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Základné identifikačné údaje o škole:  
 

Názov školy: Stredná odborná škola 

Adresa školy: Svätoplukova 2,   821 08  Bratislava  2 

Telefónne číslo: 02/55 42 16 14, 0911 291 541                           

Fax: 02/55 42 16 14 

Internetová adresa: www.beautycare-study.sk   

E-mailová adresa: office@beautycare-study.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy Ing. Ľubica Hegerová 

zástupca riaditeľky školy pre TV Mgr. Elena Rybárová, RNDr. Zuzana Sarková 

zástupca riaditeľky školy pre PV  Ing. Ľudmila Šlapáková 

hlavná majsterka OV Bc. Viera Cedulová 

vedúca vychovávateľka ŠI BeataJanotková 

ekonómka, vedúca úseku Anna Huráková 

prevádzkar, vedúci úseku Ing. Michal Grožaj 

 

Rada školy                                             

Rada školy pri SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 17. 4. 2012. Funkčné 

obdobie začalo dňom 10. 5. 2012 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy:  

 

P.  

č. 
Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Kvetoslava Štetinová, 

Mgr. 

predseda pedagog. zamestnancov 

2. Zdeňka Lukáčová, 

Mgr. 

podpredseda pedagog. zamestnancov 

3. Anna Huráková tajomník nepedagog. zamestnancov 

4. Juraj Kadnár, Mgr. člen zriaďovateľa – BSK 

5. Eva Mária Harva-

nová, Ing. 

člen zriaďovateľa – BSK 

6. Lukáš Dobrocký člen zriaďovateľa – BSK 

7. Tatiana Tomášková člen zriaďovateľa – BSK 

8. Peter Vadkerti člen rodičov 

9. Iveta Kimličková člen rodičov 

10. Branislav Vlčko člen rodičov 

11. Soňa Šišková  člen žiakov 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015 

 
V minulom roku  Rada školy zasadala 3x, a to v októbri 2014, februári 2015 a v júni 

2015. Rada školy riešila s vedením SOŠ všetky výchovno - vzdelávacie problémy, ktoré sa 

vyskytli, v priebehu školského roka. Rada školy bola neustále informovaná o výchovno-vzde-

lávacích výsledkoch  v SOŠ. Bola oboznamovaná počas roka s hospodárskymi výsledkami 
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školy. Schválila plán výkonov pre nasledujúci rok, kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 

a návrh nového experimentálneho učebného odboru kozmetik. Poslanci za BSK sa zúčastňo-

vali v menšom počte na zasadnutiach Rady školy. Spolupráca Rady školy s vedením SOŠ bola 

na dobrej úrovni. 

 
 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia:  

 

V školskom roku pracovali v SOŠ  tieto predmetové, metodické komisie a metodické 

združenie : PK jazykov, PK spoločensko-vedných predmetov, PK prírodovedných predmetov, 

PK odborných predmetov kaderníckych, PK odborných predmetov kozmetických, PK odbor-

ných predmetov manikérsko – pedikérskych a MZ vychovávateľov. Ďalšími poradnými or-

gánmi riaditeľa bola porada vedenia SOŠ, pedagogické rady a rodičovská rada, škodová ko-

misia, inventarizačná komisia a prijímacia komisia. 

PK a MZ zasadali 5-krát do roka. Hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky počas šk. 

roka, plnenie tematických plánov a učebných osnov, vypracovanie projektov na základe výzvy 

MŠ, riešili a zabezpečovali prípravu maturitných a záverečných skúšok a akcie v rámci PK. 

V metodických komisiách pracovali spoločne majstri odbornej výchovy a učitelia od-

borných predmetov, čím sa prelínala a zabezpečovala nadväznosť teoretickej a praktickej vý-

učby. Na predmetových komisiách sa riešila problematika vyučovania jednotlivých predmetov 

so zameraním na metodiku a odbornosť daného predmetu. Metodické združenie vychovávate-

ľov sa zaoberalo záujmovou činnosťou žiakov v ŠI. Komisie sa počas školského roka riadili 

plánmi práce. Na poradách vedenia sa riešili otázky a úlohy výchovno-vyučovacieho procesu, 

finančná problematika SOŠ a celková prevádzka SOŠ. Na  pedagogických radách sa riešili 

predbežné, polročné a koncoročné dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky žiakov zame-

rané na prospech, dochádzku a správanie. Na rodičovských radách sa preberala problematika 

jednotlivých tried z hľadiska výchovno-vyučovacích výsledkov, spolupráca tých prevádzok, 

ktorých vlastníci sú rodičia našich žiakov a pod., sponzorstvo, námety a pripomienky rodičov. 

 

 

Počet žiakov školy v školskom roku 2014/2015 
 

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , Bratislava  

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho integ-

rovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho integ-

rovaných 

1. 6 130 0 6 99 0 

2. 6 125 1 6 109 0 

3. 4 92 2 4 87 2 

4. 3 74 1 3 71 1 

 

Spolu 

 

19 421 4 19 366 3 

 
 

 

 

 

 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
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Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:                 

 

Do ročníka Počet prihlá-

sených žia-

kov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet úspeš-

ných žiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet prija-

tých  žiakov 
Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

1. ročníka  SŠ 136 48 113 84 45 

 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:                     

 
Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 1 Stredná odborná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava 

2. 1 SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01  Rož-

ňava 

2.  1 Stredná odborná škola, Jesenského 1, 940 62  Nové Zámky 

3. 1 Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08  Bratislava 
   

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov           
Koncoročná klasifikácia  - triedy a skupiny, priemer k 31.8.2015 

 

 

 

 

Trieda Priemer 

1. KA 2,76 

1. KM 2,61 

1. KV 2,02 

1. KOV 2,35 

1. VS 1,89 

1. PMV 1,59 

2. KA 2,67 

2. KM 2,88 

2. KV 2,10 

2. KOV 2,33 

2. VS 2,72 

2. PMV 1,55 

3. KM 2,82 

3. KT 2,74 

3. KVA 2,15 

3. KVB 1,91 

4. KT 2,78 

4. KVA 2,40 

4. KVB 2,84 

Skupina 

1.2 KADEX 
1,36 

Skupina 

1.3 KADEX 
2,0 

Skupina 

2.2 KADEX 
1,57 

Skupina 

2.3 KADEX 
1,68 

Skupina 

1.2 MPEX 
1,08 
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Maturitné skúšky  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Predmet Počet  ž.  Počet ž., kt Počet, kt. majú  Úroveň        Úspešnosť  Priemer

               prihlás. MS konali MS povol. opr. sk.                                % 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
EČ MS SJL  103  100  4     -  31,4 

EČ MS ANJ  73  71  3 B1  45,87 

EČ MS NEJ  30  30  5   B1  28,5  
PFIČ MS SJL  103  100  4 -  54,84 

PFIČ MS ANJ       73  71  3 B1  48,94 

PFIČ MS NEJ  30    30   5 B1  38,33  

 

ÚFIČ MS SJL  104  77  4    -   2,71 

ÚFIČ MS ANJ  73  53   -   B1   2,66 

ÚFIČ MS NEJ  30  22  3   B1   2,91 

TČOZ MS  117  84  -     -   2,30 

PČOZ MS  17  111  -     -   1,64 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Celkom   117  85      

Priemer za školu:  UFIČ MS 2,31                             

 

Maturitné skúšky v mimoriadnom období september 2014  konalo 20 žiakov, celkové 

a čiastkové skúšky konalo 13 žiakov, opravné konalo 7 žiakov. Úspešných bolo 11 žiakov. 

Povolená opravná skúška 9 žiakom  na obdobie február 2015.  
 

Záverečné skúšky               

K záverečným skúškam pristúpilo 22 ž. v riadnom termíne v 2  učebných odboroch. 

V 3UO kaderník pristúpilo v dennej forme štúdia 16 žiakov a v externej forme  žiačka. Priemer 

písomnej časti ZS1,47, priemer ústnej časti ZS 1,53, priemer praktickej časti ZS 1,76, PV 5 

žiakov, PVD 9 žiakov, P 3 žiaci. V 3UO manikér – pedikér pristúpilo 5 žiakov, priemer pí-

somnej časti ZS 2,0 priemer ústnej časti  ZS 2,2, priemer praktickej časti ZS 2,6,  PVD1 žiačka 

a P 4 žiaci.  Úroveň  ZS  v 3UO kaderník  i v 3UO manikér-pedikér dosiahla  vo všetkých  

častiach  dobré výsledky. Veľmi dobré výsledky dosiahla žiačka externého štúdia odboru ka-

derník vo všetkých častiach ZS. 

 

Celkový prospech    

 

Trieda   PV   PVD   P   N 

3. KM              5   9   7    0 

2.2 KADEX  0   1   0    0 

Spolu   5   10    7    0 

%   22,73   45,45   31,82    0 

 

Hodnotenie  bolo objektívne a komplexné. Žiaci vykonali  záverečné skúšky v riadnom ter-

míne úspešne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2014/2015 
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Trieda Študijný odbor, zameranie 

1. KV 6425 K kaderník – vizážista  ( experiment ) 

1. KOV 
6446 K kozmetik  

6425 K kaderník – vizážista  ( experiment ) 
1. KA 6456 H  kaderník 

1. KM 
6456 H kaderník 

6424 H manikér – pedikér 

1. VS 
6426 L  vlasová kozmetika 

6423 L  starostlivosť o ruky a nohy 

1. PMV 

6446 N kozmetik  

6426 L vlasová kozmetika 

6425 N kaderník – vizážista  ( experiment ) 

2. KV 6425 K kaderník – vizážista ( experiment ) 

2. KOV 
6446 K kozmetik  

6425 K kaderník – vizážista ( experiment ) 
2. KA 6456 H  kaderník 

2. KM 
6456 H kaderník 

6424 H manikér – pedikér 

2. VS 
6426 L  vlasová kozmetika 

6423 L  starostlivosť o ruky a nohy 

2. PMV 

6446 N kozmetik  

6426 L vlasová kozmetika 

6425 N kaderník – vizážista ( experiment ) 

6422 N telová kozmetika  ( experiment ) 

3. KVA 6425 K  kaderník – vizážista  ( experiment ) 

3. KVB 6425 K  kaderník – vizážista ( experiment ) 

3. KT 
6446 K  kozmetik  

6422 K  telová kozmetika ( experiment ) 

3. KM 
6456 H  kaderník 

6424 H  manikér – pedikér 

4. KVA 6425 4  kaderník – vizážista ( experiment ) 

4. KVB 6425 4  kaderník – vizážista ( experiment ) 

4. KT 
6446 4  kozmetik  

6422 4  telová kozmetika ( experiment ) 

Skupina 

1.2 KADEX 
6456 H  kaderník 

Skupina      

1.3 KADEX 
6456 H  kaderník 

Skupina      

2.2 KADEX 
6456 H  kaderník 

Skupina      

2.3 KADEX 
6456 H  kaderník 

Skupina      

3.3 KADEX 
6456 H  kaderník 

Skupina      

1.2MPEX 
6424 H manikér – pedikér 

Skupina      

1.3MPEX 
6424 H manikér – pedikér 

Skupina      

2.3MPEX 
6424 H manikér – pedikér 
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  k  30.06.2015 
 

Zamestnanci školy spolu 61/3 dohody/ 

Počet pedagogických 43/ 1 dohoda/ 

Z toho:  

- kvalifikovaní 43 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Odborný zamestnanec 0 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

Počet nepedagogických 18/2 dohody/   

Z toho:  

  

- upratovačky, vrátnici, údržbár, elektr. 11 

- školská kuchyňa a jedáleň 0 

- administratívni pracovníci 7   

Spolu počet zamestnancov SŠ 61 

Z toho pedagogických 43 

 

 

Zoznam pedagogických a odborných zamestnancov a ich aprobácia:                           

 

Zoznam učiteľov 

 
Por.č
. 

Priezvisko, meno, titul, funkcia Aprobácia Kvalifikova-
nosť 

1. Bagiová Darja, Ing., tr.uč. Tech.- 
prof.pred-
mety 

K 

2. Butkovská Mária, RNDr., - DPN MAT, BIO K 

3. DrančakováSvetlana, Mgr., tr.uč. SJL, DEJ K 

4. Eckhardtová Renáta, akad.mal., 
tr.uč.  

Výtv.umenie, 
reštaurátor 

K 

5. Főldešiová Viera, Ing., tr.uč EKO, INF K 

6. Guľvasová Simona, Mgr., tr.uč. SJL, ANJ K 

7. Hegerová Ľubica, Ing., R SOŠ TEX,ODEV, 
INF 

K 

8. Kleinová Jana, Mgr.,VP OP, M-P K 

9. Kritikos Barbora, Mgr.,  RD TEV K 

10. Krutilová Anna, Ing., tr.uč. EKO K 

11. Lukáčová Zdeňka, Mgr., tr.uč. NEJ, 
RUJ,TEV 

K 

12. Majthényiová Andrea, Mgr., tr.uč. PSY, ANJ K 

13. Peťková Renáta, Ing., tr.uč. CHE K 

14. Piatniková Adela, Mgr.art.,tr.uč VYV  K 

15. Rédliová Margita, Mgr., BLGJ, ANJ, 
NAV 

K 

16. Rybárová Elena, Mgr., ZR TV SJL, ESV K 

17. Sarková Zuzana, RNDr., ZR TV MAT,FYZ, K 

18. Sporinská Soňa, Mgr., NEJ K 

19. Šaušová Jarmila, Mgr., tr. uč. SJL, VYV K 

20. Šefčíková Andrea, Mgr., MD SJL, NEJ K 

21. Šlapáková Ľudmila, Ing.,  ZR PV CHE K 

22. Vážna Zuzana, Ing., tr.uč. CHE, INF K 

23. Vengerová Eva, Mgr., tr.uč. TEV, VkO K 
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24. Veselská Blanka, PaedDr., tr.uč. NEJ, TEV K 

25. Vidiečanová Mária, Ing., OP K 

26. Beláková Andrea, Mgr.,  MD BIO,CHE K 

27.  Bajnociová Eva, Mgr.,zastup. za  DPN MAT,CHE K 

28. 
FehérováAlžbeta, PaedDr.,zast.za MD- 
dohoda 

NEJ, 
RUJ,TEV 

K 

 

 

Zoznam majstrov OV 
Por.č
. 

Priezvisko, meno, titul, funkcia  Aprobácia Kvalifikova-
nosť 

1. BerčačinBronislava,Ing., MOV  kaderník, 
kozmetik 

K 

2. Cedulová Viera, Bc., hl. MOV  krajčír 
kozmetik 

K 

3. Chudá Andrea, Bc. MOV  man.-ped, 
kozmetik, 
krajčír 

K 

4. Galléová Jana, MOV  kozmetik K 

5. Gbelská Alžbeta, Ing., MOV  kaderník, 
kozmetik 

K 

6. HagarováDalia, Mgr., MOV  kozmetik K 

7. Juhásová Eva,  Bc , MOV  kozmetik K 

8. Ihnátová Božena, RD   kozmetik K 

9. KarabínováMária,MOV  kaderník K 

10.. Krivosudská Jana, MOV,  krajčír, 
kozmetik 

K 

11. Mierna Katarína, MOV   kaderník, 
kozmetik 

K 

12. Motyčková Emília, Bc., MOV  kaderník, 
kozmetik 

K 

13. Remšíková Michaela, MOV kaderník, 
kozmetik 

K 

14. ŠtetinováKvetoslava,Mgr., MOV kaderník, 
kozmetik 

K  

15. Walová Viera, MOV kaderník, 
kozmetik 

K  

16. Vygodová Karina, MOV kaderník 
kozmetik 

K  

 

 
 

 

Zoznam vychovávateľov v ŠI (školský internát) pri SOŠ  
 

 
Por.č
. 

Priezvisko, meno, titul, funkcia  Aprobácia Kvalifikova-
nosť 

1.  JanotkováBeata,vedúcavych. ŠI vychováva-
teľstvo 

K 

2. Kollárová Margita vychovávateľka  vychováva-
teľstvo 

K 

3.  Hindická Katarína, Mgr., vychováva-
teľka 

vychováva-
teľstvo 

K 

 

K –kvalifikovaný učiteľ, MOV, vychovávateľ 

N – nekvalifikovaný učiteľ, MOV,  vychovávateľ 

VP – výchovný poradca 

MD – materská dovolenka 

RD – rodičovská dovolenka 

DPN – práceneschopnosť od októbra 2014 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2014/2015:              
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Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

0 0 

Spolu : 0                 t. j.  100 % odbornosť vyučovania  

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2014/2015 
 

Forma vzdelávania 
Počet vzdelá-

vaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Interaktívna tabuľa a mul-

timédiá vo vzdelávaní 
13 13   

Použitie digitálnych mobil-

ných zariadení vo vzdelá-

vaní 

14 14   

1.atestácia pre pedagogic-

kých zamestnancov 
7 2 5  

Prípravné atestačné vzdelá-

vanie pre II. atestáciu 

1 

 
1 

 

 

 

 

Orientačný beh v telesnej 

a športovej výchove na zá-

kladných a stredných ško-

lách 

1 1   

Olympijská výchova v zá-

kladných a stredných ško-

lách 

 

2  2    

Riešenie konfliktných situá-

cií v školách  

 

1 1   

Zvládanie záťaží v školskom 

prostredí - rozvoj relaxač-

ných zručností pedag. za-

mestnanca 

1 1   

Formovanie právneho vedo-

mia vychovávateľov 
1 1   

Kvalifikačné štúdium pre 

majstrov odbornej výchovy 

na získanie pedagogickej 

spôsobilosti 

1  1  

Ľudové zvyky, tradície a re-

meslá vo VMV 
2 2   

Prvky zdravotnej telesnej 

výchovy ako náplň voľného 

času detí a žiakov v škol-

ských VVZ 

1 1   

Pomaturitné kvalifikačné 

štúdium 
5 1 4  

Tanečná príprava 2 2   

Syndróm vyhorenia 1 1   

VŠ 1.stupeň 2 2   
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VŠ 2.stupeň 2 2   

Spolu 57 47 10  

     

     

SOŠ sa zúčastnilo priebežne počas šk. r. 2014/2015 týchto školení a seminárov : 

 

za ekonomický úsek  a R SOŠ –seminár „Verejné obstarávanie – Elektronické trhovisko“, účasť  

Ing. Grožaj, Bc. Cedulová, Huráková,  

za teoretický úsek – Metodický deň učiteľov náboženskej výchovy-  účasť M. Rédliová, vzde-

lávanie v rámci projektu MH SR „Spotrebiteľské vzdelávanie – účasť Bagiová, Peťková, ško-

lenie k Interaktívnej tabuly- pre pedagógov SOŠ, vzdelávací seminár organizovaný BSK CLIL 

workshop- účasť M. Rédliová, metodické stretnutie výchovných poradcov  organizované 

CPPPaP – účasť Jana Kleinová, školenie k výstave Dve krajiny–účasť Piatniková, Šaušová, 

Eckhardtová, školenie z NEJ pod názvom „ Nemčina je super- a vôbec nie je ťažká– účasť B. 

Veselská 

za praktický úsek – za kadernícky úsek : 4x Roland – nové prípravky vlasovej kozmetiky, 

farbenie, strihy; 2x BES – nové strihy, farbenie, styling,  za kozmetický úsek: Mary Cohr – 

predvádzanie kozmetického prístroja na ošetrenie a omladzovanie tváre a dekoltu, BTL – pred-

vádzanie kozmetického prístrojaLymfodrenáž, Školenie RosoCosmetics s taliánskym kaderní-

kom - RosarioGreco, Školenie s kaderníkom B.Gröhlingom, 1x Avon, prípravky a líčenie; 1x 

Oriflame – prípravky a líčenie, 1x Ústav lekárskej kozmetiky; 1x Tascha-prípravky, úsek ma-

nikúry – pedikúry: 2x Tascha-prípravky.MOV sa zúčastnili kreatívnych kurzov: Výroba kré-

mov a mydiel. 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou :  

 

Celoročné súťaže: najlepšie výchovnovzdelávacie výsledky dosiahli triedy: 1.VS, 3. KVB, 

najlepšia športovkyňa Natália Kimličková z 2.KM,  najaktívnejší žiaci TV:1.KV-V.Bobáková, 

J. Lešniaková, 1.KOV- VoskanyanNatela, A. Chválová, N.Jakubáčová, 1.KA-Šedivá, Dvor-

ská, 2.KV- Čípelová, Lančaričová, Vančíková,  2.KA-Kopásková Nevová, Švidrák, Zavilin-

ská, 2.KM- Trenčianská, D. Rybárová, 

3. KVA- Plechová Šištíková , 3. KT- S.Šadláková, L. Hanzalíková 

 

Športové súťaže: ,  školské kolo :Silná ruka , turnaj vo volejbale,  turnaj vo vybíjanej,  

 

Branné podujatia: účelové cvičenie 1, 2, 3, 4 a Samostatný kurz na ochranu človeka a prí- 

rody,  lyžiarsky výcvik ( výber žiakov),  plavecký výcvik pre 1. ročníky.   

 

Súťaže  záujmovo – umeleckej činnosti a odborné  súťaže:  medzinárodná matematická súťaž 

školské kolo -  KLOKAN zapojilo sa 25 študentov, najúspešnejší boli Vajarská Michaela 3. 

KVA, Mészárošová Michaela 3. KT, Hrotková Anna 3. KT,  v rámci výpočtovej technikysa 

uskutočnila súťaž – prezentácia v Power Pointe zapojilo sa  50 žiakov boli vybrané najlepšie 

práce týchto žiakov: Ž. Orelová  1.KV, D.Lančaričová 2.KV, N.Malíková 2. KM, K.Balážová 

2.KM, B.Pšenicová 2.KA, M.Macháčková 2.KA, R.Horváthová 3. KT, A.Hrotková 3. KT, 

M.Radičová 3. KVA, A.Fornerová 3. KVA, K.Švarbová 3. KVB. V predmete SJL – súťaž 

o najlepšiu slohovú prácu 1.miesto Lucia Kochanová 1. KV, 2. miesto Soňa Šištíková 3.KVA, 

3. miesto Veronika Bobáková 1. KV a erika Čípelová 2. KV.. 
 

 

Kvízy: kvíz z nemeckého jazyka sa  uskutočnil v prvých a druhých ročníkoch študijných 

a učebných odborov. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov. Na základe triednych kôl   boli najúspešnejší  

žiaci :Brezovská Adela 1.KA, Vránová Mária 1. KM, Voskanyan Natela 1.KOV, Hnátová Te-

reza 2. KOV , Rybárová Dominika 2. KM 
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Kvíz z anglického jazyka sa uskutočnil v prvých a druhých ročníkoch, zúčastnilo sa 86 žiakov. 

Na základe triednych kôl boli najúspešnejší  žiaci : Michaela Dvorská a Ružena Vargová 1.KA 

1.KM, Jana Zavilinská 2. KA ,NatelaVoskanyan 1. KOV, Martin Zajíček a Lucia Kochanová 

1 KV, Miriam Hesková 2. KOV, Martina Pavlíková 2. KV, Dominika Kastlerová 2.KV. 

 

Školské rozhlasové relácie :z dôvodu zastaralej techniky nevyužívame rozhlas na relácie, ale 

všetky výsledky z podujatí zverejňujeme na školských  nástenkách.   

 

Besedy a prednášky: v rámci Protidrogového dňa: 

- s policajtmi z KDIPZ (4osoby) – vodičské preukazy, ako sa stať príslušníkom PZ,     

- s p. Brichtom z CVPP – drogy, 

- s p. Matúškovou z CVPP – poruchy príjmu potravy, 

- s p. Bartoň – protidrogová témetika, 

- s abstinujúcimi alkoholikmi (3osoby) – príbehy zo života abstinujúcich alkoholikov 

- s členmi z Charity – obchodovanie s ľuďmi, 

- s p. Karmanom z 1. gynekologickej – študent VŠ 

- s abstinujúcimi narkomanmi NASLOVAKIA (3osoby) – príbehy zo života abs. narkomanov. 

Na teoretickom vyučovaní  sa uskutočnili prednášky organizované Slovenskou gynekolo-

gicko- pôrodníckou spoločnosťou  

-beseda S tebou a o tebe  

-prednáška organizovaná ÚPSVaR 

-kariérne poradenstvo  

 

 

Exkurzie a školské výlety :  

 

exkurzia do Viedne výber žiakov,   

 

návštevy výstav: návšteva výstavy vo Francúzskom inštitúte 4.KVB, 1. VS, 3. KVB, výstava 

Interbeauty- jesenná a jarná- celá škola,  výstava Bibliotéka- žiaci z teoretického vyučovania, 

výstava výtvarného umenia- Galéria Michalský Dvor- 3. KT, 3. KVA,  Mesiac fotografie 1. 

KOV, 3. KT, výstava v  Slovenskej národnej galérii- 2.KOV, 3. KM, 1. KA, 1. VS, 2. KV, 3. 

KT,  

 

návštevy –Akadémia vzdelávania 2. VS, 4. KVB, 4. KVA,  návšteva div. predstavenia(orga-

nizované BSK) Cesta do tmy- 2. KV, 2. VS, História mesta Bratislavy 2. KOV, 3. KVB, 3. 

KVA, Eko – top film 1. KV, návšteva Slavína- 1. KOV, 1. KA, návšteva Dopravného múzea- 

1. KA, 1. VS, návšteva div. predstave LUDUS- 1. VS, 3. KVA, 3. KT,  Mestské múzeum 

v Bratislave 3. KVA, 1. VS, 3. KVB,  návšteva kozmetických predajní a salónov- 3. KT, 3. 

KOV, 2. KV,  div. predstavenie v anglickom jazyku- 2. KV, 3. KVB, 4. KT, návšteva Národnej 

rady SR- 3. KVB, návšteva salónov za účelom noviniek z oblasti  man- ped, kaderník 1. KM, 

2. KV, 

 

Iné podujatia : Deň narcisov, Úsmev ako dar,  Nezábudky,  Imatrikulácia žiakov 1. roč,  Deň 

otvorených dverí, Deň primárnej prevencie v SOŠ,   zbierka Liga za duševné zdravie, Festival 

slobody- obhliadka historických a kultúrnych budov centra Bratislavy  -4. KT, Pamiatky mesta 

Bratislava 1. KOV, 2. VS, vianočné trhy,   účasť na projekte Jeden svet  v Pysztoryho paláci – 

3. KVA, 2. KA, 1. KM, 1. KOV,1. KV, 2. KOV, 1. VS, účasť na prezentácii knihy Kyberšikana 

v rámci projektu Kyberšikanovanie.sk.- triedy 2. KOV, 3. KVB, Deň Európy 2015- 3.KVA, 3. 

KT, 1.VS,  Deň otvorených dverí na Vysokej škole výt. umení – 3. KVA, Na základe výzvy 

Kontinentálnej hokejovej ligy žiaci sa zúčastnili hokejového zápasu Slovana 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
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Športové súťaže : 
 
 

Súťaže  záujmovo – umeleckej činnosti a odborné súťaže :SOČ ,- zapojili sa žiačky triedy 3. 

KT. Súťaž v dekoratívnom  líčení,  v účesovej tvorbe a v nechtovom dizajne na výstave Inter-

beauty jesenná a jarná časť – Majstrovstvá SR a medzinárodné majstrovstvá v manikúre prí-

rodných nechtov, súťaž zručnosti v odbore  kozmetik, kaderník a manikér  na výstave JUVYR, 

ktorej sme boli aj spoluorganizátorom, súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe Naj Retro Ne-

vesta v Nitre, Zlaté zrcadlo v Domažliciach – ČR,Deň podpory remesiel Trenčín,Medziná-

rodná súťaž v účesovej tvorbe Cena mesta Pezinok,    Majstrovstvá SR v účesovej tvorbe a de-

koratívnom líčení – Nové Zámky.  
 

Výstavy :Interbeauty Bratislava – jesenná a jarná výstava- JUVYR,  Mladý tvorca – Nitra,  
 

 

 

 

Ďalšie informácie:    

- všetky uvedené akcie vhodným spôsobom dopĺňali učivo a podporovali výchovno-

vzdelávací proces školy, prezentáciou na verejnosti škola dávala do povedomia infor-

mácie o výchovno-vzdelávacom procese, informovala verejnosť a žiakov základných 

škôl o poskytovanom vzdelaní na našej škole a podmienkach štúdia. 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach:  

 

Názov súťaže, olym-

piády 

Umiestnenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Medzinárodné súťaže 
Regio-

nálne 

kolo 

Krajskékolo Celosloven-

ské kolo Názov súťaže Umiestnenie 

    Matematický 

KLOKAN– 

účasť 34 žiakov 

Dujsíková- 

58,3% 

Čajkovičová- 

52,5% 

Voskanyan– 

49,2% 

 
Naša SOŠ sa zúčastnila výstav Interbeauty v Bratislave jarná a jesenná časť a Juvyr, 

kde sa prezentovali profesie kaderník, kaderník-vizážista, kozmetik a manikér-pedikér vo vý-

stavnom stánku. Okrem výstav sme sa zúčastnili súťaží, ktoré sa konali v rámci výstav Inter-

beauty a Juvyr, ale i Svadba &Beauty v Nitre, Zlaté zrcadlo v Domažliciach v ČR, Deň pod-

pory remesiel Trenčín, Majstrovstvá SR v Nových Zámkoch a Cena mesta Pezinok v Pezinku. 

Na týchto súťažiach naši žiaci získali tieto ocenenia: 
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Meno Umiestne-
nie 

Názov a kategória súťaže Dátum a miesto ko-
nania 

Paulína Chudjaková 
 
 
 
Patrik Knotek 
 
 
 
Matúš Čefo 
 
 
 
Veronika Rybárová, 
Paulína Chudjaková, 
Kristína Batošková 
 
Kristína Šuplatová, 
Anna Hrotková, Na-
ďaGalbová 
 
Anna Hrotková, Na-
ďaGalbová, Paulína 
Chudjaková 
 
Kristína Šuplatová, 
Dominika Mäsiarová, 
Michaela Martinkovi-
čová 
 
Veronika Porubská 
 
 
Andrea Zbudilová 
 
 
Dominika Gažovi-
čová, Alexandra Klu-
balová, Marianna Ba-
lážová 
 
Paulína Chudjaková, 
Anna Hrotková, Mi-
chaela Martinkovi-
čová 
 
Soňa Šištíková 
 
 
Veronika Porubská 
 
 
Miroslava Kollárová 
 
 
Kristína Plechová 
 
 
Veronika Porubská 
 
 
Andrea Zbudilová 
 
 

1.miesto 
 
 
 
1.miesto 
 
 
 
2.miesto 
 
 
 
2.miesto – tím  
 
 
 
2.miesto – tím  
 
 
 
1.miesto – tím  
 
 
 
3.miesto – tím  
 
 
 
 
2.miesto  
 
 
1.miesto 
 
 
1.miesto – tím  
 
 
 
 
2.miesto – tím  
 
 
 
 
2.miesto 
 
 
3.miesto 
 
 
2.miesto 
 
 
1.miesto 
 
 
1.miesto 
 
 
3.miesto 
 
 

Interbeauty jeseň 2014 – Súťaž v účeso-
vej tvorbe – Navždy sa zachová v pamäti 
stužková 
 
Interbeauty jeseň 2014 – Súťaž v účeso-
vej tvorbe – účes v štýle telenovely 
 
Interbeauty jeseň 2014 – Súťaž v účeso-
vej tvorbe – účes v štýle telenovely 
 
Interbeauty jeseň 2014 – Tímová práca – 
dospelí – Halloween 
 
 
Interbeauty jeseň 2014 – Tímová práca – 
študenti – Halloween 
 
 
Interbeauty jeseň 2014 – Tímová práca – 
dospelí – Lesná víla 
 
 
Interbeauty jeseň 2014 – Tímová práca – 
študenti – Lesná víla 
 
 
 
Naj nevesta – dekoratívne líčenie – Ne-
vesta budúcnosti 
 
Naj nevesta – dekoratívne líčenie – Ne-
vesta budúcnosti 
 
Interbeauty jar 2015 – Tímová práca – 
študenti – Ples 
 
 
 
Interbeauty jar 2015 – Tímová práca – 
dospelí – Ples 
 
 
 
Interbeauty jar 2015 – účesová tvorba – 
Svadba  
 
Interbeauty jar 2015 – dekoratívna tvorba 
– študenti – Svadba 
 
Interbeauty jar 2015 – účesová tvorba – 
študenti – Strihanie Mikádo  
 
Interbeauty jar 2015 – dekoratívna tvorba 
– študenti – Svadba 
 
Zlaté zrcadlo 2015 – dekoratívne líčenie 
– Big day 
 
Zlaté zrcadlo 2015 – dekoratívne líčenie 
– Big day 
 
Zlaté zrcadlo 2015 – účesová tvorba – 
Prírodné živly 

3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
3.10.2014 Bratislava 
 
 
 
 
25.1.2015 Nitra 
 
 
25.1.2015 Nitra 
 
 
13.2.2015 Bratislava 
 
 
 
 
13.2.2015 Bratislava 
 
 
 
 
13.2.2015 Bratislava 
 
 
13.2.2015 Bratislava 
 
 
13.2.2015 Bratislava 
 
 
13.2.2015 Bratislava 
 
 
11.3.2015 Domažlice, ČR 
 
 
11.3.2015 Domažlice, ČR 
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Paulína Chudjáková 
 
 
Denisa Bilská 
 
 
BerrinMustafi 
 
 
Matúš Čefo 
 
 
Patrik Knotek 
 
 
Erika Čípelová 
 
 
Paulína Chudjáková 
 
 
Tomáš Tomšík 
 
 
Andrea Zbudilová 
 
Veronika Porubská 
 
 
 
Veronika Rybárová 
 
 
 
Veronika Porubská 
 
 
 
Andrea Zbudilová 

3.miesto 
 
 
3.miesto 
 
 
1.miesto 
 
 
3.miesto 
 
 
1.miesto 
 
 
2.miesto 
 
 
2.miesto 
 
 
3.miesto 
 
 
2.miesto 
 
1.miesto 
 
 
 
1.miesto 
 
 
 
2.miesto 
 
 
 
3.miesto 

 
Cena mesta Pezinok – Fantázia – úče-
sová tvorba 
 
Cena mesta Pezinok – Fantázia – úče-
sová tvorba 
 
Cena mesta Pezinok – Pánsky účes – 
účesová tvorba 
 
Cena mesta Pezinok – Pánsky účes – 
účesová tvorba 
 
Cena mesta Pezinok – Extravagancia v 
spoločnosti – účesová tvorba 
 
Cena mesta Pezinok – Extravagancia v 
spoločnosti – účesová tvorba 
 
Deň podpory remesiel – Symetria, pres-
nosť, ostré hrany, ofina. 
 
Maleficent – Make-up 
 
Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratív-
nej tvorbe – Stage make-up – dekora-
tívna tvorba. 
 
Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratív-
nej tvorbe – Body painting – voľná téma. 
 
Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratív-
nej tvorbe – Hviezdy filmového plátna – 
dekoratívna tvorba. 
 
Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratív-
nej tvorbe – Stage make-up – dekora-
tívna tvorba. 
 

11.3.2015 Domažlice, ČR 
 
 
17.4.2015 Pezinok 
 
 
17.4.2015 Pezinok 
 
 
17.4.2015 Pezinok 
 
 
17.4.2015 Pezinok 
 
 
17.4.2015 Pezinok 
 
 
17.4.2015 Pezinok 
 
 
24.4.2015 Trenčín 
 
 
24.4.2015 Trenčín 
 
17.5.2015 Nové Zámky 
 
 
 
17.5.2015 Nové Zámky 
 
 
 
17.5.2015 Nové Zámky 
 
 
 
17.5.2015 Nové Zámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená   
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Názov projektu Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Vzdelávacie poukazy 2004 prebieha  

Kultúrne poukazy 2006 prebieha  

IES, medzinárodné  

certifikáty, Brno 

 

 

apríl 2007 

 

 

 

projekt pre-

bieha 

 

 

 

Škola je zaradená do medzinárodnej certi-

fikácie IES rating  BB 

 

Projekt Erasmus+ pre 

žiakov – Lipsko, SRN 

 

 

 

jún 2014 

 

 

 

 

projekt 

ukončený 

30.06.2015 

 

 

 

projekt realizovaný v septembri – novem-

bri 2014, formou 3-týždňovej odbornej 

stáže v rámci ktorej žiaci mali  možnosť 

získať nové odborné a jazykové kompe-

tencie a tým lepšie uplatnenie na trhu 

práce, účasť 14 žiakov a 2 pedagógovia 

ProjektErasmus+ pre 

žiakov –Londýn, UK 

 

 

 

jún 2014 

 

 

 

 

projekt 

ukončený 

30.06.2015 

 

 

 

 

projekt realizovaný v septembri – novem-

bri 2014, formou 3-týždňovej odbornej 

stáže v rámci ktorej žiaci mali možnosť 

získať nové odborné a jazykové kompe-

tencie a tým lepšie uplatnenie na trhu 

práce, účasť15 žiakov a 2 pedagógovia 

Projekt Erasmus+ pre 

žiakov – Pardubice, 

ČR 

 

 

 

jún 2014 

 

 

 

 

projekt 

ukončený 

30.06.2015 

 

 

 

 

projekt realizovaný v septembri – novem-

bri 2014, formou 2-týždňovej odbornej 

stáže v dvoch turnusoch, v rámci ktorej 

žiaci mali možnosť získať nové odborné 

a jazykové kompetencie a tým lepšie 

uplatnenie na trhu práce, účasť 12 žiakov 

a 2 pedagógovia 

 

Projekt Leonardo da 

Vinci, transfer inová-

cií 

August 

2013 

2015 projekt sa realizuje v rokoch 2013-2015 za 

spolupráce s partnermi z Česka, Fínska, 

Anglicka. Cieľom projektu je zostavenie 

doplnkových učebníc s podporou elearnin-

gového vyučovania angličtiny a nemčiny 

pre oblasť kaderníctva a kozmetiky pre 

fínske, české a slovenské odborné školy. 

Testovali sme učebnice pre 1.roč., v škole 

sa uskutočnil medzinárodný workshop a 

konferencia k projektu. Od septembra 

2014 už prebieha výučba podľa nových 

učebníc a testovanie učebníc pre ďalšie 

ročníky. 

Projekt Education 

 

 

september 

2010 

prebieha 

 

Firma L´Oreal v spolupráci so Spoločen-

stvom kaderníkov a vizážistov Slovenska – 

realizuje vzdelávanie vybraných našich 

žiakov pre svoje najlepšie salóny, uplatne-

nie zaškoleného absolventa v prestížnych 

salónoch firmy L´Oreal 
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Podpora mimo vyučo-

vacích pohybových 

aktivít škôl a škol-

ských zariadení BSK 

január 

2008 

prebieha aktívne využitie voľného času športovými 

aktivitami 

Overovanie  experi-

mentálneho 4-ročného 

študijného odboru ka-

derník – vizážista  

  

 

2009 trvá Na projekte sa podieľa ako ďalší partner  

SOŠ obchodu a služieb Prievidza.  

Overovanie  experi-

mentálneho 4-ročného 

študijného odboru te-

lová kozmetika  

  

2010 trvá Overovanie prebieha na našej škole ako je-

dinej 

Skúšky na overenie 

odbornej spôsobilosti 

2013 trvá Škole bolo MŠVVaŠ SR udelené opráv-

nenie  na vykonávanie skúšky na overe-

nie odbornej spôsobilosti na získanie úpl-

nej kvalifikácie v odboroch kaderník, 

manikér, pedikér, vizážista, kozmetik, 

vlasová kozmetika. Osvedčenie o úplnej 

kvalifikácii slúži ako doklad, na základe 

ktorého môže osoba požiadať o vydanie 

živnostenského oprávnenia v danom od-

bore. 
 

Národný projekt Pro-

fesijný a kariérový 

rast pedagogických 

zamestnancov  

 

2012 trvá Cieľom NP PKR je vytvoriť a rozvíjať 

efektívny systém kontinuálneho vzdeláva-

nia pedagogických a odborných zamest-

nancov škôl a školských zariadení s dôra-

zom na rozvoj kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pe-

dagogických a odborných zamestnancoch 

v súlade so zákonom o pedagogických 

a odborných zamestnancoch a v súlade 

s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 

vedomostnej spoločnosti. Škola získala 6 

notebookov. 

 

ERASMUS+ 2015 Jún 2015 2016 projekt bude zrealizovaný v septembri –

novembri 2015,  formou 3-týždňovej od-

bornej stáže do Anglicka a Nemecka a 2-

týždňovej odbornej stáže v dvoch turnu-

soch do Pardubíc a  Domažlíc – Česká re-

publika,  zúčastní sa 41 žiakov a 6 peda-

gógov. 
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Ďalšie informácie:   

 

SOŠ v rámci projektu IES, ktorá združuje školy s medzinárodnou certifikáciou, naďa-

lej spolupracuje s udržaným ratingom v kategórii BB. V tomto projekte bude škola naďalej 

pokračovať s cieľom získania vyššej pozície v rámci ratingového hodnotenia. 

 
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole                                                    
 

V  školskom roku 2014/2015 v SOŠ nebola vykonaná kontrola ŠŠI. 
 

Výsledky kontrol z nadriadených orgánov 
 

V školskom roku 2014/15 bola v SOŠ vykonaná kontrola z nadriadených orgánov a to:   

 

 Najvyšší kontrolný úrad SR , kontrola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom. 

Kontrolou boli zistené minimálne nedostatky, ktoré boli ihneď odstránené. 

 Inšpektorát práce, Bratislava, kontrola zameraná na dodržiavanie pracovnoprávnych 

a mzdových predpisov, bez nedostatkov . 

 

 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky  
 

Priestorové podmienky na teoretickom úseku sú v triedach, a odborných učebniach veľmi 

dobré.  Máme vybudovanú  triedu pre praktickú výučbu materiálov. V SOŠ  je posilňovňa pre 

potreby žiakov a zamestnancov, ktorá sa využíva v rámci školského vyučovania TSV i v rámci 

mimo vyučovacích aktivít. Jazykové učebne a učebne informatiky sú dobre vybavené,   2 

učebne výpočtovej techniky sú zmodernizované a zariadené tak, aby v jednej mohol prebiehať 

učebný proces pre celú triedu a druhá je vhodná pre jednu skupinu žiakov v triede,  jazykové 

laboratórium s interaktívnou tabuľou a notebookmi a jazyková učebňa s tabletmi sa využíva 

na vyučovanie cudzích jazykov.  

 

Materiálno-technické podmienky na teoretickom úseku - učebné  pomôcky sa využívajú  

na všeobecnovzdelávacích a odborných  predmetoch  a  to hlavne : notebooky, tablety,   video,  

CD  prehrávač,  mapy,   časopisy,   encyklopédie, slovníky, denná tlač, počítače,  náčinie,  

náradie  na TSV,   modely ľudských  orgánov. Vybavenie jednotlivých predmetov na vyučo-

vanie pomôckami je na veľmi dobrej  úrovni. Pravidelne každý rok  sa  objednávajú knihy cez 

ADREM. Školská knižnica je vybavená  počítačovou technikou, a priebežne rozširujeme kniž-

ničný fond odbornou aj krásnou literatúrou.  

Vo všetkých  triedach na teoretickom vyučovaní sú  nainštalované  dataprojektory, 

triedy sú vybavené moderným  školským nábytkom, v jednej v triede je nainštalovaná interak-

tívna tabuľa a na celej škole je prístupné pripojenie na internet. 

Na teoretickom vyučovaní sú žiakom k dispozícii  dve učebne jazykov, z ktorých  jedna 

je vybavená notebookmi a interaktívnou tabuľou a druhá modernou didaktickou technikou vrá-

tane tabletov. Žiaci v rámci vyučovania využívajú 2 učebne výpočtovej techniky. 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky na úseku praktického vyučovania. Vo  

všetkých študijných a učebných odboroch  sú podmienky  pre odborný výcvik na  praktickom 

vyučovaní na veľmi dobrej úrovni.  

V 3UO kaderník a v 2NŠ  vlasová kozmetika sú dielne a salón vybavené modernými 

pomôckami, prípravkami a technikou (kadernícke panely, stoličky, umývadlá, sušiace helmy, 
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žehličky, hrebene, kulmy, fény, kefy, infražiariče, climazón, cvičné hlavy). Kadernícky salón 

a kadernícke dielne boli vybavené novým zariadením. Žiačky pracovali s prípravkami  firmy 

Schwarzkopf, Allwaves, L´oréal, a Broaer. Využíval sa  program pre účesovú tvorbu cez po-

čítač, vlásenkárstvo a nadpájanie vlasov mušličkovou a keratínovou metódou v rámci  VVP  a 

na prezentácií na výstavách. V 4ŠO kaderník-vizážista bola dielňa vybavená novým zariade-

ním. 

 

V 4ŠO kozmetik sú dielne vybavené moderným kozmetickým zariadením, kozmetic-

kými prístrojmi a prípravkami (hlavne infražiariče, lampy s lupami, peelinngové kefy, ultra-

zvukové prístroje, ozonizéry, masážne prístroje, naparovače, parafinové vaničky, prístroje na 

depiláciu a epiláciu, Bioptronová lampa s farebnou kolorimetrou na svetelnú terapiu, New 

Face Lift na vyhladzovanie vrások, kozmetické ležadla, stoličky a stolíky). Využívajú sa koz-

metické prístroje ako SCIN – SCRUBBER na ultrazvukový peeling a prístroj na diagnostiku 

pleti. Veľký záujem  zo strany zákazníčok je i o lymfodrenážnu masáž prístrojom, kde sme 

prístroj DIGI PRESS nahradili novým modernejším  prístrojom Lymphastim, prístroj Exilis, 

ktorý sa využíva na obnovenie kolagénu tvárovej časti a na formovanie postavy, prístroj Ca-

tioVital sa využíva na duálnu ionizáciu a na liftingové ošetrenie pleti a iné kozmetické prí-

stroje. Žiaci pracujú hlavne s prípravkami firmy Ryor, Mary Cohr, IB Cosmetic, Damita – 

Jusami, Julia.Žiaci sa v rámci odborného výcviku  venovali zdokonaľovaniu dekoratívneho 

líčenia na rôzne príležitosti. 4 ŠO kozmetik  a  3UO kaderník sú vybavené videom a kazetami 

s najnovšími technologickými postupmi, ktoré môžu MOV využiť pri výučbe na odbornom 

výcviku.  

 

V 4ŠO telová kozmetika, 3 UO manikér – pedikér a 2NŠ starostlivosť o ruky a 

nohy sú dielne vybavené modernými pomôckami a prístrojmi (hlavne prístroj na suchú pedi-

kúru, sterilizátory, biostymuly, masážne vaničky, parafinové vaničky, pedikérske lehátka, ma-

nikérske stolíky a stoličky),  prípravkami  na dezinfekciu rúk a nôh, prípravkami na kúpele 

nôh, masážnymi prípravkami a pod.  Veľký záujem zo strany zákazníčok bol o pedikúru a ma-

nikúru i masáže. Praktické vyučovanie bolo doplnené novým zariadením v kozmetickom sa-

lóne.  
 

V Školskom internáte /ŠI/ je bunkový systém 2. a 3. posteľových izieb so sprchovacím    kú-

tom na každej bunke. Izby sú vybavené skriňami, váľandami, perinákmi, poličkami        sto-

ličkami, chladničkami, stolnými lampičkami. V ŠI  je plne využívaná počítačová miestnosť 

s internetom, pre žiačky ubytované v ŠI. Celý školský internát je pokrytý WIFI.        Spoločen-

ská miestnosť je vybavená plazmovým televízorom s Magiom, DVD –               prehrávačom. 

Na 5. poschodí je v prevádzke práčovňa so sušiarňou, k dispozícii sú dve  pračky pre všetkých 

ubytovaných. Na 4. a 5. poschodí sú k dispozícii 2 kuchynky, vybavené mikrovlnnými rúrami, 

rýchlovarnými kanvicami a kuchynským riadom. Školský internát má k dispozícii výkonný 

vysávač Philips. Aj v tomto škol. roku bola zakúpená nová posteľná bielizeň a deky. V pries-

toroch školského internátu sme zriadili posiľňovňu s bežiacím pasom, veslovacím posilňova-

cím strojom, vibračnou plošinou, šikmou lavičkou, činkami, steperom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
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Správa o hospodárení za rok 2014 

 

 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov celkom na rok 2014 z hlavnej činnosti 

(SOŠ + ŠI) boli  1 006 139,80 € . Výnosy spolu boli vo výške 1 168 711,72  €. Tržby z predaja 

služieb za uvedené obdobie (zo stredísk praktického vyučovania, za ubytovanie, certifikáty,) 

boli vo výške 142 941,78 € a boli použité na rozpočtom nezabezpečené náklady na výchovno-

vzdelávací proces. 

Na osobné náklady (mzdy, odvody, soc. náklady) zamestnancov sme použili 932 161,35 € a na 

prevádzku 292 192,17. Z toho náklady na  energie boli  74 835,47 €.   Náklady celkom na 

hlavnú činnosť za rok 2014 boli    1  236 455,84 €.  

 
Za obdobie hospodárskeho roka 2014 sme vykázali za hlavnú činnosť stratu 67 744,12 €. 

 
 

V hospodárení v podnikateľskej činnosti bol za uvedené obdobie vytvorený zisk po 

zdanení vo výške 5 041,83 €. Celkové výnosy boli vo výške 29 712,62  €, celkové náklady 

boli vo výške 23 248,74 €.  

 

 

Celkový hospodársky výsledok za organizáciu za  rok 2014 je strata vo 

výške 62 702,49 € 
 
 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia  
 

 

Na obdobie daného školského roku si SOŠ stanovilo tieto priority :           

 

1.  Využívať kapacitu priestorov  SOŠ na výchovno - vyučovací  proces. Túto úlohu  SOŠ 

     splnilo. Využilo kapacitu priestorov pre 19  tried s počtom žiakov 421, čo predstavuje plné 

     využitie priestorov. 

2.  Zavedenie  nových učebných a študijných odborov .Túto úlohu SOŠ zabezpečilo.  Nový 

experimentálny odbor 4ŠO kaderník - vizážista, ktorého sme autormi, sa  začal overovať na 

našej škole od 1. 9. 2009. Vypracovali  sme  nový  experimentálny 4ŠO  telová kozmetika, 

ktorý nám bol schválený, overovanie začalo 1. 9. 2011. Vypracovali sme nový experimen-

tálny odbor kozmetik 3-ročný, ktorý nám napriek podpory zriaďovateľa BSK, ŠIOV-u, 

RÚZ. Zamestnávateľov a ďalších partnerov a inštitúcii nebol schválený. 

3.  Učiteľ, majster OV, vychovávateľ rozhodujúci  činiteľ  vo výchove a vzdelávaní. 
Všetci  učitelia spĺňali podmienku  kvalifikovanosti. Vedenie školy podporuje vzdelávanie 

  pedagógov a maximálne vychádza v ústrety pedagógom v ďalšom štúdiu.  Celkom študo- 

valo v školskom roku 2014/2015 25 pedagógov, t. j. 56, 8 %, (VŠ, DPŠ, kvalifikačné, aktu-

alizačné, inovačné). 

  Všetci pedagogickí  zamestnanci sa  zúčastňovali odborných podujatí, školení, seminárov   

  organizovanýchMetodicko - pedagogickým   centrom mesta  Bratislavy,  Ústavom   in-  

  formácií a prognóz školstva na projektoch z   Európskeho soc.  fondu, ŠIOV- om,  Inštitú-  

  tom  vzdelávania, BSK, školení  kaderníckych, kozmetických a manikérsko-pedikérskych 

  firiem a ďalšími. Všetci pedagógovia dbali v celom VVP na výchovnú a vzdelávaciu zlož- 

  ku, a tak jednotne   pôsobili a  motivovali  žiakov k dosiahnutiu dobrých výchovno - vyu- 

čovacích výsledkoch   v  rámci spolupráce v pedagogickej trojke.  
4.   Zachovanie komplexnosti výchovy a vzdelávania SOŠ. SOŠ je komplexná škola, ktorá 
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zabezpečuje  teoretické  vyučovanie,  praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. 

      Absolvent  tejto školy tak získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré môže  

    flexibilne využívať v praxi a zároveň je pripravený na praktický život.  

5.   Zmena obsahu učiva vo všetkých predmetoch. Zvlášť v odborných predmetoch boli te-  

matické   plány  upravené  a  to novými  poznatkami, trendmi a  technologickými postup- 

      mi vo  všetkých  učebných a  študijných  odboroch, s využitím  novej techniky z praxe na 

      podmienky  SOŠ. 

6.   Ovládanie cudzích jazykov. Za  týmto účelom boli  zvýšené hodinové dotácie v zmysle 

  ŠVP. Za účelom dosiahnutia  dobrých výchovno-vyučovacích  výsledkov dané predmety 

  vyučujú kvalifikovaní  učitelia, boli zabezpečené učebnice z nemeckého  a anglického ja- 

zyka, pri vyučovaní sa využíva odborná učebňa jazykov boli dokúpené tablety   a  

  laboratórium s didaktickou technikou. 

7.  Finančne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a bezproblémový chod školy. SOŠ 

ako štátna  príspevková  organizácia, jeho hlavné zdroje financovania VVVP  plynú zo 

štátneho rozpočtu. Nakoľko nám zriaďovateľ neprideľuje finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu v plnej výške v zmysle normatívu, je veľmi náročné zabezpečiť        bezproblé-

mový chod školy. Škola si vytvára ďalšie zdroje financovania , ktorými sú tržby z  pre-

vádzok kaderníctva, kozmetiky, manikúry - pedikúry, z podnikateľskej činnosti - prenájom 

priestorov, formou sponzorstva z radov rodičov a podnikateľov formou finančného prí-

spevku, projekty. Ďalšie zdroje finan. školy pokrývajú  rozpočtom nezabezpečené  náklady 

na chod  SOŠ, nákup  učebných  pomôcok,  školského nábytku,  kaderníckeho, kozmetic-

kého a manikérsko - pedikérskeho materiálu  do salónov  a dielní, údržby priestorov a bu-

dovy školy a i. 

8.   Spolupráca so zahraničnými  a  tuzemskými školami. V školskom  roku  sme zrealizo- 

vali projekt Erasmus +  pre 41 žiakov školy v odboroch kaderník, telová kozmetika, koz-

metik, vlasová   kozmetika  a  starostlivosť o ruky a nohy   spolu s  majsterkami  odborného 

výcviku a vyučujúcimi NEJ a ANJ absolvovali 3 - týždňovú stáž v salónoch a prevádzkach 

kaderníctiev a kozmetik v Lipsku - SRN , Londýne -  Anglicku a 2-týždňovú stáž v dvoch 

turnusoch v Pardubiciach - ČR na Strednej priemyselnej škole chemickej. Žiaci z Pardubíc 

zase v rámci projektu Erasmus + absolvovali stáž v našich salónoch. So  SOŠ  obchodu  

a služieb  Prievidza spolupracujeme na projekte overovania experimentálneho  4ŠO  ka-

derník-vizážista a realizujeme  vzájomné  výmenné  návštevy  odborných učiteľov a maj-

strov.  

9.   Rozvoj informačných zručností žiakov a zamestnancov. V šk. roku 2014/2015 bolo   

zrealizované pripojenie na akademickú dátovú sieť SANET,  nákup nových PC . Z pro-

jektu MŠVVaŠ SR a Microsoftu bol inovovaný softvér.  

10. Propagovať školu.  Propagácia  školy  prebiehala  formou  účasti na  rôznych  súťažiach, 

      výstavách, návštevou ZŠ, v médiách, web -stránkou, boli vydané propagačné  materiály - 

minidiár, kalendár a propagačná brožúrka, propagáciou v médiách TV JOJ,Markíza, STV 

1, TV Ružinov a v printových médiách  MY Záhorie, Estetika, Pravda, Učiteľské noviny. 

11. Zlepšiť  (VVV)  výchovno - vzdelávacie výsledky:  

      Na ústnych MS 2014/2015 boli  výsledky za jednotlivé predmety  lepšie  oproti  MS 

2013/2014.Z TČOZ a PČOZ MS boli výsledky podobné ako na MS 2013/2014 . Výsledky  

v  EČ MS v ANJ   boli lepšie o 11,67 %  v NEJ o 4,92 % ale slabšie SJL o 17,53 %.Z PFIČ 

MS 2014/2015 bola úspešnosť lepšia v ANJ, ale slabšia SJL a NEJ oproti PFIČ MS v roku  

2013/2014.  

Na  ZS  pristúpilo o 1 žiaka menej v porovnaní s minulým šk. rokom  a celkove výsledky 

boli na nižšej úrovni v 3 UO kaderník a manikér - pedikér, kde dosiahnutý prospechový 

priemer  v  písomnej  časti sa  zlepšil o 0,71%;  priemer v ústnej časti bol o lepší o 0,49% 

a v praktickej časti lepší o 0,11%. Na ZS vo všetkých odboroch spolu prospelo s vyzname-

naním rovnaký počet žiakov ako v minulom školskom roku. 

12. Plniť plán úloh SOŠ na školský rok 2014/2015. Tento bol splnený. 
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13. Zlepšovanie   materiálnych podmienok   vyučovania  a  ubytovania. V školskom roku  

2014/15 sme dokúpili posiľnovacie stroje, práčku, počítače, mikrovlnky, parafínový prí-

stroj,  chladničku, tlačiareň, nočné stolíky, dobudovávala sa  učebňa materiálov,  oprava 

výťahov, hydrantov , sprchových kútov, chodníka na dvor.   

14. Zapojiť sa do projektu certifikácie IES. Projekt prebieha. Expertná komisia fy IES Lon-

dýn, pobočka Brno, po posúdení výsledkov školy, potvrdila našej škole rating  BB- kva-

litná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. O certifikáty zo strany žiakov je 

záujem. 

15. Pripravovať absolventov s dobrým uplatnením sa na trhu práce.  Cieľ splnený. V šk. 

      roku  2013/2014 z 80 absolventov bolo evidovaných  na úradoch  práce 16 absolventov 

(zdroj UPSVaR) aj to len v období  2-3  mesiacov. Percento uplatnenia sa našich absol-

ventov na  pracovnom trhu  87,20 % možno hodnotiť ako dobré, aj keď v posledných 

rokoch zhoršujúce. Hlavným dôvodom ťažšieho uplatnenia našich absolventov v posled-

ných rokoch, nie sú slabé zručnosti alebo ekonomická situácia, ale fakt, že zamestnávatelia 

„zamestnajú“ absolventa len na živnosť. Pričom o absolventov v našich odboroch je stály 

dopyt. 

16. Pripraviť absolventov pre vyšší stupeň vzdelávania. Cieľ sa plní priebežne. Z 80 absol-

ventov, 16 absolventov bolo prijatých na ďalšie štúdium NŠ a 4 na VŠ, t.j. 16 %.  

17. Intenzívne spolupracovať  so zamestnávateľmi za účelom propagácie školy, jej dobrých 

výsledkov v oblasti odborných zručností, prenos inovatívnych postupov do školského 

vzdelávania, zviditeľnenie možností zamestnania  a uplatnenia absolventov a celkovej 

prepojenosti školy s praxou. Tento cieľ sa darí naplňovať. Škola bola vyhodnotená v ja-

nuári 2015 ako Najlepšia stredná odborná škola v Bratislavskom kraji a 6. na Sloven-

sku, z pohľadu zamestnávateľov  

Zamestnávatelia jednotlivých regiónov rozhodli o najlepších školách. Vyplynulo to 

z unikátneho prieskumu realizovaného na vzorke 2 000 zamestnávateľov z celého Slovenska. 

Rebríček kvality stredných odborných škôl z pohľadu zamestnávateľov sa realizoval  v rámci 

švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR Odborné vzdelávanie a príprava pre trh 

práce (OVP). Jeho cieľom bolo stanoviť prehľad SOŠ, ich imidžu a známosti v regiónoch, kde 

pôsobia a poznať potreby personalistov v ich informovanosti. Výskum sa realizoval v malých 

firmách až po veľké podniky. Na otázky prieskumu odpovedal  človek zodpovedný za prijí-

manie nových pracovníkov, teda väčšinou to boli personalisti, manažment, prípadne majstri 

odbornej výchovy. Rebríček škôl bol zostavený podľa hodnotenia zamestnávateľov  a podľa 

všetkých zisťovaných parametrov  : celková pripravenosť  absolventov pre prax, iniciatívnosť 

školy v hľadaní spolupráce s podnikmi, iniciatívnosť školy v hľadaní práce pre absolventov, 

dĺžka odbornej praxe študentov, kvalita praktickej  prípravy absolventov. V Bratislavskom 

kraji sa naša škola umiestnila na 1. mieste ako najlepšia SOŠ, v rámci Slovenska na 6. 

mieste. 

Zdroj: http://podpormeremesla.eu/media/bez-nadpisu-c.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú ne-

dostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť  
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Silné stránky : 

 

- Najlepšia stredná odborná škola v Bratislavskom kraji, 6. na Slovensku, z pohľadu 

zamestnávateľov  

- kvalifikovanosť a odbornosť učiteľov a MOV 

- zapájanie sa do projektov 

- odborné stáže v zahraničí pre žiakov aj absolventov v rámci programu Leonardo da Vinci 

- žiaci vykonávajú humánnu  činnosť návštevou  v domovoch dôchodcov s poskytovaním ka-   

  derníckych a  pedikérskych služieb  

- žiaci úspešne  reprezentujú   školu na  okresných, krajských, celoslovenských a zahranič-

ných súťažiach v odborných zručnostiach 

- škola sa veľmi dobre prezentuje na celoslovenských výstavách  Interbeauty, Rolandov hre- 

  beň,  JUVYR, Mladý tvorca, čím je známa pre žiakov Bratislavského kraja a celej SR  

- škola zabezpečuje odborné exkurzie v  tuzemsku a  v zahraničí ako i účasť na výstavách pre 

  žiakov do jednotlivých firiem za účelom skvalitnenia výchovno-vyučovacích výsledkov 

- pestrosť služieb zákazníkom a  priberanie nových odborov podľa dopytu na trhu - možnosť  

  nadstavbového štúdia 

- výhodná poloha budovy SOŠ v blízkosti autobusovej stanice a zástavky MHD 

- propagácia školy prostredníctvom webovej stránky a rôznych propagačných materiálov 

- akcie, ktoré vybavuje a spolufinancuje škola pre zamestnancov a žiakov 

- snaha vedenia školy  zmodernizovať priestory SOŠ 

- prebiehajúca rekonštrukcia školy, výmena okien , zateplenie, vyregulovanie kúrenia, oprava 

strechy a zateplenie 

- prístup učiteľov na internet 

- dobrý pracovný kolektív 

- získanie certifikátu IES 

- dobré materiálne vybavenie školy na TV aj PV- kadernícky, manikérsky-pedikérsky, koz- 

  metický salón a masérsky salón v budove školy  

- Školský internát  – ubytovanie 

- pestrosť ponúkaných odborov  

- čisté prostredie, dôkladná čistota tried, kabinetov a ostatných priestorov školy. 
 

 

Zapájanie sa do projektov 

 

 

Vzdelávacie poukazy 

Kultúrne poukazy 

Erasmus+ 

Projekt Leonardo da Vinci, transfer inovácií 

Projekt mimovyučovacích pohybových aktivít škôl a školských zariadení BSK. 

 

Príležitosti : 

 
Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 
 

- škola vytvára veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov. Triedy a odborné učebne  na 

   teoretickom vyučovaní  a   dielne a salóny na odbornom výcviku  sú vybavené   moderným  

   zariadením, výpočtovou technikou, najmodernejšími prístrojmi 

- škola je zaradená do projektu IES s ratingom BB, naši absolventi majú možnosť po ukonče-  

    ní štúdia získať medzinárodný certifikát.  

 

 

Slabé stránky : 
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- do prvých ročníkov prichádzajú žiaci s nedostatočnou disciplínou a  slabými vedomosťami 

- z finančných  dôvodov  nie  je možnosť častejšie sa zúčastňovať na medzinárodných  súťa-   

  žiach a výstavách  

- napriek  snahe  pedagógov školy, rodičia  žiakov neprejavujú dostatočnú aktivitu  a záujem  

  o štúdium svojich detí. 

 
 

Riziká : 

 

- z  dôvodu  absencie žiaka v škole,  klesá  jeho  vedomostná úroveň, žiaci majú slabé vôľové  

  vlastnosti a nevedia si vážiť poskytované možnosti vzdelania  

- zo strany niektorých  rodičov je slabá spolupráca so školou 

- stále pretrváva podhodnotené postavenie učiteľa v spoločnosti a nízke finančné ohodnotenie  

  v porovnaní s inými  profesiami.  

 

Opatrenia: 

 

Zlepšiť spoluprácu  s rodičmi. 

Venovať pozornosť  slabo prospievajúcim žiakom. 

Motivovať žiakov k lepším výsledkom v prospechu a k  zlepšeniu dochádzky a správania. 

Vyžadovať od žiakov pravidelnú, systematickú prácu. 

Nezľavovať zo základných požiadaviek vo VVP. 

Vyučovací proces realizovať podľa školského vzdelávacieho programu. 

Zlepšiť fyzickú kondíciu u žiakov - na hodinách TEV, na plaveckom aj lyžiarskom kurze. 

Pestovať dobré medziľudské vzťahy.  

V škole vytvárať pre žiakov aj učiteľov priaznivú klímu a humánne prostredie. 

Oceniť prácu učiteľa, ohodnotiť jeho aktivity finančne aj slovne. 

Uskutočňovať poznávacie zájazdy - prínos pre vzdelanie.  

Dôsledne a  jednotne pristupovať k postihom za porušovanie a priestupky voči školskému po-

riadku.  

Jednotný  postup vyučujúcich pri uplatňovaní výchovných opatrení. 

Naďalej sa zapájať do projektov Erasmus+ a iných, hľadať ďalšie možnosti financovania 

školy, uskutočňovať návštevy medzinárodných a tuzemských výstav, propagovať školu. 

 
 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žia-

kov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium                     
 

Z celkového počtu 96 absolventov za šk. rok 2013/2014 boli prijatí na VŠ 4 žiaci, na pomatu-

ritné štúdium a na nadstavbové štúdium 16 žiakov. Evidovaných na úrade práce bolo celkom 

16 absolventov, t.j. 12,16 %. Počet absolventov nastupujúcich do praxe bol 67. Škola každý 

rok oslovuje Úrady práce v Bratislavskom kraji ohľadne evidencie absolventov evidovaných 

na úradoch, zároveň nám každý rok na požiadanie zasielajú počty evidovaných absolventov 

ako aj voľné miesta v požadovaných odboroch, v ktorých pripravujeme žiakov na povolanie. 

Absolventi pri prijímaní do pracovného pomeru sú znevýhodnení, nakoľko firmy žiadajú mi-

nimálne 1 rok praxe v danom odbore. 

 
 

 

Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Vyhovujúce. 
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Voľnočasové aktivity školy                            

 

V rámci vzdelávacích poukazov na SOŠ pracovali 3 záujmové útvary :  

Posiľňovňa, Aerobic, Zdravý životný štýl kalanetika,Kultúra a umenie, Potulky Bratisla-

vou,Veľký hit-je byť fit. Cieľom týchto záujmových útvarov bolo vyplniť voľný čas žiakom 

a odpútať ich od negatívnych javov, ktoré sa dejú v spoločnosti. 

 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú  
 

 

Vzájomné vzťahy sú založené prevažne na vzájomnej pomoci, niektorí rodičia veľmi ochotne 

spolupracujú so školou, sú v telefonickom kontakte, navštevujú školu. Na výchove vzdeláva-

nia sa podieľali v spolupráci so školou aj tieto inštitúcie : 

- Centrum  poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici  v Bratislave  

- Policajný zbor Mojmírova ul. v Bratislave 

- Úrad verejného zdravotníctva  

- Rád Saleziánov 

- Metodické  centrum,  Ševčenkova 11,  BA - poskytuje pedagógom bohatú ponuku rôznych 

  foriem školení a vzdelávania 

- Resocializačný ústav v Bratislave  

- Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave. 

-Examtesting, spol. s.r.o. 

-Microsoft Slovakia 

 

Škola spolupracuje  s    rôznymi prevádzkami v rámci daných  profesií aj s firmami, 

ktoré organizujú  odborné školenia  a  prednášky  pre našich  žiakov, kde sa žiaci obozna-

mujú s najnovšími prípravkami a ich aplikáciou ako i najnovšími trendmi práce v daných od-

boroch.  

 

V odbore kaderník spolupracujeme najmä s týmito kaderníckymi prevádzkami :              

SALÓN Butterfly, Kadernícky salón JANES, Kaderníctvo a Holičstvo na Paríčkovej ul., Re-

nelook, Salón GentlemansWorld, Kaderníctvo Gerta, Kaderníctvo Jana Neradová, Salón krásy 

Susan, Štúdio krásy Pierot, Kaderníctvo Les Palisades,  Účesové štúdio JÁDE, Vlasové štúdio 

ANAIS, Salón leSorelle,  Salón Beudler – Paviel Rochnyak, Salón DNJ a salón Lekarthair-

dressing. 

Ďalej spolupracujeme s firmami L´oréal, Schwarzkopf, Beautiful, Broaer, od ktorých nakupu-

jeme kadernícky materiál a zároveň nám poskytujú odborné školenia. 

V odbore kozmetik spolupracujeme najmä s týmito kozmetickými prevádzkami : 

Bella štúdio, Štúdio D.I, Salón Butterfly, Look štúdio, Salón DEL´VERON a MarryCohr. Naša 

SOŠ je členom Spoločenstva KKVMP. 

V rámci kozmetiky a manikúry-pedikúry spolupracujeme s firmami Slovrempo, Damita, Ryor, 

IB cosmetic, Tasha, BTL, Mary Cohr, od ktorých nakupujeme materiál pre kozmetiku a mani-

kúru-pedikúru. Tieto firmy nám poskytujú školenia zamerané na novinky týkajúce sa materiá-

lov a ošetrení nimi. 

 
 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2014/2015 tabuľka 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:  

 

Ing. Ľubica Hegerová, Ing. Ľudmila Šlapáková, Mgr. Elena Rybárová, RNDr. Zuzana Sarko- 

vá, Beata Janotková, Mgr. Kvetoslava Štetinová, Erika Pappová, Anna Huráková, Helena 

Žemlová 

 
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej čin- 

nosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Koncepcie školy na roky 2012-2017 

4. Plánu práce školy SOŠ na školský rok 2014/2015 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  predmetových komisií a metodických 

združení  

6. Informácie o činnosti Rady školy pri  SOŠ,  Svätoplukova 2, Bratislava 

7. Ďalších podkladov : ekonomická agenda  šk. roku 2014/2015 
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