
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2015/2016 

 
 
1. Základné identifikačné údaje o škole 
 
a) názov školy :  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
b) adresa školy:  ul. Zavarská 9, 917 28 Trnava 
c) telefónne čísla a fax: ústredňa : 033/5555122 
    sekretariát: 033/5501611, 033/5555123 
    fax:  033/5501611 
d) internetová a elektronická adresa školy: www.spostt.edupage.sk 
      janosikova.iveta@zupa-tt.sk  
e) údaje o zriaďovateľovi školy:  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,  
      917 01 Trnava 
f) mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcia: 
    Ing. Ľudovít Škrabák – riaditeľ školy 
    Ing. Ján Piešťanský – zástupca riaditeľa školy 
    Ing. Ivan Tománek – vedúci praktického vyučovania 
    Gabriela Oravcová - hospodárka školy 
 
g) údaje o rade školy:  -  počet členov rady školy - 11 
    -  predseda rady školy – Mgr. Eva Kalivodová 
-  členovia rady školy – 10 členov z toho 3 rodičia, 1 učiteľ (podpredseda), 1 žiak, 1 
zamestnanec – nepedagogický pracovník školy, 2 zástupcovia zriaďovateľa, a 2 poslanci 
TTSK. 
 
 
2. Údaje o počte študujúcich žiakov 
 
 Ku dňu 15.9.2016 na škole študuje 153 žiakov z čoho je 46 žiakov I. ročníka, 34 
žiakov II. ročníka, 35 žiakov III. ročníka a 38 žiakov IV. ročníka. Oproti stavu na konci 
školského roka 2015/2016 k 30.6.2016 kedy ukončilo školský rok 150 žiakov stav možno 
považovať za vyrovnaný. Zvýšenie stavu o 3 žiakov korešponduje s populačnou krivkou 
žiakov IX. ročníka. Napĺňanie stavov žiakov sa snažíme cestou objektívnej autoevalvácie 
školy, zamestnanosti absolventov, prezentácie školy po odbornej stránke a propagácii školy 
nielen na rodičovských združeniach žiakov končiacich IX. ročník základnej deväťročnej 
školy, ale hlavne usporiadaním hodnotných odborno-informačných podujatí a kultúrno-
spoločenských akcií zameraných na motiváciu žiakov IX. ročníka k štúdiu poľnohospodárskej 
problematiky. Pri pokračovaní v novovytvorených študijného odboroch – zameraniach 4210 
M 18 agropodnikanie – kynológia a 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov 
hospodárskych zvierat sa dosiahol nárast počtu žiakov, ale na druhej strane nepodarilo sa 
dosiahnuť stav z predchádzajúcich rokov v študijných odboroch – zameraniach 4210 M 08 
agropodnikanie – poľnohospodársky manažment a o študijné odbory 4210 M 11 
agropodnikanie – agroturistika i o spoločensky preferovaný a nedostatkový študijný odbor – 
zameranie 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo bol nízky záujem. Prihlásilo sa do nich 
malé množstvo uchádzačov a i po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky uvedené štúdium 
nebolo možné zrealizovať. Pre školský rok 2016/2017 sa vytvoril nový študijný odbor – 
zameranie 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat, do 



ktorého nastúpilo študovať 9 žiakov, ale vytváraním dvojodborových tried je možné pre 
záujemcov štúdium realizovať. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa na škole nachádzajú. Jedná 
sa celkovo o 18 žiakov s ľahšími poruchami učenia.  
 
 
3. Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach  
 
 Na štúdium do I. ročníka sa celkovo prihlásilo 118 žiakov z toho na prijímaciu skúšku 
sa dostavilo 58 žiakov a to: 15 do odboru –  zamerania 4210 M 08 agropodnikanie – 
poľnohospodársky manažment, 15 žiakov do odboru 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia, 
15 žiakov do odboru – zamerania 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov 
hospodárskych zvierat a 13 žiakov do odboru – zamerania 4336 M 03 veterinárne 
zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat. Žiaci do stanoveného počtu 30 žiakov 
v triede boli prijatí podľa poradia na základe počtu dosiahnutých bodov stanovených kritérií 
pre prijímacie skúšky.  
 
 
4. Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov 
 
 Do 1. ročníka bolo celkovo prijatých 58 žiakov, z ktorých nastúpilo 46, z toho na 
študijný odbor – zameranie 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 12 
žiakov, 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 12 žiakov, 4336 M 01 veterinárne 
zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 13 žiakov a  4336 M 03 veterinárne 
zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 9 žiakov. Na základe tohto stavu sú 
študijné odbory a zamerania z časti naplnené, ale s možnosťou kombinácie jednotlivých 
zameraní v triede tak, aby bolo možné uspokojiť záujem žiakov o štúdium. 
 
 
5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  
 
 Údaje sú uvedené v tabuľkách 1 – 3. 
 
 Z hodnotenia údajov v tabuľke 1 vyplýva, že žiaci prvého ročníka v rámci hodnotenia 
na konci školského roka dosiahli lepšie výsledky ako bol priemer školy. Pri porovnaní so 
žiakmi z predchádzajúcich školských rokov sme u nich zaznamenali mierne zlepšujúce sa 
výsledky. Pozitívom je, že väčšina žiakov prvého ročníka prišla študovať problematiku, 
o ktorú majú záujem a tým sa i lepšie adaptovali na štúdium na strednej škole. Túto 
skutočnosť úplne nepotvrdila hodnota neprospievajúcich žiakov, ktorá sa pohybovala 
v absolútnej hodnote predstavujúcej troch žiakov. Tí žiaci, ktorí štúdium nezvládli ani po 
opravnej skúške ho buď zanechali alebo sa rozhodli opakovať ročník. Druhý ročník sa 
pohyboval v podpriemernej hodnote. Táto hodnota bola výsledkom pokračovania 
predchádzajúceho školského roka. Tretí ročník bol už v nadpriemernej hodnote. Taktiež 
medzi jednotlivými študijnými odbormi a zameraniami bola vyrovnanosť. Túto skutočnosť 
ovplyvnil stav, že žiaci prejavovali záujem o odborné predmety príslušného študijného 
zamerania, v ktorých dosahovali i požadované vedomosti, ktorých klasifikácia zlepšovala 
celkový priemer ročníka. Štvrtý ročník nedosiahol úroveň priemeru školy. Slabšie výsledky 
ako je priemer školy ovplyvnili priemery zo skupiny všeobecno-vzdelávacích i odborných 
predmetov.  



Vykonaním analýzy prospechu v jednotlivých ročníkoch sa zistilo, že už na školu do 
prvého ročníka nastupujú žiaci s horším prospechom ešte zo základnej deväťročnej školy.  
 V hodnotení prospechu jednotlivých predmetov uvedených v tabuľke 2 je vidieť, že 
menej priaznivé výsledky sa dosahujú vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale u žiakov 
štvrtého ročníka to bolo i v odborných predmetoch.  

Významnú úlohu v zlepšovaní prospechu zohrávala i príprava na maturitnú skúšku. Pri 
hodnotení prospechu z písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky žiaci 
štvrtého ročníka dosiahli priemerné hodnoty v rámci SR. Jej výsledky sú prezentované 
v tabuľke 3. Z porovnaní hodnotenia žiakov na škole a z jednotlivých foriem skúšky vyplýva, 
že žiaci sú hodnotení objektívne počas celých štyroch rokov štúdia. 
  
 
6. Zoznam študijných odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
 
 Na škole v školskom roku 2015/2016 bolo možné študovať v nasledovných odboroch  
a zameraniach: 
 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 
 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 
 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 
 4210 6 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 
 4210 6 18 agropodnikanie - kynológia 
 4330 6 04 veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá. 
 
 Škola opäť vychádzala v ústrety žiakom, ktorí mali záujem študovať odbor 4210 M 08 
agropodnikanie – poľnohospodársky manažment a nedávno otvorené odbory – zamerania 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat a 4210 M 18 
agropodnikanie – kynológia, pre ktoré sa vytvorili podmienky v spolupráci so školským 
hospodárstvom, chovateľskými stanicami, veterinárnymi klinikami a útulkom opustených 
zvierat na ich znovuotvorenie od školského roka 2015/2016. Škola ďalej v študijnom 
programe v rámci študijného odboru agropodnikanie chce naďalej ponúkať zameranie 
farmárstvo. V rámci študijného odboru 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena bolo 
otvorené ďalšie zameranie – chov cudzokrajných zvierat. Štúdium všetkých odborov 
a zameraní prebieha podľa platných základných pedagogických dokumentov 
a novovytvorených vzdelávacích programov. Taktiež je možné v plnej miere realizovať 
vyučovací proces i na praktických cvičeniach a praxi, pretože vedľa školy sa nachádza 
účelové zariadenie – školské hospodárstvo, veterinárne subjekty a prevádzky agrosektoru. 
 
  
7. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických   

zamestnancov školy 
 
 K 30. júnu 2016 bolo na škole 38 zamestnancov. Počet interných pedagogických 
zamestnancov bol 20, z ktorých všetci spĺňali odbornú i pedagogickú kvalifikáciu. Počet 
externých pedagogických pracovníkov bol 1. Daný pedagóg spĺňal podmienky odbornej 
kvalifikácie. Na školu bol prijatý z dôvodu zabezpečenia kvalifikovanej výučby predmetov, 
ktoré predstavovali nízky počet hodín a pridelenie týchto hodín interným vyučujúcim s inými 
aprobáciami by nezabezpečovalo odborno-kvalifikovanú výučbu. 
 
 
 



8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
 Jeden učiteľ telesnej výchovy využíval kontinuálne vzdelávanie v rámci svojej 
aprobácie a vykonal I. kvalifikačnú skúšku. Jedna učiteľka si rozšírila svoju aprobáciu 
o materinský jazyk. Vybraní pedagogickí pracovníci sa zúčastňovali i rozličných školení 
týkajúcich sa hodnotenia žiakov z cudzích jazykov v rámci maturitnej skúšky. Odborní 
učitelia boli školení interne zorganizovanými akciami za účelom ich odborného rastu v oblasti 
predmetov rastlinnej a živočíšnej výroby a ekonomiky, ktoré neboli akreditované. Týmto 
učiteľom v rámci spolupráce s RPPK v Trnave umožňujeme návštevu školení orientovaných 
pre manažérov z praxe. 
 
 
9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
 Tieto aktivity sú veľmi bohaté možno ich zhrnúť do nasledovných oblastí: 
a) prezentácia školy na verejnosti bola realizovaná cestou písania odborných článkov do 

odborných periodík a prednáškovou činnosťou pre záhradkárov a pracovníkov 
zabezpečujúcich  hygienu v poľnohospodárskej a potravinárskej sfére. Odborné 
príspevky z pedagogickej oblasti boli uverejňované v periodikách   Pôdohospodárska 
škola a Roľnícke  noviny. Odborné príspevky boli v mesačníkoch Naše pole 
a Chovateľ. Propagácia školy na báze mestskej a regionálnej bola v periodikách 
Novinky z radnice a Bez rešpektu. Vzhľadom k aktivitám školy v oblasti vykonávania 
pokusnej činnosti so zeleninou pomáhame redakcii obecných novín Chtelničan 
v rubrike Rady záhradkárom; 

b) súťaže študentov boli zamerané na oblasť cudzích jazykov (okresná olympiáda 
v nemeckom jazyku) a odbornú oblasť – celoslovenská súťaž Mladý ekofarmár, 
v ktorej sme obsadili siedme miesto, pretože sme do nej nominovali žiakov nižších 
ročníkov za účelom naberania skúseností vo vyšších kolách súťaže. Významné 
aktivity sú venované stredoškolskej odbornej činnosti. V školskom roku 2015/2016 sa 
do nej oproti predchádzajúcim rokom celkovo zapojil menší počet žiakov a to iba 4 
žiaci, z ktorých reprezentovali školu v krajskej súťaži 3 žiaci, nielen v odbore 
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a životné prostredie, ale i v odbore 
biológia. Z nich 2 postúpili do celoslovenskej súťaže SOČ, v ktorej v odbore 
poľnohospodárstvo sme získali 2. miesto a v odbore biológia 5. miesto. O aktivity 
SOČ v rámci medzinárodnej spolupráce sa opäť zaujímali i Regionálna 
poľnohospodársko-potravinárska komora, Veľvyslanectvo Talianskej republiky, 
Taliansky kultúrny inštitút a Občianske združenie Slovenský cesnak. Týmto 
subjektom pravidelne podávame i správy o aktivitách v rámci medzinárodnej 
spolupráce;  

c) v školskom roku 2015/2016 sme začali intenzívne spolupracovať s nemeckou 
spoločnosťou Horsch, ktorá sa zaoberá výrobou poľnohospodárskej. V nej vybraní 
žiaci budú vykonávať odbornú prax; 

d) prezentácia študijných odborov a zameraní bola realizovaná v rámci dní Trnavského 
samosprávneho kraja a organizovaním Dňa kynológie, aranžovaním, výstavy ovocia 
a zeleniny nielen pre žiakov IX. ročníka, ich rodičov a výchovných poradcov, ale aj 
verejnosť. V tejto aktivite sa pokračovalo i návštevou rodičovských združení na 
základných školách. Kultúrno-spoločenská aktivita taktiež spočívala v usporiadaní 
ďalších výstav ovocia, zeleniny a kaktusov pre verejnosť, skonštruovaní „Trnavskej 
brány“. V spolupráci s časopisom Slovenský chov sa 4 žiaci školy zúčastnili 
celoslovenskej súťaže Naj Agrodievča a Naj Agrochlapec. Žiaci pripravovali 



a predvádzali mladý dobytok a dojnice na Národnej výstave Agrokomplex 2016 
v Nitre, čím sa podieľali na dosiahnutí medailových miest u týchto zvierat; 

e) prezentácia školy sa realizovala zorganizovaním „Dní kynológie“, ktoré boli zamerané 
nielen na chov a výcvik psov, ale aj na publicitu chovu domácich, hospodárskych a 
cudzokrajných zvierat; 

f) na prezentáciu školy je zhotovená videoprezentácia, ktorú si záujemcovia môžu 
prehliadnuť na internetovej stránke školy; 

g) športová – žiaci reprezentovali školu resp. región v rôznych individuálnych 
 i kolektívnych športoch. Za najväčšiu česť považujeme reprezentovať školu v rámci 
 Župnej olympiády; 

h) medzinárodné aktivity sa realizovali cestou Europea Slovakia. V rámci nich sme sa 
aktívne podieľali na prezentovaní školy cestou experimentálnej činnosti s teplomilnou 
zeleninou, publikačnej činnosti, spolupráci na projekte Made in Italy v talianskom 
Locorotonde, prijali sme 10 dňovú exkurziu z Univesità Popolare del Fortore so 
sídlom v San Bartolomeo in Galdo (BN). 

i) Ku dňu mlieka škola a školské hospodárstvo pripravili degustáciu mlieka a mliečnych 
výrobkov z vlastnej produkcie pre verejnosť a študentov Trnavskej univerzity. 

 
 
10. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
  
 Na zvýšenie informatizácie a počítačovej gramotnosti je škola permanentne zapojená 
do projektov podporujúcich informatizáciu školstva. Na rozvíjanie odborných vedomostí, 
zručností a jazykových zdatností máme možnosť zúčastňovať sa odborných praxí v zahraničí, 
Žiaci majú možnosť vykonávať odbornú prax v 6 štátoch EÚ (SRN, ČR, Taliansko, 
Francúzsko, Holandsko, Poľsko). Nakoľko o prax javí záujem veľmi malý počet žiakov, tak 
v uvedenom školskom roku sa realizovala prax iba v Poľsku a bola vykonaná návšteva 
talianskych partnerov ohľadom vedeckej spolupráce. Okrem týchto projektov sme ešte 
zapojení i do projektu „Zdravé mesto, čisté mesto“ a „Otvorená škola“. Škola sa podieľa na 
prípravných prácach realizácie medzinárodného projektu – Zelený dom – využitie 
alternatívnych druhov energií a dažďových vôd. Škola neustále dbá na to, aby sa mohla 
rozvíjať osobnosť žiaka vo vyučovacom procese a v mimoškolských aktivitách. V rámci 
mimoškolských aktivít pokračujeme v regionálnej súťaži Škola roka. 
Národné projekty, v ktorých bola škola zapojená: 
Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“  - Štátny inštitút odborného 
vzdelávania 
Národný projekt „ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety“ – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ – 
Ministerstvo školstva SR 
Národný projekt „Digitálne učivo na dosah“ – Ministerstvo školstva SR. 
 
 
11. Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou 
 
 V školskom roku 2015/2016  inšpekčná činnosť zo strany štátnej školskej inšpekcie sa 
zamerala na prijímacie skúšky do I. ročníka. Počas inšpekcie neboli zistené závažné 
nedostatky. Nedostatky skôr formálneho charakteru boli odstránené ihneď. 
 
 



 
 
12. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 
 
 Škola k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacej činnosti disponuje dostačujúcim počtom 
tried, špeciálnych učební a laboratórií, nakoľko bola projektovaná na 12 tried. Menej 
uspokojivá situácia je v zabezpečovaní výkonných počítačov a učebných pomôcok k výučbe 
odborných predmetov, ktoré sú cenovo veľmi nákladné a preto sa nakupujú iba v minimálnej 
miere. Biologický materiál k pokusom sa zabezpečuje sponzorsky alebo vlastným pestovaním 
a chovom. K optimálnej výučbe predmetov motorové vozidlá a prax sú zakúpené dva traktory 
spĺňajúce technické a technologické požiadavky na výcvik resp. prácu s náradím. 
Pretrvávajúce nedostatky s budovou školy, ktorá má vek 84 rokov sa čiastočne eliminovali 
výmenou okien v triedach, laboratóriách, špeciálnych učebniach a niektorých kabinetoch ako 
i opravou časti fasády vo vstupnej časti a v priečelí budovy internátu a izoláciou strechy. 
Týmto sa zabezpečili požiadavky tepelnej a vlhkostnej izolácie, bezpečnosti a estetiky 
prostredia. V rámci skvalitnenia výučby telesná a športová výchova  sa bude musieť vykonať 
obnova športového areálu, ktorý bol zdevastovaný v dôsledku nedotiahnutia jeho obnovy FC 
Spartak Trnava. Vzhľadom k poruchovosti nastávajúcej vo vodovodnej sieti, ktorá je 
napojená na vlastný zdroj vody sa vykonáva neustály dozor nad únikmi vody a údržba jej 
zariadenia.  
 
 
13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v €: 
 
1. Príjmy rozpočtu: 
Celkový rozpočet vrátane prostriedkov VÚC a vlastných príjmov:  542 404,72 
z toho: 
- bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – normatívne               357 327,74   
- kreditové príplatky             5 440,26 
- vzdelávacie poukazy – nenormatívne          4986 
- mimoriadne odmeny žiakom              600 
- odchodné - nenormatívne            1 675  
- prostriedky z vlastných príjmov – prenájmy                  21 866,12 
- prostriedky z VÚC          126 812,60 
- kapitálové výdavky                     0 
 
2. Výdavky rozpočtu 
- mzdy                           295 006,67 
- poistné          103 800,96 
- cestovné náhrady                533,45 
- energie                       80 334,76 
- materiál              6 299,35 
- dopravné              2 150,96 
- údržba              3 291,14 
- prenájom                 238,99 
- služby            22 626,46 
- bežné transféry jednotlivcom           4 424,98 
- kapitálové výdavky                    0  
 
 



3. Podnikateľská činnosť 
- tržby z podnikateľskej činnosti                  116 476,83 
- náklady na podnikateľskú činnosť       115 536,88 
- výsledok hospodárenia pred zdanením             939,95 
- daň                  206,78 
- čistý zisk                 733,17 
 
             
14. Koncepcia rozvoja školy 
 
 Pre uvádzaný školský rok si škola určila v koncepčnom zámere pokračovať v rozvoji 
študijného odboru kynológia, propagácii odborného chýbajúceho odborného zamerania na 
trhu práce – farmárstvo a novozavedeného študijného zamerania – chovu cudzokrajných 
zvierat. Cieľ pre kynológiu bol splnený tak, aby bola vykonaná príprava nielen na teoretické 
vyučovanie, ale aj na praktickú časť výchovno-vzdelávacieho procesu a hlavne v pokračovaní 
príprav na maturitnú skúšku, ktorú v teoretickej a praktickej časti odbornej zložky úspešne 
absolvovali všetci žiaci. Komora veterinárnych lekárov Slovenska vyhodnotila školu 
a školské hospodárstvo za najvybudovanejšie a najvhodnejšie výchovno-vzdelávacie 
zariadenie na výučbu veterinárnych odborov, farmárstva, kynológie, špeciálneho chovu, 
hipoterapie a včelárstva spomedzi škôl obdobného zamerania na Slovensku.  Ďalším cieľom 
bolo dôstojne uspieť v súťažiach vyhlásených ministerstvom školstva alebo zriaďovateľom 
a v stredoškolskej odbornej činnosti. Stredoškolská odborná činnosť sa sústreďuje na 
overovanie cibuľovín, kapustovitých a tekvicovitých kultúr ako aj preparátov slúžiacich pre 
potreby poľnohospodárstva v spolupráci s talianskymi partnermi. Tieto výsledky sú 
prezentované nielen na súťažiach, ale i Veľvyslanectvu Talianskej republiky a spoločnostiam, 
ktoré materiál poskytli resp. v médiách. 
 Škola dosahuje dobré výsledky a ukazovatele v publikačných činnostiach, pokusníckej 
činnosti a v organizovaní metodických dní. Už tradične je na vysokej úrovni spolupráca so 
zahraničnými školami a inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Bohatá je 
mimoškolská a krúžková činnosť. Aktívna účasť žiakov školy na chovateľských výstavách, 
výstavách ovocia a zeleniny je samozrejmosťou, vrátane národnej výstavy Agrokomplex.  
 Škola pre vyučovacie potreby a krúžkovú činnosť chová rôzne druhy a plemená 
zvierat vrátane exotických a plazov na základe čoho usporadúva ich výstavu pod názvom 
Zooterra a Deň kynológie. V špecializácii netradičných chovov sa orientuje na chov 
a vyučovanie predmetu včelárstvo a v spolupráci s partnermi realizuje canisterapiu, ukážky 
výcviku a využitia psov. Pre odbor veterinárstvo chová laboratórne zvieratá. V spolupráci so 
školským hospodárstvom realizuje chov vodnej hydiny a psov a overovanie skrmovania sóje 
pre králiky. 
So švajčiarskou firmou My Farming AG sme overovali mykorízu na jarnom jačmeni 
s pozitívnym výsledkom a prísľubom ďalšej spolupráce. 
 Škola sa podieľa aj na projektoch Zdravé mesto, čisté mesto a Biela Pastelka. Týmto 
spoluvytvára dôstojný obraz spoločenských, kultúrnych a humánnych podujatí v meste, či už 
výzdobou, súťažením, organizáciou a prezentáciou svojich prác v študentských 
spoločnostiach.  
 V spolupráci s univerzitami (TU v Trnave a SPU v Nitre) sme cvičnou školou pre 
poslucháčov denného resp. DPŠ pri vykonávaní pedagogickej praxe.  
 Vo výchove a vzdelávaní škola vidí rezervy v počte vymeškaných hodín žiakov 
všetkých ročníkov a v zlepšení prospechu. Zlepšenie týchto ukazovateľov bude mať pozitívny 
vplyv aj na výsledky maturitných skúšok. Dôsledným vyžadovaním plnenia si študijných 



povinností a dennou trpezlivou prácou všetkých zúčastnených vo vyučovacom procese je 
možné dosiahnuť tento cieľ. 
 Od školského roka 2011/12 bola zavedená výučba druhého cudzieho jazyka počnúc I. 
ročníkom. Žiaci mali možnosť výberu medzi anglickým, nemeckým a talianskym jazykom. 
V uvedenej výučbe sa v školskom roku 2015/2016 pokračovalo, ale už len v IV. ročníku. Pre 
nezáujem žiakov sa táto v uvedenom školskom roku ukončila. Vzhľadom k tomu, že výučba 
tohto jazyka bola na úkor matematicko-prírodovedných predmetov a nedosahovali sa 
adekvátne výsledky spojené s výučbou druhého cudzieho jazyka, tak v školskom roku 
2016/2017 sme posilnili semináre z prvého cudzieho jazyka. 
 Úspešnosť školy na výkon povolania a uplatnenia žiakov respektíve prijímaní na 
ďalšie štúdium je porovnateľné s ostatnými strednými školami, či už toho istého alebo iného 
zamerania. Zaradenie do pracovného procesu zlepšujú ich bohaté zručnosti získané v škole vo 
vyučovacom procese, pokusníckej činnosti alebo v zahraničí. Po skončení školy 70 % 
maturantov pokračuje v štúdiu na univerzitách, alebo iných formách ďalšieho vzdelávania. 
 Od budúceho školského roka chceme pokračovať v rámci školského vzdelávacieho 
programu vo vzdelávaní pre oblasť vedecko-výskumnej práce vykonávanej na stredoškolskej 
úrovni, kanisterapie a včelárstva. V týchto oblastiach sa chceme sústrediť na spoluprácu 
s vedecko-výskumnými inštitúciami, organizáciami s chovom psov určených na túto činnosť, 
zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami. V chove včiel naďalej budeme využívať priestory 
školského hospodárstva. Taktiež chceme pokračovať v tvorbe odborných učebníc z oblasti 
odborných poľnohospodárskych predmetov, pre ktoré bude vypísané konkurzné 
pokračovanie. Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s tými zahraničnými partnermi, ktorí 
prejavia záujem o odbornosť a nie formálne vzťahy.  
 
 
Prílohy: Tabuľky 1 - 3  
 
Prospech žiakov k 31.8.2015 (po opravných skúškach)         

    Tabuľka 1 
 
Ročník 
 

 Prospech (počet žiakov a priemerný prospech) 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Priemer 

Prvý 5 3 23 3 2,33 
Druhý 2 12 18 2 2,52 
Tretí 5 5 28 0 2,26 
Štvrtý 2 3 35 1 2,48 
Spolu 14 23 104 6 2,40 
Počet klasifikovaných / neklasifikovaných žiakov : 147 / 3 
 
 
 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov z jednotlivých predmetov  

     Tabuľka 2 

Ročník 
 

 Predmet 
SJL ANJ  NEJ  OBN DEJ MAT RHZ INF TEV CHE 

Prvý  3,28 2,74 3,75 1,65 2,46 2,87 x 2,19 1,71 2,74 
Druhý 3,22 2,84 2,92 1,89 1,40 2,34 x 1,90 1,63 3,18 
Tretí 2,86 2,61 3,33 1,73 x 2,70 x x 1,38 x 
Štvrtý 3,22 3,26 2,72 x x x 1,56 x 1,37 x 
Pokra- BIO ZRS HIT MEA PRT CHZ EKO PKS PIS UCT  



čovanie 
Prvý 2,74 2,33 1,73 2,50 2,50 1,73 x x 1,73 x 
Druhý 2,94 x 1,59 2,60 2,00 1,58 x x x x 
Tretí x x 1,63 x 1,91 1,91 2,82 2,73 x 3,09 
Štvrtý x x 1,89 x 2,20 2,90 3,37 3,20 x 3,50 
Pokra- 
čovanie PRA VCE ANF HCH LAV PMA ETP  DOV  MAN API 

Prvý  2,05 x 2,93 2,00 2,40 x x x x x 
Druhý 1,59 x 2,41 2,00 x x 2,25 2,00 x 1,22 
Tretí 1,44 x x 2,56 x 2,91 1,56 1,60 2,91 x 
Štvrtý 1,24 1,67 x 2,28 x 2,38 2,38 x 3,30 x 
Pokra- 
čovanie VSK STA EVO ANJ  NEJ  ZAM  TZK CHP INS LAB 

Prvý  2,36 x x x x 2,53 2,82 x x x 
Druhý 1,75 1,50 x   2,35 2,33 2,50 x x 
Tretí x x x 2,75 2,49 x x 2,64 x 2,31 
Štvrtý x x 2,60 2,47 2,29 x x 1,99 1,89 x 
Pokra- 
čovanie MIP CMZ ZPT PLP VYD SAJ SNJ ASA HPT CLZ 

Prvý x x x x x x x x x x 
Druhý 2,59 x 1,94 1,58 2,71 x x x x x 
Tretí x x x 1,64 2,38 2,95 3,39 x 2,88 x 
Štvrtý x 1,70 x 2,08 x 3,52 3,42 3,06 x 1,50 
Pokra- 
čovanie VES EPO ETV NAB OLK CAT VYP TAJ HYP VKP 

Prvý x x 1,00 1,81 x x x x x x 
Druhý x x 1,08 1,30 x x x x x x 
Tretí 2,31 2,38 x x 2,45 1,82 2,45 x x x 
Štvrtý 1,83 3,44 x x x 2,08 2,08 2,43 1,70 2,85 
 
Vysvetlivky k skratkám predmetov: SJL – slovenský jazyk a literatúra, ANJ – anglický jazyk, NEJ – nemecký 
jazyk, TAJ – taliansky jazyk, OBN – občianska náuka, DEJ – dejepis, MAT – matematika, ETV – etická 
výchova, NAB – náboženská výchova, RHZ – reprodukcia hospodárskych zvierat, INF – informatika, TEV – 
telesná výchova, CHE – chémia, BIO – biológia, ZRS – základy rastlinnej výroby, HIT – hipoterapia, MEA – 
mechanizácia, PRT – pestovanie rastlín, CHZ – chov hospodárskych zvierat, EKO – ekonomika, PKS – 
podnikanie a služby, PIS – písanie na stoji a korešpondencia, UCT – účtovníctvo, PRA – prax, VCE – 
včelárstvo, DOV – dopravná výchova, ANF – anatómia a fyziológia hospodárskych zvierat, HCH – hygiena 
a technológia chovu zvierat, LAV – latinčina vo veterinárnej praxi, PMA – poľnohospodársky marketing, ETP – 
etológia psov, MAN – manažment, API – aplikovaná informatika, VSK – všeobecná kynológia, STA – štatistika, 
EVO – ekonomika výrobných odvetví, TZK – technické zariadenia v kynológii, INS – inseminácia, LAB – 
laboratórna technika, MIP – mikrobiológia a parazitológia, CMZ – chov malých zvierat, ZPT – základy 
patológie, PPM – psychológia práce a medziľudské vzťahy, PLP – plemená psov, CHP – chov psov, VYD – 
výživa a dietetika, SAJ – seminár z anglického jazyka, SNJ – seminár z nemeckého jazyka, ASA – asanácia, 
HPT – hygiena potravín, CLZ – chov laboratórnych zvierat, VES – veterinárna starostlivosť, VPD – výchova 
k podnikaniu, EPO – ekonomika a podnikanie, OLK – organizácia a legislatíva v kynológii, VYP – výcvik psov, 
TAJ – taliansky jazyk, HYP – hygiena a prevencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky    



  Tabuľka 3 

Forma 

Predmet - hodnotenie 

SJL ANJ NEJ 

% úspešnosti % úspešnosti % úspešnosti 

PFEČ MS 46,77 % 
       B1 - 44,04 % 

B2 - 58,35 % 
B1 – 27,34 % 

PFIČ MS 55,70 % 
B1 – 40,36 % 
B2 – 55,00 % 

B1 – 41,00 % 

Počet maturujúcich žiakov: 42 B1 – 33, B2 – 2 B1 – 7 
 
 
 
 
       
         
 
        Ing. Ľudovít Škrabák 

      riaditeľ školy 
 
 
 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2015/2016 
prerokovala Rada školy na svojom riadnom zasadnutí dňa ... 10. 2016 a vyjadrila  
s predloženou správou súhlas. 
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              Predseda RŠ 
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        Riaditeľka OŠTK TTSK 


