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1 Identifikácia organizácie 

 

Názov: Spojená škola internátna (ďalej len „SŠI“) 

Sídlo:  Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

IČO: 36142131 

DIČ: 2021441994  

Nie sme platiteľom DPH 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia s právnou subjektivitou 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina,  

prednosta: PhDr. Michal Lavrík 

Web stránka:  https://ssi.edupage.org/  

Email: ssiza@ssiza.sk, ekonomicke@ssiza.sk  

Riaditeľka Spojenej školy internátnej: Ing. Mária Valjašková 

Členovia vedenia organizácie: 

a) Zástupkyňa pre odborný výcvik: Mgr. Anna Moskalová 

b) Zástup. ekonomického úseku: Ing. Ľubica Lieskovanová 

c) Hospodárka: Dana Sedláková 

Škola pôsobí ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym 

orgánom je riaditeľka školy.  

 

Organizačnými zložkami školy sú: 

 
 Odborné učilište, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, 

 Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22,  

010 08 Žilina, 

 Praktická škola, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina s účinnosťou od 1.9.2018. 

Predmetom činnosti Odborného učilišťa je poskytovanie odbornej prípravy na výkon 

nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. V odbornom učilišti je 

neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. 

 

Predmetom činnosti Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím je 

zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakom so zdravotným znevýhodnením podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s telesným postihnutím. 

 

 

Predmetom činnosti Praktickej školy je poskytovanie vzdelávania a prípravy na výkon 

jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom 

https://ssi.edupage.org/
mailto:ssiza@ssiza.sk
mailto:ekonomicke@ssiza.sk
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s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň 

postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací 

program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne 

jednoduché praktické práce vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na 

vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. Dokladom 

o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak 

schopný vykonávať. 

 

Súčasťami školy sú: 

 

 Školský internát, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina (zabezpečuje žiakom výchovno-

vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie, stravovanie), 

 

 Elokované pracovisko, Jarná ulica 2597/34, Žilina (vzťahuje sa na Strednú odbornú 

školu pre žiakov s telesným postihnutím ako organizačnú zložku SŠI. 

 

Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Žilina. 

 

Hlavné činnosti:  

 Výchova a vzdelávanie podľa Funkčnej klasifikácie k 01.09.2019:  

 

1. 09224 - Stredná odborná škola:  

 6451 H aranžér, 

 6452 H fotograf. 

                                

2. 09214 - Odborné učilište, praktická škola:  

 2985 G 00 cukrárska výroba, 

 3179 G 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba, 

 3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia, 

 6486 G 00 opatrovateľ. starostlivosť v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti, 

 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, predaj a sklad. tovaru, 

 6497 G 00 pedikúra – manikúra, 

 6492 E 00 praktická škola. 

 

3. 09604 - Školský internát:  

 poskytovanie ubytovania pre žiakov s kapacitou max. 23 miest. 

Vedľajšie činnosti: 

 predaj vlastných výrobkov, tovarov, 

 poskytovanie služieb, 

 výchova a mimoškolské vzdelávanie (záujmová činnosť – krúžky). 
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2  Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 

 Škola sa orientuje na realizáciu  environmentálnej výchovy v podmienkach 

školy so zameraním sa na ochranu zdravia človeka, správnych hygienických návykov, 

správnej filozofie stravovania, denného režimu, ochrany životného prostredia školy, okolia a 

pod. Uvedený cieľ realizujeme prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na dosiahnutie 

pozitívneho výsledku. Organizovali sme rôzne besedy, výtvarné súťaže,  nástenky a pod. 

 

V strednodobom a dlhodobom horizonte inovujeme učebné odbory v súlade s 

potrebami trhu práce. Zameranie učebných odborov, ktoré sú v súlade so ŠVP, určuje ich 

absolventom priamy vstup na trh práce. Našim cieľom je ich integrácia do intaktnej 

spoločnosti. V ďalšom období sa budeme snažiť zaradiť do siete škôl a školských zariadení 

učebné odbory v súlade s požiadavkami trhu práce a možnosťami žiakov so zníženou 

pracovnou schopnosťou. 

 

 Škola v minulom roku požiadala o zriadenie praktickej školy, nakoľko v meste 

Žilina sú dve špeciálne základné školy a žiaci vzdelávaní v B a C variante, po ich ukončení,  

nemajú ďalšiu možnosť vzdelávania a zostávajú doma alebo v DSS, čím strácajú nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. Zriadenie praktickej školy bolo úspešné a schválené dodatkom č. 3 

k zriaďovacej listine s účinnosťou od 01.09.2018. Naďalej plánujeme spolupracovať s 

partnermi školy, rodičmi žiakov na zlepšení, zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu 

a hlavne na začlenení našich žiakov so zdravotným znevýhodnením do produktívneho života 

spoločnosti.  
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3  Rozpočet a činnosti organizácie (náklady, výnosy), zhodnotenie  

 r. 2019 

 
V kalendárnom roku 2019 boli SŠI poskytnuté  zriaďovateľom OU ZA finančné 

prostriedky v celkovej výške 822 684 € na bežné výdavky (600). 

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho 

rozpočtu za kalendárny rok  (2019) 

   
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja  

  Finančná čiastka v €        Účel 

Bežné výdavky spolu: 822 684,00 €    

Normatívne: 792 932,00 €   

Rozpočet k 1.1.2019 666 163,00 €  Bežné výdavky 600 

  110 490,00 €  Úprava rozpočtu V_1 

  10 000,00 € Úprava rozpočtu /600/ 

  241,00 € Úprava rozpočtu /600/ V_8 

  6 038,00 € Bežné výdavky /600/ V_10a 

Nenormatívne: 29 752,00 €   

                 5 100,00 €   LK (kurz pohyb. aktivít) 

  1 766,00 €  Vzdelávacie poukazy  

                14 784,00 €   Asistent učiteľa 

                      7 392,00 €   Asistent učiteľa 

  -                   1 823,00 €   Vratka LK 

                      1 695,00 €   Odchodné 

                    838,00 €   Vzdelávacie poukazy 

Kapitálové výdavky: 

žiadne 
    

      

 

 Celkové pridelené FP počas roku 2019 obsahujú aj účelovo viazané FP (nenormatívne 

výdavky), ktoré boli prideľované škole:  

 

a) na 1 úväzok asistenta učiteľa vo výške 11088 € (na jeden úväzok 924,00 €/mesiac), 

celkovo bol príspevok na AU na celý kalendárny rok poskytnutý vo výške 22 176 

€.  

b) na vzdelávacie poukazy boli poskytnuté FP vo výške 2 604,00 €,  

c) lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 28 žiakov a príspevok bol čerpaný vo výške 

3277€, nevyčerpané finančné prostriedky boli viazané vo výške 1 823 €, 

d) do 1. odchodu do dôchodku odišla v priebehu roka 2019 jedna zamestnankyňa, 

ktorej bolo vyplatené odchodné. 
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Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov kapitoly (zdroj 111) počas roku 2019 je 

uvedený v tabuľke č. 1 a v grafe č.1. 

 

Tabuľka č. 1  Prehľad čerpania FP (zdroj 111) za obdobie od 1.1. - 31.12.2019 

 

Bežné 

výdavky 
Názov Čerpaná suma 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny 512 599 € 

620 Poistné a príspevky zamestnávateľa  do poisťovní 180 465 € 

630 Tovary, služby 119 282 € 

640 Transfery v rámci verejnej správy  10 338 € 

Celkom:   822 684 € 
   Pozn. Uvedené údaje v tabuľke č. 1 sú zaokrúhlené na celé euro 

 

Graf č. 1 Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov kapitoly podľa kategórie v % 

 

62%
22%

15% 1%

Prehľad čerpania FP  (zdroj 111) počas roka 2019 podľa 
kategórií

610

620

630

640

 
 

 

Bližšie uvádzame vybrané výdavky z kategórie 630 Tovary a služby, zdroj 111: 

 (632) energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby činili sumu 38 884 €,  

 (633) bezhotovostné nákupy na knihy, časopisy, noviny, učebnice, materiál na výuku, 

všeobecný materiál, prevádzkové stroje, telekomunikačnú techniku a interiérové 

vybavenie, pracovné odevy bolo vyčerpaných 21 805 € 

 (634) opravy, údržba vo výške 808 € 

 (635) údržba zariadení a prístrojov vo výške 321 € 

 (637) služby, stravovanie zamestnancov, poplatky a prídel do SF prestavoval 57 464 € 

 

Zdroj: Čerpanie rozpočtu – stav RIS k 31.12.2019 
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Stav príjmov a výdavkov na zdroji 46 (Iné zdroje vyššie neuvedené) počas roka 2019 bol 

nasledovný: 

Finančné prostriedky zo zdroja 46 boli vyčerpané vo výške 46 676 €. Na odmeny bolo 

použitých 11 158 €, na prevádzku školy bolo použitých 32 937 € a na prevádzku internátu     

2 581 €. Celkové príjmy na zdroji 46 boli vo výške 57 959 € (z toho príjmy z prenájmu 1 €, 

príjmy z prenájmu priestorov vo výške 500 €, poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb 49 501 €, iné 7 957 € (pozn. tvorené príjmami za poskyt. ubytovania žiakom na 

internáte, z dobropisov,...). (Zdroj: FIN-12) 

 

Náklady a výnosy, výsledok hospodárenia 

Výnosy z hlavnej činnosti SŠI boli 74 795 €.  Z toho: tržby za predaný  tovar v predajni        

36 045  €, tržby za vlastné výrobky 24 777 € a tržby za služby  13 973 €. Ostatné výnosy 

predstavovali sumu 6 858 €. Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 874 928 €. 

 

Celkové náklady SŠI za spotrebu energií boli vo výške 34 138 €. Spotreba materiálu bola vo 

výške 32 054 €.V položke je zahrnutý materiál na praktickú výučbu žiakov, pohonné hmoty, 

nákup pracovných odevov, nákup kancelárskych potrieb, kníh, odborných časopisov a 

učebných pomôcok, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby a ostatný materiál. Náklady  

na  predaný  tovar boli 29 964 €.   Náklady na služby boli 54 704 €,  z toho: náklady na 

opravy a údržbu boli vo výške 1 697 €,  náklady na cestovné 855 €, prezentáciu 37 € a ostatné 

služby boli 52 116 €. Osobné náklady vo výške 738 018 € 

Dane a poplatky boli 1 441 €, finančné náklady (bankové poplatky) boli 47 €. Ostatné náklady 

na prevádzkovú činnosť boli vo výške 2031 €. Zákonné rezervy neboli v roku 2019 vytvorené. 

Odpisy majetku za rok 2019  predstavujú čiastku 52 244 €. 

 

 Celkové výnosy za rok 2019: 956 581 €. 

 Celkové náklady  za rok 2019: 944 641 €. 

   

Výsledok hospodárenia v roku 2019 bol zisk vo výške 11940 €.  

 

Kapitálové finančné prostriedky našej škole v roku 2019 neboli pridelené. 

     
  (Zdroj: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 1-01) 
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4  Personálne otázky 
 

Činnosť SŠI je zabezpečovaný nasledujúcimi úsekmi: 

 

 úsek riaditeľa, 

 pedagogický úsek - zabezpečuje vzdelávanie po teoretickej a praktickej stránke pre 

všetkých žiakov SŠI, 

 úsek ekonomický – zabezpečuje ekonomické činnosti – štatistiky, rozpočet, 

komplexnú personalistiku a mzdy, evidenciu zmlúv, iné činnosti vyplývajúce z prac. 

náplne, základnú finančnú kontrolu, spracovanie účtovníctva a pod. 

 úsek hospodársky, technicko - prevádzkový – zabezpečuje v spolupráci s vyššie 

uvedenými úsekmi nákup materiálu, tovarov a služieb, prácu s hlavnou pokladnicou 

školy, spravovanie majetku SŠI, starostlivosť o registratúrne stredisko školy, ďalej 

zahŕňa všetky opravy, údržbu, autoprevádzku služob. motor. vozidla, školský bufet – 

nákup, zásobovanie, predaj a pod. 

 úsek BOZP, PO, CO – zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu 

a civilnú ochranu, dbá na dôsledné dodržiavanie revízií, periodických prehliadok, 

spolupracuje s vyššie uvedenými úsekmi školy, navrhuje riešenia na odstránenie 

nedostatkov v oblasti BOZP, opatrenia, zabezpečuje preškolenia a poučenia 

zamestnancov, 

 školský internát – chod internátu počas dňa je zabezpečený vychovávateľkami 

a v nočných hodinách pomocnými vychovávateľkami, vychovávatelia úzko 

spolupracujú so všetkými úsekmi.  

 
Tabuľka 4 Priemerný evidenčný počet zamestnancov  

 

Rok 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v kalendárnom roku 

prepočítaní vo fyzických osobách 

2018 39,1 41 

2019 38,3 40 
   Zdroj: program Softip 

 

Prehľad počtu zamestnancov v organizácii k 31.12.2019 

 

Počet zamestnancov vo fyzických osobách (bez MD,RD): 40 

Počet pedagogických zamestnancov vrátane riadiacich pedagogických zamestnancov: 32  

Počet nepedagogických zamestnancov: 8 

Počet žien: 31 

Počet mužov: 9 

Pracujúci na skrátený úväzok: 3 (z toho: 2 pedagogickí zamestnanci 14 % úväzok a 5 % úväzok a 1 

nepedagogický zamestnanec 12 % úväzok)  
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Počet asistentov učiteľa: 2 

Počet zamestnankýň na MD, RD: 2 

Počet riadiacich pracovníkov: 4 

Počet zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku v priebehu roka 2019: 1 

Priemerný vek v organizácií k 31.12.2019: 47,9  

 

Graf 1: Prehľad dosiahnutého vzdelania pedagogických zamestnancov k 31.12.2019 

 

 

 

Zamestnanci majú prevažne VŠ II. stupňa. Predpokladáme, že percento v kategórií VŠ II. 

stupňa bude naďalej rásť, nakoľko viacerí zamestnanci vzdelaní v I. stupni VŠ pokračujú 

v štúdiu VŠ II. stupňa. U zamestnancov  s dosiahnutým vzdelaním na úrovni USV (v 

organizácií sa jedná o majstrov odbornej výchovy) sa očakáva v najbližších 3-4 rokoch, že 

táto kategória zanikne z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a pravdepodobného odchodu 

do dôchodku. 
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Graf 2: Prehľad pedagogických zamestnancov podľa kategórie 

učitelia (vrátane 

riadiacich 
pedagogických 

z.)

30%

pedagogickí 

asistenti
6%

majstri

58%

vychovávateľky

6%

učitelia (vrátane riadiacich pedagogických z.) pedagogickí asistenti majstri vychovávateľky

 

Najväčšiu kategóriu pedagogických zamestnancov v organizácií zastupujú majstri odbornej 

výchovy (58 %), nakoľko učebné odbory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú sú zamerané na 

odborný výcvik a predovšetkým prax, aby mohli byť uplatniteľní po skončení štúdia na trhu 

práce. Druhou najzastúpenejšou kategóriou sú učitelia, ktorým pri vyučovacom procese 

pomáhajú pedagogickí asistenti. V súčasnosti má organizácia schválené dva  100 % úväzky. 

Vychovávateľky tvoria 6 %.  Pôsobia v školskom internáte a koordinujú činnosť žiakov 

v poobedňajších hodinách.  

 

Graf 3: Veková štruktúra zamestnancov v organizácií k 31.12.2019 

 

5%

22%

23%

10%

Veková štruktúra zamestnancov 

do 30 rokov 31 -40 rokov 41 -50 rokov 51 - 60 rokov nad 60 rokov

40 %

 
 

Najväčšie percento tvoria zamestnanci medzi 51 – 60 rokom. Iba 5 % zamestnancov pracuje 

v organizácií do 30 rokov. V prípade, že si organizácia zachová limit v počte zamestnancov (v 
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súčasnosti má stanovený limit 41 zamestnancov) a budú naďalej odchádzať do dôchodku 

priemerne dvaja zamestnanci ročne a novoprijatí zamestnanci sa budú nachádzať prevažne 

v dolnej vekovej hranici, t. j. do 40 rokov, očakáva sa, že bude klesať celkový priemerný vek 

naďalej. V roku 2016 bol  priemerný vek 50 rokov. V súčasnosti dosahuje priemerný vek cca 

48 rokov. 

 

Graf 4: Počet rokov v organizácií od nástupu zamestnanca 

 

 

 
 

Komentár: 

 

 najdlhšie pracujúci zamestnanec v organizácií  - 1 zamestnanec (prijatý od roku 1991), 

 prijatie najväčšieho počtu zamestnancov za sledované obdobie – rok 2018 – 9 

zamestnancov. 
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Prehľad skladby zamestnancov je uvedený v nasledujúcej organizačnej štruktúre k 31.12.2019: 
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 5 Ciele Spojenej školy internátnej 

Stále ciele, dlhodobé ciele: 

a) naďalej zlepšovať  podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v učebných odboroch schválených MŠVVaŠ SR , rešpektovať POP pre nasledujúce 

školské roky, 

b) získať finančné prostriedky  na  výmenu poškodenej podlahovej krytiny na školský 

internát, dielní na prízemí,  

c) získať finančné prostriedky na školský internát, kde je nutná modernizácia 

a skvalitnenie života žiakom ubytovaným v priestoroch internátu, 

d) venovať pozornosť rozvoju telesnej výchovy a rehabilitácie – spolupracovať so SZŠ 

Žilina, Mestskou krytou plavárňou, 

e) v súlade s trhom práce  a v spolupráci so SOPK, NÚP a profesijnými združeniami  

racionalizovať  uč. odbory, získavať žiakov,  propagovať  prácu školy, 

f) pokračovať v rozvíjaní spolupráce so školami v zahraničí, ktoré vzdelávajú 

postihnutých za účelom  získavania  nových  poznatkov, skúseností, výmeny žiakov,  

pedagógov, 

g) venovať  pozornosť  zmenám  v legislatíve, ktoré sa týkajú všetkých úsekov školy, 

h) zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

i) venovať  pozornosť  vypracovaniu   povinnej  pedagogickej  dokumentácie  žiaka, 

venovať pozornosť špecifikám pri hodnotení a klasifikácií žiaka s prihliadnutím na 

zdravotné znevýhodnenie,  

j) dodržiavať nariadenia o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

k) zabezpečiť pomocou projektov, sponzorov kvalitné vybavenie pre žiakov so špeciálno 

výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré by v značnej miere prispelo ku zníženiu 

prevádzkových nákladov, 

l) zorganizovať podľa finančných možností vzájomné návštevy zamestnancov škôl a ich 

žiakov medzi SŠI a družobnou školou (Gliwice - Poľsko alebo Altdorf – Nemecko), 

m) riešiť situáciu havarijného stavu strešných svetlíkov v budove školy so zriaďovateľom 

školy a zastaranosť vybavenia priestorov školského internátu a plánovať jeho celkovú  

modernizáciu, 

n) získať finančné prostriedky na učebné pomôcky a vybavenie formou vyhlásených 

grantov. 
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 Ciele na  rok 2020/21: 

a) zorganizovať školské akcie a úlohy na rok 2020 vyplývajúce z plánu práce školy na 

školský rok 2019/2020 (Dožinky, Lyžiarsky kurz, Stavanie mája, Beseda so 

spisovateľom, Deň otvorených dverí, Deň Zeme, KOŽAZ (Kurz ochrany života 

a zdravia), Deň detí, reprezentácia školy v súťažiach – športových, cukrárskych, 

matematických, a iných, prezentácia učebných odborov na základných školách,...), 

b) do konca roku 2020 pokračovať vo vyčleňovaní vlastných FP na zabezpečenie opráv 

alebo výmeny poškodených PVC krytín v častiach budovy školy z dôvodu BOZP, 

c) osloviť sponzorov v roku 2020 a získať vecné dary pre SŠI, ktoré by prispeli ku 

skvalitneniu výchovy a vzdelávania v SŠI, 

d) zabezpečovať priebežné odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolou BOZP 

a preventívnou protipožiarnou prehliadkou, najneskôr do 30.6.2020, 

e) zhodnotiť čerpanie finančných prostriedkov za rok 2020, 

f) zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov aktualizačné vzdelávanie vyplývajúce  

zo zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch, 

g) zrealizovať úpravy na elektroinštalácií v priestoroch dielní na prízemí, zmodernizovať 

šatne žiakom v prípade priaznivej finančnej situácie vrátane prieskumu trhu. 

  

Analýza splnených cieľov z roku 2019: 

 

 realizácia plánovaných školských akcií, prezentácia školy v ZŠ za účelom náboru 

žiakov na rok 2019 – cieľ pre rok 2019 splnený,  

 Deň otvorených dverí – zorganizovaný a cieľ pre rok 2019 splnený (pozn. úspešná 

prezentácia školy počas tohto dňa, zaznamenali sme najväčšiu účasť pozvaných škôl, 

hostí, rodičov za posledné 2 roky),  

 modernizácia a aktualizácia web stránky školy – cieľ splnený v roku 2019, odkaz: 

https://ssi.edupage.org/ ,  

 zhodnotenie čerpania FP za rok 2019– cieľ splnený (Súhrnná správa o hospodárení 

za rok 2019, Výročná správa 2019),  

 označenie priestorov z hľadiska BOZP (pásky, nálepky) – cieľ splnený – pozn. 

naďalej platí dodržiavanie kontroly z dôvodu poškodenia označení z dôvodu 

poveternostných vplyvov a namáhania označených priestorov umývaním a pod. 

 modernizácia školskej dokumentácie pomocou programu ascAgenda – cieľ splnený, 

https://ssi.edupage.org/
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 predložená žiadosť zriaďovateľovi o FP na modernizáciu školského internátu v roku 

2019 – cieľ nesplnený, zostáva v platnosti aj pre nasledujúci rok 2020 (plán: podanie 

novej žiadosti o FP + fotodokumentácia k aktuálnej situácií s prieskumom trhu na 

Architektonické riešenie internátu). 

 

Projekty a výzvy školy 

Na škole prebehla realizácia troch projektov v obdobiach od 2010 – 2015. Obdobie plnenia 

stanovených cieľov bolo náročné, vďaka projektom škola zabezpečila pre žiakov kvalitné 

učebné pomôcky, športové vybavenie, kvalitné vybavenie učební IKT, zároveň došlo 

k zatepleniu budovy (Obr.1,2), čo prispelo k zníženiu nákladov za tepelnú energiu.  

 

Obrázok č. 1 Budova školy pred zateplením  

 

Obrázok č. 2 Budova školy po zateplení  

  

Zhodnotenie úspešnosti školy v zapojených súťažiach a projektoch (výzvach) v roku 2019 

1. Celoslovenská súťaž zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6485 G 00 

Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

V apríli 2019 bola SŠI usporiadateľom celoslovenskej súťaže zručností a odborných 

vedomostí v učebnom odbore 6485 G 00 Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach 

sociálnej starostlivosti. Súťaže sa zúčastnilo celkom 10 škôl. Počet súťažiacich bol celkovo 
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20. Zúčastnené družstvá prezentovali praktické zručnosti a vedomosti nadobudnuté 

v učebnom odbore 6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo po sčítaní všetkých získaných 

bodov jednotlivých súťažných družstiev. Výsledky súťaže vyhlásila predsedníčka poroty.  

Ceny odovzdala riaditeľka  súťaže  Ing. Mária Valjašková  za  prvé až tretie miesto: poháre, 

medaily a hodnotné ceny. Upomienkové balíčky dostali družstvá, ktoré sa neumiestnili na 

popredných miestach. Záverečným poďakovaním formou kvetinového aranžmánu bola 

vyzdvihnutá práca zúčastnených pedagógov a poroty. Organizačný poriadok súťaže ako aj 

časový harmonogram bol dodržaný. Finančné prostriedky na celoslovenskú súťaž boli použité 

v súlade so Smernicou č. 23/2017 o súťažiach. 

 

 

 Výsledky súťaže: 

1. miesto  SŠI Žilina 

2. miesto  OUI Banská Bystrica 

3. miesto  OUI Lučenec  

 

Obr. č. 3 1. miesto 

 

2. Čítame inak – projekt bol podporený grantovou dotáciou mestom Žilina vo výške 350 €. 

Jeho realizácia prebehla v mesiacoch máj – november 2019.  Cieľom projektu bolo pripraviť 

jednoduchšie podmienky znevýhodneným žiakom, ktoré im umožnia vytvárať pozitívny 

vzťah k literatúre a zvýšiť u nich záujem o knihy. Súčasťou bolo aj vytvorenie podnecujúceho 

prostredia v škole, ktoré bude podporovať 

myšlienku, že čítanie je naozaj pre život obohacujúce 

a dôležité. Z finančných prostriedkov sa zakúpil 

notebook a škola si zabezpečila zakúpenie audiokníh, 

ktoré pedagóg prezentuje žiakom prostredníctvom 

IKT techniky na hodinách slovenského jazyka. Na 

vlastné náklady škola zrealizovala čitateľský kútik 

(Obr. č. 4 – Čitateľský kútik). Vytvorením príjemného 

prostredia prejavili žiaci zvýšený záujem si prečítať 

aj knihy v tlačenej podobe. Prínosom pre mesto Žilina bolo aj prezentovanie samotného 

projektu „Čítame inak“ v Krajskej knižnici v ZA. 
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                                                                    Obr. č. 5 Prezentácia projektu v Krajskej knižnici ZA                                        

Partnerom, bez ktorého by bola naša iniciatíva iba čiastočne zrealizovateľná je Slovenská 

knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Dlhodobo sa venuje problematike 

sprístupnenia literatúry pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených.  

Ročný prehľad aktivít, súťaží uskutočnených v roku 2019 

 

Aktivity školy počas roka 2019                                                    (Zdroj:ssi.edupage.org) 

  
 

 

       
Január 2019 

15.1.2019 Prednáška - Klimatická zmena - v rámci environmentálnej výchovy 

6.2.2019 Dni profesia v Bytči   

Február 

2019 

15.2.2019 Deň otvorených dverí   

18.-22.2.2019 Lyžiarsky výcvik Veľká Rača Oščadnica a Kurz pohybových aktivít 

27.2.2019 Výstava autorského šperku 

  

  

28.2.2019 Fašiangy na internáte     

Marec 2019 

1.3.2019 Karneval, pochovávanie basy, čitateľský maratón   

12.3.2019 Tvorba 2019 - súťaž neprofesionálnych výtvarníkov   

13.3.2019 Divadelné predstavenie "Mastný hrniec" 

 

  

13.3.2019 Školská súťaž Zenit - učebný odbor opatrovateľská starostlivosť 

22.3.2019 Svetový deň vody 

   

  

20.3 - 21.3.2019 Návšteva Krajskej knižnice 

28.3.2019 Celoštátna súťaž - odbor cukrárska výroba 

 

  

28.3. 2019 Deň učiteľov v Artfore   

Apríl 2019 

1.4.2019 Čiapkový deň v škole 

3.4.2019 Školská súťaž Zenit - učebný odbor fotograf 

 

  

4.4. 2019 Prednes poézie a prózy - celoslovenská súťaž 

 

  

10.4.2019 Celoslovenská súťaž - učebný odbor opatrovateľská starostlivosť 

11.-12.4.2019 MS špeciálnych olympiád v plávaní 

 

  

17.4. 2019 Výstava fotografického salóna STROM 

 

  

17.4.2019 Deň Zeme   

30.4.2019 Stavanie mája         
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Máj 2019 

1.5.,8.5.2019  - májové sviatky na internáte 

3.5.2019 Školská súťaž Zenit - učebný odbor aranžér 

 

  

3.5.2019 Exkurzia v pracovných dielňach DSS Synnómia 

 

  

4.5. 2019 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika 

 

  

7.5. 2019 MS špeciálnych olympiád v stolnom tenise 

 

  

20.5.2019 Tvorba žiakov v praktickej škole 

  

  

21.5.2019 Celoslovenská súťaž učebného odboru obchodná prevádzka 

23.5.2019 Matematická olympiáda 

  

  

23.5.2019 Exkurzia - Živnostenský úrad 

  

  

31.5.2019 Festival zdravia a pohybu 

  

  

31.5.2019 Váľanie mája - školská akcia 

  

  

31.5.2019 Parádny deň         

Jún 2019 
11.6.2019 Rozlúčka žiakov 3. ročníkov       

27.6.2019 Školský výlet         

September 

2019 

6.9.2019 Účelové cvičenie         

12.9.2019 Deň polície 

20.9.2019 - Výstava "Za oknami našich zariadení" 

 

  

27.9.2019 Noc výskumníkov         

Október 

2019 

1.10.2019 Súťaž "Zelený svet" - učebný odbor aranžér     

16.10.2019 Fotofórum Ružomberok 2019 

  

  

16.10.2019 Workshop šúpoľové bábiky I. 

  

  

16.10.2019 Prednáška M. R. Štefánik 

  

  

16.10.2019 Prednáška Význam lesov 

  

  

18.10.2019 Pravda o drogách (v rámci protidrogovej prevencie)   

22.10.2019 Workshop kyanotypie - učebné odbory fotograf a aranžér 

24.10.2019 Hviezdoslavov Kubín - školské kolo v prednese poézie a prózy 

28.10.2019 Kurz na ochranu života a zdravia   

28.10.2019 Prednáška "Zem finančných možností I." 

 

  

29.10.2019 Deň otvorených dverí     

November 

2019 

6.11.2019 Workshop šúpoľové bábiky II.       

14.11.2019 Olympiáda ľudských práv 

  

  

20.11.2019 Mesiac november - mesiac fotografie 

 

  

20.11.2019 Filmový festival  Ekotopfilm - envirofilm 

 

  

26.11.2019 Imatrikulácie prvákov v školskom internáte 

 

  

27.11.2019 Rozsvietenie vianočného stromčeka v školskom internáte 

27.11.2019 Červené stužky         

December 

2019 

4.-5.12.2019 Vianočný turnaj    

6.12.2019 Akcia Sv. Mikuláš 

   

  

9.12.2019 Prednáška "Zem finančných možností II." 

 

  

10.12.2019 Raut špeciálnych olympiád 

  

  

11.12.2019 Prednáška "Ochrana a monitoring šeliem v Malej Fatre   

12.12.2019 Vianočné trhy a imatrikulácia 

  

  

17.12.2019 Vianočná kapustnica v školskom internáte 

 

  

18.12.2019 Súťaž praktických škôl  

  

  

20.12.2019 Posedenie pod jedličkou       
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6  Hlavné skupiny užívateľov výstupov SŠI 

 
 žiaci základných, stredných škôl, 

 žiaci špeciálnych základných, špeciálnych stredných škôl, 

 Okresný úrad Žilina, 

 Štatistický úrad SR, 

 verejnosť, 

 Ministerstvá SR, 

 Výskumná agentúra, 

 úrady, inštitúcie, 

 iné. 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracovali: Ing. Mária Valjašková v spolupráci 
s úsekom pedagogickým a ekonomickým. 

 
V Žiline, 28.máj 2020 


