
 - 1 - 

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017  

 
 

 
 

 
 



 - 2 - 

Október 2017 
 
Oblasti hodnotenia školy: 
 
 
 

I. Poslanie a vízia 

II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov škôl 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

v školskom roku 2016/2017  

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

XIV.  Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

 
 
 
 

 
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 
 
 
 

Názov školy  Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice 

Telefónne číslo 055/6337251 

Faxové číslo - 

Elektronická adresa suvke@suvke.sk 

Webová stránka www.suvke.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
 

Riaditeľ školy 
Mgr. akad. soch. Štefan Michalko, 
poverený vcedením školy 

055/6337251 

Zástupcovia riaditeľa 
RNDr. Ivana Péchyová  

Ing. Andrea Štecová  

Hlavný majster -  

Rada  školy Mgr. art. Zsolt Lukács  

Poradný orgán školy  Pedagogická rada  

 Gremiálna rada riaditeľa  

 Rada rodičov  

 Žiacka školská rada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 

I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 

Silné stránky: 

 Vysoká odbornosť a kvalifikovanosť 
učiteľov 

 Orientácia na spokojnosť a požiadavky 
partnerov 

 Jedinečnosť a výnimočnosť a dobré meno 
školy 

 Výstavná a prezentačná činnosť, účasť na 
súťažiach 

 Poznávacie exkurzie, výlety a školské 
akcie 

 Kvalitná príprava pre prax a štúdium na 
VŠ 

 Vlastný výstavný priestor Rotunda 

 Vysoká miera uplatnenia absolventov 
v praxi resp. v ďalšom štúdiu na VŠ 

 Spolupráca so zamestnávateľmi 
a odborníkmi z praxe 

 Záujmové krúžky 
 
 
 
 
 

Slabé stránky: 

 Priestory školy 

 Nevyhovujúce ihrisko, malá učebňa TV, 
chýbajúca telocvičňa 

 Havarijný stav objektu na Rumanovej ulici 
(Vilka) 

 

Príležitosti: 

 Tvorba vlastného vzdelávacieho 
programu Moderná škola dizajnu 

 Príprava nových študijných odborov 
a zameraní s ohľadom na uplatnenie 
absolventov v praxi 

 Zapájanie sa do projektov 

 Nadväzovanie partnerstiev a spolupráce 
so školami, sponzormi, praxou 

 

Ohrozenie: 

 Nezamestnanosť v regióne, málo 
pracovných príležitostí  

 Fluktuácia mladých ľudí z regiónu do 
hospodársky vyspelejších oblastí 

 Zlá sociálna situácia niektorých rodín 
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Vízia školy : 
Ambíciou Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach je stať sa kultúrno-spoločenským a vzdelávacím 
centrom mesta Košice a celého regiónu, perspektívnou európskou vzdelávacou inštitúciou.  
Vedenie školy spolu so svojimi zamestnancami má jasnú víziu jedinečnej modernej školy pre výtvarne 
nadaných a talentovaných žiakov v oblasti umenia a dizajnu, kde sa bude formovať úroveň medziľudských 
vzťahov s dôrazom na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, 
charakterový a mravný rozmer. Chceme sa stať partnermi pre zamestnávateľov a s ich spoluprácou vytvárať 
a formovať ponuku a obsah vzdelávania reflektujúci požiadavky meniaceho sa prostredia trhu práce.  
 

 
Vyhodnotenie:  
Škola úžitkového výtvarníctva pripravila v spolupráci so strategickými zamestnávateľmi v IT sektore školský 
vzdelávací program pre nový študijný odbor dizajn digitálnych aplikácií a úspešne požiadala o jeho 
experimentálne overovanie. Odbor bude ponúknutý na štúdium v školskom roku 2018/2019 ako odbor, 
ktorý sa dá v rámci Slovenska študovať iba na dvoch školách a to ŠÚV Košice a SUŠ Trenčín.  
Začali sme prvým ročníkom s experimentálnym overovaním študijného odboru digitálna maľba – koncept 
art. 
Štvrtým ročníkom a maturitnou skúškou sme ukončili celý cyklus experimentálneho overovania odboru 
dizajn exteriéru. Vyhodnotili sme ho a odporučili ŠIOV ukončenie experimentálneho overovania. Na záver 
vyhodnotenia ŠIOV čakáme. 

 
 
Poslanie školy: 

Poslaním škole je zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces pre študijné odbory skupiny 82 – umenie 
a umelecko-remeselná tvorba. Vytvárať priestor pre podporu kreativity, inovatívneho a podnikateľského 
myslenia. V aktívnej komunikácii s partnermi a zamestnávateľmi neustále identifikovať ich nové požiadavky 
na kompetencie a zručností svojich absolventov a na ich základoch aktualizovať, inovovať školský vzdelávací 
program. 
Poskytovať vzdelanie ktorého vstupom bude spokojný absolvent, ktorý sa z pohľadu súboru získaných 
kompetencií môže uplatniť na trhu práce, alebo bude pripravený svoje kompetencie rozšíriť v ďalšom 
štúdiu na vysokej škole.  

 
Vyhodnotenie:  
 
Pre školský rok 2016/17 bol vypracovaný aktualizovaný školský vzdelávací program, v ktorom boli zmenené 
alebo doplnené časti reagujúce na pozitívne aj negatívne skúsenosti z predošlého roka.  

 
 Zámery: 
Strategické zámery školy vyplývajú z koncepcie rozvoja školy a zastrešujú konkrétne ciele. Sú zhrnuté do 
štyroch bodov: 
 

1. stategický zámer Kvalitný a efektívny vzdelávací proces 
 

2. stategický zámer Sprístupnenie odborného vzdelávania 
 

3. stategický zámer ŠÚV ako otvorený systém vzdelávania 
 

4. stategický zámer Systematická práca s mládežou 

 
 



 - 6 - 

Ciele v školskom roku 2016/2017: 
Strategický zámer č. 1: Kvalitný a efektívny vzdelávací proces 
Cieľ: Rozvíjanie a identifikovanie požadovaných kompetencií a zručností v spolupráci so 
zamestnávateľmi. 
Vyhodnotenie:  
Počas roka boli realizované návštevy alebo pobyty žiakov v domácich firmách aj zahraničných, kde 
či už v rámci odborného workshopu alebo priamo prácou vo firme získali skúsenosti z reálneho 
prostredia.  

 Medzinárodný serigrafický workshop vo firme Shevimpex v Košiciach, žiaci odboru 
propagačná grafika 

 Odborná exkurzia žiakov odboru scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 
v ateliéroch Štátneho divadla 

  Spolupráca s firmami PIXEL FEDERATION a SCS Software za účelom konzultácie 
vzdelávacieho procesu, účasti žiaka prvého ročníka F. Iglaia v sprievode vyučujúcich na sérii 
workshopov Skill Drill, ďalej za účelom získania firemného softvéru, odbornej literatúry 
a pod. v rámci experimentálneho overovania odboru digitálna maľba – koncept art. 

 Odborná exkurzia žiakov propagačné výtvarníctvo vo firme Copyvait v Košiciach – digitálna 
tlač, príprava do tlače, nové technológie v digitálnej tlači. 

 
 
Strategický zámer č. 2:  Sprístupnenie odborného vzdelávania 
Cieľ:  Zvýšenie príťažlivosti a atraktivity odborného vzdelávania. 
 
Vyhodnotenie:  
Pokračovali sme v zapájaní žiakov do projektu Erazmus+, kde mali možnosť vycestovať do 
zahraničia. 
Škola sa zapojila do prípravy akcie organizovanej ÚKSK odbor školstva pod názvom Junior 
univerzity. Pripravila ponuku kurzov pre záujemcov z cieľovej skupiny druhý stupeň základných 
škôl, kde si budú môcť žiaci na jednotlivých kurzoch vyskúšať rôzne techniky a technológie v 
zaujímavých zadaniach a zistiť tak, či by ich to neoslovilo a neovplyvnilo to výber ich budúceho 
povolania. Projekt sa uskutoční v školskom roku 2017/2018. 
Pokračovali sme experimentálnom overovaní odboru  dizajn exteriéru štvrtým rokom, prvým 
ročníkom sme začali experimentálne overovať odbor digitálna maľba – koncept art a po príprave 
sme úspešne požiadali o schválenie experimentálneho overovania odboru dizajn digitálnych 
aplikácií, ktorý budeme ponúkať na štúdium v školskom roku 2018/2019.  
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami ( údaje sú uvádzané k 15.9.2017) 
 
 Počet žiakov školy spolu 336 

 Z toho dievčat 265 

 Počet tried spolu 13 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 336 

 Z toho dievčat 265 

 Počet tried denného štúdia 13 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  9 

 Z toho dievčat 7 

 Počet tried pomaturitného štúdia 1 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 
slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

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

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 16/10 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 4 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 2 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 6 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 12 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 
vzdelávania 

0 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 4 

m) Iný dôvod zmeny - 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Talentová skúška je rovnaká pre všetky študijné odbory. Jednotné kritériá hodnotenia sú platné pr
e všetkých uchádzačov.  Prijímaciu  skúšku  tvorí praktická  časť s  tromi  výtvarnými  
úlohami, hodnotenie  domácich  prác a zohľadnenie študijných  výsledkov  zo ZŠ (priemerná  
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známka  zo  všetkých  predmetov  v   8.  ročníku  na  konci  školského  roka  a  v  9.  ročníku  na  
konci  1.  polroka).  Jedna výtvarná úloha sa hodnotí 0 –
 40 bodmi. Domáce práce max. 10 bodmi. Celkový počet, ktorý môže uchádzač získať je  
130 bodov. Uchádzačovi sa za priemer prospechu zo ZŠ horší ako 2,0 odráta z celkového dosiahnut

ého počtu bodov 20 bodov.  Pri rovnakom počte bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý:  
má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium 

vo zvolenom odbore),   má lepší priemer prospechu zo ZŠ.  
Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 50 bodov z celkového možného p
očtu 130 bodov.  
 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 
žiaci 

Stav k 
15.9. 
2017 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

8261 M   propagačná grafika 18 20 11   8 8 

8245 M 07
  

konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo – 
maliarske techniky 

9 8 9   7 7 

8271 M digitálna maľba – 
koncept art 

15 20 14   12 14 

8297 M fotografický dizajn 8 41 10 3 1 8 8 

8259 M animovaná tvorba 8 14 8   8 8 

8221 M 11 dizajn – grafický 
a priestorový dizajn 

15 46 19   13 15 

8292 M dizajn exteriéru 8 25 9   6 6 

8260 M propagačné 
výtvarníctvo 

15 26 14   9 9 

8273 M scénická dekoračná 
tvorba – 
reprodukčná maľba 

8 13 8   7 8 

8298 M odevný dizajn 8 6 9   7 8 

8289 M keramický dizajn 8 0 0 0 0 0 0 

 
Záver: Škola bude smerovať naďalej svoju marketingovú politiku na získanie dostatočného počtu 
uchádzačov realizáciou a účasťou na prezentačných aktivitách, zverejňovaním úspechov a aktívnou 
komunikáciou s uchádzačmi. Zapojí sa do projektu JUNIVERZITY a ponúkne kurzy pre žiakov ZŠ, kde 
budú môcť získať a objaviť v sebe schopnosti, ktoré by ich mohli orientovať na výber niektorých 
z odborov na škole. 
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 
- súhrn údajov za 4-ročné štúdium a 2-ročné pomaturitné štúdium 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Priemerný prospech za školu: 
 

1,78 1,69 1,53 1,62 

Priemerný počet vymeškaných hodín 
na žiaka za školu: 

134,1 127,8 126,19 172,64 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

1,27 1,33 2,28 3,32 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

132,83 126,5 114,37 169,31 

 
 
Zhodnotenie vývoja na strednej škole: Stúpajúci negatívny trend vymeškaných hodín 
ospravedlnených aj neospravedlnených spôsobujú významnou mierou žiaci pomaturitného štúdia. 
V budúcom školskom roku už nebudeme ponúkať tento spôsob štúdia.  
 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

(tabuľku neupravovať) 
 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Poče
t 

žiako
v 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  80 27 34,72 25 32,05 25 30,77 3 3,85 9403 117,54 117 1,46 

2.  85 33 38,82 28 32,94 22 25,88 0 0 13414 157,81 202 2,46 

3.  80 23 28,75 23 28,75 32 40 2 2,5 15533,25 194,42 168 2,1 

4.  63 10 15,87 13 20,63 40 63,49 0 0 12866 204.22 345 5,48 

Spolu 308 93 30,19 89 28,90 119 38,64 5 1,62 51236,25 166,35 832 2,70 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 
v iných formách štúdia ( doplniť formu štúdia  podľa   §45  a §54 zákona 245/2008 Z.z.) 

(upraviť podľa potreby) 

 prospech 
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  16 5 31,25 3 18,75 8 50 0 0 3542 215,75 241 15,06 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 16 5 31,25 3 18,75 8 50 0 0 3452 215,75 241 15,06 

 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 
6.1 Celkové hodnotenie  
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

8245M07 konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo 

– maliarske 
techniky 

8 - 0 - 8 - 

8259M animovaná 
tvorba 

6 - 0 - 6 - 

8260M propagačné 
výtvarníctvo 

5 - 0 - 5 - 

8261M propagačná 
grafika 

9 - 0 - 9 - 

8297M fotografický 
dizajn 

12 - 0 - 12 - 

8221 M 11 dizajn – grafický 
a priestorový 

dizajn 
13 - 0 - 13 - 

8273 M scénická 
dekoračná tvorba 

a reprodukčná 
maľba 

4 - 0 - 4 - 

8292 M dizajn exteriéru 1 - 0 - 1 - 

spolu  58 - 0 - 58 - 

 Mimoriadne obdobie  september 2017 
8260M propagačné 

výtvarníctvo 
1 - 1 - 1 - 

8273 M scénická 
dekoračná tvorba 

a reprodukčná 
maľba 

1 - 0 - 1 - 

8292 M dizajn exteriéru 2 - 1 - 2  
. 
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6.2 Externá časť MS  
 

Predmet Počet 
žiakov 

Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra 63 55,24 

Anglický jazyk B1 42 60,54 

Anglický jazyk B2 21 70,24 

 
6.3 Interná časť MS - písomná forma  
 

Predmet Počet 
žiakov 

Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 63 61,31 

Anglický jazyk B1 40 63,38 

Anglický jazyk B2 21 85,24 

 
6.4 Interná časť MS  
- ústna časť –  
 
Maturitný predmet Počet žiakov 

s prospechom 1 
Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 
3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

15 15 21 7 0 2,34 

Anglický jazyk B1 14 11 8 4 0 2,05 
Anglický jazyk B2 18 2 1 0 0 1,19 
Praktická časť 
odbornej zložky 

30 14 10 4  1,79 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

26 16 13 3 0 1,87 

 Mimoriadne obdobie september 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

0 0 2 1 1 3,75 

Anglický jazyk B1 0 1 2 1 0 3,00 
Anglický jazyk B2 0 0 0 0 0 0 
Teoretická časť 
odbornej zložky 

0 1 3 0 0 2,75 

Praktická časť 
odbornej zložky 

1 0 1 2 0 3,00 

 
 
 
 
 

 
 
 



 - 12 - 

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

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2016/2017 

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

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 
 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

8261M propagačná 
grafika 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/4 9 2/4 15 2/3 17 1/3 9  50 

8260M propagačné 
výtvarníctvo 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 7 2/4 16 1/4 9 1/4 6  38 

8297M fotografický 
dizajn 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 8 2/4 12 2/3 17 2/3 12  49 

8273M scénická 
dekoračná tvorba 

a reprodukčná maľba 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/4 6 1/4 7 0 0 1/3 5  18 

8292M dizajn exteriéru ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 8 1/4 7 1/4 6 1/4 4  25 

8221M11 dizajn – 
grafický a priestorový 

dizajn 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 9 2/4 15 2/4 14 2/4 13  51 

8245M07 
konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo – 
maliarske techniky 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/4 8 1/4 8 1/3 8 1/3 8  32 

8259M animovaná 
tvorba 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 7 1/4 8 1/3 9 1/3 6  30 

8298M odevný dizajn ŠkVP ŠÚV 2016 1/4 7 0 0 0 0 0 0  7 

8271M digitálna maľba – 
koncept art 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 9 0 0 0 0 0 0  9 

Celkom 3 78 3 88 3 80 3 63  309 

 
 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2016/2017 

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

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 
 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

8221N11 dizajn – 
grafický a priestorový 

dizajn 
ŠkVP ŠÚV 2016 2/3 12 0 0     2/3 12 

8221N09 – dizajn – 
fotografický dizajn 

ŠkVP ŠÚV 2016 1/3 7 0 0     1/3 7 

Celkom 1 19 0 0     1 19 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2016/2017 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 
v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2017 

nezamestnaní 
k 30.9.2017 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

34 2 0 14 13 63 

 
počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

––––– 
----- ------- ------- -------- ------- 

 
spolu 

počet žiakov --- ----- ------- ----- -------- -------- 

 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2016/2017 

Kód odboru s názvom pokračujú 
v štúdiu 

vojenská služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2016 

Nezamestnaní 
k 30.9.2016 

celkom 

8245M07 
konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo – 
maliarske techniky 

2 0 1 5 8 

8259M animovaná 
tvorba 

4 0 2 0 6 

8260M propagačné 
výtvarníctvo 

4 0 2 0 6 

8261M propagačná 
grafika 

5 0 2 2 9 

8221M 11 dizajn -
grafický a priestorový 

dizajn 
7 0 1 5 13 

8297M fotografický 
dizajn 

9 0 2 1 12 

8273 M scénická 
dekoračná tvorba 

a reprodukčná maľba 
3 0 2 0 5 

8292 M dizajn 
exteriéru 

2 0 2 0 4 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 60-65 
Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 9 22 15 7 4 0 57 44 

z toho žien: 6 12 9 2 1 0   

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 57 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 56 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 21 

s 2. kvalifikačnou skúškou 5 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  
vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 1 3 4 5 2 0 15 45 

z toho 
žien: 

0 3 4 3 1 0 11  

 

Počet nepedagogických 
zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 8 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2016/2017 
 

Predmety 
 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

111 108 97,3 3 2,70 

Cudzí jazyk 78 78 100 0 0 
Prírodovedné 33 21 63,64 12 36,36 

Odborné 826 796 96,37 30 3,63 
Spolu 

 
1048 1003 95,71 45 4,29 

 

   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 
certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 
kreditov na 1 učiteľa 

Aktualizačné EDUCA, n.o. Košice Osvedčenie 1 10 

Aktualizačné MPC, Bratislava Osvedčenie 1 6 

Aktualizačné Artea, o.z., Bratislava Osvedčenie 1 6 

I. kvalifikačná skúška MPC, Bratislava Osvedčenie 2  

 
Zamestnanci v priebehu roka splnili plán kontinuálneho vzdelávania podľa schváleného 
harmonogramu.  
V školskom roku 2017/18 pokračujú vo  vzdelávaní:  
- doplnkové pedagogické štúdium – prebieha u 3 zamestnancov, 
- funkčné vzdelávanie – prebieha u 1 zamestnanca 
- inovačné funkčné vzdelávanie – prebieha u 1 zamestnanca 
- príprava na atestačné vzdelávanie – prebieha u 3 zamestnancov 

 
 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 
Výstava: Kvetinkové divadlo – živé vysielanie TV Dnes/NASA, Rádio Regina – 18.01.2017 – výstava prác 
žiakov odboru – propagačná grafika 
Výstava: Litpark – Tunelové knihy z tvorby stredoškolákov – školský servis TASR – 19.01.2017 
Grafické duely v Rotunde – 1.10.2016, Vucke.sk, Korzár, Košice Dnes 
Tvorivé dielne – čítanie v parku – 20.10.2016- Korzar 
Maľované recepty – od decembra 2016 kontinuálne prezentované na medzinárodnej stránke: 
www.theydrawandcook.com 
Výstava: Výšivky v Londýne - 19.6.2017 
Výstava: Košice pod drobnohľadom – Výmenník Štítova – 10.9. – 19.6.2016 – výsledok grafického 
workshopu ŠÚV pre verejnosť 
Výstava: Diel maturantov – Rotunda – 26.5. – 20.6.2017 
Výstava: Prehliadka diel 2. ročníka Grafického duelu – Rotunda – 26.6. – 30.8.217 
Výstava: Big Names – Kulturpark – apríl 2017 – prehliadka prác žiakov ŠÚV 
Výstava: Remix umenia – SNG Bratislava – máj 2017 – práce žiakov 1. ročníka – koláže 
Medzinárodný serigrafický workshop – Shewimpex – 3.3.2017 

http://www.theydrawandcook.com/
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Výstava: Košické pohľady – Dom umenia – výstava odboru reštaurátorstvo a konzervátorstvo- 1.12. - 
20.12.2016 (30.11.2016 – prezentované v rádiu Regina) 
Výstava: Inšpirácia majstrami III – Dom umenia – marec 2017 
Výstava: Finale – 21.5.2017 
Výstava: Žiakov – Kuriško – Kriška – 15.10.2017 – Výmenníky.sk 
Výstava: Finale - výstava maturitných prác odboru dizajn a dizajn exteriéru – Výmenník  Jegorovovo – 
2.6.2017 
Mosty bez bariér 
Správna voľba povolania – SOŠ Ostrovského 1, KE – 11. -12.10.2016 
PRO EDUCO – Spoločenský pavilón, KE – 29.11.2016 – prezentácia jednotlivých odborov 
Darček za predstavenie v bábkovom divadle – prezentácia spolupráce odboru Scénická dekoračná tvorba 
a reprodukčná maľba s Bábkovým divadlom v KE – vucke.sk, bdke.sk – 27.9.2016, 27.9.2017 
Podmorská rozprávka - prezentácia spolupráce odboru Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 
s Bábkovým divadlom v KE – 27.9.2016 
Divadlo pre nás - prezentácia spolupráce odboru Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba so 
Štátnym divadlom v KE – módna prehliadka pre DOD – 24.6..2017 
Živé vysielanie rádia Regina – 22.9.2016 – rozhovor o novovzniknutom odbore Digitálna maľba – koncept 
art 
Mladý talent presvedčil – Košice dnes.sk – 13.2.2017, článok  o študentovi Iglai F. jeho účasti na SkillDrille 
Výstava: k Projektu – Plató Creative Clash – 7.11.2016 – prezentácia prác žiačky Richterovej 
Výstava: Odboru – Propagačné výtvarníctvo: Naše práce – 30.9.2016 
Výstava: Odboru – Propagačné výtvarníctvo: Mladí výtvarníci vystavujú v knižnici – 14.9.2017 
Projekt: Okná do rozprávok – 19.10.2016 – výtvarná realizácia kresieb z rozprávok na steny – detská 
onkológia KE 
Výstava: Kávy sveta – výstava odboru: fotografický dizajn 
Šuvidimix: Výber najlepších videoartov z odboru fotografický dizajn 
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

1. 
Dielo tvojich rúk 

Sorokáč – III.A 
Faltín – II.B 

Klobušník – II.B 
Jún 2017  

2. miesto 
Účasť 
účasť   

             

 

Iné súťaže  

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

1. 
Najlepšie 
spracovaný 
digitálny plagát 

III.A / grafici Apríl 2017  účasť 
  

2. 
Kreativita 

mladých grafikov 

Kukoľ – IV.A 
Mišeková – II.A 

Kováčová Bianka- II.A 
Kotradyová – IV.A 

Racenbergerová – II.A 
Pappová – II.A 

Máj 2017 

  

účasť 

  

3. 
Voda/Svetový 

deň vody 
Hajsáková – III.A 20. – 31.3.2017  

Cena 
výskumného 

ústavu 
vodného   
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hospodárstva 

4. 

 Zvuky mesta 
Londýn- The 
prize for 
illustration 2017 

Hajsáková – III.A 19.5. – 3.9.2017   účasť 

5. 
Zelený svet - 

hmyz 

Matejovská, Saboslajová, 
Vargová, Uhliarová, Baláž, 

Macková, Lengyelová, 
Miháleková – I.A 
Podracký – II.A 

Bujňáková – II.A 
Čechová – II.A 
Demko – IV.A 

Kotradyová- IV.A 
Čverčková – IV.A 

Apríl 2017  

Účasť 
 
 

Čestné uznanie 

  

6. 
 Karpatské 
bienále grafiky 
detí a mládeže 

Sokoliová – II.A 
Mišeková – II.A 
Tomková – II.A 

5.10. – 3.11. 2017 
    

Vystavujúci autori 

7. 
 Medzinárodné 
trienále grafiky 
Cieszyn 2017 

Racenbergerová – II.A 
Lichvárová – II.A 
Machková – II.A 

Kukoľ – IV.A 

Apríl 2017   Vystavujúci autori 

8. Mladý obal 2017 Semanová –III.C 24.3.2017   1. miesto 

9. 
Prezentácia 
podnikateľských 
projektov 

Vartášová – I.P 11.5.2017 účasť 
  

10. Klasici v komikse Sorokáč – III.A 25.6.2017  1. miesto  

11. Slovo bez hraníc 
Maďarová- III.A 
Pahulyiová – III.A 

21.11.2016 účasť 
  

12. Olympiáda v ANJ  Vinjarová – I.B 18.1.2017 účasť   

13. 

Grafická súťaž 
o putovný pohár 
COV v umeleckej 
tvorivosti 
grafických 
programoch 

9.6.2017/ uzávierka súťaže 
28.6.2017/ vernisáž 

Vinjarová – I.B 
Iglai – I.B 

Samko – I.B 
Bácskai – I.B 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

Čestné 
uznanie 

  

14. 

FotosúťažFair 
Play – Smejeden 
tím 

27.3. – 31.5.2017 Bácskai – I.B  5. miesto 
 

15. 
Zelený objektív 
2016 

6.4.2017 
Vartášová – I.P 

Kováč – I.P 
Bonková – I.P 

účasť  
 

16. 
Bodegas Terras 
Gauda 

30.9.2017 
Navarčíková – I.P 

Tóth – I.P 
  prebieha 

17. 
Carpet Vista 

Design 
Competiton 2016 

23.9.2016 

Eperješiová-II.C 
Rontová – II.C 

Smalecová – II.C 
Pčanová – II.C 

Sanetriková – II.C 
Zagorová – II.C 
Zajacová – II.C 

Morihládková – 
II.C 

  účasť 

18. 
Máš umelecké 

črevo 
23.3.2017 

Kucajová – II.C 
Hodorová – II.C 
Nalevanková – 

 
3. miesto 
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II.C 
Mikulová – II.C 

Zagiba – I.C 
Olejárová – I.C 

Gergeľ – I.C 

Účasť 
Účasť 
účasť 

19. 
Máš umelecké 

črevo 
2.5.2011 

Sedláček – III.B 
Molnárová – III.B 
Rusnák L. – III.B 
Rusnák M. – III.B 

  

Ocenenie, diplom + 
prezentácia 

a výstava na finále 
v SNG-BA 

20. Mladý obal 2017 23.3.2017 

Krišáková – III.C 
Csaszárová – III.C 

Fígeľová – III.C 
Sanetríková – II.C 

 účasť  

21. 
Múza 2017 – 

Kreativita 
mladých grafikov 

24.2.2017 

Csaszárová – III.C 
Fígeľová – III.C 

Demková – III.C 
 

 
1.miesto 

účasť 
účasť 

 

22. Cirkulátor 2017 22.5.2017 

Csaszárová – III.C 
Fígeľová – III.C 
Demková- III.C 
Kissová – III.C 

Hubaľová – III.C 
Krupová – III.C 

 

3.miesto 
2x2.miesto 

Účasť 
Účasť 

1.miesto 
účasť 

 

23. 
Módna línia 

mladých 2017 
31.3.2017 Čopáková – I.A   1.miesto 

24. 
Módna línia 

mladých 2017 
31.3.2017 

Kolektív odevných 
dizajnérok – I.A 

  2x3. miesto 

25. 

REC-PLAY 2017 
súťaž 

videotvorba 
mladých 

18.3.2017 
Križovenská – IV.B 

Maurer – II.B 
Kriška – IV.B 

TOP film 
+ postup 

  

26. 
CINEAMA 2017 

videotvorba 
mladých 

8.4.2017 
Križovenská – IV.B 

Mauer – II.B 
Kriška – IV.B 

1.miesto 
3.miesto 

účasť 
  

27. 
CINEAMA 2017 

videotvorba 
mladých 

9. – 11.6.2017 Križovenská – IV.B  1.miesto  

28. 
Fotosúťaž Fair 

play 
27.3. – 31.5.2017 
1.6. – 30.6.2017 

Janko – III.B  

Pstup do 
medzinárodnéh
o kola + výstava 

v Maďarsku 

 

29. AMFO 10. – 11. 2016    Záhorská – III.B  2. miesto  

30. AMFO Apríl 2017 

Mastišová  
Ostapľuk – III.B  

Janko – III.B 
Tomášová – III.B 

Karamanová – II.B 
Maleterová –III.B 
Ostapľuk – III.B 

Richnavská – II.B 
Velčková  

2. miesto 
3. miesto 
Čestné u. 
1.miesto 
2.miesto 
3. miesto 

Čestné 
uznanie 

  

31. Animofest Máj 2017 Janko – III.B 
Čestné 
uznanie 
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 
príspevok 

Príspevok školy (ak 
bol) 

Poznámka 

Erazmus+ 
Zlepšenie 
odborných a 
kompetenčných 
znalostí žiakov 
ŠÚV 

016-1-SK01-
KA102-022463 

25.500,00 € 0  

Softvér pre prax 2016-
10497/16343:58-
10 E 

1597,50 263,03  

Medzinárodná 
cena vojvodu 
z Edinburghu 

   škola sa stala miestnym 
centrom pre program 
DofE 

 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole v školskom roku 2016/2017.  
          Vo februári sa konala kontrola Štátnej školskej inšpekcie zameraná na zistenie úrovne 
dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov končiaceho ročníka strednej 
školy. Záverom bolo, že žiaci v teste dosiahli lepšie výsledky ako bol priemer testovaných škôl 
v Košickom kraji  a národný priemer SR.  
          V marci vykonala Štátna školská inšpekcia kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli uložené na 
základe sťažnosti č. ŠIC KE 42/2016-sť. Záverom kontroly bolo, že na plnenie opatrení nenastali 
podmienky, preto sa nedalo vyhodnotiť a nebude kontrolované ani v budúcnosti. 
 

 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 
V školskom roku 2016/2017 prebiehalo vyučovanie v priestoroch:  

 Hlavná a Malá budova na Jakobyho 15, 

 Rotunda na Zbrojničnej 4,   

 Vilka na Rumanovej 8, 

 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Lermontovovej 1. 
 
škola zakúpila: 

P.č. Názov € 

1. polypropylénová vanička s poklopom 354,00  

2. 5 ks PC zostava do PC učebne  5 127,30 

3. dataprojektory 2 313,60 

4. skartovačka     51,60 

5. držiaky na projektor 194,40 

6. uhlové brúsky 3 ks 198,00 

7. lupienková píla 110,00 

8. stoličky 798,00 

spolu 9 146,90 

v rámci opráv škola zabezpečila: 
- Opravu zatekajúcich komínov, zatekajúcej strechy a  

vyčistenie dažďových žľabov na Jakobyho 15     3 000,00 € 
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ako dar škola dostala:  

P.č. Darca Predmet daru 
Počet 
kusov 

Hodnota daru v € 

1. 

Združenie 
rodičov pri 

ŠUV 

Ročná licencia – Adobe creative Cloud – 30 ks 30 898,56 

7868,56 

PC Prestigio Konfig A 7 4 819,29 

PC Prestigio Konfig A 1 771,91 

Monitor 8 912,00 

Grafický tablet Wacom Intuois Art. Black 2 200,00 

Statív Manfrotto MK29 1 95,00 

Pozadia pre fotografov 3 106,80 

Set na uchytenie fotografických pozadí 1 65,00 
2. Matej Petruš farby a kontúry na sklo  30,00 

 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 
 
1) Prostriedky zo štátneho rozpočtu 
 
NORMATÍVNE 
 
Rozpočet miezd a odvodov na rok 2016 881 188,65 € 
Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2016 119 703,35 € 
 
NENORMATÍVNE  
 
Dotácia  prijatá  za vzdelávacie poukazy za rok 2016 
*   odmeny a odvody      5 829,00 € 
*   materiál     2 165,00 € 
*   služby        922,00 €    
Spolu vo výške     8 916,00 € 
 
Príspevok na lyžiarsky kurz     8 400,00 € 
 
Za mimoriadne výsledky žiakov ( nákup materiálu)     1 000,00 € 

 
2) Prostriedky z rozpočtu VUC     
    *   materiál     6 497,00 € 
 *   služby     3 856,00 €    
 Spolu vo výške   10 353,00 € 
 
 
3) Vlastné zdroje     4 556,46 € 
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4)    Prijaté dary        
 

P.č. Darca 
Výška daru v 

€ 
Účel daru 

1. Združenie rodičov pri ŠUV 500,00 hygienický program pre žiakov 

2. ELO Systém, s.r.o 400,00 
na materiálno-technické zabezpečenie pre 
predmet Technologická kópia odboru: 
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo 

3. Ing. Koprda Marek 1 000,00 
500,- € pre odbor konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo  
+ 500,- € pre potreby školy 

4. Slavomír Fedor 200,00 
na modernizáciu materiálno-technického 
vybavenia 

5. Lešková Lenka 60,00 
na materiálno-technické zabezpečenie pre 
odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo 

Spolu  2 160,00  

 
 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

 
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

Erasmus +, 
mobilita učiacich a 

zamestnancov v 
OVP 

22.4.-12.5.2017 Maďarsko ŠÚV Košice 12 žiaci + 1 učiteľ 

Žiaci sa zúčastnili na 
odbornej praxi 

v reálnych firmách, 
pracovali na 
zákazkách, 

komunikovali 
v anglickom jazyku, 
poznávali kultúru 

krajiny. Stretlo sa to 
s veľmi dobrým 

ohlasom 

Erasmus + 6.3. – 15.3.2017 Poľsko 
Greensolution, 
Rada mládeže 

mesta KE 
4 žiaci 

Žiaci sa zúčastnili na 
odbornej praxi 
v reálnych firmách, 
pracovali na 
zákazkách, 
komunikovali 
v anglickom jazyku, 
poznávali kultúru 
krajiny. Stretlo sa to 
s veľmi dobrým 
ohlasom 
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Koncepcia rozvoja športu 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

Volejbal - CH 13.10.2016 
SOŠ - 

automobilová 
RCM - Košice 8 

Meranie si síl 
a schopností 
s rovesníkmi. 

Podpora zdravého 
životného štýlu. 

Florbal - CH 24.11.2016 
SOŠ - 

Ostrovského 
RCM - Košice 8  

Atletika, 
regionálne kolo 

SŠ 
25.4.2017 Stadion TU, KE 

Škola úžitkového 
výtvarníctva, KŠÚ 

Košice 
5 

Podpora zdravého 
životného štýlu. 

Skúsenosti 
s usporiadaním 
takejto akcie. 

Atletika, krajské 
kolo 

4.5.2017 Stadion TU, KE 
Škola úžitkového 
výtvarníctva, KŠÚ 

Košice 
0 

Podpora zdravého 
životného štýlu. 

Volejbal - CH 11.4.2017 
Gymnázium 
Trebišovská 

RCM - Košice 8 

Meranie si síl 
a schopností 
s rovesníkmi. 

Podpora zdravého 
životného štýlu. 

 

13.2.– 17.02.2017 - žiaci  druhého ročníka absolvovali lyžiarsky a snowbordingový kurz 

12.9.2017 – účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2.ročníka 

15.03 - 16 .03.2016, 28.6.2017– KOČAP pre žiakov 3.ročníka 

 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

Grafický duel raz mesačne 
Výstavný 

priestor ŠÚV 
Rotunda 

ŠÚV Košice, odbor 
propagačná 

grafika, Mgr. art. 
Noémi Ráczová 

18 súťažiacich 
žiakov zo ŠÚV 
Košice a jeden 
súťažiaci z SOŠ 
Ostrovského 
v Košiciach 

a jeden 
súťažiaci z SOŠ 

drevárskej 
v SNV.  

Súťaž je populárna 
medzi žiakmi, 

pedagógmi ale aj 
verejnosťou 
(príbuzní a 

priatelia 
súťažiacich 

a porotcov) Každý 
mesiac ju navštívi 

približne 50 
divákov. 

Exkurzia do 
Židovskej 

synagógy + 
galéria Ľ. Felda 

9.9.2016 Košice Vyučujúce TOP 100 

Komentovaná 
prehliadka 

a odborný výklad 
pri príležitosti Dňa 
obetí holokaustu 
a rasového násilia 
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Prednáška 
a aktivity 

podporujúce 
Bielu noc 

9.9.2016 Košice 
Mgr. art. 
Tkáčiková 

100 

Biela noc 
a dobrovoľníctvo, 

financovanie, 
plány, projekty = 

prednáška 
k finančnej 

gramotnosti 

Workshop 
finančnej 

gramotnosti 
13.10.2016 Košice RCM - KE 30 

Rozvoj finančnej 
gramotnosti 

Imatrikulácia 
prvákov, 

spoločensko-
zábavné podujatie 

s programom 
žiakov a učiteľov 

14.10.2016 Klub - Nois Žiacka školská rada 
približne 150 -

200 osôb 

Zlepšenie vzťahov 
v kolektíve, možnosť 
prejaviť individuálne 
zručnosti pri príprave 

programu 
imatrikulácie. 

Deň masiek 3.11.2016 priestory školy Žiacka školská rada žiaci školy 

veľký záujem žiakov, 
učiteľov, výstup 

galéria fotografií na 
webstránke. 

Mikuláš 6.12.2016 priestory školy Žiacka školská rada 

5 žiakov 
program, 
nepriamo 

zapojení ostatní 
žiaci školy a 

učitelia 

veľký záujem žiakov, 
učiteľov, výstup 

galéria fotografií na 
webstránke. 

Workshop 
finančnej 

gramotnosti 
7.12.2016 Košice RCM - KE 30 

Rozvoj finančnej 
gramotnosti 

Deň boja proti 
AIDS 

1.12.2016 priestory školy Reváková + ŽŠR 
 Prednáška 

I.- II. ročníky 
Úspešná akcia 

Školský ples 8.2.2017 Dom umenia Žiacka školská rada 
100 osôb – žiaci, 

učitelia 
a priatelia školy. 

Úspešná akcia, 
záujem o pravidelné 

opakovanie vo 
väčšom rozsahu. 

Drogy sú cesta do 
tmy 

10.2.2017 
Predstavenie 

KVP 
Reváková I. – III. ročníky 

Spokojnosť + 
podpora zdravého 

životného štýlu. 

Svet médií 14.3. – 15.33.2017 Jedlíková- Košice   200 

Program o priereze 
históriou filmu, 
reklamy, rozvíja 
kritické myslenie 

GURMÁN DAY 27.6.2017 školský dvor 

Žiacka školská rada 
v spolupráci 

s niektorými učiteľmi 
pripravili pre 
záujemcov 
pochutiny 

z racionálnej 
kuchyne 

a prezentovali tak 
zaujímavé 

kombinácie jedál 
a chutí. 

žiaci a učitelia 
školy 

spokojnosť 
a inšpirácia pre 

všetkých, podpora 
zdravého životného 

štýlu. 

Burza 27.6.2017 školský dvor 

Žiacka školská rada 
organizovala na 

podnet žiakov burzu 
rôznych predmetov 
do ktorej sa zapojili 
aj niektorí učitelia. 

žiaci a učitelia 
školy 

spokojnosť 
zúčastnených 

Slávnostná svätá 20.10.2016 Dóm sv. Alžbety Mgr. R. Markovičová žiaci školy záujem žiakov 
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omša ŠÚV, VENI 
SANCTE 

Študentská kvapka 
krvi 

20.10.2016 Červený kríž Mgr. Reváková žiaci školy záujem žiakov 

Valentínska 
kvapka krvi 

2.3.2017 Červený kríž Mgr. Reváková žiaci školy záujem žiakov 

Boj proti obezite stály priestory školy Mgr. Reváková žiaci školy 

záujem žiakov – 
prednášky, 
aktualizácia 

násteniek, Gurman 
day 

Prevencia proti 
hepatitíde A 

9.10.2016 priestory školy Mgr. Reváková žiaci školy záujem žiakov 

Svetový deň 1. 
pomoci 

6.9 – 8.9.2016 priestory školy Mgr. Reváková I. – III. ročníky 
Spokojnosť + 

podpora zdravého 
životného štýlu 

Deň nezábudiek 6.10.2016 Košice Liga za duš.zdravie 4 Charitatívny rozmer 

Deň narcisov 7.4.2017 Košice  4 Charitatívny rozmer 

 
Počas školského roka 2016/2017 sa stretávala žiacka školská rada.  V septembri prebehla voľba nových 
členov na neobsadené miesta.  
Počas celého roka bola rada aktívna pri pripravovaní aktivít.  Pripravovala zaujímavé podujatia pre žiakov 
a vyučujúcich – imatrikuláciu, Halloween, Mikuláš, školský ples, Gurmán day, , burzu a pod. 
 
V školskom roku 2016/2017 škola vydala kultúrne poukazy  328 žiakom a 57 učiteľom. Niektoré poukazy 
boli použité na spoločné školské akcie pri návšteve kultúrneho alebo výchovného programu. 
 
V školskom roku 2016/2017 bolo žiakom vydaných 334 vzdelávacích poukazov. V škole si v rámci ponuky 
záujmovej činnosti uplatnilo vzdelávacie poukazy 278 žiakov. 
 

Názov Popis Vedúci krúžku 

(Dô)vtipný dizajn 
Cieľom tohto krúžku je motivovať študentov k tvorivosti a 
podporovať ich nápady a návrhy v oblasti produktového 

dizajnu. 

Mgr. art. Martin 
Jankura 

Divadelná a 
televízna tvorba 

Cieľom krúžku je získať kultúrnu gramotnosť, ktorá pomôže 
študentom v ďalšom umeleckom rozvoji.  Náplňou práce je 

návšteva divadelných predstavení, skúšok, prednášok, 
exkurzií, ale i podrobnejšia analýza filmových ukážok. 

Členovia získajú vedomosti aj v oblasti mediálnej výchovy. 
Krúžok je určený predovšetkým študentom odboru 

scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, ale 
prihlásiť sa môže ktokoľvek, komu je blízke divadlo či film. 

Mgr. Ľubica 
Reváková 



 - 25 - 

Easy English 

Konverzácia na rôzne témy zároveň s precvičovaním 
gramatiky. Výborná pomoc pri príprave na maturitu, ale aj 

možnosť stráviť popoludnie s kamarátmi a lepšie sa 
spoznať pri rôznych jazykových aktivitách. 

Mgr. Dana Marič 

Experimentálna 
tvorba 

Cieľom tohto krúžku je žiakom ukázať a naučiť ich zopár 
jednoduchých a zaujímavých  výtvarných techník: 

Mgr. art. Bronislava 
Lovacká 

Experimentálne 
grafické techniky 

Zámerom krúžku je hľadať nové spôsoby a možnosti 
spracovania kresieb,skíc, či slepých kontúr do moderných 

metód grafických techník. na rôzne, možno trochu 
netradičné podložky. 

Mgr. art. Katarína 
Fazekasová 

Fotografovanie pri 
umelom svetle 

Práca s umelým osvetlením vo fotografickom ateliéri 
s využitím osvetľovacích telies, zábleskového zariadenia, 
pozadia, statívov a ďalších technických pomôcok. Témy: 
zátišie, hlava, portrét, postava. Krúžok bude prebiehať 

počas týždňa (termín spresníme v priebehu septembra). 

Mgr. Miloslav Šebej 

Ilustrácie v 
netradičnej knihe 

Zámerom krúžku je svoje kresbičky, skice a maľby povýšiť 
do upravenej ilustrácie. Následne s použitím dostupných 
materiálov a rôznych výtvarných pomôcok podľa vlastnej 

fantázie vytvoriť netradičné knihy v ktorých použijete svoje 
ilustrácie. Tieto netradičné knihy budú nádhernými 

umeleckými objektmi. 

ak. mal. Zdenka 
Blonská 

Krížom - krážom Využitie rôznych remeselných techník vo výtvarnej tvorbe 
Mgr. art. Andrea 

Bednárová 

Kruzok figurálneho 
kreslenia a aktu 

Krúžok je zameraný na štúdium a zobrazenie ľudského tela 
rôznymi technikami. 

Mgr. art. Otto 
Szabó 

Krúžok na rozvoj 
maliarskych 

techník 

Krúžok na rozvoj maliarskych techník, farebná kuchyňa, 
relaxačné stretnutia s maľbou. Materiály, pomôcky, 

postupy, techniky. 

ak. mal. Darina 
Kopková 

Krúžok študijnej a 
konštrukčnej 

kresby. 

Obsah krúžku tvorí kreslenie predmetov, búst, častí tela a 
ľudskej tváre s dôrazom na proporcie, priestorové vzťahy, 

konštrukciu a vyjadrenie plasticity pomocou poltónov. 
Práce budú realizované ceruzkou, uhľom, pastelom, tušom 

a podobne na rôzne veľkosti formátov. 

Mgr. art. Rudolf 
Lacko 
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Potulky po 
kultúrnych 
pamiatkach  

spojený s 
reštaurátorským  

prieskumom. 

Pútavou formou priblížiť žiakom prezentáciu kultúrnych 
pamiatok v Košiciach a blízkom okolí so zameraním na 
reštaurátorský prieskum . Vnímať historické objekty, 

stavby  očami umelca , reštaurátora. 

Mgr. art. Rosanna 
Báthoryová 

Rhinoceros, V-ray a 
3D tlač 

Krúžok je určený pre začiatočníkov ale aj skúsenejších 
študentov ovládajúcich základy programu Rhinoceros 5 a 

renderovacím modulom Vray ktorý slúži na vytvorenie 
fotorealistických obrázkov. Pomocou 3D tlačiarne by si 

žiaci vymodelovali svoje vlastné návrhy, ktoré by si pred 
tým vymodelovali v programe Rhinoceros. 

Ing. arch. Miroslav 
Pika 

Tvorba odevov 
Základy navrhovania odevov, šitia, práca s textilom, 

textilnými aplikáciami a technikami. 
Mgr. art. Štefánia 

Gajdošová 

Tvorivý krúžok 

V krúžku si vyskúšate rôzne technológie spracovania 
tradičných i netradičných materiálov  - studená batika, 

tepanie, odlievanie pozitívu, negatívu, patinovanie, 
asambláže, plstenie ...) Činnosti prispôsobíme záujmu. 

Ing. Ľudmila 
Benková 

Umenie 20. 
storočia a súčasné 
výtvarné prejavy 

Krúžok je určený pre žiakov so záujmom o štúdium 
výtvarného umenia a dizajnu na vysokých školách. Krúžok 
rozšíri prehľad o aktuálnom výtvarnom dianí na Slovensku 

a pripraví žiaka na otázky, s ktorými sa študenti na 
prijímacích pohovoroch najčastejšie stretávajú. (Krúžok je 

vhodný hlavne pre študentov tretieho, štvrtého a 
pomaturitného ročníka.) 

Mgr. art. Eva 
Tkáčiková 

Úvod do grafických 
aplikácií Clip Studio 

Paint a Corel 
Painter. 

Clip Studio Paint je grafický editor pre Windows a Mac OS 
X zameraný na trvorbu ilustrácií a comicsov. 

Mgr. art. Zsolt 
Lukács 

Webdizajn 

Krúžok je zameraný na tvorbu zaujímavých a moderných 
trendy web-stránok v programe Adobe Photoshop. Na 

krúžku sa oboznámite so základnými pravidlami a 
funkcionalitou stránok, tak aby ste mohli samostatne 

vytvárať web-stránky, ktoré budú pripravené pre 
programátorov. 

Mgr. art. Jana 
Nálepková 

Základné postupy v 
digitálnej maľbe 

Krúžok je zameraný na osvojenie si základných postupov v 
digitálnej maľbe v programe Adobe Photoshop ( alebo 
GIMP) s použitím grafického tabletu od jednoduchých 

postupov až po mierne pokročilé. 

Mgr. art. Noémi 
Ráczová 

 


