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1. Identifikačné údaje o škole,  organizačných zložkách a organizačných súčastiach 

 

Názov a adresa 

školy: 

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 

E-mail školy: szsibytca@szsibytca.sk   durajkova@szsibytca.sk 

cspp@szsibytca.sk 

Webové sídlo: www.szsibytca.sk 

Telefónny kontakt : 041/  553 32 15 (tel/fax)  

0911 55 33 21  riaditeľka 

0911 55 32 26  ekonómka 

041/  552 11 64 zástupkyňa RŠ 

041/  553 33 17 zástupkyňa materskej školy 

Organizačné zložky: Špeciálna materská škola 

Špeciálna základná škola 

Praktická škola 

Súčasti školy: Školský klub detí 

 Školský internát               041/ 553 33 17 

 Školská jedáleň                0911 18 01 64 

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

041/553 32 21,  0911 55 33 27 

Zriaďovateľ školy: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8566/3B, 010 01 Žilina 

 

 

Vedúci zamestnanci: 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Ďurajková 

Zástupkyňa riaditeľky školy: 

(pedagogické oddelenie Špeciálnej 

základnej školy a Praktickej školy) 

(Špeciálna materská škola) 

Mgr. Božena Bašová 

 

 

Mgr. Ľubomíra Kucková 

Vedúca vychovávateľka ŠKD a ŠI: 

(oddelenie vychovávateľov ŠKD, ŠI) 

Adriána Sakalová 

Hospodárka školy: 

(oddelenie ekonomicko-

hospodárskeho úseku školy) 

Mgr. Zdenka Jánošíková 

 

Vedúca úseku Centra ŠPP a 

prevádzky: 

Zuzana Frolová 

Vedúca školskej jedálne: 

(oddelenie školského stravovania) 

Bc. Eva Sedliačková 
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2. Údaje o počtoch žiakov školy,  Školského klubu detí a školského internátu, údaje 

o počtoch detí Špeciálnej materskej školy  

 

V školskom roku 2018/2019 mala Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

nasledovné počty žiakov a detí v jednotlivých organizačných zložkách a organizačných 

súčastiach: Špeciálna základná škola 11 tried, Praktická škola  

2 triedy, Školský klub detí 3 oddelenia, školský  internát 2 oddelenia a Špeciálna materská 

škola 2  triedy. 
 

 

 
   Poznámka:  Ku zmenám  v počtoch žiakov v špeciálnej základnej  škole  došlo v priebehu školského roka 

oproti počiatočnému stavu k 15. septembru 2018 z dôvodu preradenia 5 žiakov z Detského domova v Bytči 

do Detského domova  Kelčov, prerušeniu štúdia 2 žiakov Praktickej školy zo zdravotných dôvodov na jeden 

rok a k prijatiu 2 žiakov do školy od druhého polroka po vyšetrení v  CPPPaP a CŠPP na základe žiadosti 

zákonného zástupcu o prijatie  žiaka do našej školy. 

    

   ŠKD navštevovali žiaci denne po skončení vyučovania podľa zápisu rodičov nasledovne: 

 

Počas školského roku došlo v školskom klube detí k  zmenám, traja žiaci boli  prijatí do ŠKD k 01.10.2018, 

jeden žiak bol prijatý k 01.02.2019. Celkové zmeny k 30.06.2019 oproti stavom  k 15.09.2018 v počtoch 

detí navštevujúcich školský klub detí boli +4. 

 

      ŠI navštevovali žiaci s týždenným pobytom nasledovne: 

 

 

 

 

 

 
      Počas školského roku došlo k zmenám v počte ubytovaných celkovo o -3 deti (jedno dieťa bolo z pobytu     

      vylúčené, dve deti boli umiestnené do Detského domova na základe Rozhodnutia súdu).   
 

Trieda Ročník (variant) Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 31.08.2019 

Triedny učiteľ 

I. ŠZŠ prípravný A 8 8 Mgr. Kováčiková Eva 

II. ŠZŠ prípravný B 7 7 Mgr. Cigániková Linda 

III. ŠZŠ 1.C+ autisti 5 5 Mgr. Randová Milada 

IV. ŠZŠ 1.A + 2.A 8 8 Mgr. Valíčková Katarína 

V. ŠZŠ  3.A + 5.A  10 10 Mgr. Počarovská Zdena 

VI. ŠZŠ 4.A   8 7 Mgr. Novotná Jozefína 

VII. ŠZŠ 6. A + 7.A 12 11 RNDr. Galovič Miroslav 

VIII. ŠZŠ 8. A + 9.A 9 9 Mgr. Kačincová Jana 

IX. ŠZŠ B1 7 7 Mgr. Holáčiková Mária 

X. ŠZŠ B2 5 4 Mgr. Kuceljová Valéria 

XI. ŠZŠ C1 (spojená  

s PŠ 3. B) 

3 

6 

3 

6 

Mgr. Zlochová Jana 

XII. ŠZŠ C2 5 5 Mgr. Tóthová Magdaléna) 

XIII. PŠ 2. /1. + 2. roč.) 6 5 Mgr. Korduljaková Alena 

XIII. PŠ 3.  6 5 Mgr. Kalmanová Viera 

 Spolu: 105 100  

Oddelenie 

 

Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

Vychovávateľ/ka 

1.ŠKD 8 12 Sakalová Adriana 

2.ŠKD 8 9 Vyšná Daniela, Mgr. 

3.ŠKD 8 8 Kurinský Miroslav 

Spolu: 24 29  

Oddelenie Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

Vychovávateľka 

1. ŠI 9 8 Bc. Chabadová Mária 

2. ŠI 8 6 Chvíľová Mária 

Spolu: 17 14  



 

 

ŠMŠ navštevovali deti v dvoch triedach nasledovne: 

 

 
      Počas školského roku neboli v materskej školy zmeny v počtoch detí. 
 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a koncoročnej klasifikácie žiakov 

       

      Žiaci Špeciálnej základnej školy boli hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – 

primárne vzdelávanie  (ev. č.: 2015-7248/8803:2-10F0), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR 

v platnosti od 01.09.2015. Všetci žiaci okrem žiakov vzdelávaných podľa individuálnych 

vzdelávacích plánov (ďalej len „IVP“) vo všetkých predmetoch boli hodnotení 

klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

piatimi stupňami. Žiaci vzdelávaní podľa IVP vo všetkých predmetoch boli hodnotení 

slovným hodnotením, ktorého výsledky v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa 

vyjadrujú slovne štyrmi stupňami. 

 Žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím boli hodnotení podľa 

Metodického pokynu č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 – primárne 

vzdelávanie (ev. číslo 2011-5237/11858:1-914), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou 

od 01. júna 2011. 

 Žiaci Praktickej školy boli hodnotení podľa Metodického pokynu č. 18/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl (č. 2015-

7248/8801:1-10F0) v platnosti od 01.09.2015. Všetci žiaci okrem žiakov vzdelávaných 

podľa individuálnych vzdelávacích plánov (ďalej len „IVP“) vo všetkých predmetoch boli 

hodnotení klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch piatimi stupňami. Žiaci vzdelávaní podľa IVP vo všetkých predmetoch boli 

hodnotení slovným hodnotením, ktorého výsledky v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami. 

 

      Počet žiakov Špeciálnej základnej školy, ktorí opakujú ročník: 2 

      Počet prospievajúcich žiakov Špeciálnej základnej školy:  83 

      Počet prospievajúcich žiakov Praktickej školy:  15 

      Počet neprospievajúcich žiakov Praktickej školy:  1 

 

      Hodnotenie správania žiakov vychádzalo z uplatňovania vyššie uvedených metodických 

pokynov a školského poriadku pre žiakov. 

Hodnotenie správania 

Pochvala od riaditeľky školy  bola udelená 39 žiakom školy nasledovne: 

 
      Organizačná zložka Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča: 

1. Marek Gaňa (prípravný ročník) za výborný prospech a vzorné správanie 

2. Ján Hranica (prípravný ročník) za výborný prospech a vzorné správanie 

3. Sára Dudíková (prípravný ročník) za reprezentáciu školy v tanečných súťažiach 

Trieda Počet detí 

k 15.09.2018 

Počet detí 

k 08.07.2019 

Triedna učiteľka/učiteľka 

1. ml. deti 10 10 Mgr. Kucková Ľubomíra, Bc. Kadorová Beáta 

2. st. deti 10 10 Balážová Jarmila/ Mgr. Rakovanová Marta 

Spolu: 20 20  



 

 

4. Magdaléna Kubicová  (prípravný ročník) za reprezentáciu školy v tanečných súťažiach 

5. Lukáš Bukovan (1. ročník) za reprezentáciu školy 

6. Peter Gaňa (1. ročník) za reprezentáciu školy 

7. Vanesa Chvalníková (1. ročník) za reprezentáciu školy 

8. Jakub Pozlátka ( 1.  ročník) za reprezentáciu školy 

9. Sidónia Rácová (1. ročník) za reprezentáciu školy 

10. Lívia Michálková (2. ročník) za reprezentáciu školy 

11. Ivan Stolár (3. ročník) za výborný prospech a reprezentáciu školy 

12. Marko Kresáň (3. ročník) za reprezentáciu školy v recitačných súťažiach 

13. Vanesa Martinková (3. ročník) za výborný prospech a reprezentáciu školy 

14. Branislav Štruml (3. ročník) za výborný prospech a reprezentáciu školy 

15. Alexandra Paigertová (4. ročník) za reprezentáciu školy 

16. Ivana Stolárová (4. ročník) za výborný prospech a vzorné správanie a reprezentáciu školy 

17. Jean Baláž (5. ročník) za reprezentáciu školy 

18. Mária Jašíková (5. ročník) za reprezentáciu školy 

19. Lea Sopóciová (6. ročník) za reprezentáciu školy  

20. Juraj Ďuraj (6. ročník) za reprezentáciu školy v športových súťažiach 

21. Mário Rástočný (6. ročník) za reprezentáciu školy v športových súťažiach 

22. Izabela Balážová (6. ročník) za reprezentácia školy v speváckych súťažiach 

23. Marián Bondora (7. ročník) za výborný prospech a vzornú dochádzku 

24. Erik Ďurkech (7 ročník) za reprezentáciu školy  vo výtvarných súťažiach 

25. Patrik Čerňan (7. ročník) za reprezentáciu školy v recitačných súťažiach 

26. Miroslav Škoruba (7. ročník) za reprezentáciu školy  vo výtvarných súťažiach 

27. Adrián Zajac (7 ročník) za reprezentáciu školy  vo výtvarných súťažiach 

28. Silvia Majerová (7. ročník) za reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach a výborný 

prospech  

29. Pamela Štrkáčová (8. ročník) za reprezentáciu školy 

30. Veronika Hýčková (9. ročník) za reprezentáciu školy  

31. Ján Jašík (9. ročník)  za reprezentáciu školy 

32. Dominika Babčanová (1. ročník B var) za výborný prospech 

33. Janka Fuljerová (5. ročník B var.) za výborný prospech 

34. Nikola Kulíšková (7. ročník B var.) za reprezentáciu školy  

35. Mária Frolová (8. ročník B var.) za výborný prospech 

 

      Organizačná zložka Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča: 

1. Milan Klunda (2. ročník) za reprezentáciu školy v športových súťažiach 

2. Peter Bohuš (3. ročník) za vzorné správanie a výborný prospech 

3. Dominik Matúšek (3. ročník) za výborný prospech 

4. Natália Labajová (3. ročník) za výborný prospech 

 

 

      Dochádzka žiakov do školy 

      Za školský rok 2018/19 vymeškali spolu žiaci Spojenej školy (ŠZŠ + PŠ) o  2 000 

ospravedlnených vyučovacích hodín viac v porovnaní so školským rokom 2017/2018. 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom evidujeme pokles neospravedlnených 

vyučovacích hodín v počte o 6.   Žiaci školy vymeškali za celý školský rok 14 

neospravedlnených vyučovacích hodín. 

      



 

 

Šk. rok 

2017/2018 

2018/2019 

Počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

Počet 

ospravedlnených 

hodín 

Priemer 

na  žiaka 

Počet 

neospravedlnených 

hodín 

Priemer na  

žiaka 

I.polrok   17/18 

               18/19 

3 706 

4 481 

3 705 

4 470 

39,84 

42,676 

1 

11 

0,01 

0,10 

II.polrok 17/18 

             18/19 

4 317 

5 553 

4 298 

5 550 

46,72 

55,53 

19 

3 

0,21 

0,03 

               17/18 

Spolu      18/19 

8 023 

10 034 

8 003 

10 020 

86,99 

49,103 

20 

14 

0,22 

0,065 

 

  Z celkového hodnotenia dochádzky žiakov do školy možno konštatovať, že najviac    

  vyučovacích hodín vymeškali žiaci  4. ročníka ŠZŠ a žiaci 3. A ročníka  

  Praktickej školy. 

  

 

      4. Údaje o počte zamestnancov školy a údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 

vzdelania pedagogických zamestnancov  

 

Pedagogickí zamestnanci - ŠZŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

odborne neodborne Poznámka 

Mgr. Ďurajková Anna 1 1 0 Riaditeľka s požadovanou kvalifikáciou, II. at. 

Mgr. Bašová Božena 6 6 0 ZRŠ s požadovanou kvalifikáciou., I. atest., VP 

Mgr. Holáčiková Mária  24 0 24 Tr. uč.  s VŠ vzdelaním bez kvalifikačného 

predpokladu (dopĺňa ) 

Mgr. Hrtánková Sečňová        

          Katarína 

Od 04.03.2019 Mgr. 

Jozefína Novotná 

25 

 

25 

25 

 

0 

0 

 

25 

Tr. uč.  s požadovanou kvalifikáciou 

 

-Zástup počas MD, bez požadovanej 

kvalifikácie ŠP, triedna učiteľka 

Mgr. Tóthová Magdaléna 20 0 23 Zástup počas MD, bez požadovanej kvalifikácie 

ŠP, triedna učiteľka 

Mgr. Cigániková  Linda 20 20 0 Tr. učiteľka s požadovanou kvalifikáciou 

Mgr  Korduljaková Alena 7 7 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Kováčiková Eva 20 20 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

Mgr. Kuceljová Valéria 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

Miroslav Kurinský (vych) 6 6 0 Bez triednictva, s požadovanou kvalifikáciou 

vychovávateľ, bez atestácie 

Mgr. Moravíková  Júlia 

od 11.02.2019 RNDr. 

Miroslav Galovič 

25 

 

25 

25 

 

0 

0 

 

25 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

-Zástup počas MD, bez požadovanej 

kvalifikácie Š. triedny  učiteľ 

Mgr. Počarovská Zdena 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Randová Milada 20 20 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Kalmanová Viera 2 0 2 Tr. uč.  bez kvalifikačného predpokladu ŠP 

Mgr. Katarína Valíčková 22 22 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou 

Ing.  Šulajová Emília 

Od 01.04.2019 Mgr. Jana 

Kačincová 

18 

18 

18 

18 

0 

0 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Zlochová Jana 8 0 8 Tr. uč. bez požadovanej kvalifikácie 

Mgr. Hrabovská Katarína  

 

4 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

Vyučujúci NBV s požadovanou kvalifikáciou 

 

 

 

 



 

 

Pedagogickí zamestnanci - PŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

odborne neodborne Poznámka 

Mgr. Ďurajková Anna 4 4 0 Riaditeľka s požadovanou kvalifikáciou, II. at. 

Mgr. Bašová Božena 2 2 0 ZRŠ s požadovanou kvalifikáciou., I. atest., VP 

Mgr. Korduljaková Alena 15 15 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Kurinský Miroslav 1 1 0 Bez triednictva, s požadovanou kvalifikáciou 

vychovávateľ, bez atestácie 

Mgr. Kalmanová Viera 21 0 21 Tr. uč. bez kvalifikačného predpokladu ŠP 

Mgr. Zlochová Jana 12 0 12 Tr. uč. bez požadovanej kvalifikácie  

Ing.  Šulajová Emília 

Od 01.04.2019 Mgr. Jana 

Kačincová 

5 

5 

5 

5 

0 

0 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Kováčiková Eva 2 2 0 S požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

 

 
Pedagogickí asistenti  

Frniaková Alžbeta S požadovanou kvalifikáciou 

Belúchová Michaela  S požadovanou  kvalifikáciou  

Mgr. Játiová Monika S požadovanou  kvalifikáciou 

Mgr. Hujová Pavlína S požadovanou  kvalifikáciou 

Bc. Játiová Marta S požadovanou kvalifikáciou  

Mgr. Fanová Mária S požadovanou kvalifikáciou 

PaedDr. Pavelčíková Darina S požadovanou kvalifikáciou 

Ing. Bodlalová Miroslava S požadovanou kvalifikáciou 

Hrobáriková Zuzana S požadovanou kvalifikáciou 

Mgr. Vyšná Daniela S požadovanou kvalifikáciou 

PaedDr. Katarína Macková 

08.01.2019 – 12.05.2019 

S požadovanou kvalifikáciou 

 

Pedagogickí zamestnanci - ŠMŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

Poznámka 

Balážová Jarmila 28 Triedna učiteľka  s požadovanou kvalifikáciou, I.  atestácia 

Mgr. Kucková Ľubomíra 20 Zástupkyňa RŠ,  s požadovanou kvalifikáciou, I.  atestácia 

Mgr. Rakovanová Marta 28 Učiteľka s požadovanou kvalifikáciou,  bez atestácie 

Bc. Kadorová Beáta 28 Učiteľka s požadovanou kvalifikáciou,  bez atestácie 

 

    Pedagogickí zamestnanci – ŠKD, ŠI 
Vychovávateľ/ka Počet 

hodín 

Počet 

hodín 

v ŠKD/ŠI 

Počet 

hodín vo 

vyuč. 

procese 

Poznámka 

Kurinský Miroslav 27 21 6 S požadovanou kvalifikáciou (6 hodín doplnený 

úväzok vyučovaním TEV), bez atest.  

Bc. Chabadová Mária 27 27 0 S požadovanou kvalifikáciou, bez atestácie 

Sakalová Adriána  24 24 0 S požadovanou kvalifikáciou, s I. atestáciou  

Chvíľová Mária 27 27 0 S požadovanou kvalifikáciou,  bez atestácie 

Mgr. Vyšná Daniela 13,5 13,5 0 S požadovanou kvalifikáciou,  bez atestácie 

    Nepedagogickí zamestnanci 
Oddelenie školského stravovania   

kuchárky 3 S požadovanou kvalifikáciou 

vedúca školskej jedálne 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Oddelenie prevádzky školy   

Ekonómka, účtovníčka 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Mzdárka  0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

administratívna pracovníčka 0,8 S požadovanou kvalifikáciou 

domovníčky 3 S požadovanou kvalifikáciou 

Údržbár, kurič 1 S požadovanou kvalifikáciou 



 

 

Oddelenie vychovávateľov ŠI   

Pomocné vychovávateľky v ŠI 2 S požadovanou kvalifikáciou 

 

    Odborní zamestnanci v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva 
Špec. pedagóg pre deti s poruchami 

komunikácie 

1 S požadovanou kvalifikáciou 

Fyzioterapeut 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Psychopéd – rané poradenstvo, školský vek 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Psychológ 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Somatopéd, tyflopéd 0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

Špeciálny pedagóg pre deti s poruchami sluchu 0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

Administratívna pracovníčka 0,6 S požadovanou kvalifikáciou 

 
Zaradenie zamestnancov Počet 

zamestnancov 

(PP) 

Počet zamestnancov 

(FO) 

Pedagogickí celkom  30,5 34 

z toho    učitelia (ŠZŠ+PŠ)  + 7,0 AU 22 15 

              Vychovávatelia (ŠKD + ŠI) 4,5 5 

              učitelia ŠMŠ 4 4 

Nepedagogickí celkom 11,9 14 

z toho     školská jedáleň 3 3 

               prevádzkoví zamestnanci 4 4 

               pomocné vychovávateľky 2 2 

               THP 2,9 5 

CŠPP celkom: 

z toho Odborní zamestnanci  CŠPP 

administratíva 

4,8 

4,2 

0,6 

7 

6 

1 

Spolu: 47,2 56 

 

       

     5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov školy 

Počas celého školského roka sa zúčastňovali pedagogickí a odborní zamestnanci  

cyklických, odborných vzdelávaní a kontinuálneho vzdelávania, ktoré  organizovali  MPC, 

VÚDPaP, ŠPÚ  a ďalšie vzdelávacie organizácie: 
 

Druh vzdelávania 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Účastník 

1. 

Funkčné inovačné MPC Žilina Získavanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon 

riadiacich činností pri riadení 

školy 

Mgr. Anna Ďurajková 

2. Funkčné MPC Trenčín Funkčné vzdelávanie pre 

vedúcich vychovávateľov 

Adriána Sakalová 

3. 

Adaptačné SŠI Bytča Získavanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon 

činností samostatného odborného 

zamestnanca.. 

Mgr. Paulína Hujová 

 

4. 

Adaptačné SŠI Bytča Získavanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon 

činností samostatného odborného 

zamestnanca. 

Mgr. Mária Fanová 

5. 

Adaptačné SŠI Bytča Získavanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon 

činností samostatného odborného 

zamestnanca. 

Zuzana Hrobáriková 

6. 
Multidisciplinárne 

vzdelávanie 

ÚPSVaR Žilina Podpora ochrany detí pred násilím 

Identifikácia syndrómu CAN 

Identifikácia domáceho násila 

Mgr. Alena Korduljaková 

6. Prípravné atestačné MPC Trenčín Prípravné atestačné pre vykonanie Mgr. Jana Kačincová 



 

 

II. atestácie 

7. 
Funkčné MPC Žilina Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického zamestnanca a 

vedúceho odborného zamestnanca 

Mgr. Ľubomíra Kucková 

8. Prípravné atestačné KU 

Ružomberok 

Prípravné atestačné na vykonanie 

I. atestácie 

Mgr. Marta Rakovanová 

9. Prípravné atestačné MPC Trenčín Prípravné atestačné na vykonanie 

II. atestácie 
Mgr. Ľubomíra Kucková 

10

. 

Aktualizačné 

 

MPC Trenčín Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 

Matematika a práca s 

informáciami 

Mgr. Marta Rakovanová 

 

11

. 

Odborný seminár Dialóg 

Bratislava 

Tréning fonematického 

uvedomovania podľa D. B. 

Eľkonina 

Mgr. Marta Rakovanová 

Mgr. Ľubomíra Kucková 

 

12

.  

Aktualizačné 

 

MPC Trenčín Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako prípravy na 

konvenčné čítanie s porozumením 

u detí predškolského veku 

a žiakov I. ročníka ZŠ 

Mgr. M. Rakovanová 

Mgr. Ľ.Kucková 

Bc. B. Kadorová 
 

13

. 

Aktualizačné 

 

Inštitút 

osobnostného 

rozvoja 

Piešťany 

Krízová intervencia na školách 

pre psychológov, školských 

psychológov a sociálnych 

pedagógov 

Mgr. Veronika Blažeková 

14

. 

Aktualizačné  Coachingplus 

Bratislava 

Aplikovanie motivačných 

rozhovorov v praxi odborných 

zamestnancov 

Mgr. Veronika Blažeková 

15

.  

Aktualizačné  Pointre o.z.  

Bratislava 

Využitie preventívneho programu 

Aby sme si rozumeli v selektívnej 

prevencii v materskej škole 

Mgr. Veronika Blažeková 

16

.  

Odborný seminár Inštitút 

vzdelávania a 

psychológie o.z.  

Žilina 

Práca s deťmi s poruchami 

správania 

Mgr. Veronika Blažeková 

17

. 

Aktualizačné  Občianske 

združenie Artea 

Bratislava 

Možnosti účinnej intervencie u 

detí s agresívnymi prejavmi 

správania 

Mgr. Veronika Blažeková 

18

. 

Multidisciplinárne 

vzdelávanie 

ÚPSVaR Žilina Šikanovanie a rovesnícke násilie Mgr. Veronika Blažeková 

19

. 

Odborný workshop Inštitút rodinnej 

terapie a terapie 

vzťahovej väzby 

o.z. Žilina 

Familienbrett – rodinná doska Mgr. Veronika Blažeková 

20

. 

Odborný kurz Hogrefe – 

Testcentrum 

Praha 

Školící a výcvikový kurz SON-R 

21/2 – 7 

Mgr. Veronika Blažeková 

21

. 

Aktualizačné  MPC Bratislava Prípravné atestačné vzdelávanie 

na vykonanie prvej atestácie pre 

odborných zamestnancov 

Mgr. Veronika Blažeková 

22

. 

Odborná 

konferencia 

CŠPP Jamník Deň logopédie Mgr. Gabriela Hozáková 

23

. 

Seminár CVI Žilina Možnosti stimulácie 

oromotorického systému 

Mgr. Gabriela Hozáková 

24

.  

Kurz  Súkromná 

klinika Logo 

s.r.o., Brno 

Testy v klinické logopédií Mgr. Gabriela Hozáková 



 

 

25

. 

Odborný seminár Štátny 

pedagogický 

ústav Bratislava 

Aplikácia VP vo výchovno-

vzdelávacom procese 

Mgr. Martina Kurejová 

Melocíková 

26

. 

Odborný seminár ZŠ Mieru Bytča Úvod do Hejného metódy Mgr. Martina Kurejová 

Melocíková 

27

. 

Odborná 

konferencia 

CŠPP Jamník Deň logopédie Mgr. Martina Kurejová 

Melocíková 

28

. 

Multidisciplinárne 

vzdelávanie 

ÚPSVaR Žilina Šikanovanie a rovesnícke násilie Mgr. Martina Kurejová 

Melocíková 

29

. 

Odborný seminár Dialóg 

Bratislava 

Tréning fonematického 

uvedomovania podľa Eľkonina 

Mgr. Martina Kurejová 

Melocíková 

30

. 

Odborný seminár Balance Žilina  Vývinová nezrelosť u detí 

predškolského a mladšieho 

školského veku 

Mgr. Martina Kurejová 

Melocíková 

31

. 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Inšpirácia  

Stará 

Kremnička 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na 

konvenčné čítanie s porozumení  

Mgr. Ľubomíra Kucková 

32

. 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Inšpirácia  

Stará 

Kremnička 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na 

konvenčné čítanie s porozumení  

Mgr. Marta Rakovanová 

33

. 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Inšpirácia  

Stará 

Kremnička 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na 

konvenčné čítanie s porozumení  

Bc. Beáta Kadorová 

34

. 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Inšpirácia 

Stará 

Kremnička 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na 

konvenčné čítanie s porozumení  

Mgr. Katarína Valíčková 

35

. 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Inšpirácia  

Stará 

Kremnička 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na 

konvenčné čítanie s porozumení  

Mgr. Jana Kačincová 

36

. 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Inšpirácia  

Stará 

Kremnička 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na 

konvenčné čítanie s porozumení  

Mgr. Anna Ďurajková 

Odborní zamestnanci CŠPP usporiadali ďalšie vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov našej 

školy, učiteľov bežných základných škôl a pre rodičov detí. Napr.: 

Spolupráca s detským kompetenčným KIDO centrom 

- Denný letný tábor pre klientov CŠPP – odborní zamestnanci CŠPP 

- Pravidelná realizácia skupinových aktivít pre deti ŠMŠ zamerané na rozvoj kognitívnych, 

rečových a motorických schopností, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a 

vizuomotoriky  - psychológ, psychopéd, logopéd, fyzioterapeut. 

 

 

6. Údaje o aktivitách, súťažiach a prezentácia školy na verejnosti 

       Zrealizované  podujatia v Špeciálnej materskej škole  

Šarkaniáda – tvorivé dielne                                                                                                                                        

Plody jesene – tvorivé dielne     

Čaro jabĺčka – tvorivé dielne  

Stretnutie s Mikulášom 

Vôňa perníka -  tvorivé dielne v kuchynke 



 

 

Vianočná besiedka 

Výroba vtáčej búdky, kŕmidla – tvorivé dielne 

Karneval 

Počúvanie rozprávky pri bylinkovom čaji   

Návšteva Mestskej knižnice v Bytči  

Vynášanie Moreny 

Maľované vajíčko – tvorivé dielne 

Vyrástlo nám semienko – pestovateľské práce na pozemku 

Staviame my máje  

MDD – zábavné dopoludnie s hasičmi a kynológmi 

Návšteva prípravného ročníka SŠI 

     Zrealizované  podujatia v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole 

Názov súťaže, aktivity/ organizátor miesto konania Žiaci  /  ročník 

Jesenné účelové cvičenie Ihrisko Malá Bytča 3.- 9. roč. A var. 7. - 10. roč. B 

variantu + PŠ  

Imrich Thurzo/ Považské múzeum 

v Žiline. 

Odborná historická prednáška, 

ktorú viedla PhDr. Jana 

Kurucárová, riaditeľka štátneho 

archívu v Žiline.  

Sobášny palác v Bytči žiaci 8.- 9. ročníka A variantu,  

PŠ 2, PŠ 3 

Historické výročia roku 2018/ 

Považské múzeum v Žiline 

Prehliadka výstavy 

Sobášny palác v Bytči žiaci 6., 7., 8., 9. roč. A variantu,          

PŠ 2, PŠ 3 

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov 

a výrobkov 

z výpestkov 

DK Bytča Výpestky a výrobky zo školského 

pozemku, práce žiakov  

prípravného - 10. roč. 

Pracovné stretnutie / CŠPP Bytča SŠI Bytča psychologička CŠPP a vyučujúci 

žiakov 8. + 9. ročníka A variantu 

Zážitkové učenie v prírode/ čistenie 

lúky od náletových drevín a zber 

jesenných plodov  a prírodnín 

CHKO Súľov Žiaci 4. + 5. ročníka 

EKO hry/ súťažno-zábavné 

podujatie 

Areál a priestory 

SŠI Bytča 

Žiaci ŠKD a ŠI 

Jánošík/ Považské múzeum 

v Žiline. 

Odborná prednáška pri príležitosti 

330. výročia jeho narodenia 

Sobášny palác v Bytči 3.- 9. roč. A var. 7. - 10. roč. B 

variantu + PŠ 

Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice/Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti 

SŠI Bytča Žiaci ŠKD a ŠI 

Skupinová aktivita zameraná na 

vzťahy a klímu v triede/CŠPP 

Bytča 

SŠI Bytča Žiaci 8. + 9. ročníka A variantu 

Hovorme o jedle, VI. ročník 

súťažno-vzdelávacej aktivity 

HOVORME O JEDLE, Slovenská 

poľnohospodárska a potravinárska  

komora , centrum rozvoja znalosti 

o potravinách n.o. 

Súťažno-vzdelávacie 

aktivity 

Žiaci SŠI Bytča, org. zložky ŠZŠ 

a PŠ 



 

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice /téma : „Skutočné knižnice 

- skutočné vzdelávanie: 100 rokov 

od vzniku Česko-Slovenska.“/ 

Slovenská pedagogická knižnica 

SŠI Bytča Žiaci ŠZŠ a PŠ 

Prezentácia učebných odborov  

Odb. učilišťa  SŠI, Murgašova  580, 

Kysucké Nové Mesto 

SŠI Bytča Žiaci 8. + 9. ročníka A variantu, 

10. ročník B variant 

Deň otvorených dverí/ SŠI, 

Fatranská 3321/22, Žilina 

SŠI, Fatranská 3321/22,  

Žilina 

8.roč. + 9. roč. A var.+ 3.A PŠ 

Odovzdávanie ocenenia Dolný Kubín Pamela Štrkáčová 

Svetlušky- oblastná súťaž tvorivosti 

žiakov ŠZŠ/ 

PX centrum, POS Pov. Bystrica, 

SŠI v Pov. Bystrici 

Kino Mier v Považskej 

Bystrici 

Sára Dudíková 

Vratko Čonka, 

Branislav Štruml., 

Ivana Stolárová, Alexandra 

Paigertová,  

Jean Baláž, 

Lea Sopóciová, 

Patrik Čerňan, 

Pamela Štrkáčová 

Beseda so spisovateľkou Mgr. 

Danou Strečanskou, autorkou 

historických románov z regiónu 

Bytče, najmä obce Súľov. 

SŠI Bytča Žiaci ŠZŠ a PŠ 

Deň otvorených dverí/ SŠI, 

Murgašova  580, Kysuc. N. Mesto 

SŠI, Murgašova  580, 

Kysucké Nové Mesto 

8.roč. + 9. roč. A var.+ 3.A PŠ 

V krajine drotárie/ Považské 

osvetové stredisko Pov. Bystrica 

Videl som všetky kostoly 

Slovenska/ Vlastivedné múzeum 

Pov. Bystrica 

Výstavy spojené s prezentáciami. 

Pov. Bystrica 6.+7. ročník A var. + PŠ 2 

Tvorivé dielne pre žiakov 

praktických škôl/ SŠ Púchov 

Púchov PŠ 2 + PŠ 3 

Škola malého stopára/Považské 

múzeum v Žiline. 

Odborná prednáška zoológa RNDr. 

Ladislava Hlôžku, PhD. + tvorivé 

dielne: odlievanie stôp 

Sobášny palác v Bytči 3.-10. roč. A + B var.  

Poľovnícke dobrodružstvá/ 

Považské múzeum v Žiline. 

Odborná prednáška preparátora 

a poľovníka Fedora Sedilka + 

výstava 

Sobášny palác v Bytči 3.-10. roč. A + B var. + PŠ 

Pyšná princezná - divadlo Portál  

z Prešova 

SŠI Bytča Žiaci všetkých org.zl. SŠI Bytča 

Dielne zručnosti/ 

ŠŠ, J.M.Hurbana, Žilina 

Žilina Sidónia Rácová, 

Zuzana Martinecká 

Vianočné trhy, prezentácia prác 

žiakov a pedagógov školy/ SŠI 

Bytča 

SŠI Bytča žiaci SŠI Bytča + rodičia, 

verejnosť 

Stretnutie s Mikulášom/ študenti 

 Dopravnej akadémie, Rosinská 

cesta, Žilina.  

SŠI Bytča žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ  

EKO Alarm, prednášky a aktivity/ 

Nadácia „ Priatelia Zeme“ 

SŠI Bytča Žiaci ŠMŠ+ŠZŠ +PŠ 

Zdobený medovník/ŠZŠ Čadca ŠZŠ Čadca Lea Sopóciová 

Enrik Baláž 

Skupinová aktivita zameraná na SŠI Bytča Žiaci 8. + 9. ročníka A variantu 



 

 

vzťahy a klímu v triede/ 

CŠPP Bytča 

Vianočná besiedka SŠI Bytča žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ  

Moje budúce povolanie/ beseda 

s výchovnou poradkyňou 

SŠI Bytča žiaci  6., 7., 8., 9. roč. ŠZŠ 

Deň komplimentov, edukačné 

aktivity/SŠI Bytča 

SŠI Bytča žiaci ŠZŠ, a PŠ  

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu, prevencia 

obchodovania s ľuďmi a otrockej 

práce                 a diskriminácie 

vzhľadom na  ZP/ CŠPP 

SŠI Bytča 8. + 9. ročník A var.  

Veselý Čítajko, zážitkové učenie, 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti/ 

SŠI Bytča 

SŠI Bytča Žiaci ŠZŠ a PŠ 

Moje  budúce   povolanie 

Prevencia obchodov. s ľuďmi  

a otrockej práce, riziká práce 

v zahraničí  

a diskrimin. vzhľadom na  ZP 

 

SŠI Bytča 

8. - 10. ročník B var. 

 

8. + 9. ročník A var. 

Tajomstvá nočného lesa, nočný 

život lesných zvierat/Považské 

múzeum v Žiline. Odborná 

prednáška zoológa RNDr. 

Ladislava Hlôžku, PhD. + tvorivé 

dielne: odlievanie stôp 

Sobášny palác v Bytči 3.-10. roč. A + B var. + PŠ 

Školský karneval SŠI Bytča žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ 

Konferencie, prezentácia možnosti 

ďalšieho vzdelávania MP žiakov  

v PŠ Bytča 

ŠZŠ s MŠ,  Vojtaššáka 13, 

Žilina 

bez účasti žiakov 

O psíčkovi a mačičke/ Divadlo 

BABADLO Prešov 

SŠI Bytča 50 žiakov ŠMŠ,  

 prípravného -5. ročníka ŠZŠ 

Stimulácia rečového vývinu u detí 

so sluchovým postihnutím/ CŠPP 

Bytča 

SŠI Bytča bez účasti žiakov 

Šikana a kyberšikana, vzdelávacie 

aktivity o ľudských právach, 

právach detí, tolerancii, šikane a 

kyberšikane   v spolupráci s SNSĽP 

– Bratislava 

SŠI Bytča žiaci  6., 7., 8., 9.,10. roč. A + B 

var. + PŠ2, PŠ 3 

Výchovný koncert/Viktor Guľváš SŠI Bytča 65 žiakov SŠI v Bytči 

Tvorivé dielne- gombíkovanie/ 

Spojená škola sv. Jozefa, Turzovka 

SŠI sv. Jozefa Turzovka Marián Rác 

Dávid Adamec 

Môj priateľ počítač SŠ, Hurbanova, Žilina Erika Garbierová 

Matúš Horčičák 

Školské kolo HK a BS SŠI Bytča žiaci ŠZŠ, PŠ 

Oceňovanie pedagogických 

zamestnancov/ MŠVVaŠ SR 

Bratislava bez účasti žiakov 

XXIV. ročník Regionálnej 

prehliadky HK a BS 

žiaci ŠZŠ Žilinského 

a Trenčianskeho kraja. 

DK Bytča Alexandra Paigertová 

Marko Kresáň, Ivan Stolár 

Tomáš Rychtarčík 

Nikola Kulíškov 

Patrik Čerňan 

Návšteva mestskej knižnice 

v Bytči/SŠI Bytča a Mestská 

knižnica 

Mestská knižnica v Bytči žiaci ŠZŠ  

Otvorené srdcia/ POS a SŠI v Pov. 

Bystrica 

Kino Mier Pov.Bystrica Nikola Kulíšková  

Júlia Oláhová  

Branislav Štruml 

http://szsibytca.sk/index.php/fotogaleria/14-3-2019


 

 

Jozef Papaj 

Patrik Čerňan 

Oceňovanie pedagogických 

zamestnancov/ Okresný úrad Žilina 

Dom kultúry Dolný Kubín Program Jean Baláž 

Tanečná skupina BODKY 

 

Svetový deň zdravia/ SŠI Bytča, 

beseda spojená s tvorivými 

aktivitami 

SŠI Bytča žiaci ŠZŠ II. stupeň, PŠ 

Zážitkové učenie v prírode 

a čistenie lúky od náletových 

drevín/ SŠI Bytča 

Národná prírodná rezervácia 

Súľovské skaly 

žiaci ŠZŠ II. stupeň 

Zdravý  úsmev, tvorivé aktivity/ 

SŠI Bytča 

SŠI Bytča žiaci ŠMŠ a ŠZŠ I. stupeň 

Trenčianky slávik SŠI Trenčín Lívia Michálková  

Izabela Balážová 

Alexandra Paigertová 

Pohyb bez bariér, 

Tanečná súťaž 

Dom odborov Žilina BODKY 

PASTELKY 

tanečné skupiny žiakov ŠZŠ  

Šikana a kyberšikana/  SŠI Bytča  

a SNSĽP Bratislava 

SŠI Bytča žiaci ŠZŠ, PŠ 

Veľkonočné tradície/Považské 

múzeum v Žiline. beseda + tvorivá 

dielňa 

Sobášny palác v Bytči 3.-10. roč. A + B 2 + PŠ 

 

prípravný - 2. roč. ŠZŠ + B1 

Gaňova Tarnava:  

krajské kolo v prednese poézie  

a prózy žiakov Žilinského kraja 

Synagóga Ružomberok Alexandra Paigertová 

Marko Kresáň 

Ivan Stolár 

Tomáš Rychtarčík 

Nikola Kulíšková 

Patrik Čerňan 

Výchovný koncert/ ZUŠ Bytča DK Bytča žiaci ŠZŠ, PŠ 

Konferencia „Možnosti vzdelávania 

žiakov s mentálnym postihnutím“, 

ktorá bola súčasťou 

medzinárodného projektu „Príprava 

na ďalšie vzdelávanie žiakov s 

mentálnym postihnutím“. 

Gama klub Žilinskej 

univerzity v Žiline 

bez účasti žiakov 

Kráľ Drozdia brada/ Divadlo 

BABADLO Prešov 

SŠI Bytča 50 žiakov ŠMŠ,  

prípravného -5. ročníka ŠZŠ 

Finančná gramotnosť, vzdelávanie 

PZ 

SŠI Bytča bez účasti žiakov 

Tanec bez hraníc/ SŠ Piešťany, 

MsKS Piešťany 

KSC Fontána, Piešťany Choreografie žiakov ŠZŠ: 

moderný tanec Bláznivý deň 

moderný tanec Farebný svet 

ľudový tanec Zbojníci od Bytče. 

Gaňova Tarnava Spišská Nová Ves Ivan Stolár 

Školský výlet  

 

Banská Štiavnica žiaci 3.-10. ročníka ŠZŠ + PŠ 

Kysucký jarmok hier /ŠZŠ s MŠ 

Kysucké Nové Mesto 

ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové 

Mesto 

žiaci 1.+ 2.roč. A variantu ŠZŠ 

Červené jabĺčko/ ŠZŠ Ružomberok ŠZŠ Ružomberok Lívia Michálková 

Izabela Balážová 

Alexandra Paigertová 

Husľový kľúčik/ celoslovenská 

spevácka súťaž žiakov ŠZŠ/ ŠZŠ, 

Dolinského Bratislava 

Bratislava Alexandra Paigertová 

Čítajme si ...2019 

12. ročník detského čitateľského 

maratónu/ Mestská knižnica Bytča 

Mestská knižnica Bytča žiaci 3. - 9. ročníka A var., + PŠ 

http://szsibytca.sk/index.php/fotogaleria/14-3-2019


 

 

MDD- aktivity pre deti a žiakov 

SŠI/ SŠI Bytča a Záchranný 

kynologický zbor Varín aDHZ 

z Bytče a Kolárovíc 

SŠI Bytča žiaci SŠI Bytča 

Návšteva družobnej školy  

vo Weißenburgu – medzinárodná 

spolupráca škôl 

Nemecko Branislav Štruml 

Nikola Dudíková 

Mária Jašíková 

Juraj Ďuraj 

Marián Bondora 

Patrik Čerňan 

Nikola Kamasová 

Matúš Horčičák 

Ján Jašík 

Milan Klunda 

Školský výlet – I. stupeň Kongo Žilina žiaci ŠZŠ príprav - 2. roč. A var. 

B + C variant 

Čítajme si ...2019 

12. ročník detského čitateľského 

maratónu/ Mestská knižnica Bytča 

Mestská knižnica Bytča prípravný - 2. roč. A var., B + C 

variant 

Slnko v duši, 14. ročník výstavy 

prác žiakov a študentov škôl 

a školských zariadení / Okresný 

úrad v Žiline 

Krajská knižnica Žilina prezentácia výrobkov ŠZŠ + PŠ 

program žiakov 

Záverečné skúšky žiakov  PŠ SŠI Bytča žiaci 3. ročníka Praktickej školy 

Na ľudovú nôtu/Považské múzeum 

v Žiline. beseda + tvorivá dielňa 

Sobášny palác v Bytči prípravný.-10. roč. ŠZŠ + PŠ 

prípravný - 2. roč. ŠZŠ + B1 

Dopravná výchova 

 

Dopravné ihrisko 

Považská Bystrica 

žiaci 1., 2., 3. roč.  

A variantu ŠZŠ 

Návšteva drotárskeho múzea/ 

PŠ, Mičurova 367/3, Bytča 

Veľké Rovné žiaci PŠ 2 + PŠ 3 

Letné účelové cvičenie Kaplnka, Bytča žiaci 4.- 9. ročníka ŠZŠ + B2 

Slávnostné ukončenie šk. roka 

2018/2019 za účasti vedúceho 

odboru školstva Okresného úradu 

Žilina PhDr. PaedDr. Dušana 

Galbavého, PhD. 

SŠI Bytča  

 Výtvarné a literárne súťaže 

Názov súťaže/ organizátor Počet 

odosla-

ných 

prác 

Meno a priezvisko 

ocenených  

žiakov 

umiestnenie, 

ocenenie 

Záložka do knihy spája školy 50 Žiaci ŠZŠ bez udeľovania 

ocenení 

Červené stužky- XI. ročník výtvarnej 

súťaže Červená stužka v boji proti 

HIV/AIDS,/ MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO 

vSR, OÚ a  mesto Žilina, Gym. sv. Františka 

v Žiline 

4 Pamela Štrkáčová 

Erika Garbierová 

Silvia Majerová 

 

nezískali sme ocnenie 

Záchrana som ja - vlastne my 

Literárno-výtvarná súťaž/Falck n.o. Košice 

 

1 kolektívna práca 

 

OCENENIE, 

automatický externý 

defibrilátor (AED) a 

kurz prvej pomoci 

(7.11.2018) 

Chutné maľovanie - výtvarná súťaž VI. 

ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity 

HOVORME O JEDLE, Slovenská 

8 Individuálne práce nezískali sme 

ocenenie 



 

 

poľnohospodárska a potravinárska  komora 

Voda pre život - život pre vodu, 

literárno-výtvarná súťaž. 

10 Individuálne práce nezískali sme 

ocenenie 

Ochranárik / Okresný úrad Bytča okresné 

kolo výtvarnej súťaže čísla tiesňového 

volania 112 a civilnej ochrany MŠ,ZŠ , ŠZŠ 

27 Lea Sopóciová 

Mária Polhošová 

Patrik Čerňan 

1. miesto 

2. miesto 

       3.    miesto 

Ochranárik  - národné kolo výtvarnej 

súťaže čísla tiesňového volania 112 a 

civilnej ochrany MŠ,ZŠ I. a II. stupňa,  ŠZŠ, 

1 Lea Sopóciová 1. miesto  

Internetové 

hlasovanie,  

Kategória ŠZŠ 

Krajina nádeje 

Oblastná výtvarná súťaž MP žiakov 

Žilinského a Trenčianskeho kraja 

8 Lea Sopóciová 

Mária Polhošová 

Izabela Balážová 

Juraj Ďuraj 

Adrián Zajac 

Silvia Majerová 

Erik Ďurkech 

Veronika Hyčková 

 

ocenená bola celá 

kolekcia prác 

Ženy a profesie v modernom svete 

1. ročník výtvarnej súťaže/ IDEA Trnava 

19 Žiaci ŠZŠ nezískali sme 

ocenenie 

Nie sme rovnakí, ale sme si rovní, 

literárno-výtvarná súťaž v rámci aktivít na 

podporu výchovy k ľudským právam, 

tolerancii, formám diskriminácie/SŠI Bytča 

30 Juraj Ďuraj 

Mário Rástočný 

Prípravný B 

  

literárne práce: 

kolektívna práca  

1. miesto 

2. miesto 

3.   miesto 

 

ocenenie 

My sa nevieme sťažovať nahlas 

XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, 

téma: KAŽDÝ DEŇ je deň zeme 

Slovenské banské múzeum Banská 

Štiavnica, SAŽP. Ban. Bystrica 

4 Mário Rástočný 

 

Silvia Majerová 

Dávid Adamec 

Veronika Hyčková 

individuálne ocenenie 

 

Čestné uznanie, Cena 

SAŽP Ban. Bystrica 

za kolekciu prác 

Lidice 2019 - 47. Medzinárodná detská  

výtvarná výstava Lidice 

Ministerstvo kultúry, zahraničných vecí, 

školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Česká 

Centra, Česká komisia pre spoluprácu 

s Unesco,  Pamätník Lidice 

10 Mário Rástočný 

Adrián Zajac 

Čestné uznanie 

Čestné uznanie 

Čím chcem byť 

Výstava výtvarných prác žiakov so 

zdravotným znevýhodnením/ SŠ Púchov  

spolupráci s Púchovskou kultúrou 

27 Sidónia Rácová 

 

 

Peter Gaňa 

Nikola Kamasová 

Miroslav Škoruba 

 

Erik Ďurkech 

 

Adrián Zajac 

Cena výtvar. odboru 

ZUŠ 

Cena riaditeľky CVČ  

Ocenená práca -

DIPLOM Cena 

riaditeľky CPPaP  

Cena výtvarného 

odboru ZUŠ 

Ocenená práca -

DIPLOM 

Zelený svet 2019  

24. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej 

tvorivosti detí a mládeže./Slovenská 

agentúra životného prostredia  Banská 

Bystrica 

6 Žiaci ŠZŠ nezískali sme 

ocenenie 

Celoslovenský XIX. výtvarný 

 salón znevýhodnených detí 2019 

 SŠ, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové 

 

3 Juraj Ďuraj 

Silvia Majerová 

Erik Ďurkech 

nezískali sme 

ocenenie 

http://szsibytca.sk/index.php/fotogaleria/nie-sme-rovnaki-ale-sme-si-rovni?page=1#category


 

 

 V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do 14 výtvarných a 1 literárnej súťaže.                                                                                                                                                            

Odoslali sme 1 výtvarnú kolektívnu prácu, 205 individuálnych  výtvarných prác, 1 kolektívnu literárno-výtvarnú 

prácu a 1 literárnu kolektívnu prácu. 

Za výtvarné práce získali žiaci rôzne ocenenia. Na dvoch  výtvarných výstavách získali ocenenie za kolekciu 

všetkých zaslaných individuálnych prác žiakov našej školy, 15 žiaci získali rôzne individuálne ocenenia, 

ocenená bola aj jedna kolektívna výtvarná práca, jedna kolektívna literárno-výtvarná prácu ako aj literárna 

kolektívna práca. 

 

  

 Športové  súťaže 

 
Názov súťaže/ organizátor Miesto 

konania 

Meno a priezvisko 

žiaka 

Umiestnenie 

 

Národné atletické preteky 

špeciálnych olympiád 

(Majstrovstvá Slovenska MP 

v atletike) / Special 

Olympics Slovakia 

Košice Vanesa Martinková 

Branislav Štruml 

Nikola Dudíková 

Lea Sopóciová 

Juraj Ďuraj 

 

Mário Rástočný 

Pamela Štrkáčová 

 

Ján Jašík 

Enrik Baláž 

Milan Klunda 

2. miesto - beh na 25 metrov 

3. miesto - skok z miesta 

2. miesto - beh na 50 metrov 

1. miesto - beh na 25 metrov 

1. miesto - beh na 200 metrov 

1. miesto - beh na 400 metrov 

nezískal medailu 

1. miesto - skok do diaľky 

2. miesto - skok do výšky 

2. miesto - beh na 400 metrov 

1. miesto - vrh guľou 

1. miesto - chôdza na 800 m 
Beh Terryho Foxa/ 

SŠI Bytča 

SŠI Bytča Všetci žiaci ŠZŠ a 

PŠ 

Zrealizované, aktívna účasť bez 

udeľovania ocenení 

Majstrovstvá SR v stolnom 

tenise žiakov ŠZŠ 

Gymnázium, 

ZŠ E. 

Lániho, 

Bytča 

Lea Sopóciová  

Pamela Štrkáčová 

Sopóciová + 

Štrkáčová 

2. m. dvojhra mladšie žiačky 

1. m. dvojhra staršie žiačky 

1. m.- štvorhra 

Špeciálne olympiády 

Slovensko/ Galavečer pri 

príležitosti 25. výročia 

založenia 

 

Bratislava Lea Sopóciová  

Pamela Štrkáčová 

Aktívna účasť  bez udeľovania 

ocenení 

27. ročník Vianočného 

medzinárodného turnaja 

v unifikovanom futbale 

chlapcov a dievčat 

Vyšehradský pohár – súčasť 

Grassroots programu SFZ/ 

Special Olympics Slovakia 

sTc aréna 

Púchov 

Mária Jašíková 

Lea Sopóciová  

Mária Polhošová 

Sandra Polhošová 

Pamela Štrkáčová 

Marián Rác 

Mário Rástočný 

František Rástočný 

Milan Klunda 

Enrik Baláž 

1. miesto - družstvo dievčat 

1. miesto - družstvo chlapcov 

Stolnotenisový turnaj ŠZŠ 

O putovný pohár /ŠZŠ Ilava 

ŠZŠ Ilava Pamela Štrkáčová 

Enrik Baláž 

1. miesto   

1. miesto 

Zisk PUTOVNÉHO POHÁRA 

Veľkonočný stolnotenisový 

turnaj žiakov SŠI Bytča 

Telocvičňa 

SŠI Bytča 

ŽIACI:                                    

 

 

ŽIACI+ DORAST :         

   

 

 ŽIAČKY: 

 

 

1.miesto   Enrik Baláž           

2.miesto   Ján Jašík 

3.miesto   František Rástočný 

1. miesto  Peter Bohuš 

2. miesto  Milan Klunda 

3. miesto Jozef Papaj 

1. miesto Pamela Štrkáčová 

2. miesto Lea Sopóciová 

3. miesto Veronika Hyčková 

Majstrovstvá Slovenska Modra Enrik Baláž, F. 3.miesto 



 

 

Špeciálnych olympiád vo 

frolbale/ Special Olympics 

Slovakia 

Rástočný 

M. Rástočný, A. 

Šušola, Rác 

Milan Klunda 

Majstrovstvá Slovenska 

Špeciálnych olympiád 

v stolnom tenise/ Special 

Olympics Slovakia 

Bratislava Lea Sopóciová  

Pamela Štrkáčová 

Enrik Baláž  

Milan Klunda 

štvorhra: 3. miesto,  

dvojhra kat.A: 1. m., štvorhra:1. m.   

dvojhra: 3. m., štvorhra: 4. m. 

nezískal medailu 

Martinský turnaj vo futbale ŠZŠ Martin Juraj Ďuraj 

Marián Rác 

Matúš Horčičák 

Milan Klunda 

Enrik Baláž 

František Rástočný 

3. miesto 

Niečo aj pre nás - športové 

aktivity pre žiakov B a C 

variantu  ŠZŠ/ SŠ Púchov 

Púchov Čičková Babčanová 

Voloníková 

Mohyláková 

Zrealizované, aktívna účasť bez 

udeľovania ocenení 

Turnaj v unifikovanom 

futbale, chlapci 

Dolné 

Kočkovce 

Juraj Ďuraj  

Marián Rác 

M. Rástočný 

Adam Śušola 

Milan Klunda 

Enrik Baláž 

František Rástočný 

1. miesto 

Ukážka novej kolektívnej 

hry Kainball/ ZŠ, Lániho, 

Bytča 

ZŠ Lániho, 

Bytča 

žiaci 8.+ 9. roč. A 

var. 

Zrealizované, aktívna účasť bez 

udeľovania ocenení 

Turnaj v unifikovanom 

futbale dievčatá 

Gymnázium 

Bytča 

Vanesa Martinková 

Mária Jašíková 

Lea Sopóciová  

Pamela Štrkáčová 

Veronika Hyčková 

2. miesto 

Parádny deň 11 alebo každý 

z nás je prvý/ Spojená škola, 

Rosinská cesta 4, Žilina 

Žilina S. Rácová, M. Rác, 

Frolová, Kamasová, 

Šutara 

Bohuš, Klunda, 

Slaziníková 

Zrealizované, aktívna účasť bez 

udeľovania ocenení 

Športové hry žiakov ŠZŠ 

žilinského regiónu/ŠZŠ 

s MŠ, Vojtaššáka, Žilina 

 

Športový 

areál SZŠ, 

Hlboká 

cesta, Žilina 

Žiaci A variantu: 

Enrik Baláž  

Ján Jašík 

Pamela Štrkáčová  

Juraj Ďuraj  

Lea Sopóciová 

Ivan Stolár 

Žiaci B variantu: 

Dominika 

Babčanová 

Janka Fuljerová 

 

1. miesto + 2. miesto 

2. miesto 

tri 1. miesta 

tri 1. miesta 

1.miesto,  dve 2. miesta 

1. miesto 

 

1. miesto + 2. miesto 

tri 1. miesta 

Oblastná olympiáda 

v štvorboji- Atletický 

štvorboj, Púchov/ Special 

Olympics Slovakia 

Púchov Ján Jašík 

 

Pamela Štrkáčová  

 

 

Juraj Ďuraj 

3. miesto v kategórii  dorastenci 

1. miesto v kategórii  dorastenky+ 

najlepšia športovkyňa kategórie 

1. miesto v kategórii  dorastenci+ 

najlepší športovec  kategórie 

Majstrovstvá Špeciálnych 

olympiád v atletike/ Special 

Olympics Slovakia 

Košice Ján Jašík 

Pamela Štrkáčová  

Juraj Ďuraj  

Lea Sopóciová 

Mário Rástočný 

1.m. beh - 400 m, 2. m. skok diaľka 

1.m beh - 100 m, 1. m. skok diaľka 

1.m. beh - 100m, 2. m. beh - 400 m 

2.m. beh- 200 m, 7. m. beh - 100 m 

3.m. beh -100 m, 4. m. skok diaľka 



 

 

Mária Jašíková 

Ivan Stolár 

Vanesa Martinková 

2.m. beh -100 m, 3. m. beh - 400 m 

2.m. beh - 25 m, 3. m. beh - 50 m 

2.m. beh - 25 m, 4. m. beh - 50 m 

 

Aktivity na podporu zdravého životného štýlu, ochrany zdravia, boj proti obezite  

vychádzali z úloh Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok, zo štátneho a školského 

vzdelávacieho programu. 

Zdravá škola je oblasť zameraná na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života. Je 

významným a nevyhnutným prvkom výchovno-vzdelávacieho procesu, predstavuje cieľavedomý a 

premyslený program aktivít a činností, ktorým sú deti a žiaci pozitívne formovaní a systematicky 

vedení k žiaducej zmene názorov, postojov, návykov, motívov konania a správania. Cielené pôsobenie 

výchovy k zdraviu je integrované do každodennej edukačnej práce, zasahuje všetky oblasti života 

školy, ovplyvňuje medziľudské vzťahy, pracovné a sociálne prostredie. 

Cieľom tejto oblasti pôsobenia je poskytnúť žiakom teoretické poznatky, umožniť im rozvíjať 

praktické zručnosti a získavať skúsenosti, vytvoriť pre nich podnetné a príkladné prostredie na 

ovplyvnenie ich myslenia a konania v prospech zdravia tak, aby dokázali aktívne a zodpovedne 

ochraňovať a podporovať svoje zdravie, a aby sa zdravý životný štýl stal trvalým spôsobom ich života.  

Tematické oblasti činnosti:  

zdravotno-preventívne a ochranné konanie 

životospráva, zdravá výživa, vyvážená strava a pitný režim 

pohyb, fyzická zdatnosť a predchádzanie obezite 

zmysluplné trávenie voľného času, aktívny odpočinok, relaxácia 

osobná hygiena a predchádzanie chorobám 

protidrogová prevencia 

sociálne a životné prostredie 

medziľudské vzťahy, vzťahy v kolektíve, etika, empatia a vzájomná pomoc 

zodpovedné partnerstvo, manželstvo, rodičovstvo 

duševná hygiena, pozitívne myslenie a psychická pohoda 

prevencia násilia, agresivity a šikanovania 

pracovné a životné prostredie, estetické cítenie 

 

Aktivita: Spolupráca: 

Zdravotná telesná výchova – prednáška, prezentácia a praktické ukážky 

zdravotných cvikov na chrbticu a správne držanie tela 

Mgr. Alena Korduljaková 

Mgr. Patrik Čička 

Európsky týždeň športu – podpora športu a fyzickej aktivity mládeže, 

význam športu, pohybu a pravidelnej celoživotnej aktivity pre zdravý 

život a predchádzanie chorobám 

Mgr. Alena Korduljaková 

učitelia TEV, TSV 

triedni učitelia 

Svetový deň srdca – zdravotná výchova a praktické činnosti žiakov Mgr. Alena Korduljaková 

Ing. Emília Šulajová 

Návšteva výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v DK v Bytči – tradičné 

regionálne plodiny, význam domáceho pestovania ovocia a zeleniny 

Mgr. Alena Korduljaková 

Ing. Emília Šulajová 

triedni učitelia 

Beh o jablko – športové podujatie Mgr. Ľubomíra Kucková 

Mgr. Mária Holáčiková 

Beh Terryho Foxa Mgr. Alena Korduljaková 

Mgr. Mgr. Katarína Valíčková 

Miroslav Kurinský 



 

 

Aktívna účasť vo výtvarnej súťaži : „Dni nádeje 2018“ Mgr. Božena Bašová 

učitelia VYV a UMA 

Svetový deň výživy: Zdravé, čerstvé a čisté potraviny – príprava 

a ochutnávka netradičných zeleninových jedál.  

Mgr. Alena Korduljaková 

Ing. Emília Šulajová 

Hovorme o jedle: „Jedz a hýb sa!“ – súťažno-vzdelávacie aktivity 

– 21 aktivít zameraných na zdravú stravu a pravidelný pohyb 

Mgr. Alena Korduljaková 

Bc. Eva Sedliačková 

triedni učitelia 

Všetci to robia! – prevencia rizikového správania žiakov (tabakizmus, 

alkoholizmus), skupinové aktivity, riešenie problémov, diskusia  

Mgr. Alena Korduljaková 

Mgr. Júlia Moravíková 

Aktívna účasť vo výtvarnej súťaži : „Červená stužka v boji proti 

HIV/AIDS“ 

Mgr. Božena Bašová 

učitelia VYV a UMA 

Aktívna účasť vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového  volania 

112 a CO: „Veď aj ja som záchranár“ 

Mgr. Božena Bašová 

učitelia VYV a UMA 

Športové popoludnie triedni učitelia 

Svetový deň vody – beseda s aktivitami Mgr. Alena Korduljaková 

triedni učitelia 

Svetový deň zdravia: „Čisté ruky – bezpečné ruky“ – prezentácia, 

beseda, interaktívne  aktivity, test zdravia 

Mgr. Alena Korduljaková 

Zdravý úsmev – tvorivé aktivity, interaktívny kvíz, edukačné hry Mgr. Alena Korduljaková 

Mgr. Ľubomíra Kucková 

 

 

Aktivity koordinátora environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania  

Globálne vzdelávanie formuje  u žiakov  postoje, ktoré prispievajú k  väčšej sociálnej 

spravodlivosti, interkultúrnemu dialógu, prevencii konfliktov a k mieru.  Súčasťou  života sú  

univerzálne ľudské hodnoty, solidarita a empatia, no tiež spoznávanie, či porozumenie iným 

kultúram. Žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese majú príležitosť uvažovať o tom, že ľudia a 

krajiny sveta sú čím ďalej, tým viac prepojené v rôznych oblastiach – pri výrobe, vo vede, umení, 

športe, ale aj v ochrane života a sveta pred ekologickými a politickými katastrofami.  

Cieľom činnosti v edukačnom procese bolo  motivovať a vyzbrojiť žiakov vedomosťami, 

zručnosťami, schopnosťami i postojmi potrebnými k tvorivému a pozitívnemu riešeniu 

globálnych problémov a ku komplexnej zodpovednosti za život, za svet. 

Environmentálna výchova  sa  vo výchovno-vzdelávacom procese podieľala  na  rozvoji 

osobnosti žiakov, pričom bola  zameraná najmä na ich vedenie k šetreniu  vodou, elektrickou 

energiou, k  separácii odpadov, na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych 

problémov ochrany prírody a krajiny. 

       Cieľom činnosti v edukačnom procese bolo  osvojovanie si primeraných vedomostí a poznatkov  

       o prírode a jej ochrane, osvojovanie si zručností a návykov pri ochrane prírody, pestovaní a  

       ošetrovaní rastlín. Viesť  žiakov k zámernej ochrane prírody, separácii odpadov. 

      Medzi úspešne zrealizované  aktivity patria: 

 čistenie areálu školy a školskej záhrady - zodpovední : učitelia PVC,  vychovávatelia, 

 výstava ovocia a zeleniny v KD v Bytči (žiaci a deti školy)- zodpovední: učitelia PVC, 

Mgr. Alena Korduljková, Ing. Emília Šulajová, 

 svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) - zodpovední: triedni učitelia, 

 zapájanie sa do výtvarných a iných súťaží so zameraním na environmentálnu výchovu- 

zodpovední: vyučujúci PVC, VYV, SJL,  

 pokračovanie v projekte „EKOALARM“  a používanie smetných košov na triedenie 

papiera a plastov. – zodpovedná: Ing. Emília Šulajová, Mgr. Valéria Kuceljová 



 

 

 Envirodeň - film, environmentálne aktivity spojené s posedením pri bylinkovom čaji 

zodpovedná: Ing. Emília Šulajová, 

 prikrmovanie vtáčikov v zimnom období a oprava vtáčích kŕmidiel - zodpovední 

učitelia PVC a triedni učitelia,  

 udržiavanie vyvýšených záhonov v školskej záhrade - zodpovedná:  Mgr. Jana 

Kačincová 

 čistenie lúky v Súľovských skalách (žiaci 9. ročníka) - zodpovedná: Mgr. Valéria 

Kuceljová 

 čistenie mesta Bytča (žiaci 4.-9. ročníka),  čistenie areálu školy (žiaci prípravného – 2. 

ročníka) - zodpovední: triedni  učitelia,  

 návšteva čističky odpadových vôd  - zodpovedná:  Ing. Emília Šulajová, 

 Svetový deň životného prostredia (05.06.) - zodpovední triedni učitelia. 

 

 

Aktivity koordinátora pre ľudské práva, práva detí a národnostné menšiny  

 
Plán práce koordinátora pre ľudské práva, práva detí a národnostné menšiny zahŕňal úlohy 

z Pedagogicko–organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, úloh Národného akčného plánu 

pre deti, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, nového Štátneho vzdelávacieho 

programu, Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR, 

Národného programu prevencie HIV/AIDS, Národného programu boja obchodovania s ľuďmi, 

Plánu práce školy a Vnútorného poriadku.             

Hlavný dôraz sme kládli:  

- usmerňovanie správania žiakov tak, aby vedeli predchádzať konfliktom  a adekvátne na ne 

reagovať 

- vhodné využitie voľného času 

- vytváranie efektívnej spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi 

- zvyšovanie informovanosti a elimináciu prejavov sociálno-patologických javov (záškoláctvo, 

šikanovanie, agresivita, kriminalita, rasová neznášanlivosť, týranie, zneužívanie 

a zanedbávanie detí.....) 

- oboznámenie žiakov s významnými dňami (Svetový deň zvierat, Svetový deň boja proti 

AIDS) a charitatívnymi podujatiami v spoločnosti ( Nezábudky, Úsmev ako dar,....) 

Jedným z hlavných výchovných cieľov bola primárna prevencia v oblasti práv dieťaťa, šikanovaní 

a trestnej činnosti, ktoré sme uplatňovali na triednických hodinách. Žiaci sa učili asertívnemu 

správaniu, hodnoteniu seba a iných a tak  vedeli vyjadriť svoj názor. So psychologičkou Mgr. 

Blažekovou sa  zúčastňovali pravidelných stretnutí a formou skupinových aktivít sa učili 

vzájomnej komunikácii, zlepšeniu správania sa, ako aj tolerancii v triede.  

V rámci aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese ako i výchovy mimo vyučovania boli 

uskutočnené nasledovné aktivity i súťaže: 

 

 Európsky týždeň športu – význam športu v živote človeka  motivácia k  pohybovej 

aktivite, vzájomná tolerancia, rešpekt, pomoc, rovnosť šancí,   priateľstvo    medzi 

národmi 

 Záložka do knihy spája školy – utužovanie vzťahov v škole, rodine, komunite  

v spoločnosti 

 Divadelné predstavenie – Pyšná princezná – ľudská dôstojnosť, význam kultúrnych aktivít 

 Týždeň boja proti drogám - ochrana zdravia detí  a význam prevencie 

 Vianočná besiedka, stretnutie s Mikulášom – zachovávanie tradícii a zvykov 

 Deň komplimentov – prezentácia a edukačné aktivity pre všetky ročníky ŠZŠ 

 Veselý Čítajko, zážitkové učenie – prostredníctvom kníh vštepovať vedomosti,   zručnosti, 

kultúru a rozvíjať hodnoty človeka 



 

 

 Beseda so psychologičkou CŠPP – príprava na budúce povolanie, formovanie životných 

postojov, humanizmus a tolerancie 

 Vyhlásenie výtvarnej a literárnej súťaže pod názvom „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“ -  

formou výtvarného a literárneho prejavu predchádzať všetkým formám diskriminácie, 

intolerancie a rasizmu 

 Vzdelávacie aktivity o ľudských právach, šikanovaní a kyberšikane, médiách a internete 

 Prezentácia a beseda na tému – Kyberšikana, v spolupráci s lektormi zo SNSĽP  

v Bratislave     

 Mesiac knihy, návšteva Mestskej knižnice - propagácia porozumenia, priateľstva 

 Svetový deň zdravia – zdravie detí na celom svete, práva detí, ochrana životného 

prostredia, boj proti drogám 

 Ukončenie výstavy, vyhodnotenie a odmenenie žiakov zapojených do súťaže  „Nie sme 

rovnakí, ale sme si rovní“ 

 Veľkonočné zvyky a tradície -  úloha rodiny, utužovanie vzťahov v rodinách, komunite  

 Divadelné predstavenie „Kráľ Drozdia brada“ – ľudová kultúra, právo človeka na šťastný 

život, zmyslové poznanie 

 MDD – aktivity pre deti a žiakov ŠMŠ, ŠZŠ, PŠ – prostredníctvom hier odbúravať 

diskrimináciu, kriminalitu, šikanovanie 

 Školský výlet žiakov ŠMŠ, ŠZŠ, PŠ – disciplinovanosť, rozvíjanie osobnosti pochopenie 

fungovania okolitého sveta, vytváranie vlastných názorov a postojov, budovanie 

motivácie a skúsenosti detí. 

      

 

7. Údaje o projektoch, ktoré vypracovala škola 

 

V školskom roku 2018/2019 pedagógovia školy venovali pozornosť príprave 

projektov nasledovne: 
 
1. Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019 – neúspešný 

2. Gesto pre mesto – Raiffensen bank - neúspešný 

 
 

8. Údaje o kontrolnej činnosti 

 

V školskom roku 2018/19 bola uskutočnená kolaudácia stavby „Rozšírenie kapacít 

ŠZŠ s MŠ I Bytča“.  S procesom kolaudácie boli uskutočnené kontroly z RÚVZ 

Žilina, OR HaZZ.  

V dňoch 09.05.2019 21.05.2019 bola vykonaná finančná kontrola na mieste zo strany 

zriaďovateľa školy. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

9. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces  sa uskutočňoval v troch budovách školy a v budove 

školského internátu. ŠKD a ŠI pracoval v nevyhovujúcich priestoroch, nakoľko 

školský klub detí nemá pre svoju činnosť samostatné priestory. Z priestorov internátu   

na poschodí z pôvodných dvoch  miestností, ktoré slúžili ako triedy Špeciálnej 

materskej školy bola jedna trieda prispôsobená na klubovňu pre deti ubytované 

v školskom internáte, jedna trieda bola prerobená na spálňu. Dve oddelenia školského 

klubu detí pracovali v priestoroch elokovaného pracoviska školy, jedno oddelenie 

pracovalo v triede hlavnej budovy školy rovnako ako dve oddelenia školského 

internátu. 



 

 

Pracovné vyučovanie sa vyučovalo pre žiakov 5.- 9. ročníka A-variant a 5.- 10. 

ročníka B-variant v školských dielňach, na školskom pozemku a v školskej cvičnej 

kuchyni. Pre vyučovanie pracovného vyučovania a remeselnej výchovy mali žiaci 

zabezpečené všetky pomôcky, ktoré boli nevyhnutné pre plnenie edukačných cieľov. 

Telesná výchova sa realizovala v školskej telocvični a v priestoroch školského 

viacúčelového ihriska z umelého trávnika. 

Priestorové podmienky na vyučovanie TEV sú v telocvični čiastočne vyhovujúce.  

Počas letných prázdnin sme urobili opravu a údržbu  dievčenských  WC a sprchy 

v školskom internáte,  v telocvični sme vymenili radiátory, v elokovanom pracovisku  

na Mičurovej 367/3 sme odstránili havarijný stav vykurovania. V školských dielňach  

sme zrealizovali plynové vykurovanie celých priestorov, zaviedli vodu  a kanalizáciu. 

Vo všetkých priestoroch sme robili údržbu, vymaľovali priestory školskej cvičnej 

kuchynky a priľahlých priestorov,  opravu WC pre zamestnancov školskej jedálne, 

opravu stoličkového výťahu v elokovanom pracovisku. V hlavnej budove školy sme 

zabezpečili prečistenie kanalizácie, ktorá bola v havarijnom stave od júna.  

V mesiaci júl 2019 sme požiadali zriaďovateľa školy o navýšenie limitu zamestnancov 

o + 0,5 na pracovnú pozíciu vychovávateľ a pridelenie  finančných prostriedkov na 

mzdy a odvody. 

Pre vyučovanie žiakov v  triedach s IVP škola nemá vhodné priestorové podmienky, 

triedy sú malé, chýbajú oddychové a relaxačné miestnosti. V mesiaci november 2019 

sme zakúpili pre žiakov s viacnásobným postihnutím  2 relaxačné masážne kreslá a pre 

imobilné deti v špeciálnej materskej škole špeciálnu stoličku s podložkou. V Centre 

špeciálnopedagogickej poradne chýba kvalifikovaný odborný zamestnanec pre  žiakov 

s poruchami správania. Priestorové podmienky pre činnosť zamestnancov CŠPP sú 

čiastočne nevyhovujúce.   

 

10. Cieľ určený v  koncepčnom zámere rozvoja školy 

 

Zámery, ktoré boli  plánované v koncepcii rozvoja školy na obdobie rokov 2017 – 

2022 sa plnia priebežne. Po rokoch sa nám poradilo zabezpečiť plynofikáciu 

priestorov školských dielní, zavedenie vody a kanalizácie. V spolupráci s mestom 

Bytča sa nám podarilo odstrániť starý nebezpečný kamenný plot za školskými 

dielňami. Mesto Bytča počas mesiaca júl odstránilo na základe nášho podnetu starý 

plot a vybudovalo nový plot. 

Koncepcia rozvoja školy nadväzuje na predchádzajúce stanovené ciele a úlohy. 

Vychádza z  potrieb školy, z požiadaviek vzdelávania detí s viacnásobným 

postihnutím a z potrieb detí s poruchami autistického spektra. V nasledujúcom období 

je potrebné zamerať pozornosť na vzdelávanie detí s PAS, vybudovanie samostatných 

tried  pre týchto žiakov, ako aj vyškolenie pedagogických a odborných zamestnancov.   

 

   11.Výsledky školy – SWOT analýza 

 

V školskom roku 2018/19 pracovali v škole nasledovné poradné orgány: 

Pedagogická rada 

                   Gremiálna porada riaditeľky školy 

Metodické orgány /MZ a PK/ 

                   Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

Škodová komisia 

                   Rada školy 

 



 

 

Pedagogická rada sa schádzala pravidelne na zasadnutiach podľa Plánu práce školy 

na školský rok 2018/19. Pre organizačnú zložku Špeciálna materská škola bola 

zriadená samostatná Pedagogická rada rovnako ako aj pre organizačné zložky 

Špeciálna základná škola a Praktická škola. PR pre Špeciálnu základnú školu 

a Praktickú školu zasadala spravidla spoločne najmä z dôvodu, že jej členmi boli 

pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučovali o obidvoch organizačných zložkách 

Spojenej školy internátnej. Pedagogická rada v Špeciálnej a Praktickej škole zasadala  

6 krát. V špeciálnej materskej škole pôsobila Pedagogická rada samostatne, zasadala 8 

krát.  

 
Gremiálna porada riaditeľky školy sa  schádzala spravidla 1x za 2 mesiace pri 

vyhodnocovaní úloh za predchádzajúce obdobie a prerokovaní úloh v oblasti 

organizácie a riadenia  jednotlivých pracovných úsekov na nasledujúce obdobie. 

Gremiálnej porady sa pravidelne zúčastňovali vedúci zamestnanci jednotlivých 

pracovných úsekov.  

 

Metodické orgány: 

MZ učiteľov materskej školy – vedúca Jarmila Balážová 

      MZ vychovávateľov  - vedúca Mgr. Daniela Vyšná 

MZ prípravného – 4. ročníka, triedy  B1, C  – variantu – vedúca  Mgr. Eva 

Kováčiková 

PK  II. stupeň– vedúca Mgr. Júlia Moravíková, od 11.02.2019 – Mgr. Zdena 

Počarovská 

PK PŠ – vedúca Mgr. Alena Korduljaková. 

 
Činnosť MO bola zameraná na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním 

vhodných inovatívnych metód, foriem  a postupov práce. Od septembra 2018 sa žiaci prípravného, 

1.,2.,3.,5.,6.,7.,8. ročníkov vo všetkých variantoch vyučovali podľa inovovaného Štátneho 

vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu pod názvom Sme iní, ale nie horší – 

učíme sa moderne. Vzdelávanie detí a žiakov  bolo doplnené obsahom školského 

výchovného/vzdelávacieho programu s novým obsahom výchovy/vzdelávania v oblastiach a 

predmetoch vytvorených školou. 

      Vzdelávanie detí v Špeciálnej materskej škole postupovalo podľa štátneho vzdelávacieho    

      programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 číslom 2016-17780/27322:1-10A0  

      s platnosťou od 1. septembra 2016 a školského výchovno-vzdelávacieho programu pod názvom  

      Poď sa s nami hrať. 

Žiaci Praktickej školy sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu,  ktorý vypracoval 

Štátny pedagogický ústav Slovenskej republiky  a schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky dňa 05.05.2016 pod číslom 2016-14674/20290:18-10F0  

s platnosťou od 01.09.2016. Obsah štátneho vzdelávacieho programu bol doplnený školským 

vzdelávacím programom pod názvom Učíme sa pre život. 

 

Hodnotenie práce MO a odporúčania pre školský rok 2019/2020:  

Hodnotenie: 

    

V   šk. roku 2018/2019 bola činnosť MO v porovnaní s predchádzajúcim školskom rokom 

na vyššej odbornej úrovni. MO prerokovali na zasadnutí obsah školského vzdelávacieho 

programu pre všetky ročníky a varianty, ktorých sa dotýkali zmeny. Členovia PK  II. 

stupňa školy sa stretávali na spoločných zasadnutiach s členmi PK PŠ. Členovia MO 



 

 

počas letných prázdnin revidovali obsah školského vzdelávacieho programu pre všetky 

varianty. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR učitelia pripravili inovovaný školský vzdelávací 

program pre žiakov prípravného, prvého, druhého, tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho, 

siedmeho a ôsmeho ročníka k 01.09.2018. Do ŠkVP podrobne zakomponovali 

predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, finančnú a matematickú  gramotnosť, 

environmentálnu výchovu, výchovu k dodržiavaniu práv detí, osôb so zdravotným 

znevýhodnením... Na zasadnutí  MO v júni 2019 boli prerokované pozitíva/negatíva 

v činnosti MO slúžiace pre skvalitnenie práce v nasledujúcom školskom roku. Pozornosť 

bola venovaná odbornej špeciálnopedagogickej problematike vzdelávania detí a žiakov 

s rôznymi druhmi a stupňami postihnutia, k vzdelávaniu žiakov s poruchou autistického 

spektra, odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov s cieľom využívania 

získaných poznatkov  vo výchovnovzdelávacom procese ako aj problematike hodnotenia a 

klasifikácie žiakov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením – mentálnym a NKS.  

V nasledujúcom období je potrebné absolvovanie vzdelávania zamerať na odbornosť 

špeciálnej pedagogiky, jej nové trendy nielen u nás, ale aj v zahraničí. Je nevyhnutnosťou, 

aby pedagógovia školy po získaní množstva odborných titulov siahali do odbornej úrovne 

sebavzdelávania a programov kontinuálneho vzdelávania.  Ďalším prínosom je 

zabezpečenie prístupu pre všetkých pedagógov do virtuálnej internetovej knižnice. 

Zabezpečením výpočtovej techniky – PC, notebooky, tablety, interaktívne tabule, majú 

možnosť vyučujúci realizovať lepšie pracovné výstupy pre jednotlivé skupiny žiakov.  Na 

kvalitatívne vyššej  úrovni pracovalo MZ učiteliek ŠMŠ, ktoré organizovali metodické 

stretnutia pre učiteľov s využívaním a zdokumentovaním práce prostredníctvom IKT.  

V činnosti MZ prípravného – 4. ročníka A var., +B1, C1,C2 a v činnosti MZ 

vychovávateľov chýba prezentácia vlastnej činnosti medzi ostatných pedagógov školy. 

V práci MO naďalej  absentovali aktivity, ktoré sú dôležitou súčasťou práce MO a to – 

práca s legislatívou, metodickými materiálmi  MŠVVaŠ SR a organizovanie pedagogickej 

tvorivosti na škole,  sledovanie a hodnotenie priebehu a výsledkov pedagogického procesu 

na svojom úseku, zabezpečovanie a sprostredkovanie toku odborno-metodických 

a vedeckých informácií medzi pedagógmi a vedením školy. Vedúci jednotlivých 

metodických orgánov boli na porade upozornení na potrebu ich odborného 

profesionálneho rastu s cieľom naučiť sa hodnotiť prácu zvereného úseku prostredníctvom 

SWOT analýzy, sebahodnotenia, evalvácie a autoevalvácie. Pedagogickí a odborní 

zamestnanci boli upozornení na nutnosť využívania získaných vedomostí prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania (aktualizačné, inovačné) a ďalšieho odborného vzdelávania do 

vlastnej pedagogickej a odbornej praxe.  

          

SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

- Dobrá povesť a poloha školy 

- Pozitívna sociálno – emocionálna klíma  

v škole 

- Dobré vzťahy na pracovisku 

- Iniciatíva zamestnancov plniť pridelené 

úlohy 

- Dobrá spolupráca s rodinou  

- Nevyhovujúce priestorové podmienky ako 

celku (chýbajúce relaxačné miestnosti,  

samostatné priestory pre činnosť 

školského klubu detí a školského 

internátu,  preplnené spálne v školskom 

internáte) 

- Heterogénne postihnutia v jednej triede 



 

 

- Vlastné dopravné ihrisko 

- Dostatok pomôcok, vybavenie školských 

dielní 

- Web sídlo školy – kvalitné 

zdokumentovanie života školy 

- Poradenské zariadenie ako súčasť 

komplexnej starostlivosti o deti a žiakov 

- Vybavenie IKT (tablety, notebooky, PC, 

tlačiarne, interaktívne tabule, vlastná PC 

miestnosť, internet) 

- ŠkVP pripravený na podmienok MŠ, ŠZŠ 

a PŠ,  druhy a stupne znevýhodnenia detí 

- kvalifikovanosť  PZ a OZ 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou 

školy, organizáciami v regióne, základnými 

školami a materskými školami v regióne,  

s Mestskou knižnicou 

 

- Zloženie výchovných skupín a oddelení 

rôzneho veku 

- Absencia asistentov učiteľa v ŠMŠ a v 

odpoludňajšej činnosti ŠKD a ŠI 

- Nedostatok  individuálnych intervencií 

pre deti a žiakov od odborných 

zamestnancov 

- Slabá spolupráca medzi PZ jednotlivých 

pracovných úsekov 

- PZ nie sú pripravení na tvorbu projektov 

- Neochota niektorých PZ ďalšieho 

odborného rastu (mimo kreditového 

vzdelávania) 

- Slabé odmeňovanie zamestnancov 

v školstve, chýbajúce finančné prostriedky 

na ohodnotenie kvalitných PZ, OZ 

a nepedagogických zamestnancov 

Príležitosti Ohrozenia 

- Výmena pedagogických skúseností na 

vnútroškolských podujatiach, seminároch 

- Inovatívna edukácia pomocou IKT 

- Tvorba projektov 

- Modernizácia priestorov školy, telocvične 

- Vybavenie všetkých tried interaktívnymi 

tabuľami 

- Modernizácia školských dielní 

- V maximálnej miere uspokojovať 

požiadavky rodičov a detí (logopéd, 

psychológ, fyzioterapeut, špeciálny 

pedagóg, surdopéd, somatopéd) 

- Modernizácia interiéru 

- Podpora vzdelávania pedagógov vedením 

školy 

- Zmena vedúcich zamestnancov, obnova 

- Do adaptačného vzdelávania PZ a OZ 

zapojenie vedúcich MO 

- Neustála zmena legislatívy 

- Nárast byrokracie 

- Zvyšovanie počtu detí v triedach, vo 

výchovných skupinách 

- Vyťaženosť OZ a niektorých PZ – 

poverovanie plnením viacerých úloh 

- Nedostatok asistentov učiteľa 

- Nedostatočná kvalifikačná štruktúra 

asistentov (obmedzenosť AU ďalšieho 

odborného rastu podľa legislatívy platnej 

od 01.09.2019) 

- Fluktuácia pedagogických zamestnancov 

(nárast nekvalifikovaných PZ) 

- Niektorí absolventi VŠ ako novo prijímaní 

zamestnanci s nedostatočnými  

zručnosťami a schopnosťami 

  

 

 

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia – ich predsedovia a členovia    

pracovali na základe písomného poverenia riaditeľky školy. Práca v komisiách bola 

vykonávaná pri účtovnej a fyzickej inventúre majetku.  

 

Škodová komisia  - bola ustanovená na základe poverenia riaditeľky školy. V šk. roku 

2018/19 nezasadala. 

 

Rada školy – jej činnosť  bola organizovaná vlastným ročným  plánom práce. 

Predsedkyňou Rady školy je  zvolená Mgr. Mgr. Valéria Kuceljová. 

Rada školy pôsobila ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadroval 

k činnosti školy,  presadzoval  záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Aj počas školského roku 



 

 

2018/2019 plnila  funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  

z pohľadu školskej problematiky.   

 

     Vo voľbách boli za členov Rade školy zvolení nasledovní členovia: 

     Mgr. Valéria Kuceljová – predsedkyňa RŠ (za pedagogických zamestnancov školy) 

     Zuzana Frolová – zapisovateľka (za nepedagogických zamestnancov školy) 

     Mgr. Milada Randová – podpredseda (za pedagogických zamestnancov školy) 

     Katarína Švenková – člen (za rodičov) 

     Marianna Kamasová – člen (za rodičov) 

     Michaela Klundová – člen (za rodičov)  

     Stanislava Ďurkechová– členka (za rodičov) 

     Mgr. Vladimír Kvaššay – člen (za zriaďovateľa) 

     Mgr. Lenka Ferenčáková – členka (za zriaďovateľa) 

     Mgr. Jana Černická – členka (za zriaďovateľa) 

     Ing. Anna Chrenková – člen (za zriaďovateľa) 

 

 

  12. Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na voľbu povolania 

 

         V školskom roku 2018/2019 ukončilo štúdium na našej škole 16 žiakov.  

  Sedem žiakov organizačnej zložky Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča,    

  bude pokračovať  v ďalšom vzdelávaní nasledovne:  

  Praktická   škola, Mičurova 367/3, Bytča: 

 1 žiak 9. ročníka A variantu a  1 žiak 10. ročníka B variantu 

 

Umiestnenie  ostatných 5 žiakov 9. ročníka A variantu  do jednotlivých učebných odborov 

odborných učilíšť je   nasledovné: 

Odborné učilište, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto: 

 cukrárska výroba: 1 žiačka 

 stavebný zámočník: 1 žiak 

Odborné učilište,  Fatranská 3321, Žilina:  

 inštalatér  - vodovodné zariadenia: 2 žiaci 

Reedukačné centrum Veľké Leváre: 

 1 žiak 

 

 

13.  Komentár k Správe o hospodárení za rok 2018 

    (podľa §7 ods. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

 

https://www.szsibytca.sk/files/spravy_o_hospodareni/Komentar_k_Sprave_o_hospodareni

_za_rok_2018.pdf 

 

https://www.szsibytca.sk/files/spravy_o_hospodareni/Vykaz_k_sprave_o_hospodareni_za_

rok_2018.pdf 

 

 

 

 

Správu vypracovala: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy 

 



 

 

 

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 
 

Tel/fax 041/553 32 15                                             e-mail: durajkova@szsibytca.sk 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2018/2019  

     Predkladá:   Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy  

     Prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa 19. augusta 2019. 

Vyjadrenie Rady školy: Rada školy prerokovala dňa 22.08.2019 a odporúča 

zriaďovateľovi Okresnému úradu v Žiline schváliť  správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.  

                              Mgr. Valéria Kuceljová, predseda RŠ pri SŠI, Mičurova 364/1, Bytča 

Stanovisko zriaďovateľa:  Okresný úrad  v Žiline schvaľuje správu o výchovno-

vzdelávacej  činnosti,  jej   výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.                                                                                                                         

za  zriaďovateľa: 


