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A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

a/ názov školy: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ 
 
b/ adresa: Sibírska 1, 917 01, Trnava 
 
c/ telefón: 033/ 599 - 1851 - sekretariát riaditeľa  
                                     - 1864 - teoretické vyučovanie    
                                     - 1853 - praktické vyučovanie  
                                     - 1876 - personálne oddelenie 
                                     - 1873 - ekonomický úsek 
     fax: 033/ 5991 877  
 

d/ internetová a elektronická adresa školy: www.sose.trnava.edu.sk 
     riaditel@sose-trnava.edu.sk, richnakova.erika@zupa-tt.sk, zrtv@sose-trnava.edu.sk,  
     zrpv@sose-trnava.edu.sk, sose.trnava@gmail.com 
     webové sídlo: www.sose-trnava.edupage.org 
 
e/ zriaďovateľ:   
     Trnavský samosprávny kraj 
j    P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

     Ústredňa – 5559 111 , FAX úradu - 5559 115, e-mail: urad.vuc@trnava-vuc.sk  

      SOŠE je príspevková organizácia 
 

f/ vedenie školy 
     Riaditeľ školy: RNDr. Ing. Iveta Bakičová  
     Zástupcovia riaditeľa 
                        - pre teoretické vyučovanie: Mgr. Lukáš Ilavský  
                                                                           Ing. Ružena Pecková (do 31.8.2019) 
               PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. (od 2.9.2019) 
                        - pre praktické vyučovanie: Ing. Stanislav Vragaš PhD.                             
                        - vedúca pre ekonomický úsek: Mgr. Lucia Privalincová 
                        - vedúci úseku výchovy mimo vyučovania: Dušan Sliva (do 30.6.2019) 
                Mgr. Alena Ábelová (od 1.7.2019) 
 
  



 
 

 
g/ Rada školy pri SOŠE zvolená na obdobie 2016-2020: 
 

Meno člena RŠ  delegovaný za : 

Mgr. Marek Neštický        TTSK  

Mgr. Rastislav Mráz TTSK  

Eva Kusá    TTSK  

PaedDr. Silvia Sádecká (od 1.9.2019) TTSK 

Ing. Eva Tománková  RK SOPK 

PaedDr. Miroslava Dobáková pedagogických pracovníkov 

Ing. Marcela Dvořáková pedagogických pracovníkov 

Mgr. Lucia Privalincová nepedagogických pracovníkov  

Silvia Letovancová rodičov                                    

Bc. Denisa Pažitková rodičov                                    

Mgr. Alena Drahošová                 rodičov                                    

Dáša Dananaiová (od 1.9.2019) rodičov     

Darina Schönová (od 1.9.2019) rodičov 

Soňa Bležáková        žiakov                                     

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 

B. POČET ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 
a/ celkový počet žiakov  

Na začiatku školského roka 2018/2019 dosiahol počet žiakov: 

denného a nadstavbového štúdia ................... 647 

+ externého štúdia............................................ 15 

s p o l u:                                                                      662 

 

b/  žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 V školskom roku 2018/2019 bolo individuálne začlenených 93 žiakov. V  90 prípadoch išlo 

o žiakov s vývinovými poruchami učenia, v skupine B boli traja žiaci, z toho s poruchou sluchu 

jeden žiak a s poruchou zraku dvaja žiaci. Najčastejšou príčinou individuálneho začlenenia sú 

poruchy učenia: dyslexia -  porucha čítania, dysortografia – porucha pravopisu, dysgrafia – 

porucha písania, dyskalkúlia – porucha matematických schopností a ich kombinácie, príp. 

problémy v koncentrácii pozornosti ADH.  

 

 V  zmysle pedagogicko-organizačných pokynov sme pri individuálnom začlenení 

akceptovali iba správy vydané zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie zaradené v sieti 

škôl a školských zariadení. U všetkých žiakov so ŠVVP vyučujúci zohľadňovali odporúčania 

z psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení. 

 Agendu individuálne začlenených žiakov viedla externá zamestnankyňa školy, ktorá viedla 

špecializovanú činnosť ako špecialista na výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených 

a individuálne začlenených žiakov v spolupráci s pedagogičkou PhDr. PaedDr. Tatianou Nevolnou, 

PhD.. Poskytovali aj metodickú pomoc a informácie pedagógom, študentom a rodičom.  

 

c/ počet žiakov v školskom internáte 

 V priebehu školského roka 2017/2018 bolo v školskom internáte ubytovaných 66 žiakov. 

 
 
 
 
 



 
 

C. POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA, POČET A ÚSPEŠNOSŤ 
UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE    
 
 V školskom roku 2018/2019  sa na riadne denné štúdium v SOŠE prihlásilo 254 
uchádzačov, z toho 84 uchádzačov malo prihlášky na dva odbory na našej škole. Prihlásených  
bolo o 4 žiakov menej  ako predchádzajúci školský rok. Prijímacia komisia na základe schválených 
kritérií odporučila prijať nasledovné počty uchádzačov v týchto  odboroch:  
 

Študijné odbory 
Prihlá- 
sení 

Prijatí    
bez 
 PS 

Prijatí 
 po PS 

Nezú-
častnili 
sa PS 

Nepri 
jatí 

mechanik elektrotechnik 58 - 31 5 43 
mechanik počítačových sietí 96 2 62 10 54 
grafik digitálnych médií  51 1 31 5 36 
technik energetických zariadení budov 16 - 29 - - 
technik informačných a telekomunikačných 
technológií 

13 - 29 - - 

                                 spolu študijné odbory: 234 3 173 24 133 
Učebné odbory           
mechanik opravár plynárenských zariadení 5 9 - - - 
elektromechanik – úžitková technika 7 8 - - - 
elektromechanik – silnoprúdová technika 8 15 - - - 

spolu učebné odbory: 20 32 - - - 
 
  
 Žiaci prihlásení do študijných odborov (okrem žiakov prijatých bez prijímacej skúšky) boli 
pozvaní na prijímaciu skúšku, ktorá sa konala v termínoch 14.5.2018 a 17.5.2018. 
Na základe schválených kritérií prijímacia komisia na svojom zasadnutí dňa 17. mája 2018 určila 
poradie úspešnosti uchádzačov o štúdium. Do študijných odborov bolo prijatých 173 uchádzačov, 
čo je 64,3 % z celkového počtu prihlásených. Do učebných odborov bolo prijatých 32 uchádzačov, 
čo 100 % z prihlásených. Traja uchádzači do študijného odboru boli prijatí bez prijímacej skúšky v 
zmysle stanovených kritérií SOŠE Trnava na šk. rok 2018/2019. Neprijatým uchádzačom bol 
doporučený iný odbor.  
  
            SOŠ elektrotechnická Trnava neorganizovala 2. kolo prijímacích skúšok z dôvodu 
minuloročných zlých skúseností, kde sa nám na druhé kolo neprihlásil  žiadny uchádzač o 
štúdium.  
  
b/  nadstavbové štúdium 
            Prijímacia komisia prerokovala prihlášky uchádzačov do odborov denného nadstavbového 
štúdia. Vzhľadom k schválenému plánu výkonov bol počet prihlásených uchádzačov nižší, ale 
i napriek tomu sme mohli otvoriť jednu triedu. Rozdiel medzi prihlásenými a prijatými je na 
základe opravných záverečných skúšok niektorých uchádzačov, pre nízky záujem uchádzačov 
o odbor 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika nebol otvorený, prihlásený uchádzač 
prestúpil do odboru  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika. 
  



 
 

  
Porad. 
číslo 

Odbor Prihlásení Prijatí bez PS neprijatí 

1. 2675 L 01 elektrotechnika energetika 15 13 - 
2. 2675 L 03 elektrotechnika elektron. 

zariadení 
  2 0 - 

3. 2417 L prevádzka strojov a zariadení 9 7 - 
  spolu: 26 20 - 
  
c/  externé  štúdium 
            Prijímacia komisia prerokovala prihlášky uchádzačov do odborov externého  maturitného 
štúdia. Prihlásili sa štyria uchádzači, ktorým komisia na základe schválených kritérií pre prijímanie 
žiakov do tohto typu štúdia zaslala rozhodnutie o neprijatí na toto štúdium z dôvodu 
nedostatočného počtu uchádzačov o tento typ štúdia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

D. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO 
STUPŇA VZDELANIA  
  
 Stredná odborná škola elektrotechnická poskytuje vzdelanie v týchto druhoch štúdia: 
a/ úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – ISCED 3A (4-ročné študijné,  odbory, 
2-ročné denné nadstavbové štúdium, 2-ročné externé štúdium) 
b/ stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – ISCED 3C (3-ročné učebné odbory) 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu a podľa ročníkov: 
 

DRUH ŠTÚDIA 
úplné stredné vzdelanie ISCED 3A 
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1. ročník 7 167 154 7 32 115 7 6 
2. ročník 7 132 110 3 24 83 14 8 
3. ročník 7 141 129 5 22 102 3 9 
4. ročník 7 162 147 6 21 122 4 9 
spolu 27 624 540 21 99 422 22 32 
 
         

DRUH ŠTÚDIA 

stredné odborné vzdelanie ISCED 3C 
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1. ročník 1 19 18 0 0 17 1 1 
2. ročník 1 18 16 0 1 15 1 1 
3. ročník 1 18 18 0 1 17 0 1 
spolu 3 55 52 0 2 49 2 3 

 



 
 

 
 

DRUH ŠTÚDIA 
nadstavbové (denné + externé) 

ro
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1. ročník 1 9 7 0 0 7 1 1 
2. ročník 2 24 18 0 1 17 3 3 
spolu 2 33 25 0 1 24 4 4 

 
 
 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky: 
 

Na externú maturitnú skúšku bolo  prihlásených 178 žiakov.  
Externá časť zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnila 12. marca 2019, z cudzích jazykov 
13. marca 2019 a z matematiky 14. marca 2019.   
PFIČ a EČ sa zúčastnilo celkom 162 žiakov, z toho 24 žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Podmienky mali upravené v zmysle pokynov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pokyny 
na upravené podmienky boli v zmysle zákona č. 245/2008 a vyhlášky 318/2008 o ukončovaní 
štúdia na SŠ. 9 žiakov absolvovalo dobrovoľnú MS z matematiky. 
  



 
 

 

 E. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV - ICH ZAMERANÍ, V 
KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 
PROGRAM  
 
a/ študijné odbory 
 

Kód                                názov                                                zameranie 
2697 K           mechanik elektrotechnik                        
2682 K           mechanik počítačových sietí                  
3447 K           grafik digitálnych médií 
3693 K           technik energetických zariadení budov 
3778 K           technik informačných a telekomunikačných technológií 
 

 
b/ učebné odbory 
 

Kód                                               názov                                   zameranie 
2466 H       mechanik opravár plynárenských zariadení   01 plynárenské zariadenia 
2683 H       elektromechanik                                                 11 silnoprúdová technika 
 

c/ nadstavbové štúdium  
 

Kód                                        názov                                   zameranie 
2675 L       elektrotechnika                                           01 energetika 
2675 L       elektrotechnika                                           03 elektronické zariadenia 
2417 L       prevádzka strojov a zariadení 
 
      SOŠE mala vzhľadom k charakteru skupín učebných a študijných odborov, ktoré ponúka, 
v školskom roku 2017/2018 vypracované nasledovné školské vzdelávacie programy (ďalej ŠkVP): 
 
ŠkVP ELEKTROTECHNIKA študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik 
ŠkVP INFORMAČNÉ SYSTÉMY študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí 
ŠkVP  DIGITÁLNE MÉDIÁ študijný odbor: 3447 K grafik digitálnych médií 
ŠkVP ENERGETICKÉ ZARIADENIA BUDOV 
študijný odbor: 3693 K  technik energetických zariadení budov 

ŠkVP TELEKOMUNIKÁCIE 
študijný odbor: 3778 K  technik informačných a telekomunikačných technológií   
 
  



 
 

 
ŠkVP SILNOPRÚDOVÁ A ÚŽITKOVÁ TECHNIKA 
učebný odbor: 2683 H elektromechanik   11 silnoprúdová technika,  
ŠkVP PLYNÁRENSTVO  učebný odbor: 2466 H  mechanik opravár 01 plynárenské zariadenia 
ŠkVP ENERGETIKA A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA  
študijný odbor: 2675 L elektrotechnika  01 energetika, 03 elektronické zariadenia 
ŠkVP STROJÁRSTVO študijný odbor: 2417 L prevádzka strojov a zariadení 
 
 
d/ Výchova a vzdelávanie sa s účinnosťou od 1. septembra 2008 uskutočňovali podľa školského 
vzdelávacieho programu, ktorý je rozpracovaním štátnych vzdelávacích programov.    
Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) pre jednotlivé stupne vzdelania v SOŠ elektrotechnickej:  
 stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C pre skupiny učebných odborov: 

 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  
 26 Elektrotechnika 

 úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A pre skupiny študijných odborov: 
 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
 26 Elektrotechnika 
 34 Polygrafia a médiá 
 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
 37 Doprava, počty a telekomunikácie 

 
 
 
  



 
 

 

F. POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
a/ počet pedagogických zamestnancov  
Teoretické vyučovanie 
 Teoretické vyučovanie zabezpečovalo 41 pracovníkov, všetci ako interní zamestnanci.  
zástupcovia riaditeľa pre teoretické vyučovanie   2 
učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov         22 
učitelia odborných predmetov 17 
 
Praktické vyučovanie 
 Praktické vyučovanie zabezpečovalo 24 pracovníkov.  
zástupca riaditeľa pre praktický výcvik 1 
hlavní majstri odbornej výchovy 1 
majstri odbornej výchovy elektro slaboprúd 4 
majstri odbornej výchovy elektro silnoprúd 4 
majstri odbornej výchovy strojárskych odborov 4 
majstri odbornej výchovy informačných odborov 10 
 
Výchova mimo vyučovania  
 Výchovu mimo vyučovania (domov mládeže) zabezpečovali 4 pracovníci vrátane hlavného 
vychovávateľa. 
 
b/ počet nepedagogických zamestnancov  
spolu 22 
úsek riaditeľa 2 
vedúca pre technicko-ekonomickú činnosť 1 
ekonomická činnosť 6 
údržba 3 
upratovačky 8 
úsek teoretického vyučovania 2 
 

 
c/ kvalifikácia pedagogických zamestnancov  
 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov sa sleduje na úsekoch teoretického 
vyučovania,  praktického vyučovania a výchovy mimo vyučovania. 
 
 Na úseku teoretického vyučovania pracovalo k 31.8.2019  41 pedagogických 
zamestnancov.  



 
 

Z toho 24 samostatných pedagogických zamestnancov, 7 pedagogických zamestnancov s 1. 
atestáciou a  10 pedagogickí zamestnanci 2. atestáciou. Všetci pedagogickí zamestnanci na úseku 
teoretického vyučovania sú kvalifikovaní. 
 
 Na úseku praktického vyučovanie pracovalo 24 pedagogických zamestnancov, z toho  17 
samostatných pedagogických zamestnancov, 6 pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2 
pedagogický zamestnanci s 2. atestáciou. Na úseku praktického vyučovania navštevoval jeden 
MOV kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy na získanie pedagogickej spôsobilosti.  

 Na úseku výchovy mimo vyučovania boli traja pracovníci kvalifikovaní a jedna 
zamestnankyňa si v auguste úspešne ukončila kvalifikačné štúdium. 
 
  



 
 

 

G. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 
Druhy kontinuálneho vzdelávania: 
      
      A) Adaptačné vzdelávanie 

 Adaptačné vzdelávanie v šk. roku 2018/2019  začal jeden majster odborného výcviku. 
 
      B) Aktualizačné vzdelávanie  
          Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2018/2019  priebežne absolvovalo  18   
          zamestnancov.  
 
      C) Kvalifikačné vzdelávanie  

Kvalifikačné vzdelávanie navštevovali 2 zamestnanci z úseku praktického vzdelávania.  
 
 
  



 
 

 

H. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 

a) Aktivity školy : 
 

Exkurzie a výstavy:  
 2. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Exkurzia MSV Brno, cieľom školskej akcie bola 

návšteva miestneho výstaviska 
 2.10.2018 sa zástupcovia SOŠE zúčastnili na pracovnom stretnutí riaditeľov SOŠ a zástupcov 

zamestnávateľov pod názvom „Road show“ v  SOŠOaS v  Trnave  
 17. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, 
 18. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Návšteva Múzea Červený Kameň  
 18. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Techball, miesto konania školskej akcie: 

Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave (Bottova ulica), 
programom školskej akcie bolo prezentácia využitia 3D technológii pri výrobe futbalových 
predmetov s názornými ukážkami štruktúry používaných materiálov a technológií tvárnenia 

 5. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Návšteva NR SR (v rámci preberaných tém OBN), 
program školskej akcie: prednáška o kompetenciách a činnosti NR SR, prehliadka 
parlamentných miestností, diskusia s poslancami NR SR, 

 7. 11. 2018 sa uskutočnil workshop v rámci medzinárodného projektu SEER na tému 
Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti, Smart škola SPP a EkoFond a slovenský 
trh s energiou. Tejto akcie v Kongresovej sále Dunaj v budove SPP v Bratislave sa zúčastnili 6 
žiaci zo ŠO TEZB (trieda IV.F),  

 14.-15. 11. 2018 sa uskutočnil XIV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí 
a praktických zručností žiakov SOŠ pre skupinu odborov 26 elektrotechnika v Spojenej škole 
v  Nižnej na Orave,  

 16.11.2018 sa na SPŠD v Trnave uskutočnila akcia Študentská formula okolo Slovenska 2018 
(6. ročník). Tejto zábavnej súťaže v kategórii teoretickej aj praktickej sa zúčastnili tiež dve 
štvorčlenné družstvá z našej školy (trieda III.F),  

 19.11.2018 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve v SOŠ technickej v Galante, 
 28. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Exkurzia do Protherm production s. r. o. v Skalici  
 28. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Výlet do Viedne – Adventná Viedeň, program 

školskej akcie: autobusová prehliadka – Hundertwasserove domy, Belveder, Ring, pešia 
prehliadka historického centra Viedne (Maria Theresien Platz, nádvorie Hofburgu, ulica 
Graben, Štefanské námestie, návšteva vianočných trhov - Christkindlmarkt) 

 5. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia 2D a 3D technológie vo filme v MAX Trnava, program 
školskej akcie: 2D a 3D technológie vo filme, film ako sekvencia obrazov, ozvučenie veľkých 
sál  

 5. 12. 2018 sa uskutočnila v MŠH v Trnave prezentácia škôl „Kam na SŠ?“, 
 5. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Výlet do Viedne – Adventná Viedeň, program 

školskej akcie. autobusová prehliadka – Hundertwasserove domy, Belveder, Ring, pešia 
prehliadka historického centra Viedne (Maria Theresien Platz, nádvorie Hofburgu, ulica 
Graben, Štefanské námestie, návšteva vianočných trhov - Christkindlmarkt),  

 6. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prednáška o ochrane archeologického dedičstva 
(hodina dejepisu trochu inak), prednášateľom bol Matúš Sládok z Krajského pamiatkového 



 
 

úrade v Trnave a žiaci mohli diskutovať so zamestnancami katedry klasickej archeológie 
Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave  

 11. 12. 2018 Zážitková akcia v Západoslovenských elektrárňach, a. s. v Bratislave pre žiakov 
duálneho vzdelávania, 

 12. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Súťaž Misia Mars 2, miesto konania školskej akcie: 
Slovenské elektrárne a. s., Mochovce 

 13. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Exkurzia prírodovedné múzeum Bratislava 
 17. 12. 2018 Historická prehliadka vianočnej Trnavy 
 17. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Vianočné Trnava a trhy 
 17. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Návšteva krypty Charita – pomoc pri balení 

darčekov pre bezdomovcov, program školskej akcie: Návšteva krypty spojená s prehliadkou 
Kostola sv. Jakuba, predstavenie práce Charity, príprava balíčkov pre bezdomovcov 

 17. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prehliadka ateliérov filmovej a mediálnej tvorby 
(hodina počítačovej grafiky trochu inak) na Súkromnej strednej umeleckej škole designu 
v Bratislave, 

 19. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prehliadka vianočnej Trnavy 
 19. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Svetlo v zime 
 20. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Pamiatky mesta Trnava, cieľom školskej akcie bola 

prehliadka pamätihodností mesta Trnava 
 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Vianočné trhy – Trnava prehliadka, 
 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Predvianočná návšteva knižnice Juraja Fándlyho, 

program školskej akcie: predstavenie fungovania knižnice, stretnutie so slepým pracovníkom 
knižnice – prednáška, výchova k empatii a altruizmu žiakov 

 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prehliadka Trnavy v angličtine, program, školskej 
akcie: prehliadka hlavných pamiatok mesta Trnava – radnica, kostol, Mestská veža, pešia 
zóna, Trnavská univerzita so sídlom v Trnave 

 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Vianočné trhy, program školskej akcie: výchova 
k empatii a altruizmu u žiakov, budovanie a utužovanie kolektívu, upevňovanie vzájomných 
vzťahov 

 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia premietanie filmu Zmierenie alebo Dobrodružstvo 
pri obžinkoch  

 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Pochod kamennou cestou, trasa pochodu: 
Kamenný mlyn Trnava, popri potoku, železničná stanica Trnava 

 8. 1. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva divadelného predstavenia Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo pri obžinkoch v Divadle Jána Palárika Trnava, 

 31. 1. 2019 sa uskutočnila školská akcia The Onlines divadelné predstavenie v ANJ v kine 
Hviezda  

 6. 2. 2019 sa zúčastnilo 8 žiakov triedy III.F ŠO TEZB Medzinárodného odborného veľtrhu 
vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky 
AQUATHERM 2019 v Nitre,  

 8. 2. 2019 sa zúčastnilo 8 žiakov triedy III.F ŠO TEZB odbornej exkurzie – výstavba obytných 
domov, postupnosť prác pri montáži UK, plynu, vody a kanalizácie v komplexe Slnečnice 
v Bratislave - Petržalke,  

 12. - 14. 2. 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo 35. ročníka súťaže zručnosti ZENIT 
v elektronike. Organizátorom tejto súťaže bola poverená Spojená škola v Banskej Bystrici. 

 19. 2. 2019 sa uskutočnila školská akcia Odborná exkurzia do RTVS v Bratislave (hodina 
počítačovej grafiky trochu inak), program školskej akcie: prehliadka virtuálneho štúdia 



 
 

Televíznych správ, návšteva skladu kostýmov, štúdiá denného vysielania, princíp prenášania 
televízneho signálu, kamerová technika a jej obsluha  

 5. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia Neprebudený v Divadle Jána Palárika v Trnave 
 11. - 12. 3. 2019 organizovalo Stredné odborné učilište elektrotechnické v Plzni 24. ročník 

medzinárodnej Súťaže odborných zručností odborných elektrotechnických škôl za účasti 
SOŠE.  

 12. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia Divadelné predstavenie 39 stupňov v Kine Hviezda 
Trnava, išlo o divadelné predstavenie Mestského divadla ACTORES Rožňava, 

 13. 3. 2019 Filmové predstavenie v Cinemax City aréna Trnava, 
 15. 3. 2019 Návšteva Centra právnej pomoci v rámci OBN (Pekárska 11, Trnava), program 

školskej akcie: nové možnosti ochrany práv pre každého človeka, úloha ombudsmana, 
zabezpečovanie právnej pomoci a zvyšovanie právneho povedomia v spoločnosti 

 18. 3. 2019 Návšteva na UIAM MTF STU – oddelenie priemyselnej automatizácie 
 20. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia AMPÉR Brno 
 29. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia Exkurzia Coneco Bratislava, s najnovšími trendami 

pri spracovávaní materiálov a novými technológiami v stavebníctve 
 29. 3. 2019 sa zúčastnilo 6 žiakov a 1. 4. 2019 5 žiakov z triedy IV.F 16. ročníka celoštátnej on-

line súťaže MEĎ 2019, ktorú vyhlásil Európsky inštitút medi spolu so SPŠS v Bratislave pre 
žiakov posledných ročníkov SOŠ. 

 2. 4. 2018 sa uskutočnila školská akcia Exkurzia Slovenské plynárenské múzeum, program 
školskej akcie: premietanie filmu, odborný výklad, Pavilón histórie, súčasnosti, Expozícia 
laboratória,  

 2. 4. 2018 sa uskutočnila školská akcia Workshop UCM, program školskej akcie: slávnostné 
otvorenie Workshopu, prednášky: AI – vytvor si svoju hru, pokusy: virtuálna realita, 3D tlač, 
moje heslo, môj štít 

 3. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia ZSE Polygón  
 15. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Odborná exkurzia Slovenský rozhlas Bratislava, 

program školskej akcie: návšteva dabingových štúdií, bezodrazová miestnosť, štúdia pre 
nahrávanie rozhlasových relácií, prehliadka historických prístrojov pre rozhlasový prenos 
signálu 

 15. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva stálej výstavy histórie výpočtovej techniky 
SAV Bratislava, program školskej akcie: Návšteva múzea výpočtovej techniky SAV, ktorá 
funguje ako stála výstava, exkurzia sa uskutočnila ako doplnkový program v predmete IKT 

 15. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Filmové predstavenie v anglickom jazyku, 
 17. 4. 2019 sa konala v spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Skalica exkurzia – 

obhliadka výrobného závodu s odborným výkladom. Tejto exkurzie sa zúčastnili tretiaci zo ŠO 
TEZB, 

 26. 4. 2019 ZSE OPEN, miesto konania školskej akcie: ZSE, Nitra Krškany, školskej akcie sa 
zúčastnila trieda II. A, cieľom školskej akcie bola prezentácia spoločnosti ZSE, a. s. V rámci 
tohto každoročného projektu boli prizvané aj všetky partnerské školy z celého 
Západoslovenského kraja. Exkurzia bola primárne určená pre študentov 2. ročníka 
elektrotechnického smeru, ktorí sa budú rozhodovať o svojej ďalšej špecializácii a profilácii. 
Šiesty ročník ZSE Open bol plný zaujímavých prezentácii, exkurzií, súťaží, atrakcií to 
konkrétne: Obliekanie postroja, „Vyderžaj pianier“, Virtuálny kvíz, Doťahovanie svoriek, 
Kvíz energo-povolaní, Odklonovač dravcov, Výmena izolátora – tipovanie času, Inštalácia 
elektromera, Montáž svorky s aku-náradím, Zdvižná plošina, Jazda na elektromobile, 
Kahoot kvíz, BOZP – fúkanie do dragera a figuríny, Práce na VN a NN, Termokamera, Drony, 



 
 

Odborné praxe a ďalšie. Žiaci SOŠE sa plnohodnotne a so zápalom zúčastňovali všetkých 
súťaží a niektorí si okrem zážitkov odniesli aj hodnotné ceny. 

 30. 4. 2019 Etické sympózium 8. ročník v Kine Hviezda Trnava, program školskej akcie: 
prednáška Mgr. art. Dominika Žáková, prednáška Mgr. Michal Jánoš, herec, diskusia 
k prednáškam, téma: UMENIE ÁNO 

 7. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia EKOLÓGIA a Ja v Leopoldove, program školskej akcie: 
ekológia, plasty a ich dopad na potravinový reťazec, separácia odpadu, ak chcem zmeniť svet, 
musím začať od seba 

 9. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva Hvezdárne Hlohovec 
 10. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva MTF v Trnave – experimentálne komory 

v Tandetrone, program školskej akcie: prehliadka urýchľovača iónov podobného ako v Cerne, 
prehliadka 500 kV implantátora, rôzny fyzikálne a chemické pokusy podané vyučujúcimi 
z MTF – pokusy s tekutým dusíkom 

 31. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Games Days Trnava v areáli KC Nádvorie, 
Štefánikova 4, Trnava, program školskej akcie: LeveUp – From school to videogames 
(prezentácie v slovenčine),  

 10. 6. 2019 sa žiaci SOŠE zúčastnili odbornej exkurzie v Centre excelentnosti 5-osového 
obrábania na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Žiaci mali možnosť vidieť 5-
osové obrábacie centrum, zariadenie na zváranie elektrickým lúčom vo vákuu, zariadenie na 
laserové zváranie, obrábanie ultrazvukom, zariadenie na metrológiu či CT zariadenie na 
zisťovanie chýb v materiáloch. 

 12. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva Hvezdárne Hlohovec 
 13. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva hradu Korlátka (hodina dejepisu trochu 

inak) s týmto programom: výklad histórie hradu Korlátka, opekanie pod turistickou chatou na 
mieste na tom určenom 

 13. – 14. 6. 2019 Návšteva filmového múzea, vytvorenie animovaného filmu a prehliadka 
historickej časti Prahy, zámerom školskej akcie bolo využitie počítačovej animácie v praxi, 
program školskej akcie: návšteva Na FILM múzea pre tvorbu animovaných filmov, prehliadka 
Starého mesta, vyhliadková veža Petřín a aktuálne ponuky múzeí mesta Praha, 

 14. 6. 2019 sa zúčastnilo 7 žiakov z triedy III.A odbornej exkurzie – prehliadky spoločnosti 
Robertshaw SK Limited, organizačná zložka v Trnave, 

 15 - 17. 6. 2019 sa žiak SOŠE P.  V. z II. E spolu s 1 žiakom z gymnázia J. Hollého a 4 žiakmi 
z gymnázia A. Merici zúčastnil kvalifikačnej expedície na bronzovej úrovni v rámci projektu 
DofE.  Účastníci projektu prešli každý deň 16 kilometrov, spali v stanoch. Naučili sa tímovej 
spolupráci, prežitiu v prírode, cvičili si pevnú vôľu. Dokázali, že žiaci z rôznych škôl dokážu 
spolupracovať, ak majú spoločný cieľ.   Svoju expedíciu začali v Moravanoch nad Váhom. 
Striebornica, Plešiny, Čertova pec, Výtoky,  Bezovec,  Tematín a expedíciu ukončili v Hrádku. 

 17. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Filmové predstavenie v anglickom jazyku, 
 19. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Návšteva CHARITY v rámci týždňa charít v rámci 

OBN, školskej akcie sa zúčastnili žiaci triedy II. H, program školskej akcie: zapojenie svietidiel 
žiakmi, prednáška na tému ľudské práva, diskriminácia, ochrana pred patologickými javmi, 
dobrovoľnícka pomoc v dielni a v charitnej kaviarni, 

 24. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Župa hľadá talent, 
 25. 6. 2019 Pochod karpatskou trasou, 
 25. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Filmové predstavenie, 
 25. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Piknik na Slávii, 



 
 

 26. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Pochod karpatskou trasou, trasa pochodu: Lošonec 
– Horné Orešany, 

 26. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia Pamiatky mesta Trnava, 
 
 
 
 
 
Dobrovoľnícke aktivity: 
 
 Dobrovoľnícky krúžok – cca 30 žiakov školy sa zapája do rôznych dobrovoľníckych akcií. 
 Spolupráca s Centrom pomoci  pre rodinu- upratovanie okolia centra žiakmi, prechádzka 

s ľuďmi chorými na Alzheimerovú chorobu, terapia spoločnou hrou (petang, bubnovanie) 
Rôzne aktivity s deťmi v materskom centre.  

 23.10.2018 Olympiáda o európskej únii – školské kolo. Zúčastnili sa na nej žiaci Z. E. IV.A, B. 
P. II.F, Č. R. II.F, M. M. IV.E, M. D. IV.C, P. Š. IV.C. 

 9.11.2018 Hodina deťom- účasť žiakov a pedagógov  na  20. ročníku celoslovenskej verejnej 
zbierky  

 14.11.2018 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – Outward  Bound Slovakia – školenie 
v rámci projektu DofE. Rozvíja  prosociálne správanie, empatie, asertivity u žiakov. Vzájomná 
komunikácia, tvorba tímovej spolupráce. Prvky dobrodružnej expedície. 

 22-23.11.2018 Pomôžte deťom s potravinami - zbierka trvanlivých potravín - pomoc  Charite 
pri zbierke trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Stretnutie sa s predstaviteľmi  podnikateľov 
a mesta. Spolu s inými ľuďmi  a podnikateľmi sa učiť prosociálnemu správaniu a empatii. 

 10.12.2018 Školenie prvej pomoci v rámci projektu DofE- odborné školenie 17 žiakov 
zapojených do projektu. Absolvovaný kurz prvej pomoci. 

 12.12.2018 Prednáška Milan Hodža - predstavenie celoslovenskej súťaže“  Hodžov  novinový 
článok“ triedy - III.C, IV.D, IG, I.C, 

 3.5. 2018 (II.E, II.D, III.E, II.B)- Transplantácia orgánov- príklad súcitu s iným človekom. 
Prednášku pre žiakov viedla členka občianskeho združenia Dar života . 

 11.2.2019 Dobrovoľnícka akcia - pomoc neziskovej organizácii Kanet n.o. triedou IV.A 
 19.2.2018 Návšteva ZSE- stretnutie v rámci projektu DofE. Stretnutie s mentormi zo ZSE. 

Dohodnutie postupu ďalšej spolupráce. Zadanie cieľov pre účastníkov projektu DofE 
 15.3.2019 Návšteva centra právnej pomoci (CPP) - Poučenie žiakov o nebezpečenstve 

zadlžovania sa, nadmerného brania pôžičiek. Oboznámenie s témou osobný bankrot. 
 22.3.2018-Školenie prvej pomoci v rámci projektu  DofE.  Kurz organizovaný organizáciou 

Samaritán –Bratislava. Školenie žiakov, absolvovanie skúšky, udelenie certifikátu. 
 04.2018 (II.G, I.H, II.C, I.A, III.E)  Hľadanie vlastnej identity - človek vo väzení v Iráne. 

Predstavenie knihy „Univerzita samoty  
 29.4.2019- (II.E, II.F, III.A, III.D) Youth for equality - poradenstvo pre mladých, informácie v 

oblasti vzdelávania, dobrovoľníctva, na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prednáška, diskusia, 
workshop. Európsky Zbor Solidarity. 



 
 

 3.5. 2019 (II.E, II.D, III.E, II.B)- Transplantácia orgánov - príklad súcitu s iným človekom. 
Prednášku pre žiakov mala členka občianskeho združenia Dar života. 

 9.5.2019 – Plavecký kurz v rámci projektu DofE – nácvik plávania a potápania s inštruktorom 
potrebný na realizáciu kvalifikačnej expedícii. 

 10.5.2019 (trieda I.A) Moje mesto –návšteva radnice ,mestského úradu, krajskej knižnice –
tvorba emočnej mapy zo zozbieraných informácií. Počas akcie organizovanej mestom 
„Májový kvet“ 

 24.5.2019 - Úsmev ako dar – zbierka pre deti z detských domovov. Žiaci IE triedy: N. G., P. M., D. T., A. 
B., D. K., P. H. Spolu vyzbierali: 84,86 € 

 24-25.5.2018 Cvičná expedícia - oblasť Malé Karpaty - Smolenice 
 3.6.2019 - (II.H) Dobrovoľnícka pomoc neziskovej organizácii Kanet n.o. Praktická pomoc 

Kanet-u. Montovanie  skriniek. Úprava okolie centra. 
 7-8.6. Kvalifikačná expedícia DofE 
 19.6.2019 - (II.H) - Návšteva charity v rámci týždňa charít – zapojenie svietidiel žiakmi, a 

prednáška na tému ľudské práva, diskriminácia, ochrana pred patologickými javmi 
dobrovoľnícka pomoc v dielni a v charitnej kaviarni. 

 
Environmentálne aktivity  
 
Environmentálna výchova v SOŠE sa vyučuje ako prierezová téma jednotlivých predmetov. 
 
 Počas celého školského roka 2018/2019 - oboznamovanie študentov s dopadom konzumu na 

spoločnosť, odpadom, recykláciou. Vytváranie kritického pohľadu na informácie predkladané 
médiami. Kritický pohľad na recykláciu – ako náplasť, ktorá problém nerieši. 

 Vedenie študentov k filozofii – „múdry človek problém rieši, uvedomelý človek problému 
predchádza.“  „Som súčasťou riešenia, nie problému.“ 

 Upozorňovanie študentov na rozdiel medzi - hodnotou a cenou – pochopiť rozdiel a vyhnúť sa 
súčasnej konzumnej dogme založenej na matérii – v zmysle „Budeš robiť veci, ktoré nemáš 
rád, aby si mal peniaze na život, ktorý Ťa nebaví.“ 

 Zabezpečenie odvozu elektroodpadu a starých batérií zo zberných nádob v škole. 
 Pokračovanie v projekte „Baterky na správnom mieste“ – cieľom, ktorej je zber a recyklácia 

použitých batérií.  
 06.11. 2018 – účasť na festivale dokumentárnych enviro filmov – Ekotopfilm – triedy I.H, II.A 
 15.03. 2019 - Deň Zeme - zorganizovaná akcia „Vyčistime Sibír IX.“, ktorej sa zúčastnili žiaci I.H 

triedy, spoločne sme vyčistili časť Sibírskej ulice, priľahlú lúku, okolie školy a vodnú záchytnú  
nádrž. 

 21.06. 2019 – účasť na festivale – Ekofest – premietanie enviro filmov + prednáška Zero waste 
       Triedy I.D, I.F 
 26.06.2019 - H&H (hrable a humus), zber odpadkov a úprava okolia školy, 6 tried.  

 
 
 



 
 

Prevencia protispoločenských javov 
 

 20. 9. 2018 sa uskutočnila školská akcia hudobno-výchovný koncert Stop šikane so známym 
spevákom Róbertom Pappom, ktorý sa venoval aj kyberšikane,  

 8. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Kriminalita a extrémizmus prednášku lektoroval 
Marián Liban – lektor ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, program školskej 
akcie: prednáška lektora ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky, téma diskriminácia a extrémizmus, riadená diskusia, 

 26. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Návšteva Múzea holokaustu v Seredi program 
školskej akcie: prehliadka expozícií Múzea holokaustu spojená s odborným výkladom 
a prednáška o prenasledovaní Židov počas 2. svetovej vojny na Slovensku s cieľom budovať 
protifašistický postoj a predchádzať sociálnopatologickým javom u žiakov SOŠE, 

 21. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Na gut Začíname (tématika holokaustu – 
prenasledovanie Židov), 

 23. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prednáška o politických procesoch z čias 
komunizmu, prednášateľom bol lektor Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. z občianskeho 
združenia Living memory (v spolupráci s TTSK) a Anton Šulík (riaditeľ Mestského divadla 
v Žiline, ktorý počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 organizoval v Žiline protikomunistické 
mítingy), cieľom školskej akcie bola prevencia radikalizmu a extrémizmu ako aj boj proti 
rôznym hnutiam potláčajúcim základné ľudské práva a slobody, prítomný bol aj predseda 
Trnavského samosprávneho kraja a bývalý poslanec NR SR Mgr. Jozef Viskupič, 

 13. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Železná opona, prednášateľom bol Mgr. Ľubomír 
Morbacher, PhD. z občianskeho združenia Living memory (v spolupráci s TTSK), 

 11. 1. 2019 Výchovný koncert v kinosále SOŠE s nasledovným programom: výzva k altruizmu 
a empatii a k vzájomnému rešpektovaniu sa, 

 14. 1. 2019 sa uskutočnila školská akcia Zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva 
program školskej akcie: predstavenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva so 
sídlom v Bratislave, téma diskriminácia – prezentácia v PowerPointe, riadená diskusia 
a vyplnenie dotazníka,  

 25. 1. 2019 Prednáška o nebezpečenstve drog a ich prevencii v rámci plnenia plánu 
koordinátora protidrogovej prevencie, lektorom bola Mgr. Erika Botlikova z občianskeho 
združenia Slovensko bez drog,  

 22. 2. 2019 uskutočnenie školskej akcie Prednáška o nebezpečenstve drog a ich prevencii 
v rámci plnenia plánu koordinátora protidrogovej prevencie, lektorom bola Mgr. Erika 
Botliková a Ing. Bobček, PhD. z občianskeho združenia Slovensko bez drog, 

 5. 3. 2019 Výchovný koncert Michal Straka – EGO v telocvični SOŠE, 
 27. 3. 2019 Hľadanie vlastnej identity v hraničných situáciách života, program školskej 

akcie: človek v hraničnej situácii, hľadanie zmyslu života a úvahy na túto tému, predstavenie 
knihy – Univerzita samoty + osobné svedectvo, biznis, ochrana osobných údajov, ako sa 
chrániť pred zneužitím osobných údajov,  

 1. 4. 2019 Kriminalita a extrémizmus s nasledovným programom: prednáška na tému 
diskriminácie a extrémizmu a ich prevencie, powerpointová prezentácia a riadená diskusia. 

  



 
 

Odborné súťaže a projekty: 
 
 D. S., žiak III. E triedy, sa umiestnil na 3. mieste, vo výtvarnej súťaži Putovanie dejinami 

s Cyrilom a Metodom, témy súťaže: „Na Počiatku bolo Slovo“ – Konštantín s Metodom 
naučili našich predkov čítať a písať... a Kto „prahne po takýchto mužoch?“ – cyrilo-metodský 
odkaz (nielen) pre dnešný svet, na tzv. putovnej výstave bola vystavená aj práca D. M., žiaka 
III. E triedy, 

 25. 9. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prezentácia projektov na SOŠE, 
 11. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Registrácia žiakov SOŠE do ORG-DofE s týmto 

programom: tvorba a konzultácia cieľov DofE, 8.00-10.30 h vkladanie cieľov, ktoré si žiaci dali 
na striebornej a bronzovej úrovni  

 11. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Prezentácia projektov na SOŠE 
 18. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia ZENIT školské kolo – teoretická časť v učebni 

strojárskych predmetov č. 415,  
 23. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Olympiáda o Európskej únii  
 október 2018 výtvarná súťaž CVČ Kalokagatie Trnava Cesta okolo sveta (vybraní žiaci IV. E), 

výsledky: M. S. zo IV. E triedy obsadil v 4. kategórii (stredné školy) 1. miesto 
 9. 10. 2018 žiak P. V. z II. E triedy dostal bronzovú medailu v projekte DOFE 
 13. 11. 2018 sa uskutočnila školská akciá Informatická súťaž iBobor  
 14. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – 

Outward Bound Slovakia, program školskej akcie: vypísanie zdravotného dotazníka, rozvoj 
prosociálneho správania a empatie a asertivity u žiakov, vzájomná komunikácia, tvorba 
tímovej spolupráce, prvky dobrodružnej expedície, školská akcia prebiehala v učebni 
náboženskej výchovy č. 108 

 19. 11. 2018 žiaci M. R. a P. S. z triedy II. N reprezentovali SOŠE v krajskom kole súťaže Zenit 
v strojárstve, ktorá sa konala v SOŠ technickej v Galante. V kategórii R -ručné obrábanie 
získal M. R. 3. miesto  

 22. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Olympiáda z anglického jazyka, žiak M. K. sa 16. 1. 
2019 sa v rámci okresného kola Olympiády v anglickom jazyku konanom v CVČ Kalokagatia 
Trnava umiestnil na 2. mieste s počtom bodov 55,3 (z maximálne možných 70 bodov) 

 23. 11. 2018 sa uskutočnila na SOŠE matematicko-fyzikálna súťaž Náboj. Išlo o 
medzinárodnú matematicko-fyzikálnu súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa 
základnej školy, ktoré reprezentovali jednotlivé školy.  

 27. 11. 2018 sa uskutočnilo na SOŠE krajské kolo súťaže Zenit v elektronike,  
       výsledky: M. H. zo IV. A triedy v kategórii A (3. – 4. ročník) obsadil 2. miesto, D. T. z tej istej 

triedy sa umiestnil na 3. mieste, v kategórii B (1. – 2. ročník) sa žiak L. M. z II. A triedy 
umiestnil na 2. mieste, žiaci umiestnení na 2. mieste postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa 
uskutočnilo 12. – 14. 2. 2019 na Spojenej škole – Strednej odbornej škole podnikania 
v Banskej Bystrici 

 28. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
(školské kolo 11. ročníka v kategórii A)  

 29. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Expert geniality show  
 november výtvarné súťaže CVČ Kalokagatie Trnava Zvieratá v mori a na pobreží a Kráľovstvo 

zvierat, výsledky: S. K. z triedy IV. E obsadila vo IV. kategórii 3. miesto 
 v mesiaci november tvorba pohľadníc pre projekt Erasmus+ 



 
 

 Aj tento školský rok 2018/2019 sa SOŠE zapojila v novembri 2018 do on-line informatickej 
súťaže iBobor. V rámci celého Slovenska a všetkých vekových kategórií sa zapojilo 979 škôl a 
77 928 žiakov.  

 7.12.2018 sme predstavili odbornú učebňu č. 112 a prezentovali ŠO TEZB žiakom zo ZŠ 
v Rovinke, ktorí boli na exkurzii na našej škole. 

 10. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Školenie prvej pomoci v rámci projektu DofE 
s týmto programom: kurz prvej pomoci (Mgr. Andrea Michlerova), prežitie v prírode, školenie 
– poskytnutie prvej pomoci pre účastníkov DofE 

 Aj školský rok 2018/2019 sa na SOŠE uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej 
činnosti, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Štátny inštitút 
odborového vzdelávania v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže SOČ schválil pre aktuálny 
41. ročník 17 súťažných odborov, z ktorých si naši riešitelia – účastníci SOČ za aktívnej 
pomoci kvalifikovaných konzultantov z radov pedagógov SOŠE vybrali nasledovné odbory: 
Informatika, Elektrotechnika a hardware, Pedagogika, Psychológia, Sociológia, História, 
Kultúra a umenie, 

 február 2019 zapojenie SOŠE do výtvarnej súťaže CVČ Kalokagatia Trnava Moja Trnava a do 
23. ročníka krajskej súťaže filmovej tvorby CINEAMA 2019,  

 V dňoch 11. a 12. 3. 2019 sa za účasti SOŠE na Strednom odbornom učilišti v Plzni uskutočnil 
24. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností elektrotechnických predmetov, 

 V dňoch 12. až 14. februára 2019 sa uskutočnil 35. ročník celoštátnej súťaže zručnosti ZENIT 
2018/2019. SOŠE na celoštátnej súťaži ZENIT v elektronike v kategórii "A" reprezentoval žiak 
M. H. z triedy IV.A a v kategórii "B" žiak L. M. z triedy II. A.  

 14. 3. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 
 20. 3. 2019 sa na SOŠE uskutočnil 9. ročník súťaže ENERSOL SK.V krajskom kole súťažili žiaci 

stredných škôl v troch kategóriách: Hlavná kategória, Tvorivá kategória a Propagačná 
kategória. M. M. zo IV. E triedy v propagačnej kategórii postúpil do celoštátneho kola, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 11. a 12. 4. v SOŠ Senica. 

 21. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia Súťaž Matematický klokan 23 žiakov súťažilo v dvoch 
kategóriách: Kadet a Junior. Zadania úloh boli žiakom blízke, precvičili všetky oblasti ich 
myslenia a predstavivosti. Súťažilo sa o zaujímavé ceny, dokonca aj o tablety.  

 21. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia dekanátne kolo Biblickej olympiády, miesto konania 
školskej akcie: Gymnázium Angely Merici Trnava 

 SOŠE sa na medzinárodnej olympiáde konanej dňa 28. 3. 2019 v Krakove ukázala v tom 
najlepšom svetle. M. M. zo IV. E obsadil v medzinárodnej konkurencii vynikajúce 3. miesto. 

 apríl 2019 výtvarná súťaž I Love Europe pri príležitosti blížiaceho sa 15. výročia vstupu 
Slovenska do Európskej únie a výročia historickej  Schumanovej deklarácie 

 2. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Krajská postupová súťaž a prehliadka filmovej tvorby 
a video tvorby CINEAMA 2019 (hodina spracovania sekvencií a počítačovej grafiky trochu 
inak)  

 5. 4. 2019 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej uskutočnilo krajské kolo 
Stredoškolskej odbornej činnosti. SOŠE na krajskej úrovni reprezentovali víťazní riešitelia 
školského kola SOČ 

 8. 4. 2019 Príprava trasy na dobrodružnú expedíciu – projekt DofE, program školskej akcie: 
tímová spolupráca, vyhľadanie turistickej trasy, vytvorenie mapy a rozdelenie úloh v tíme,  

 24. 4. 2019 Príprava trasy na dobrodružnú expedíciu – projekt DofE za účasti žiakov rôznych 
tried, program školskej akcie: tímová spolupráca, kontrola vytvorenej trasy, rozdelenie úloh 



 
 

v tíme, kontrola poistenia, kontrola pripravovaných vecí na expedíciu, tvorba trasy na ďalšiu 
expedíciu 

 25. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Župná olympiáda stredoškolskej mládeže v Mestskej 
športovej hale Trnava na Rybníkovej 15,  

 25. – 26. 4. 2019 Cvičná expedícia (projekt DofE) v Modre, Zochovej chate, Piesok, program 
školskej akcie: cvičná expedícia žiakov z projektu DofE priamo v teréne spolu s 2 školiteľmi 
z organizácie Outward Bound Slovakia,  

 7. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Súťaž 3D modelovanie v SolidWorks na Strednej 
odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.  

 14. – 15. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Kvalifikačná expedícia (projekt DofE) 
v Majdáne, Lošonci, Jahodníku a Smoleniciach, 

 jún 2019 zapojenie SOŠE do celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovensko, krajina v srdci 
Európy 2019 venovaná venované životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti 
slovenského národa, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (vybraní žiaci tried I. E, II. E) 

 20. 6. 2019 HYDROGEN CUP 2019 v HUDY racing arena Trenčín. Tím H2 EAGLE Trnava zo 
SOŠE Trnava  vyhral pretek HYDROGEN CUP 2019 organizovaného SPŠ dopravnou zo 
Zvolena. 

Šport 

 26. 9. 2018 sa uskutočnila školská akcia Európsky týždeň športu,  
 27. 9. 2018 sa uskutočnila školská akcia Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, výsledky: 

SOŠ elektrotechnická družstvo „A“ obsadilo 3. miesto v cezpoľnom behu, SOŠ 
elektrotechnická družstvo „B“ obsadilo 1. miesto v cezpoľnom behu, z jednotlivcov stojí za 
zmienku: I. P. sa umiestnil na 1. mieste v cezpoľnom behu s časom 14:12, žiak I. P. z I. A sa 
stal majstrom okresu jednotlivcov a na majstrovstvách Trnavského kraja v Piešťanoch obsadil 
4. miesto. Družstvo ŠOŠE obsadilo v Piešťanoch 5,  

 5. októbra 2018 v Žiline sa žiaci SOŠE zúčastnili celoslovenského kola Župnej kalokagatie 
s medzinárodnou účasťou,  

 8. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Školské majstrovstvá okresu vo futsale  
 14. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia 17. november Deň študentov v Mestskej športovej 

hale Trnava, v kategórii pretláčanie rúk študenti nad 80 kg sa žiak A. R. umiestnil na 1. 
Mieste, 

 29. 11. 2018 sa uskutočnila školská akcia Majstrovstvá okresu v stolnom tenise – finále na 
ZŠ Spartakovskej v Trnave družstvo SOŠE obsadilo 3. miesto,  

 23. 1. 2019, 20. 2. 2019 a 20. 3. 2019 zapojenie SOŠE do akcie CVČ Kalokagatia Trnava 
Trnavský šachový rebríček,  

 4. – 5. 2. 2019 sa uskutočnila školská akcia Majstrovstvá okresu v basketbale, miesto konania 
školskej akcie: Obchodná akadémia Trnava, družstvo SOŠE obsadilo 2. miesto vo svojej 
skupine, vo finále majstrovstiev okresu družstvo SOŠE obsadilo 6. Miesto, 

 18. – 19. 2. 2019 sa uskutočnila školská akcia Školské majstrovstvá okresu vo florbale 
usporiadateľom súťaže bolo CVČ Kalokagatia Trnava, Strelecká 1, 

 15. 3. 2019 Majstrovstvá okresu vo volejbale, miesto konania školskej akcie: SPŠ Trnava, 
 20. 3. 2019 sa uskutočnila školská akcia Okresné majstrovstvá vo veľkom futbale žiakov SŠ 

v areáli Lokomotiva Trnava, družstvo SOŠE obsadilo 3. miesto, 
 27. – 28. 3. 2019 Majstrovstvá okresu v hádzanej, družstvo SOŠE obsadilo 3. miesto, 
 8. – 9. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Majstrovstvá okresu vo volejbale,  



 
 

 16. 4. 2019 sa uskutočnila školská akcia Školské majstrovstvá okresu v atletike + netradičné 
švédske štafety v Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho, ul. Hajdóczyho Trnava,  

 23. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Ochrana života a zdravia,  
 24. 5. 2019 sa uskutočnila školská akcia Ochrana života a zdravia v Kamennom mlyne Trnava, 

program školskej akcie: prvá pomoc pri úrazoch a zlomeninách a popáleninách, určenie 
poradia naliehavosti, ošetrenia zranených osôb, umelé dýchanie, kriesenie, stabilizovaná 
poloha, zhotovenie nosidiel, ako reagovať na požiar, výbuch, zosuv pôdy, ako reagovať pri 
otrave potravinami a vodou 

 V júni 2019 v P-P tréningovom centre Jahodník, za účasti našej školy, sa konala súťaž RACE 
(branný pretek). Túto akciu odštartoval Mgr. Viskupič, župan Trnavského samosprávneho 
kraja. Žiak T. H. z III. B vybojoval v silnej konkurencie škôl z Trnavského kraja   3. miesto. 

 27. 6. 2019 školskú akciu Športový deň (futbal, basketbal), 
 
Spoločenské akcie 
 
 4. 10. 2018 sa uskutočnila školská akcia Deň otvorených dverí so začiatkom o 8.00 h pri 

príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja 
 12. 12. 2018 sa uskutočnil na SOŠE Deň otvorených dverí od 9.00 do 12.00 h 
 19. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Duchovná obnova pred Vianocami,  
 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Duch Vianoc,  
 21. 12. 2018 sa uskutočnila školská akcia Vianočné posedenie, program školskej akcie: 

spolužitie v kolektíve triedy, Vianoce, čas pokoja a tolerancie, význam vianočných sviatkov 
 19. 2. 2019 sa uskutočnila školská akcia Bosak Day v rámci školskej akcie bola prečítaná esej 

žiaka Tomáša Zvolenského (IV. E), prezentácia najlepších prác za 2 ročníky existencie súťaže, 
zhodnotenie súťaže a prezentácia propozícií na 3.ročník súťaže „PEROKRESBA BOSÁKOVEJ 
ŠKOLY" Ing. J. M. Bosákom, prezentácia najlepších prác za 10 ročníkov existencie súťaže, 
zhodnotenie súťaže a prezentácia propozícií na 11.ročník súťaže „BOSÁKOVA CENA" Ing. J. M. 
Bosákom, diskusia a formulácia analýzy/záverov formou otázok a odpovedí pre Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 24. 6. 2019 sa uskutočnila školská akcia TE DEUM – stretnutie Trnavskej arcidiecézy 
s arcibiskupom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, školskej akcie sa zúčastnila triedy II. E, resp. tá 
časť triedy, ktorá má NBV,  

  



 
 

 
 Rôzne  
 
Skúšky z vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike každoročne  
zabezpečujeme pre žiakov príslušných študijných odborov z vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 

Zváračský kurz Z-G1 a Z-E1 škola zabezpečuje v spolupráci so Zváračskou školou sídliacou 
v priestoroch školy. V priebehu školského roka 2018/2019 prebiehali zváračské kurzy pri 
zváračskej škole v priestoroch SOŠE, ktorú prevádzkuje Výskumný ústav zváračský, z.z.p.o. Spolu 
absolvovalo v sledovanom období zváračský kurz 31 žiakov našej školy.  

 

Zváračský kurz Z-G1 (zváranie plameňom) dňa 29.11.2018 ukončilo 9 žiakov z triedy III.F 
(UVS: III/14) zo ŠO TEZB. 

Dňa 08.03.2019 ukončilo zváračský kurz Z-G1 (zváranie plameňom) ďalších 9 žiakov z triedy 
III.F (UVS: III/15) zo ŠO TEZB. 

 Skupina 7-mich žiakov z triedy II.H (UVS: II/17) profesie MO-PZ ukončilo zváračský kurz             
Z-E1 (zváranie oblúkom) dňa 29.03.2019.  

Dňa 28.05.2019 ukončilo zváračský kurz Z-G1 (zváranie plameňom) 6 žiakov z triedy III.H 
(UVS: III/20) z UO MO-PZ. 

 

Záujmové vzdelávanie 
     V SOŠE sa záujmové vzdelávanie organizovalo formou krúžkovej činnosti.  
 

 
 

Názov školského časopisu:  Sibírčan One   
 
(Zodpovedná redaktorka je momentálne na materskej dovolenke, tak realizácia školského 
časopisu  momentálne nie je aktívna)  
 
  

Partnerské organizácie 
 

Škola je v osobe riaditeľky školy zastúpená v predstavenstve Zväzu zamestnávateľov 
energetiky Slovenska (ZZSE). 

Ďalšími aktívnymi partnermi sú Zväz elektrotechnického priemyslu a Slovenská 
priemyselná a obchodná komora.  

Zo slovenských škôl spolupracujeme s podobne profilovanými školami, napr. SOŠE Žilina, 
SOŠE Veľké Kapušany, združená SOŠ Banská Bystrica a so SOŠ  Senica, SOŠ Čadca  
 

V súvislosti so zavedením študijného odboru technik energetických zariadení budov sa 
zintenzívnila spolupráca s partnerskými školami: Spojenou školou v Banskej Bystrici a SOŠ 



 
 

technickou v Prešove a najmä s n. f. Ekofond. Obdobne sa začala aktívne spolupráca so SOŠ 
technickou v Čadci pri príprave novej oblasti mechanika elektrotechnika. 
 

Dlhoročnú cezhraničnú spoluprácu vykazujeme s českými odbornými školami, hlavne 
z Chomutova, Sokolníc a Ostravy.  
Aktívne sa rozvíja spolupráca s Vysokou školou v Českých Budějoviciach a Dubnickým 
technologickým inštitútom.  
 

Spolupráca so zamestnávateľskou sférou 
Stredná odborná škola elektrotechnická dlhodobo spolupracuje s mnohými 

zamestnávateľmi prednostne zo sféry energetiky a elektrotechnického priemyslu.  
Duálne vzdelávanie sa realizuje s PSA Peugeot Citroen a Západoslovenskou distribučnou 

a.s. , v odbore mechanik elektrotechnik. 
 Vo viacerých jednotlivých spoločnostiach vykonávajú naši žiaci prax: Z tradičných 
a dlhoročných zamestnávateľov sú to najmä:  
 Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne Bohunice, Slovenský plynárenský 
priemysel, a. s. Bratislava, Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava, Jadrová a vyraďovacia 
spoločnosť, a. s., Bratislava, ŽOS, a. s. Trnava, Ledco Trnava.  
 Praktický výcvik bol zabezpečený na pracoviskách SOŠE, vo vybraných externých 
subjektoch - podnikoch, organizáciách, súkromných firmách, s ktorými sú uzatvorené dohody o 
zabezpečovaní odbornej praxe. V SE, a.s., závod EBO Jaslovské Bohunice vykonávali OV celkovo 8 
žiaci (traja zo ŠO ME-ST v spoločnosti SE, a.s., dvaja zo ŠO MPS v spoločnosti PosAm, s.r.o., dvaja 
zo ŠO MPS a jeden zo ŠO E-Energ. v spoločnosti Javys, a.s.).  
 V 2. polroku od 04.02.2019 pribudli v SE, a.s. na OV štyria tretiaci zo ŠO ME-ST. Výcvik 
prebiehal inštruktorskou formou pod metodickým a pedagogickým vedením MOV p. S. K. 
a príslušných odborných pracovníkov.  

V ZSE, a.s. vykonávalo odborný výcvik 10 žiakov (traja tretiaci a štyria štvrtáci zo ŠO ME-ST 
a traja nadstavbári zo ŠO E-Energ.). V spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. v Galante 
vykonávali OV 9 žiaci z UO EM-ST.  

V spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, vykonávali OV štyria žiaci zo ŠO ME, 
v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava, vykonávalo OV 8 žiakov zo ŠO ME-AT (štyria tretiaci a štyria 
štvrtáci), v spoločnosti Enviral, a.s. v Leopoldove praxovali 4 žiaci zo ŠO ME-ST (dvaja tretiaci 
a dvaja štvrtáci), v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., vykonávalo OV 5 žiakov zo ŠO ME-ST (jeden 
z nich v Sládkovičove), v spoločnosti Antolin Trnava, s.r.o., vykonávali prax 2 žiaci zo ŠO ME-AT. 
 Celkovo vykonávalo odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa na základe zmluvy so 
zamestnávateľom 163 žiakov na dennom štúdiu a 12  žiakov na externom štúdiu. 

Neustále oslovujeme ďalšie podnikateľské subjekty, aby sme zvýšili prepojenosť školy s 
trhom práce a aby sa vychovávali absolventi v počte a kvalite, pre potreby zamestnávateľov. 
 
 
 
 
 
 



 
 

b/ prezentácia školy na verejnosti  
 
Deň otvorených dverí SOŠE 

Pre propagáciu školy medzi absolventmi základných škôl sme v októbri pri príležitosti Dňa 
župy organizovali deň, otvorených dverí a  7. decembra 2018 už jedenásty krát zorganizovali 
vlastný „Deň otvorených dverí“. Ponuku odborov na našej škole sme prezentovali 
videoprojekciou a záujemcovia mali možnosť spoznať školu pri prehliadke odborných učební a 
dielní na praktickom vyučovaní. Bol pripravený bohatý program a na odbornom výcviku výstavy 
výrobkov.  
 

Pravidelne vysielame zástupcu na Burzy informácií, ktoré organizujú úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny (Trnava, Galanta). Stretnutia sú určené pre výchovných poradcov 
základných škôl, ktorí informácie o možnostiach štúdia sprostredkúvajú žiakom základných škôl. 
Zúčastnili sme sa aj veľtrhu stredných škôl v Mestskej športovej hale Trnava pod názvom „Kam na 
strednú“. Túto akciu sme svojou účasťou podporili aj v mestách Senica a Dunajská Streda. 
Aj takýmto prezentáciám vďačíme za to, že záujem o štúdium na našej škole čoraz viac prejavujú 
aj žiaci zo susedných okresov.  
 

Účasť na výstavách 
Škola mala zastúpenie formou stánku na 26.ročníku výstavy „Mladý tvorca 2019“..  

Zúčastnili sme sa 27. ročníka výstavy JUVYR v Bratislave, prezentáciou vo vlastnom stánku. 

 
  



 
 

 
I. PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

Škola v rokoch 2014/2015 realizovala vlastný projekt cez výzvu Ministerstva školstva 
Príprava absolventov pre potreby trhu práce. Projekt riešil kľúčové témy- vybavenie školy 
pomôckami, vypracovanie kurikúl pre vybrané predmety, kariérne poradenstvo a školenia 
učiteľov. V nasledujúcich školských rokoch prebiehala implementácia výsledkov projektu do 
vyučovacieho procesu. 

Naša škola sa zúčastňuje na projektoch Európskej únie už 12 rokov, konkrétne Erasmus +. 
Naši žiaci a učitelia sa zúčastňujú projektových stretnutí každý rok v rôznych častiach Európy. Na 
týchto stretnutiach prezentujeme Slovensko, našu školu a spolupracujeme s ostatnými 
účastníkmi na projektových úlohách, vytvárame hry, stránky, prieskumy, prezentácie a podobne. 
V týchto projektoch študenti zlepšujú svoje vedomosti, jazykové zručností, spoluprácu a 
organizáciu práce za použitia moderných metód. 

 
V školskom roku 2018/2019 SOŠE Trnava mala v programe Erasmus+  štyri aktívne projekty: 
 

- 2018-1-FR01-KA229-047847_5 

- 2018-1-IS01-KA229-038806_4 

- 2018-1-PL01-KA229-050762_2 

- 2018-1-TR01-KA229-059928_5 

 
V rámci výzvy IROP sme vypracovali projekt so zámerom na dobudovanie odbornej učebne 

elektrotechniky a energetiky, výmenu výťahov okien na budove internátu a hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zámer bol schválený na TTSK a v ďalších rokoch očakávame 
jeho realizáciu. 

Škola spolupracuje s n.o. EkoFondom , SOPK,  ŠIOV – om na rôznych projektoch a aktivitách. 

 
  



 
 

 
J. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 

      Výsledky kontrol:  
 
Dňa 1 apríla 2019 na SOŠE Trnava uskutočnila Štátna školská inšpekcia kontrolu 

odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky. Záverom kontrolnej činnosti bolo 
zistené, že do OH neboli urobené žiadne dodatočné zásahy a pri hodnotení ÚKO bol dodržaný 
korektný postup.   

 
V škole uskutočnila následná inšpekcia dňa 22. mája 2019. Všetky nedostatky 

predchádzajúcej kontroly odstránené. Odporúčania budú akceptované v ďalšom školskom roku 
2019/2020. 

 
V čase EČ a PFIČ MS 2019 z ANJ sa uskutočnila inšpekcia zameraná na externú časť 

maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z Anglického jazyka.  
  



 
 

 

K. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 
 
 V priebehu roka 2019 SOŠE realizovala nákupy na doplnenie vybavenia odborných 
technických učební a nákup materiálu (elektro, hutný, zvárací, PC, TITT, tonery, OOPP pre žiakov 
1 ročníkov) na zabezpečenie výuky na odbornom výcviku vo výške cca 25 000 €. 
 
 V priebehu mesiacov júl a august 2019 sa zrealizovalo viacero investičných akcií – oprava 
vstupu do školy, modernizácia kamerového systému, rekonštrukcia strechy telocvične, kinosály 
a spojovacích chodieb, rekonštrukcia regulačných uzlov a zosilňovacej stanice vody. Celkové 
investície sú vo výške cca 407 000 €. 
 
 V priebehu prvých mesiacov roka 2019 sme zabezpečili aj odstránenie vzniknutých 
havarijných stavov – oprava prasknutého potrubia, výmena svietidiel, oprava vodovodnej 
prípojky, výmena stúpačkových ventilov vo výške cca 26 000 €. 
 
 Možno konštatovať, že úroveň materiálno-technických podmienok vrátane praktického 
vyučovania na našej škole je vyhovujúca a vedenie školy každým rokom pracuje na ich 
vylepšovaní.  
 
 
  



 
 

 
L. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  
ŠKOLY 

 
a)  dotácia zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VÚC 
- dotácia zo štátneho rozpočtu k 31.12.2018                   1 714 285 €   
- dotácia na učebnice CJ                                                           5 025 € 
- mimoriadne výsledky žiakov                                                    600 € 
- dotácia na školský internát                                                 74 200 € 
- dotácia na školskú výdajňu                                                   4 956 € 
- vzdelávacie poukazy                                                            10 259 € 
- odchodné                                                                             10 801 € 
- maturity                                                                                 5 723 €   
Dotácia spolu rok 2018                                                     1 825 849 € 
Priemerný náklad na žiaka pri priemernom počte žiakov 653 a 100 pracovníkoch 
predstavoval 233,007 €/mesačne.           
Hospodársky výsledok školy k 31.12.2018 predstavoval zisk 44 229,30 €. 
 
 
- dotácia zo štátneho rozpočtu k 30.6.2019                      916 397 €      
- dotácia na školský internát                                                46 200 € 
- dotácia na školskú výdajňu                                                  1 458 € 
- dotácia na župné štipendium                                                 664 € 
- dotácia na havárie                                                             14 856 € 
- dotácia na služby, ROPOS                                                   8 115 € 
- dotácia na odchodné                                                          1 806 €          
- dotácia na vzdelávacie poukazy                                       10 336 € 
Dotácia spolu  k 30.6.2019                                                999 832 €   
Priemerný náklad na žiaka pri priemernom počte žiakov 648 a 100 pracovníkoch  
predstavoval  257,158 €/mesačne.           
Hospodársky výsledok školy k 30.6.2019 predstavoval zisk  21 095,94 €. 
b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
Škola nezískala finančné prostriedky z týchto zdrojov.     
 
c) finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 
Osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie bol vyplatený na celý kalendárny rok 
2019 vo výške 10 336 €. Spôsob použitia v členení podľa financovaných aktivít mala na starosti 
Ing. Pecková 
  
  



 
 

 
d) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
Finančné prostriedky získané od rodičov (20 €/žiak ) spravuje Občianske združenie ZRPŠ pri SOŠE. 
V školskom roku 2018/2019 získalo celkom 11 540 €.  
 
Z týchto prostriedkov financovalo podľa návrhu schváleného rodičovskou radou nasledovné 
položky:  
Čerpanie finančných prostriedkov ZRPŠ za šk. rok 2018/19 
 
Príspevok stužková maturitné triedy                               
a triedy / učebný odbor /                                                                        

 
1.350,00 € 

Spotrebný materiál 1.021,50 € 
Športová činnosť a športový materiál 1.468,23 € 
Vianočné posedenie – učitelia, majstri,    425,00 € 
Doprava / výlety, exkurzie, súťaže / 1.900,00 € 
Odmeny žiakom    420,00 € 
Kultúra, exkurzie, súťaže, olympiády, projekty 
vianočné exkurzie, SOČ  / čerpanie finančnej dotácie   
50 eur na triedu / 3.602,47 € 
Maturity teoretické vyučovanie a odborný výcvik 
Záverečné skúšky teoret. vyučovanie a OV 
Opravné maturitné skúšky na TV a OV                                                   
Občerstvenie pre žiakov počas maturitnej skúšky  
a počas záverečných skúšok 1.312,80 € 

Spolu: 11.500,00 € 

Príjem 2018/2019 11.540,00 € 
Výdaj 2018/2019 11.500,00 € 
Zostatok         40,00 €                                                                                                              
       

 
Sponzorstvo za rok 2018: 
-    Západoslovenská energetika a.s. – náklady spojené s rozvojovými a edukačnými programami pre 

študentov školy ........................................................................... 1 000 € 

  



 
 

 
M.  CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA 
PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK, VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA  
 

     a/ hlavné ciele vyplývajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy 
 

Hlavné ciele stanovené v koncepčnom zámere rozvoja školy boli splnené. Pokračovalo 
zlepšovanie kvality výučby a materiálneho zabezpečenia výučby v škole.  
Vedenie školy podporovalo kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, napredovanie 
ich profesijného rozvoja a kariérneho rastu s cieľom zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania.  
Škola sa naďalej zapája do projektov financovaných zo zdrojov EÚ a využívala ponuky súťaží 
a projekty Trnavského samosprávneho kraja.  
SOŠE spolupracovala so zamestnávateľskými zväzmi a podnikateľskými subjektmi, čím sa darí  
zvyšovať prepojenosť školy s praxou. Reálny vplyv budúcich zamestnávateľov na školu sa 
prejavuje aj v ich participácii pri odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré škola poskytuje škola.  
Štruktúru odborov prispôsobujeme zámeru, aby čo najviac zodpovedala potrebám a požiadavkám 
aktuálneho záujmu na trhu práce.   
 V systéme duálneho vzdelávania (SDV) máme spolu 22 žiakov v 1. a 2. ročníku. Z toho 9 
druhákov zo ŠO ME-AT vykonávalo OV v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava, jeden druhák zo 
ŠO ME-ST vykonával OV v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava a dvanásť 
prvákov vykonávalo OV v odborných učebniach a dielňach v SOŠE.  
 Škola vytvárala priaznivé prostredie pre zavádzanie inovačných pedagogických metód s 
využitím informačných technológií. Pozornosť je venovaná individuálne začleneným žiakom, 
výchovnému poradenstvu, bezpečnosti, prevencii a environmentálnym aktivitám. 
 
 b/ vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z koncepčného zámeru rozvoja školy 
 
    V tomto roku plnila škola úlohy vychádzajúce predovšetkým z plánu práce na školský rok 
2018/2019.  Hlavné úlohy boli stanovené v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré 
vypracovalo MŠ SR.  
Plán práce bol na úsekoch polročne vyhodnocovaný a predkladaný na schválenie pedagogickej 
rade. Koncepčný zámer rozvoja školy 
- dodržiavali sa ciele výchovy a vzdelávania definované v školskom zákone, 
- rozvíjali kompetencie – schopnosti žiakov využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú 

orientáciu a iné spôsobilosti,  
- prehlbovali sa poznatky a právne vedomie pedagógov,  
- uplatňoval sa princíp kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
- umožnili sme vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov na udržiavanie, 

zdokonaľovanie, dopĺňanie a rozširovanie už získaných vedomostí a kompetencií, 
- venovali sme zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií žiakov v tejto oblasti, 



 
 

- spolupracovali sme externým prostredím: mesto, VÚC, odborom školstva OÚ, komunikovali 
s rodičmi, 

- podporovali vstup podnikateľskej sféry do odbornej prípravy a vzdelávania na SOŠE  
      s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce,  
- dodržiavali sme platnú legislatívu,  
- dodržiavali sme pokyny v oblasti práv dieťaťa, 
- plnili sme úlohy v oblasti vzdelávania a individuálneho začlenenie žiakov so ŠVVP a zdravotným 

znevýhodnením, 
- plnili sme úlohy v oblasti drogovej prevencie a prevencie psychosociálnych patologických javov 

a kriminality,  

- uplatňovali sme komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť školského internátu. 
V školskom roku 2017/2018  žiadny  študijný ani učebný odbor  ktorý škola ponúka nie je  v 
zozname odborov nad rozsah potrieb trhu práce, ktoré podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov určilo MŠ. 

V zozname odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce bol zaradený 
odbor mechanik opravár pre plynárenské zariadenia. Tento odbor škola ponúka tradične  ako 
jediná na Slovensku. Od školského roku 2017/2018 bol do tohto zoznamu zaradený odbor 
elektromechanik – silnoprúdová technika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

N. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V 
KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ 
VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ  
 

a/ oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 
Po skúsenostiach z ostatných rokov môžeme oprávnene tvrdiť, že spolupráca školy 

s podnikateľskými subjektmi stále napreduje. Aj vďaka nej dokážeme lepšie reagovať na 
požiadavky potenciálnych zamestnávateľov, prehodnocovať poskytovanie vzdelávacích služieb, 
prípadne zavádzať ich požiadavky do koncepčného rozvoja školy.  
Aktívny vstup zamestnávateľov, napr. aj pri tvorbe  vzdelávacích programov chceme  podporovať 
aj v budúcom období.  Ďalším príkladom takejto spolupráce je odbor mechanik elektrotechnik 
s novovytvorenou oblasťou tepelnou energické zariadenia. Táto oblasť vznikla na podnet Zväzu 
výrobcov tepla a špeciálne pre podmienky SOŠE je táto oblasť žiadaná od Atómovej elektrárne.    

Škola je mimoriadne úspešná pri realizácii Európskych projektov Erasmus + . 
V školskom roku 2018/2019 sa škola intenzívne venovala skvalitneniu materiálneho 

a technického vybavenia odborného vzdelávania. 
 
b/ oblasti, v ktorých sú nedostatky, návrhy a opatrenia na ich zlepšenie 
     Naďalej pretrváva problém nerovnomerného záujmu absolventov ZŠ o učebné odbory, ktoré 
SOŠE ponúka. V školskom roku 2018/2019 sa opätovne potvrdil trend znižovania podielu žiakov 
navštevujúcich učebné odbory, hlavne o odbor elektromechanik – úžitková technika, ktorý sa 
napriek úsiliu nedarí napĺňať. Pozitívny je však fakt, že sa podarilo zachovať učebný odbor 
elektromechanik - silnoprúd a mechanik opravár – plynárenské zariadenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

O. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA A 
UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA 
NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 
 

Informácie o uplatnení absolventov na pracovnom trhu a aktuálne analýzy nezamestnanosti 
absolventov zverejňuje na svojej stránke Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). 
 
 
Nezamestnanosť absolventov a  absolventská miera nezamestnanosti  
s indexom absorpcie od septembra 2018 do mája 2019 
 

 

Kód školy Názov školy Absolventi 
2017+2018 

Nezamestnaní 
absolventi 

9/2018 

AMN (v 
%)    

9/2018 

Nezamestnaní 
absolventi 

5/2019 

AMN (v 
%)    

5/2019 
AB index 

017055385 
Stredná odborná škola 
elektrotechnická 263 30 11,4% 10 3,8% 0,67 

Zdroj: UPSVAR a 
CVTI SR 

 
 
absolventi  absolventi škôl (2018/2019) 
AMN absolventská miera nezamestnanosti (= NA/absolventi) 
AB index index absorpcie (= 1- NA (máj)/NA (september)) 
i/j i-ty mesiac j-teho roku (napr. 9/2018 - máj 2019) 

 
 
Údaje o počte absolventov, počte nezamestnaných absolventov, absolventskej miery 
nezamestnanosti a indexu absorpcie sa vzťahujú k septembru 2018 a máju 2019.  

 

Čím väčšia je absorpcia nezamestnaných trhom práce, tým vyššia je hodnota indexu (maximum je 
100 %).  
  



 
 

 
Údaje za SOŠE Trnava podľa odborov 
 

Absolventi 
k 9/2019 

(dáta z 
CVTISR)                

Nezamestna
ní absolventi  

máj 2019 
(dáta z 

ÚPSVaR) 

2417L00 prevádzka strojov a zariadení 2 0 
2466H01 mechanik opravár-plynárenské zariadenia 7 0 
2675L00 elektrotechnika 3 0 
2682K00 mechanik počítačových sietí 59 14 
2683H11 elektromechanik - silnoprúdová technika 11 0 
2697K00 mechanik elektrotechnik 39 3 
3447K00 grafik digitálnych médií 26 7 

3778K00 
technik informačných 
a telekomunikačných technológií  18 0 

3693K00 technik energetických zariadení budov 18 2 
 
Zdrojom dát o nezamestnanosti je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) a údajov 
absolventoch Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 

P. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI, RADOU ŠKOLY A ODBORMI 
 

Na škole pôsobí Rodičovská rada (ďalej RR) a výbor Rodičovskej rady tvorené zástupcami 
rodičov všetkých tried, ktorí na zasadnutiach RR môžu tlmočiť pripomienky a návrhy zo strany 
rodičov - zákonných zástupcov žiakov.  

Záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov presadzuje Rada školy pri SOŠE (ďalej RŠ), ktorá bola ustanovená podľa zákona 
SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, s pôsobnosťou na roky 
2016 - 2020.         
 

Na škole vyvíjali činnosť dve základné organizácie odborových zväzov: ZO Odborového 
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ZO Združenia odborárov jadrovej energetiky 
Slovenska. Odborové organizácie združujú pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy 
a ich hlavným cieľom je ochrana záujmov a oprávnených požiadaviek svojich členov. Svoju 
činnosť rozvíjala v školskom roku 2018/2019 aj žiacka školská rada. 
       

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 
prerokovaná v pedagogickej rade a predložená Rade školy pri SOŠE 2.9.2019. 

 
Z podkladov úsekov spracoval Mgr. Lukáš Ilavský – zástupca  riaditeľa 

 
 
 
                                                                                    Predkladá:  RNDr. Iveta Bakičová – riaditeľka  
 
 
 
V Trnave 14. októbra 2019 
 
 


