickou hodnosťou 1 

 Priemerný počet ţiakov na učiteľa 10,73 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

 z toho s vysokoškolským vzdelaním – 

 so stredoškolským vzdelaním a DPŠ – 

 so stredoškolským vzdelaním bez 

DPŠ 
– 

 Priemerný počet ţiakov na majstra OV – 

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

 z toho s vysokoškolským vzdelaním – 

 so stredoškolským vzdelaním a DPŠ – 

 so stredoškolským vzdelaním bez 

DPŠ 
– 

 Priemerný počet ţiakov na vychovávateľa – 

 

 

b) odborní zamestnanci školy 

 

 Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

rokov 
31 – 40 41 – 50 51 –  60 61 –  65 

nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 1 - - - - 1 31 

z toho ţien 0 1 - - - - 1  

 
 

c) nepedagogickí zamestnanci školy 
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Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

rokov 
31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 65 

nad 65 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet – 2 3 3 6 1 15 52,43 

z toho ţien – 2 3 1 4 – 10       ----             

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 5 

 

Odbornosť odučených hodín v šk. roku 2019/20 

 

 

Predmety 

 

Počet 

hodín 

týţdenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

počet hodín v % počet hodín v % 

Spoločenskovedné 124 118 95,16 6 0,05 

Cudzí jazyk 114 114 100 0 0 

Prírodovedné  76 76 100 0 0 

Odborné  469 469 100 0 0 

Spolu  783 777 99,23 6 0,77 
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8 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Plán kontinuálneho vzdelávania bol splnený len čiastočne. Z dôvodu zmeny Zákona 

o pedagogických zamestnancoch museli prejsť MPC akreditáciou vzdelávaní. 

Učitelia však absolvovali mnohé webináre na zlepšenie zručností v čase dištančného vzdelávania 

realizované rôznymi spoločnosťami dištančne. 

 

Názov webinára, kurzu  počet 

Testovanie PIAAC, NÚCEM 3 

 Deň finančnej gramotnosti  5 

Online vyučovanie s Microsoft Teams  37 

 Kritické myslenie  6 

Ochrana osobných údajov 37 

Opatrenia prijaté v grafikone vlakovej dopravy  2 

Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov  2 

Webinár o slovnom hodnotení pre stredné školy  2 

Samoriadenie: moţná budúcnosť slobody a spokojnosti v práci  1 

 Tvorba interaktívnych úloh s programom Alf   apríl 1 

 Vyuţitie Alfbooku pre školy v online vzdelávaní - apríl  1 

 Webinár 365Office 5 

Tvorba interaktívnych úloh s programom Alf   apríl 1 

 Programovanie mikroprocesorov 1 

 firmy EATON: Výroba rozvádzačov nízkeho napätia podľa platnej 

legislatívy 

1 

 firmy EATON: Alternativa k rozváděčům pro domovní aplikace - 

úplné kryty 

1 

 on-line školenie firmy EATLON: AFDD – kde má smysl a kde ne? 

Oblúkové ochrany a ich praktické pouţitie 

1 

Workshop pre učiteľov SJL k maturitným skúškam v MPC  3 

 Oxford Days 5 

Seminár v MPC Košice: Hodnotenie písomnej formy internej časti 

mat. skúšky v cudzích jazykoch. (27.2.2020) 

2 

online seminár - Pearson EduOnline Day 1; 18.3.2020  

online seminár - Pearson EduOnline Day 2; 19.3.2020 

 

2 

webinár - Vyuţitie programu GeoGebra 2 

   

webinár – Prepojenie video a audio výkladu učiva s Powerpointom 2 

Organizácia účasti troch ţiakov ( 3. a 4. ročník ) na 

environmentálnom workshope v Centre voľného času RCM ( 

12.11.2019 ) 

1 

 ONLINE WEBINÁRI s IT firmou T-Systems Slovakia s.r.o. v 

Košiciach. Motivácia učiteľov ZŠ a SŠ pre inováciu svojich 

vyučovacích hodín tak, aby nadchli svojich študentov pre štúdium 

IT  

1 

Webinár PREZI – prezentačný nástroj 21. storočia 6 

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie online v MPC - 5 

 Porady výchovných a kariérových poradcov 1 
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Workshop pre koordinátorov ţiackych školských rád; 29.11.2019, 

CVČ - RCM 

 

1 

6. ročník KONFERENCIÍ MLÁDEŢE 2019 s názvom Dotvorme 

svoj kraj; 19.12.2019  

 

1 

Samovzdelávanie Merania a diagnostika, Údrţba cestných vozidiel 

a Cestné vozidlá 

1 

 Slovakia tech 2019-Kasárne/Kulturpark- Slovakia Tech Forum-

Expo2019+Workshop 

1 
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9 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 

Súťaţe vyhlasované MŠ SR 

 

P.

č. 
Názov súťaţe Krajská úroveň Celoslovenská úroveň Medzinárodná úroveň 

1. 
Olympiáda 

zo SJL 

 účasť bez umiestnenia - 

2. Amavet 

  Antalík II.E 

 Slezák III.E, Kišeľák 

Dancák, Ševec, Durľak 

IV.E 

 Znak, Miškovič, Štelbaský, 

Oráč III.E 

Bohuvký, Kmec III.T 

Bendík, Lipták III.PD 

Hoger, Lučkayova 

 Slavomír Slezák a Michal 

Kišeľák - CENA 

REKTORA ŢILINSKEJ 

UNIVERZITY V ŢILINE 

3. Zenit 

   Účasť 4 ţiaci (Dancák, 

Ryška – IV.E, Lukáč, 

Hegedüs – I.E) 

  

4. 

SOČ 

 

 

 

  

 

Dancák 3.m IV.E 

Ševec, Ryška 4.m IV.E 

Schuster, Uporský 4.m 

IV.E 

Durľák IV.E 

Saraka IV.E 

Cesnak 4.m IV.E 

10. miesto – T. Hlubeň – 

Pasívna bezpečnosť 

automobilu, 12. miesto P. 

Axamský – Alternatívne 

druhy palív, 20. miesto  - T. 

Ábrány – Renovácia 

motokáry 

– 

5. 

Enersol 

 

 

  

 

Čech IV.E - 3.m 

 Kababik IV.E - 4.mm 

Znak, Miškovič III.E – 4.m 

Ivanič 1.m 

Makara 2.m 

Ivanič 4.m 

Makara 4.m 

 

 

Organizácia ďalších súťaţí a podujatí: 

 

 pomoc pri organizovaní MMM – 6. októbra 2019 
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Iné súťaţe 

 

P. 

č. 
Názov súťaţe 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 
Medzinárodná úroveň 

1. iBobor  

 úspešní riešitelia: kategória senior: 

Dominik Guľaša III.E, junior:  

Rastislav Takács a Lukáš Priščák 

II.E, Viktor Tóth I.D a Jakub 

Ţubretovský II.D 

2. 
Oblastné kolo 

Piškvorky  
9.miesto  

 
 

3.  Maják pre dopravu   
  

 3.miesto 

4. 

 Finále Strojárskej 

olympiády (SjF 

STU Bratislava)  

  

   3. miesto - Tibor ÁBRÁNY IV.T – 

v kategórii Technológie a materiály 

s prácou Renovácia motokáry 

5. 

Strojár 

INOVÁTOR ( SjF 

TU  v Košiciach ) – 

7. Ročník  

  

   účasť ţiakov Tibor ÁBRÁNY IV.T 

– Renovácia motokáry, Matúš 

DANCÁK IV.E – Riadenie 

elektrických záhradných 

a garáţových brán, Denis FORGÁČ 

IV.P  - Samohybné zariadenie – 

funkčný model 

6. 

Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

kniţnice 

  

32. miesto (zo 187 škôl) 

7. Olympiáda o EÚ 
  

47.miesto zo 199 škôl v SR 

 

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy  
 

P. č. Názov aktivity 

1. Mosty bez bariér Pribeník – prezentácia škôl 

2. Gelnica – prezentácia škôl 

3. DOD dopravného podniku – príprava exponátov 

4. Výročie Detskej ţeleznice 

5. DOD SPŠ dopravnej 14.11.2019 

6. Správna voľba povolania 25.-26.11.2019 – príprava, prezentácia 

7. PRO EDUCO 2.-3.12.2019- príprava, prezentácia 

8. Deň finančnej gramotnosti (Weiszerová) 

9. Prezentácia SPŠD – ZŠ Park Angelinum  (Lipták) 

10. Profesiadays Bratislava – prezentačný stánok so  ZSSK  marec 

12. Otvor svoje srdce – finančná zbierka 

13. Hodina deťom – finančná zbierka 

14. Úsmev ako dar – finančná zbierka 



Stredná priemyselná škola dopravná, 

Hlavná 113, Košice 

 

28 

10 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
 v školskom roku 2019/2020 boli na škole vypracované a zrealizované projekty: 

 

 Projekt „Rozbehni sa“ – vyhlásený KSK; 

 

 od šk. roku 2017/2018 sme zapojení do projektu IT Akadémia, ktorý pokračoval aj v šk. roku 

2019/2020; 

 

 bol  zrealizovaný projekt Erazmus+ v septembri a októbri 2019; 

 

 pokračovali sme v realizácii projektov z minulých rokov – Recyklohry a Čisté hory; 

 

 Projekt „Gesto pre mesto“; 
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11 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020 

 
V šk. roku 2019/2020 nebola v našej  škole vykonaná inšpekčná kontrola.  
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12 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
Priestorové a materiálno-technické podmienky – bez zmeny 

Materiálno-technické podmienky: 

 boli zakúpené 3 ks dataprojektorov, počítačové zostavy 7 ks a monitory 7 ks pre učebne 

výpočtovej techniky, 

 do učební boli zakúpené 3ks bielej tabule, 19 ks počítačových stolov 

 boli zakúpené 2 ks bezkontaktné teplomery, 2 ks stojan na dezinfekciu rúk 

 bolo zakúpené vybavenie pre školskú jedáleň  

(presný zoznam pozri s. 9)  

 

Na zlepšenie materiálno-technických podmienok boli pouţité vlastné prostriedky,  prostriedky 

Zdruţenia rodičov školy a od sponzorov. 
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13 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  

školy 

 

Čerpanie finančných prostriedkov za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019: 

1.       dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov,      b) zo zdrojov KSK na stravovanie ţiakov: 

  a)      09223 – škola 

zdroj:111-002 

b)      09608 – ŠJ            

zdroj:  41-001 

rozpočet 2019 čerpanie rozpočet 2019 čerpanie 

spolu 1.115.047,33 1.104.379,66 138.366,00 138.365,40 

2.       príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť:  

- neboli ţiadne príspevky 

3.      finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení podľa 

financovaných aktivít: 

  

 

 

 

 

4.      finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, právnických osôb 

alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít: 

-          z  prenájmu priestorov:  6 001,47 EUR - úhrada nákladov za energie 

 -        od sponzorov:   900, 00 EUR    

          /TU KE - 600,00 EUR, DAR ZR 200,00 EUR , MM - 130,00 EUR/ 

5.    finančné prostriedky zo zdrojov KSK: 0 € 

6.    zo zisku z podnikateľskej činnosti: 14 880,00 EUR (zakúpený automobil KIA Ceed 1,4) 

7.    iné finančné prostriedky  - získané zo zahraničných zdrojov (EÚ):    

             58 434,00 EUR  projekt Erasmus + 

8.    Lyţiarsky výcvik:    6 150,00 EUR 

prijaté finančné 

prostriedky 
mzdové náklady prevádzkové náklady 

nákup 

materiálu       pre 

činnosť krúţkov 

 

 8 656,55 EUR 

  

 5 577,32 EUR  1 548,95 EUR  1 530,28 EUR 
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14 Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

 
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v  KSK  

 

a) K aktivitám v rámci tejto stratégie moţno priradiť najmä exkurzie, ktorých sa učitelia so ţiakmi 

zúčastňovali: 

 

 Názov aktivity 

1.   Noc výskumníkov 

2.  Exkurzie na Katedre elektroenergetiky  

3.   Klimatický štrajk IV.E 

4.   DEUTCHMAN Trebišov  

5.   OBI Košice 

6.   Kosit  

7.  UND  

8.  BETOX  

9.   STU Magneticko-múzejná hodinka  

10.  Strojársky veľtrh Brno  

11.  Nitra – autosalón október 

12.  Faurecia - výroba automobilových doplnkov - január 

13.  Autosalón NITRA – 45 ţiakov 

14.  Exkurzia FAURÉCIA, Košice – 22 ţiakov 

15.   TU – SJF, prezentácia laboratórií – 20 ţiakov 

16.   DOD TUKE 15.10.2019 

17.   DOD UPJŠ 4.10.2019 

18.  Beseda v Kniţnici Jána Bocatia 19.9.2019 

19.  Exkurzia Akadémia ozbrojených síl 25.2.2020 

20.  Návšteva Verejnej kniţnice Jána Bocatia v KE 

21.   AOS- Liptovský Mikuláš  

22.   Umlčané svedkyne-výstava  

23.  Prezentácia vysokých škôl- Spoločenský pavilón  

24.  TU - DOD 

25.  TUKE technologické laboratória 

26.  TUKE – vývojové laboratórium 

27.  TUKE – laboratórium automobilovej výroby 

28.  
Fakulta metalurgie, manaţmentu a recyklácie, TU KE – prednášky, 

prezentácie o materiáloch, ich spracovaní, testoch a recyklácii 
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b) Hodiny odučené v COV – SPŠE Košice a COV SOŠ automobilovej v Košiciach: 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Počet 

hodín 

Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

ţiakov 

Vyučujúci z 

SPŠE 

Prínos resp. 

nezáujem ţiakov 

Festo 14.10.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

8 Nemsila Prínos oboznámenie 

sa s programovaním 

pneumatického 

systému FESTO 

Festo 11.11.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

8 Nemsila Prínos oboznámenie 

sa s programovaním 

pneumatického 

systému FESTO 

Festo 18.11.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

8 Nemsila Prínos oboznámenie 

sa s programovaním 

pneumatického 

systému FESTO 

PLC 25.11.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

8 Nemsila Prínos – oboznámenie 

sa s programovaním 

PLC 

PLC 2.12.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

8 Nemsila Prínos oboznámenie 

sa s programovaním 

pneumatického 

systému FESTO 

Festo 9.12.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

7 Nemsila Prínos oboznámenie 

sa s programovaním 

pneumatického 

systému FESTO 

Festo 16.12.2019 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

7 Nemsila Prínos oboznámenie 

sa s programovaním 

pneumatického 

systému FESTO 

PLC  10.2.2020 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

7 Nemsila Prínos – oboznámenie 

sa s programovaním 

PLC 

PLC  24.2.2020 3 SPŠE 

Košice 

SPŠD 

Košice 

Knutelský 

7 Nemsila Prínos – oboznámenie 

sa s programovaním 

PLC 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Športová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu našich ţiakov 

a snahy učiteľov viesť ţiakov k zmysluplnému vyuţívaniu voľného času. Učitelia našej školy  

v priebehu prvého polroka školského roka organizovali športové súťaţe pre ţiakov. Okrem týchto 

súťaţí sa zúčastňovali na dlhodobých súťaţiach vyhlásených odborom školstva KSK. 

Pretrvávajúcim problémom v tejto oblasti je aj umiestnenie telocvične vyuţívanej školou. Táto sa 

nachádza na Juţnej triede 48. Vzhľadom na to, ţe všetci ţiaci oslobodení od telesnej a športovej 

výchovy (TŠV) boli v IV. skupine, v škole neboli zriadené hodiny zdravotnej výchovy. Učiteľom 

TŠV sa darí motivovať ţiakov k pohybu a počet necvičiacich ţiakov sa v porovnaní s uplynulými 

rokmi výrazne nezvyšuje. 
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Po mnohých rokoch, keď sme prestali pre nezáujem ţiakov (finančné dôvody) organizovať 

lyţiarske kurzy, sa nám v spolupráci s vyučujúcimi TŠV od šk. roku 2015/2016 podarilo realizáciu 

lyţiarskeho výcviku obnoviť. Stalo sa tak aj vďaka dotácii, ktorú škola na jeho konanie dostáva. 

Počet zúčastnených ţiakov sa kaţdoročne pohybuje okolo 50 %. Kurz sa konali v rekreačnom 

stredisku Krompachy – Plejsy.  

Ţiaci školy môţu v jarných a jesenných mesiacoch na športovanie vyuţívať školský dvor. 

 

a) Dlhodobé súťaţe 

 

Názov aktivity umiestnenie 

RK vo veľkom futbale 1.miesto 

RK vo florbale  

RK vo futbale  

RK v stolnom tenise 3.miesto 

 

b) Školské a iné športové aktivity 
 

P. 

č. 
Názov aktivity 

Prínos,  resp. 

nezáujem 

ţiakov 

1. Florbalový turnaj záujem 

2. Futbalový turnaj – odhoďme predsudky záujem 

3. Futsalový turnaj pre 1. ročník záujem 

4. Školy na hokej záujem 

5. Vianočný futsalový turnaj – MŠ  záujem 

6. Lyţiarsky kurz záujem 

7. Majstrovstvá SR v e-šípkach záujem 

8. Hokejový medziročníkový turnaj záujem 

 

c) Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK 

 

Názov aktivity Prínos,  resp. nezáujem ţiakov 

Stolný tenis chlapci 3. miesto 

 
 

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou 

 

Názov aktivity Prínos,  resp. nezáujem ţiakov 

Beseda v Kniţnici Jána Bocatia prínos 

Imatrikulácia  

pre 1. ročník 
prínos 

Olympiáda o EÚ prínos 

Literárna Senica prínos 

Súťaţ umeleckej tvorivosti SŠ Násilie medzi 

nami 
prínos 

Tvorba Adventného kalendára v rámci  projektu  
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RECYKLOHRY prínos 

Anglické divadlo Jack and Joe prínos 

Workshop finančná gramotnosť v CVČ prínos 

 

 

 

K podujatiam patriacim ku koncepcii práce s mládeţou patria aj tieto: 

 

1. Dobrovoľníctvo a charitatívna činnosť 

 

 V školskom roku 2019/2020 sme sa zamerali na prehlbovanie a rozvíjanie sociálneho cítenia 

ţiakov, ako je spolupráca, empatia, komunikácia, spravodlivosť.....Mali sme aktivity naplánované 

na celý školský rok. Plány nám narušila mimoriadna epidemiologická situácia a následná dištančná 

výučba ţiakov.   

 Boli sme spoluorganizátormi a naši ţiaci sa zúčastnili nasledovných akcií:  

 

- 18.09.2019 - Biela pastelka - finančná zbierka   pre Úniu nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska – zúčastnilo sa jej 6 ţiakov II.D a II. T triedy, vyzbieraná suma 40,67 eur 

 

- 17.10.2019 - Otvor svoje srdce – finančná zbierka arcidiecéznej– zúčastnilo sa 6 žiakov – 

VI.D triedy , ponúkali mydielka, ktoré vyrábajú ţeny v núdzi ( Boj proti chudobe) 

 

 

- 11.11. 2019 - Hodina deťom – finančná zbierka pre deti Slovenska – zúčastnilo sa 6 žiakov 

–  III.T triedy , 6 ţiakov – II. T triedy, vyzbieraná suma 90,00 eur.      

 

- 03.12.2019 - Úsmev ako dar – Finančná zbierka - zúčastnilo sa 20 žiakov – II.T, triedy, 

vyzbieraná suma 123,12 eur. 

 

2. Činnosť koordinátora environmentálnej výchovy: 

 

 Zbierka vrchnáčikov pre TIMOTEJKA 

Na škole prebiehala zbierka vrchnáčikov z PET fliaš. Financie za vyzbierané vrchnáčiky 

od spoločnosti Vatax pomáhajú v neustálej liečbe        9 ročného chlapčeka TIMOTEJKA 

z obce Belá nad Cirochou, ktorý sa narodil s viacerými diagnózami, jedna z nich a tá 

najhlavnejšia je Detská Mozgová obrna ťaţkého stupňa. 

    

  Ekotopfilm 2019 

16.10.2019 sa ţiaci I. ročníka ( cca 60 ţiakov ) zúčastnili v košickom Kulturparku  na 

podujatí ,, JUNIOR FESTIVAL EKOTOPFILM“, ktoré sa uţ roky snaţí vzdelávať a 

inšpirovať ţiakov základných a stredných škôl, aby brali väčší ohľad na ţivotné prostredie. 

 

 RECYKLOHRY ( Naša škola zbiera pouţité batérie s Recyklohrami ) 
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Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti ţiakov 

v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umoţniť im osobnú skúsenosť so spätným 

odberom pouţitých drobných elektrozariadení a batérií.  

Na našej škole je projekt zameraný na zber pouţitých batérií  + učitelia z rôznych PK 

zapájajú mnohých ţiakov do úloh, ktoré v pravidelných intervaloch ponúka program 

Recyklohry, za čo naša škola získava body v rámci tohto projektu. V tomto školskom roku 

v januári 2019 Ing. A. Kentošová  zapojila ţiakov I.E triedy do úlohy Tvorba Adventného 

kalendára. Za získané body si následne vyberá odmeny zo zaujímavej ponuky katalógu 

odmien, ktorý tento program ponúka.  

Vo februári 2019 sa naša škola v rámci Recyklohier prihlásila aj do súťaţe SMS – Starý 

mobil sem! Súťaţ však pre COVID–19 uţ neprebehla. 

 

 Environmentálny workshope 
12.11.2019 sa traja ţiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili environmentálneho workshopu v Centre 

voľného času RCM. 

 

 

 Klub priateľov Vysokých Tatier 

Činnosť tohto klubu, ktorého vedúcim je Mgr. J. Kičura, je pokračovaním aktivít 

z predchádzajúceho obdobia a dobrovoľníckej akcie OBNOVA TATIER, ktorá pomáha 

odstraňovať následky kalamity z novembra 2004, s následnou rekultiváciou postihnutých 

oblastí Vysokých Tatier. 

V septembri 2019 sa členovia tohto klubu ( išlo o ţiakov z tried III.D a III.PD ) zúčastnili 

projektu ,,ČISTÉ HORY“ vo Vysokých Tatrách , ktorého účelom bolo čistenie  a obnova 

značenia turistických chodníkov  a chránených území v správe štátnych lesov TANAPU 

(v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci ). 

 

 „Aktualizovaný“ Enviroprojekt  2004 
Vo výchovne – vzdelávacom procese sa podarilo efektívne zapracovať aktualizované témy 

z Enviroprojktu 2004 do odborných predmetov. 

 

 MMM 2019 
Dobrovoľníci z našej školy sa v prvú októbrovú nedeľu 2019 zúčastnili na čistení daného 

úseku trate  po skončení 96. ročníka MMM v uliciach nášho mesta. 

 

 Iné aktivity 

Na škole prebieha celoročná súťaţ – Čistota tried. 

Environmentálna výchova sa cieľavedome prevádzala aj na športových aktivitách. 

Konkrétne na účelových cvičeniach a na KOŢaZe. 

 

3. Činnosť koordinátorov  prevencie drogovej závislosti a výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu 
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Prevencia sociálno-patologických javov je jednou z hlavných výchovných priorít  našej školy. 

Preventívne  aktivity na našej škole boli organizované v spolupráci s Mgr. Danielou 

Šemegdovou z  Oddelenia  prevencie  PZ SR v Košiciach  a Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Košiciach.  

 

Aktivity pre ţiakov: 

 

a) Na škole s uskutočnil „Deň zdravia“ 20.11.2019. Študenti lekárskej fakulty pripravili 

prevenčný program: 

 Úrad zdravia – film proti fajčeniu 

 Alkohol - film 

 Onkologická prevencia – prevencia koţných nádorov 

 Kurz 1.pomoci 

 Závislosť – prevenčné programy polície zamerané na závislosť mládeţe 

 Aktivity zamerané na zvýšenie - test FIG pripravený z národného štandardu FIG 

 Poistenie – prednáška finančných poradcov, spájanie teórie s praxou 

 Stavebné sporenie – jeho význam 

 Prednáška pre učiteľov zameraná na 3. Pilier dôchodkového poistenia 

 Beseda ţiakov s klientmi v Centre pre liečbu drogových závislostí 

 

 

 

4. Výchovné poradenstvo 

V rámci spolupráce s CPPPaP Karpatská 8, Košice boli v školskom roku 2019/2020 zrealizované 

tieto aktivity: 

1. Preventívny program „Nie sme tolerantní voči netolerancii“ 

Program bol realizovaný v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. D. Rozkošovou, 

Obdobie: november 2019 – január 2020 ( 5 stretnutí) 

Počet zúčastnených ţiakov: 20 (III.E) 

Cieľ programu: rozvoj sociálnych vzťahov,  posilnenie ţiaducich foriem správania 

a predchádzanie rôznym podobám netolerantného a extrémistického správania 

Forma: skupinové i individuálne aktivity 

2. Diagnostika profesijnej orientácie ţiakov – v spolupráci s Mgr. Rozkošovou 

Obdobie: január – február 2020 

Účastníci: ţiaci  IV.E, IV.D, IV.P, III.E na základe individuálnych ţiadostí ( počet nemám 

k dispozícii) 

Forma: skupinové testovanie 

Cieľ: na základe individuálnych ţiadostí študentov poskytnúť diagnostické psychologické 

vyšetrenie a poradenstvo zamerané na profesijnú orientáciu 

Výstup: správa z vyšetrenia ( odovzdané ţiakom) 

 

5. Vzdelávacie poukazy  



Stredná priemyselná 

škola dopravná, 

Hlavná 113, Košice 

Hodnotiaca správa  

o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy 

za školský rok 2019/2020 

Vydanie číslo 1 

Platné od 15. 10. 2020 

Strana 
Strana 38 z 

46 

HS – 2019 Výtlačok č. 1 

 

 38 

 

Počet vydaných 

poukazov 

Počet prijatých 

poukazov 

Počet zriadených 

krúţkov 

407 294 16 

 

V škole pracovalo 16 krúţkov, v nich 294 ţiakov. Záujem bol najmä o krúţky konzultácií 

z jednotlivých predmetov a o odborne zamerané krúţky. 

Naši ţiaci sa prezentovali výsledkami práce v záujmových krúţkoch, a to najmä na prezentáciách 

školy, odborných a športových súťaţiach. 

Vo verejnosti sú známe najmä aktivity ţeleznično-modelárskeho krúţku – Mikulášska jazda – 

december 2019,  elektrotechnického krúţku a krúţkov SOČ. 

 

Názov krúţku, 

resp. oblasť 
Lektor 

počet Vyhodnotenie úspešnosti 

krúţku 

Dopravný krúţok Ing. Durná 16 ţiaci úspešní na TČOZ MS 

Elektrotechnický krúţok  Ing. Kolečko 28 ţiaci úspešní v súťaţiach i na MS 

Krúţok anglického jazyka Ing. Adzimová 10 ţiaci úspešní v súťaţiach i na MS 

Krúţok CAD/CAM 

systémy I  
Ing. Badurová 

13 rozvoj tvorivosti ţiakov a 

modelovania 

Krúţok CAD/CAM 

systémy II  
Ing. Parimucha 

15 rozvoj tvorivosti ţiakov a 

modelovania 

Krúţok logistiky Ing. Weiszerová 
19 úspešnosť ţiakov na PČOZ 

a TČOZ MS 

Matematicko-fyzikálny  Mgr. Kramarčíková 
22 konzultácie pre ţiakov, príprava 

ţiakov na VŠ, MS, súťaţe 

Mladý zdravotník Ing. Timková 
23 aktivity pri organizácii dobrov. 

darcovstva krvi, charit. zbierok 

Moderný dopravca Ing. Durná 
19 konzultácie pre ţiakov, príprava 

ţiakov na VŠ, MS, súťaţe 

Príprava na SOČ I. Ing. Hoffmannová 26 príprava pomôcok, súťaţe 

Príprava na SOČ II. Ing. Hoffmannová 
23 príprava ţiakov na SOČ, PČOZ, 

odborné exkurzie 

Športové hry 1 Mgr. Kičura 

15 športová činnosť, účasť  

na vedomostných a športových 

súťaţiach 

Športové hry 2 Mgr. Kičura 

11 športová činnosť, účasť  

na vedomostných a športových 

súťaţiach 

Technický krúţok Ing. M. Lazár 
10 príprava ţiakov na SOČ, PČOZ, 

pomôcok, súťaţe 

Turistický Mgr. Kičura 
21 ako pouţívať nové poznatky  

v praxi 
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Ţeleznično-modelársky p. Peško 
23 prezentácia práce krúţku  

pre verejnosť, propagácia školy 
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6. Kultúrne poukazy  

 

V školskom roku  2019/2020 bolo vydaných 403 kultúrnych poukazov pre ţiakov a 37 pre 

učiteľov. 

 

Kultúrne poukazy po dohode so ţiakmi a triednymi učiteľmi boli vyuţité na spoločné návštevy 

kultúrnych podujatí ţiakov školy, a to: 

 

 predstavenie v anglickom jazyku Jack and Joe – december 2019 – 2 KP (3.+4. ročník), 
 predstavenie Svet médií v marci 2019 – 625 KP – nerealizované z dôvodu mimoriadnej 

situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, 

 
7. Ţiacka školská rada: 

 

 Pracovala pod vedením Ing. Adzimovej, 

 jej členovia pomáhali pri organizácii školských kultúrnych, spoločenských a športových 

akcií, pri kontrole a hodnotení poriadku v triedach, 

 predkladali vedeniu školy podnetné návrhy k zlepšeniu podmienok v priestoroch školy, 

 zúčastnili sa na podujatiach v CVČ na Strojárenskej ul. v Košiciach, 

 zorganizovali na škole Mikulášsky deň. 

 

 

 

 

Na vedomie 

 
Por. číslo 

výtlačku 
Drţiteľ Organizačná jednotka 

1. Ing. Martin Hospodár riaditeľ školy 

2. Ing. Adriana Kentošová Rada školy 

3. KSK Odbor školstva 
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Zoznam pouţitých skratiek 
 

Skratka  Skratka  

ADCH arcidiecézna charita SAV Slovenská akadémia vied 

AMRISO názov firmy PLC názov programu 

ANJ anglický jazyk PMK predmetová maturitná komisia 

aSc profesionálny školský software 
PRO 

EDUCO 

Prezentácia stredných a vysokých 

škôl 

BA Bratislava  PS prijímacie skúšky 

BERG 
fakulta baníctva ekológie, riadenia 

a geotechnológií 
PZ policajný zbor 

CAT Zeppelin názov firmy RCM regionálne centrum mládeţe 

COV centrum odborného vzdelávania RD rušňové depo 

CPPP 
centrum pedagogicko- 

-psychologického poradenstva 
RK regionálne kolo 

CŠPP 
centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva 
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 

CVČ centrum voľného času SAŠŠ 
Slovenská asociácia športu  

na školách 

ČR Česká republika SČK Slovenský červený kríţ 

DDS dlhodobá súťaţ SjF strojnícka fakulta 

DOD deň otvorených dverí SJL slovenský jazyk a literatúra 

DPMK Dopravný podnik mesta Košice SMS krátka textová správa 

DPŠ doplnkové pedagogické štúdium SOČ stredoškolská odborná činnosť 

DSV názov firmy SOŠ stredná odborná škola 

DŢ detská ţeleznica SOŠA 
stredná odborná škola 

automobilová 

EČ externá časť SOVVA 
Slovenská organizácia  

pre výskumné a vývojové aktivity 

EEN elektroenergetika SŠ stredná škola 

EKOTOPFILM 
názov environmentálneho 

programu 
SPŠ stredná priemyselná škola 

EÚ  Európska únia SPŠD stredná priemyselná škola dopravná 

EZV elektrické zariadenia vozidiel SPŠE 
stredná priemyselná škola 

elektrotechnická 

FEI 
fakulta elektrotechniky  

a informatiky 
SR Slovenská republika 

Google názov firmy SŠG súkromné športové gymnázium 

HS hodnotiaca správa STK stanica technickej kontroly 

IBM názov firmy STM Slovenské technické múzeum 

IDS integrovaný dopravný systém SZŠ stredná zdravotná škola 

IKT 
informačno-komunikačné 

technológie 
ŠD študentský domov 

IPS názov firmy  ŠkVP školský vzdelávací program 

ISCED 
úroveň vzdelávania na stupnici 

UNESCO 
ŠMK školská maturitná komisia 

IT informačné technológie ŠVVP 
špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby  

IVVP 
individuálne výchovno-vzdelávacie 

potreby  
TANAP Tatranský národný park 

KE Košice  TČOZ teoretická časť odbornej zloţky 
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KIA názov firmy 
T-

systems 
názov firmy 

KK krajské kolo TŠV telesná a športová výchova 

KM názov firmy TUKE Technická univerzita Košice 

KOP komplexná odborná práca T9 testovanie deviatakov 

KOSIT názov firmy UND univerzálna nákladná doprava 

KOŢaZ Kurz ochrany ţivota a zdravia UNICEF Detský fond Spojených národov 

KP kultúrne poukazy UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

KSK Košický samosprávny kraj U. V. P. Únia vzájomnej pomoci 

KU Klub učiteľov VATAX názov firmy 

MAT matematika VKJB Vedecká kniţnica Jána Bocatia 

MMM Medzinárodný maratón mieru VSD Východoslovenská distribučná 

MPC metodicko-pedagogické centrum VSE Východoslovenská energetika 

MS maturitné skúšky VŠ vysoká škola 

MŠ SR Ministerstvo školstva SR VŠBM 
vysoká škola bezpečnostného 

manaţérstva 

NPC Národné podnikateľské centrum VUC vyšší územný celok 

NUCEM 
Národný ústav certifikovaných 

meraní 
ZLZ Zväz logistov a zasielateľov 

OŠ ÚKSS 
Odbor školstva úradu Košického 

samosprávneho kraja 
ZRŠ zdruţenie rodičov školy 

PC osobný počítač ZSSK Ţelezničná spoločnosť Slovensko 

PČOZ praktická časť odbornej zloţky ZŠ základná škola 

PET polyetylén Z. z. zbierka zákonov 

PFIČ písomná forma internej časti ŢSR Ţeleznice Slovenskej republiky 

PK predmetová komisia ŢST ţelezničná stanica 

POP pedagogicko-organizačné pokyny ŢU Ţilinská univerzita 

Progres MT názov firmy   

RÚVZ 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva 
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8.  Prílohy 
 

Výber z nášho fotoalbumu v školskom roku 2019/20: 

 

 
Výročie detskej ţeleznice 

 

 

 
Zbierka Biela pastelka 
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Maják pre dopravu 3. miesto 
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Zenit v elektronike 

 

 
Vianočný futsalový turnaj 
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Strojárska olympiáda 3. Miesto 

 

 

 

 
Hokejový turnaj 

 

 


