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1. Sieť škôl a školských zariadení a demografický vývoj
Sieť škôl v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku 2018/2019
V školskom roku 2018/2019 bolo v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
zaradených v Žilinskom kraji 30 gymnázií, 2 konzervatóriá, 3 umelecké školy a 54 stredných
odborných škôl (organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina je Stredná
športová škola, organizačnou zložkou Spojenej školy, Nižná je Stredná umelecká škola,
organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy v Martine sú Súkromné hudobné
a dramatické konzervatórium a Súkromná stredná umelecká škola - SSUŠ). Školy a školské
zariadenia zriaďujú 4 štátni zriaďovatelia, 6 cirkevných zriaďovateľov a 11 zriaďovateľov je
fyzická alebo právnická osoba.
Tabuľka č. 1: Sieť škôl a školských zariadení v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku
2018/2019
zriaďovateľ

gymnáziá

konzervatórium,
umelecká škola

SOŠ

spolu

Žilinský samosprávny kraj

15

2

42

59

2.

Okresný úrad Žilina

4

-

-

4

1
1
21
2

2
-

42
3

1
1
65
5

2

-

-

2

štát

1.

3.
Mesto Vrútky
4.
Mesto Turčianske Teplice
spolu štátni zriaďovatelia
5.
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo
6.
Spišské Podhradie

fyzická alebo právnická osoba

cirkev

Východný dištrikt evanjelickej cirkvi
2
augsburského vyznania, Prešov
Saleziáni Don Bosca, Slovenská
8.
1
provincia, Bratislava
Kongregácia milosrdných sestier
9.
1
Svätého Kríža, Trnava
Kongregácia školských sestier svätého
10.
1
Františka
spolu cirkevní zriaďovatelia
7
5
JUDr. Ing. Hrivnáková Alena, Dolný
11.
1
1
Kubín
12.
EDUCO NO, s. r. o., Slanická osada
1
Súkromná stredná odborná škola, s. r. o.,
13.
1
Dolný Kubín
14.
OZ Vzdelávanie, Bytča
1
15.
Ing. Bernadeta Gábrišová, Žilina
1
16.
Ing. Stanislav Nový, Žilina
1
Škola s. r. o. Mgr. art. Ľubomíra
17.
1
Krkošková, Ihráč
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r.
18.
1
o., Žilina
19.
OZ Pro Scholaris, Žilina
1
20.
Mgr. art. Eva Ohraďanová
1
21.
PaedDr. Nadežda Závodská
1
spolu súkromní zriaďovatelia
2
3
7
spolu
30
5
54
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
7.

2

2
1
1
1
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
89

Tabuľka č. 2: Sieť škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – stredných špeciálnych škôl
v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku 2018/2019
praktická
škola

odborné učilište

-

1

-

1

7

5

1

13

spolu štátni zriaďovatelia
3. Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv.
Cyrila a Metoda, Turzovka
cirkevný zriaďovateľ
4. PaedDr. Beáta Matušáková

7

6

1

14

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

súkromný zriaďovateľ

1

-

-

1

spolu

9

6

1

16

zriaďovateľ
1.

Žilinský samosprávny kraj

2.

Okresný úrad Žilina

SOŠ

spolu

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Stredoškolské vzdelávanie v Žilinskom kraji v školskom roku 2018/2019:
Štátne školy:
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytovali
vzdelávanie spolu v 15 gymnáziách, z ktorých 7 ponúkalo vzdelávanie súbežne v štvorročnej
a osemročnej forme štúdia, 2 ponúkali vzdelávanie iba v 8-ročnej forme štúdia, 6 vzdelávalo
iba v štvorročnej forme štúdia a 3 vzdelávali v bilingválnej forme. Vzdelávanie pre oblasť
hudobného umenia poskytovalo jediné Konzervatórium v Žiline a pre oblasť výtvarného
umenia Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Odborné vzdelávanie a príprava bolo
poskytované v 42 stredných odborných školách, z nich v 3 obchodných akadémiách sa
vyučovalo aj v bilingválnej forme. Organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4,
Žilina bola jediná Stredná športová škola v kraji, ktorá vzdelávala v 4-ročnej forme štúdia
v odbore 7902 J 77 gymnázium - šport. Organizačnou zložkou Spojenej školy, Nižná bola
Stredná umelecká škola. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením poskytovalo vzdelávanie
1 odborné učilište pri Spojenej škole v Ružomberku.
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline poskytovali na území
Žilinského kraja vzdelávanie v 2 bilingválnych gymnáziách, v 2 gymnáziách so štvorročnou,
osemročnou a päťročnou bilingválnou formou štúdia a pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením v 7 praktických školách, v 5 odborných učilištiach a 1 strednej odbornej
škole pri Spojenej škole internátnej.
Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice poskytovala na území
Žilinského kraja vzdelávanie v 1 gymnáziu so štvorročnou a osemročnou formou štúdia, ktoré
bolo súčasťou spojenej školy.
Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky poskytovala na území Žilinského
kraja vzdelávanie v 1 gymnáziu so štvorročnou formou štúdia, ktoré bolo súčasťou spojenej
školy.
Neštátne školy:
Súkromní zriaďovatelia na území Žilinského kraja poskytovali vzdelávanie
v 2 bilingválnych gymnáziách a 9 stredných odborných školách, ktoré mali zameranie na
ekonomiku a organizáciu, obchod a služby a stavebníctvo. Vzdelávanie v oblasti tanečného
3

umenia poskytovalo 1 Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku, v oblasti
divadelného umenia Súkromná spojená škola v Martine s organizačnou zložkou Súkromné
hudobno-dramatické konzervatórium a v oblasti výtvarného umenia 2 umelecké školy,
z ktorých bola jedna Súkromná stredná umelecká škola organizačnou zložkou Súkromnej
spojenej školy v Martine a druhá bola Súkromná stredná umelecká škola v Žiline. Pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením – autizmom poskytovala nižšie stredné vzdelávanie
1 Súkromná praktická škola v Žiline.
Cirkevní zriaďovatelia na území Žilinského kraja poskytovali vzdelávanie v 6
gymnáziách, z ktorých 1 vzdelávalo iba v štvorročnej forme štúdia, 1 iba v osemročnej forme
štúdia, 2 v štvorročnej aj osemročnej forme, 1 v bilingválnej forme a 1 ponúkalo súbežne
štvorročnú formu a bilingválnu päťročnú a osemročnú formu štúdia, v 2 zdravotníckych, 1
obchodnej akadémii a v 2 stredných odborných školách so zameraním na strojárstvo,
stavebníctvo, polygrafiu, učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole. Pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením poskytovala nižšie stredné vzdelávanie 1 Praktická škola pri
Spojenej škole v Turzovke.
V školskom roku 2018/2019 bolo na území Žilinského kraja zriadených spolu
89 stredných škôl, výchovu a vzdelávanie realizovalo 88 stredných škôl (Gymnázium
A Škrábika, Rajec od školského roku 2018/2019 neeviduje žiadnych žiakov). Zo zriadených
škôl je 59 stredných škôl v ZP ŽSK (čo predstavuje 66,3%), 12 stredných škôl je v ZP
súkromných zriaďovateľov (čo predstavuje 13,5 %), 12 stredných škôl je v ZP cirkevných
zriaďovateľov (čo predstavuje 13,5 %), 4 v ZP Okresného úradu v Žiline (čo predstavuje
4,5 %), 1 je v ZP Mesta Turčianske Teplice (čo predstavuje 1,1 %) a 1 je v ZP Mesta Vrútky
(čo predstavuje 1,1 %).

Sieť školských zariadení pre stredné školy v Žilinskom kraji
Sústavu školských zariadení tvoria:
- školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času
a školský internát),
- špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum a liečebnovýchovné sanatórium),
- školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva),
- školské účelové zariadenia (škola v prírode, zariadenie školského stravovania
a stredisko služieb škole).
Tabuľka č. 3: Školské zariadenia v Žilinskom kraji v školskom roku 2018/2019
zriaďovateľ

školské zariadenie*

štát
pri
špeciálnych
školách

školský internát
centrum voľného času
centrum špeciálno–pedagogického poradenstva
alebo pedagogicko-psychologického poradenstva a

4

cirkev

fyz.,
práv.
osoba

spolu

20
57

7
2

3
8

1
15

31
82

11

11

x

15

37

prevencie
základná umelecká škola
24
1
x
jazyková škola
5
x
školská jedáleň
42
6
výdajná školská jedáleň
6
1
škola v prírode
diagnostické centrum
2
x
liečebno-výchovné sanatórium
1
x
spolu
168
21
18
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2018

28
2
2
x
2
x
x
65

53
7
50
7
2
2
1
272

* uvádzané bez školských zariadení pri špeciálnych stredných internátnych školách, ktoré ponúkajú vzdelávanie
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Počet žiakov v stredných školách v Žilinskom kraji
V Žilinskom kraji študovalo v školskom roku 2018/2019 v 88 stredných školách spolu
30 045 žiakov, 10 290 žiakov na gymnáziách, 959 na konzervatóriách a umeleckých školách
a 18 796 žiakov na stredných odborných školách. V porovnaní so školským rokom 2017/2018
zaznamenávame celkovo pokles počtu žiakov o 950, čo predstavuje pokles o 3%.
V porovnaní so školským rokom 2016/2017 zaznamenávame celkovo pokles počtu žiakov
o 1 607, čo predstavuje pokles o 5 %.
Tabuľka č. 4: Počet žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019
umelecké školy,
SOŠ
konzervatóriá
5 823
601
16 398
Žilinský samosprávny kraj
2 242
x
x
Okresný úrad Žilina
102
x
x
Mesto Vrútky
141
x
x
Mesto Turčianske Teplice
1 793
x
1 244
cirkev
189
358
1 154
fyzická alebo právnická osoba
spolu
10 290
959
18 796
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
zriaďovateľ

gymnáziá

spolu
22 822
2 242
102
141
3 037
1 701
30 045

Graf č. 1: Zastúpenie zriaďovateľov v Žilinskom kraji v školskom roku 2018/2019 podľa počtu
žiakov stredných škôl
10,1%

0,3%

5,7%

0,5%
Žilinský samosprávny kraj

7,5%

Okresný úrad Žilina
mesto Turčianske Teplice
cirkev
mesto Vrútky
fyzická alebo právnická osoba

75,9%
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
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Z vyššie uvedeného grafu vyplynulo, že Žilinský samosprávny kraj bol najväčším
poskytovateľom stredného vzdelávania. Z celkového počtu žiakov študujúcich na území
Žilinského kraja študovalo na gymnáziách a na stredných odborných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 75,96% žiakov, v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline študovalo 7,5 % žiakov, v škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice študovalo 0,47 % žiakov, v školách
cirkevných zriaďovateľov študovalo 10,1 % žiakov, v škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Vrútky študovalo 0,34 % žiakov a v školách súkromných zriaďovateľov študovalo
5,66 % žiakov.
V porovnaní s minulým školským rokom bol pokles žiakov v územnej pôsobnosti ŽSK
o 950 žiakov. V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bol pokles
o 823 žiakov, čo predstavuje o 3,48% menej žiakov ako v roku 2017/2018. Mesto Vrútky
zaznamenalo nárast v počte žiakov o 8. V meste Turčianske Teplice bol pokles o 18 žiakov.
U cirkevných zriaďovateľov bol zaznamenaný pokles o 59 žiakov. Súkromní zriaďovatelia
zaznamenali pokles o 31 žiakov a Okresný úrad v Žiline zaznamenal pokles o 27 žiakov.
Pokles žiakov spôsobuje negatívny demografický vývoj v počte žiakov, ktorí sú
príjímaní do prvého ročníka.
Tabuľka č. 5: Podiel gymnaziálneho, umeleckého a odborného vzdelávania v kraji v školskom roku
2018/2019 podľa zriaďovateľa
zriaďovateľ

gymnaziálne
vzdelávanie

umelecké
vzdelávanie

stredné odborné
vzdelávanie

25%
100 %
100 %
100 %
59%
11%

3%
0%
0%
0%
0%
21%

72%
0%
0%
0%
41%
68%

Žilinský samosprávny kraj
Okresný úrad Žilina
Mesto Vrútky
Mesto Turčianske Teplice
cirkev
fyzická alebo právnická osoba

spolu za celý kraj
34%
3%
63%
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Graf č. 2: Podiel gymnaziálneho, umeleckého a odborného vzdelávania v školskom roku 2018/2019
spolu za celý Žilinský kraj
3%

34%

63%
gymnaziálne vzdelávanie

odborné vzdelávanie

umelecké

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
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Demografický vývoj
V Žilinskom kraji bol za posledných 10 školských rokov počet žiakov prijatých
do 1. ročníka v priemere o 3,9 % vyšší ako bol počet žiakov končiacich základné školy (viď
tabuľka č. 6). Z uvedeného vyplýva, že fluktuácia žiakov končiacich ZŠ v Žilinskom kraji
do iných krajov je minimálna.
Tabuľka č. 6: Demografia vs. prijatí žiaci do 1. ročníka za posledných 10 rokov
počet žiakov
počet žiakov prijatých
rozdiel
končiacich ZŠ
do 1. ročníka SŠ
8623
8081
- 542
7854
8070
+ 216
7408
7634
+ 226
7009
7279
+ 270
6969
7258
+ 289
6561
7022
+ 461
6547
7046
+ 499
6138
6428
+ 290
5950
6289
+ 339
5906
6574
+ 668
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ, 2018

školský rok
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

%
- 6,3%
+ 2,8
+ 3%
+ 3,8%
+ 4%
+ 7%
+ 8%
+ 4,7%
+ 5,7%
+ 11,3%

Demografický vývoj na najbližších 9 rokov naznačuje mierny nárast. Pre počet
potenciálnych žiakov prijímaných do 1. ročníka je potrebné počítať so zmenou nadol po
piatich rokoch, keď 5% populačného ročníka odchádza študovať na osemročnú formu
gymnázia resp. konzervatória, rovnako mierny pokles nastáva aj odchodom žiakov
8. ročníkov na bilingválnu formu štúdia (grafy demografického vývoja v jednotlivých
regiónoch v časti „prílohy“, prílohy č. 1 – č. 6).
Tabuľka č. 7: Demografický vývoj na roky 2019 - 2028
región

2019/20

KYSUCE

1121

1167

1149

1160

1235

1199

1218

1143

1120

ORAVA

1442

1540

1455

1569

1598

1687

1720

1706

1672

LIPTOV

1005

1047

987

1103

1171

1184

1162

1205

1198

POVAŽIE

1524

1639

1614

1766

1845

1938

1968

1904

1987

TURIEC

732

817

810

885

914

979

1005

991

1056

spolu

5824

6210

6015

6483

6763

6987

7073

6949

7033

2020/21 22021/22

2022/23

2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
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2. Všeobecné vzdelanie
Súčasný stav
ŽSK dodržal aj v školskom roku 2018/2019 v rámci škôl vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti podiel všeobecného a odborného vzdelávania na úrovni 25 % a v rámci stredných
škôl v územnej pôsobnosti ŽSK na úrovni 34 %, čo predstavuje v porovnaní
s predchádzajúcim rokom 4% zvýšenie podielu gymnaziálneho vzdelávania (viď graf č. 20).
Percentuálne zastúpenie podielu vzdelávaných žiakov v gymnáziách v územnej pôsobnosti
ŽSK rozdelené podľa zriaďovateľov môžeme vidieť na nasledovnom grafe.
Graf č. 3: Podiel vzdelávaných žiakov v gymnáziách podľa zriaďovateľa v šk. roku 2018/2019
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Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Na stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK študovalo v školskom roku 2018/2019
celkovo 30 045 žiakov, z toho 10 290 žiakov študovalo v 29 gymnáziách v územnej
pôsobnosti ŽSK. 5 823 žiakov (57 %) študovalo na gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK; 2 242 žiakov (22 %) študovalo v gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného
úradu Žilina; 1 793 žiakov (17 %) v cirkevných gymnáziách; 189 žiakov (2 %) v súkromných
gymnáziách; 141 žiakov (1 %) v Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach
a 102 žiakov (1 %) v Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach.
Tabuľka č. 8: Prehľad gymnázií v územnej pôsobnosti Žilinského kraja v šk. roku 2018/2019
počet škôl a počet žiakov 2018/2019
zriaďovateľ

počet
gymnázií

štátne - ŽSK

16*

štátne - OÚ
Žilina

4

štátne -mesto
Vrútky
štátne mesto
Turčianske
Teplice

1**

1**

8 - ročná
forma

5- ročná
bilingválna
forma

14
3 666
2
645
1
102
1

10
2 032
2
315

3
125
4
1 282

30

111

4 - ročná forma

8 - ročná
bilingválna
forma

spolu
počet
žiakov
5 823
2 242
102

1

8

141

cirkevné
súkromné
spolu

4
580

2
1
526
174
2
2
189
22
17
10
1
31
5 023 žiakov
2 971 žiakov
2 122 žiakov
174 žiakov
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
7**

4
513

1 793
189
10 290

*vrátane Strednej športovej školy, organizačnej zložky Spojenej školy v Žiline, ktorá vyučovala odbor 7902 J 77
gymnázium – šport
**vrátane gymnázií, ktoré sú súčasťou spojených škôl

Graf č. 4: Podiel vzdelávaných žiakov podľa formy štúdia v školskom roku 2018/2019
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Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

V 4-ročnej forme gymnaziálneho vzdelávania študovalo celkovo 5 023 žiakov - 48,8%
z celkového počtu gymnazistov, v 8-ročnej forme študovalo spolu 2 971 žiakov - 28,8%,
v 5-ročnej bilingválnej forme študovalo celkovo 2 122 žiakov – 20,6 % a v 8-ročnej
bilingválnej forme študovalo 174 žiakov – 1,7 % z celkového počtu žiakov.
Tabuľka č. 9: Porovnanie vývoja počtu žiakov gymnázií jednotlivých zriaďovateľov v územnej
pôsobnosti Žilinského kraja za posledné 4 roky
Spolu
zriaďovateľ

2015 /2016

2015 /2016 2016/2017

2016/2017 2017/2018

2017/2018 2018/2019

2015/2016 2018/2019

+/%

5975
5823
5823
(-35)
(-152)
(-432)
2269
2242
2242
2294
štátne - OÚ Žilina
(+2)
(-27)
(-52)
94
102
102
92
štátne -mesto Vrútky
(+8)
(+8)
(+10)
159
141
141
štátne - mesto
129
136
Turčianske Teplice
(-7)
(+30)
(-18)
(+5)
1697
1807
1793
1793
1637
cirkevné
(+60)
(+110)
(-14)
(+156)
185
207
189
189
191
súkromné
(-6)
(+22)
(-18)
(-2)
10374
10511
10290
10290
10605
spolu
(-231)
(+137)
(-221)
(-315)
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
štátne - ŽSK

6255

6010
(-245)
2267
(-27)
86
(-6)

9

- 6,9%
- 2,3%
+
10,9%
+
3,7%
+
9,5%
- 1%
- 3%

Vývoj počtu žiakov za jednotlivé školské roky 2015/216 – 2018/2019 zobrazuje tabuľka
č. 9. Pri porovnaní vývoja počtu žiakov gymnázií podľa jednotlivých zriaďovateľov
v územnej pôsobnosti ŽSK za posledné 4 školské roky zaznamenali najvyšší pokles žiakov
gymnáziá v ZP ŽSK - 6,9%. Mierny pokles žiakov zaznamenali aj gymnáziá v ZP OÚ
v Žiline – 2,3% a súkromné gymnáziá – 1%. Nárast počtu žiakov v priebehu posledných
4 školských rokov zaznamenali gymnáziá v ZP miest – Vrútky + 10,9% a Turčianske Teplice
+ 3,7%, rovnako aj v gymnáziách cirkevných zriaďovateľov stúpol počet žiakov o 9,5%.
Celkovo za uvedené obdobie poklesol počet žiakov v gymnáziách o 3%.

Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti všeobecného vzdelávania
Cieľ 2.2
Kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom v gymnáziách dosiahnuť čo najvyššie
parametre v merateľných a porovnateľných kritériách hodnotenia kvality škôl, ktoré
budú zabezpečovať kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a zároveň tento proces
bude intenzívne prepojený s univerzitným prostredím.
Na dosiahnutie uvedeného cieľa boli stanovené nasledovné čiastkové ciele:
Cieľ 2.2.1
zachovať percentuálny podiel všeobecného vzdelávania k podielu odborného vzdelávania
v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na úrovni –25%, v rámci stredných škôl
v územnej pôsobnosti ŽSK dodržiavať jeho podiel na úrovni 30%;
Graf č. 5: % podiel všeobecného a odborného vzdelávania v stredných školách v územnej
pôsobnosti ŽSK v šk. roku 2018/2019
34,2%
65,8%

GYM
SOŠ

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

V školskom roku 2018/2019 študovalo celkovo na stredných školách v Žilinskom kraji
30 045 žiakov, z toho na gymnáziách v územnej pôsobnosti ŽSK študovalo 10 290 žiakov,
čo predstavuje 34,2% z celkového počtu žiakov na stredných školách v kraji.
Graf č. 6: % podiel všeobecného a odborného vzdelávaných v stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK v šk. roku 2018/2019

25,5

GYM
SOŠ

74,5

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
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V gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK študovalo celkovo 5 823 žiakov,
čo predstavuje 25,5 % z celkového počtu žiakov na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK.
Tabuľka č. 10: Naplnenosť tried 1. ročníkov v gymnáziách v územnej pôsobnosti Žilinského kraja
v školskom roku 2018/2019 v zmysle VZN č. 48/2017
gymnáziá
Zriaďovateľ

triedy (VZN č.
48/2017)

žiaci

Súkromní

35
2

896
34

Cirkevní
Mesto
OÚ Žilina

9
2
12

207
34
290

ŽSK

Spolu

k 15. 9. 2018 - EDUZBER
triedy
žiaci
34
892
3
54
9
2
12

240
25
304

60
1461
60
1515
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

% naplnenia
99,6%
158,8%
115,9%
73,5%
104,8%
103,7%

*nie sú zahrnuté 1. ročníky 8-ročnej formy štúdia

V rámci plánovania počtu tried 1. ročníkov stredných škôl odbor školstva a športu ŽSK
určil gymnáziám v územnej pôsobnosti ŽSK celkovo 60 tried 1. ročníkov štvor- a päťročného
štúdia s odporučeným počtom žiakov 1 461. Podľa údajov EDUZBER-u k 15.9.2018 bolo
celkovo prijatých 1 515 žiakov v 60 triedach, z toho 892 žiakov v 34 triedach na gymnáziách
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (99,6% naplnenosť plánu VZN č. 48/2017),
do súkromných gymnázií nastúpilo 54 žiakov v 3 triedach (158,8 % naplnenosť plánu podľa
VZN č. 48/2017), do cirkevných gymnázií nastúpilo celkovo 240 žiakov 1. ročníka
v 9 triedach (115,9% naplnenosť plánu podľa VZN č. 48/2017), do gymnázií v
zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina nastúpilo 304 žiakov v 12 triedach
(104,8 % naplnenosť plánu podľa VZN č. 48/2017) a do gymnázií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta nastúpilo 25 žiakov v 2 triedach (73,5% naplnenosť plánu podľa
VZN č. 48/2017).
Cieľ bol čiastočne splnený, ŽSK dodržal 25,5% podiel gymnaziálneho vzdelávania
v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci stredných škôl v územnej
pôsobnosti ŽSK cieľ nebol splnený, pretože v školskom roku 2018/2019 podiel
gymnaziálneho vzdelávania vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu predstavoval nie 30%,
ale až 34,2 %. Dôvodom nesplnenia cieľa je skutočnosť, že napriek správne nastavenému
určeniu počtu tried a odporúčanému počtu žiakov ostatní zriaďovatelia nedodržiavajú
odporúčané počty žiakov 1. ročníkov a prijímajú žiakov nad rámec odporúčaného počtu.
Cieľ 2.2.2
prepojiť obsah gymnaziálneho vzdelávania s rozvojom kľúčových kompetencií žiakov
v oblasti podnikateľských kompetencií, komunikácie vo svetových jazykoch, digitálnej
gramotnosti, finančnej gramotnosti a aktívneho občianstva
Cieľ sa plní priebežne, rozvoj uvedených kompetencií je zabezpečovaný v rámci
školských vzdelávacích programov jednotlivých gymnázií.
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Jednou z možností ako prepojiť obsah gymnaziálneho vzdelávania z rozvojom
kompetencií žiakov bolo zapojenie sa do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky (sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie
operačného programu Ľudské zdroje), ktoré vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - Čitateľská,
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu - žiadosti podalo 8
gymnázií (viď kapitola Projektová činnosť).
Cieľ 2.2.3
rozvíjať vzdelávanie v cudzích jazykoch a matematike
V školskom roku 2018/2019 sa v bilingválnej forme vzdelávalo celkovo 2 724 žiakov
v 112 triedach. Z toho na gymnáziách študovalo 2 296 žiakov v 93 triedach, čo predstavuje
84,3% zo žiakov, študujúcich v bilingválnej forme. Zvyšných 428 žiakov (15,7%) študovalo v
19 triedach v obchodných akadémiách. Počet žiakov, ktorí sa vzdelávali v bilingválnej forme
štúdia stúpol oproti školskému roku 2017/2018 o 255 žiakov. Podrobný prehľad bilingválneho
vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK je uvedený v Prílohách – príloha
č.7.
Graf č. 7: Prehľad bilingválneho vzdelávania v gymnáziách podľa zriadovateľov v šk. roku
2018/2019

5%
31%

ŽSK 125 žiakov
OÚ Žilina 1282 žiakov
56%

8%

súkromné 189 žiakov
cirkevné 700 žiakov

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

V školskom roku 2018/2019 bol do siete stredných škôl a školských zariadení SR
zaradený študijný odbor bilingválneho vzdelávania:
- 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom ruským.
Odbor školstva a športu ŽSK každoročne monitoruje aj výsledky maturitných skúšok
v gymnáziách v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk, ktoré sú
jedným z kvalitatívnych ukazovateľov pri hodnotení stredných škôl.
Graf č. 8: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
zo slovenského jazyka v školskom roku 2018/2019
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Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Maturita 2019

V školskom roku 2018/2019 klesla celoslovenská priemerná úspešnosť externej
maturitnej skúšky v slovenskom jazyku o 4%. Gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
mali priemernú úspešnosť o 11,94% lepšiu ako celoslovenský priemer, avšak oproti roku
2017/2018 bol pokles o 4,30% - čo bol vyšší pokles ako úroveň celoslovenského poklesu. Tak
ako aj v predchádzajúcom roku dve gymnáziá z celkového počtu dosiahli priemernú
úspešnosť pod celoslovenským priemerom (viď. príloha č. 8).
Graf č. 9: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách z
matematiky v školskom roku 2018/2019
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Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Maturita 2019

V školskom roku 2018/2019 klesla celoslovenská priemerná úspešnosť externej
maturitnej skúšky v matematike o 5,4%. Gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK mali
priemernú úspešnosť o 3,18% lepšiu ako celoslovenský priemer, avšak v porovnaní s rokom
2017/2018 bol pokles o 8,81% - čo značí o 3,41% vyšší pokles ako úroveň celoslovenského
poklesu. 11 gymnázií dosiahlo výsledky pod celoslovenským priemerom (viď. príloha č. 9).
Graf č. 10: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
z anglického jazyka (úroveň B2) v školskom roku 2018/2019
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Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Maturita 2019

Nad úrovňou celoslovenského priemeru bolo v externej časti maturitnej skúšky
z anglického jazyka úroveň B2 - 6 gymnázií. Celkovo 20 gymnázií malo výsledky
z anglického jazyka pod úrovňou celoslovenského priemeru. V školskom roku 2017/2018
dosiahlo úroveň nad celoslovenským priemerom 8 gymnázií a výsledky pod celoslovenským
priemerom dosiahlo 19 gymnázií (viď. príloha č. 10).
Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
z anglického jazyka (úroveň C1) v školskom roku 2018/2019 a Porovnanie priemernej
úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách z nemeckého jazyka (úroveň B2) v
školskom roku 2018/2019 je uvedený v časti Prílohy v prílohach č. 11 a č.12.
Cieľ 2.2.4
podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov gymnázií za účelom ich
odborného a kvalifikačného rastu
V školskom roku 2018/2019 absolvovalo kontinuálne vzdelávanie 171 pedagógov
gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK; čo predstavuje nárast o 13 pedagógov oproti
predchádzajúcemu školskému roku:
Tabuľka č. 11: Porovnanie počtu vzdelávaných pedagógov gymnázií za posledné 2 školské roky
druh vzdelávania
2017/2018
2018/2019
nárast/pokles
adaptačné vzdelávanie
aktualizačné vzdelávanie
inovačné vzdelávanie
špecializačné vzdelávanie
funkčné vzdelávanie
iné vzdelávanie

6
97
38
4
9
4
158

spolu

7
101
30
3
11
19
171

+1
+4
-8
-1
+2
+15
+13

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Pedagogickí zamestnanci gymnázií absolvovali v školskom roku 2018/2019 aj stáže
a odborné školenia; v rámci programu ERASMUS+ sa stáží zúčastnilo 30 pedagógov
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gymnázií a odborné školenia absolvovalo 21 pedagógov gymnázií - spolu 51 pedagogických
zamestnancov.
Cieľ 2.2.5
podporovať úzku spoluprácu gymnázií v ZP ŽSK s cieľom šírenia príkladov dobrej praxe,
výmeny skúseností a učebných materiálov
- Cieľ sa plní priebežne spoluprácou gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK najmä
so Žilinskou univerzitou, zapojením sa do projektu MŠVVaŠ SR IT akadémia, rovnako
tak odborne zameranými aktivitami Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu V.
Paulinyho – Tótha v Martine.
- Gymnáziá aj v tomto školskom roku 2018/2019 realizovali vzdelávacie a iné aktivity
prostredníctvom programu Erasmus+ (viď kapitola Projektová činnosť).

Cieľ 2.2.6
naďalej rozvíjať spoluprácu gymnázií s vysokými školami a univerzitným prostredím
v oblasti rozvoja vedy a výskumu s cieľom zvýšiť atraktívnosť vedy, výskumu, vývoja
a inovácií pre mladých ľudí
- Cieľ je plnený priebežne účasťou žiakov gymnázií na prednáškach, podujatiach
a súťažiach organizovaných vysokými školami s obsahovým zameraním na vedu,
inovácie a výskum.
Cieľ 2.2.7
zlepšovať materiálno-technické vybavenie gymnázií, modernizovať učebné pomôcky,
modernizovať stav budov, zabezpečiť komplexnosť ich vybavenosti prostredníctvom
zapájania sa do projektov a možností čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ
- Cieľ sa plní v závislosti od úspešnosti akceptácie projektov jednotlivých gymnázií
vo výzvach prostredníctvom podporných programov (viď kapitola Projektová činnosť)
Cieľ 2.2.8
podporovať a motivovať gymnáziá, aby ponúkali rozširujúce vyučovanie v predmetoch
zameraných na prírodné vedy a matematiku, ako aj v predmetoch technického zamerania
(informatika)
Gymnáziá využívali disponibilné hodiny predovšetkým na posilnenie všeobecnovzdelávacích predmetov, tie boli dotované aj v rámci voliteľných predmetov.
V rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov bola najviac podporovaná oblasť
matematiky, práce s informáciami a prírodných vied a následne oblasť jazyka
a komunikácie, najmä výučbu cudzích jazykov.
Gymnáziá v územnej pôsobnosti ŽSK rozšírili vyučovanie v predmetoch zameraných
na prírodné vedy a matematiku, v ktorej posilnili najmä oblasť orientovanú na logiku.
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V rámci predmetov matematika, seminár z matematiky, rozširujúca matematika, cvičenia
z matematiky a príbuzných predmetov rozvíjajú kompetencie svojich žiakov so zameraním
na logické myslenie a argumentáciu.
Cieľ 2.2.9
zapájať gymnáziá do cvičných škôl pre pedagogickú prax študentov vysokých škôl
Intenzívna spolupráca s univerzitným prostredním pokračovala aj v školskom roku
2018/2019. Študenti vysokých škôl naďalej realizovali povinnú pedagogickú prax
na stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK aj v ďalšom školskom roku, čím im bol
umožnený reálny náhľad na výučbu žiakov a zároveň boli vedení ku kvalitnej príprave
pre budúce pedagogické pôsobenie.
Cieľ 2.2.10
rozvíjať spoluprácu gymnázií so základnými školami a výchovnými poradcami
Gymnáziá v územnej pôsobnosti ŽSK aj v školskom roku 2018/2019 aktívne rozvíjali
spoluprácu s výchovnými poradcami základných škôl, predovšetkým prostredníctvom Dní
otvorených dverí, Burz informácií stredných škôl (viď kapitola Odborné vzdelávanie), ktoré
každoročne pomáhajú uľahčiť žiakom základných škôl a ich rodičom rozhodnutie o ich
budúcom štúdiu.
Okrem uvedného podujatia zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
v kongresovej sále Úradu ŽSK seminár pre výchovných poradcov a riaditeľov základných ale
aj stredných škôl „Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023“.
Cieľ 2.2.11
spolupracovať s gymnáziami mimo ZP ŽSK pri získavaní údajov do koncepčných
dokumentov
Odbor školstva a športu pokračoval v spolupráci so školami mimo ZP ŽSK
pri získavaní údajov, potrebných ku koncepčným dokumentom v rámci problematiky výchovy
a vzdelávania v kraji. Údaje o školách mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK boli získavané
prostredníctvom dotazníkov. Spolupráca prebiehala i na úrovni rôznych podujatí, ktoré
organizuje ŽSK v spolupráci so strednými školami, na ktoré boli žiaci a zástucovia týchto
škôl prizývaní (Oceňovanie žiakov za mimoriadne úspechy a výsledky, Oceňovanie žiakov
učebných odborov, Budatínsky rínok, Vianočné trhy, Krajský stredoškolský parlament ŽSK,
súťaž Župná kalokagatia).
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3. Odborné vzdelávanie a príprava
Súčasný stav
Na stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK študovalo v školskom roku 2018/2019
celkovo 30 045 žiakov, čo je o 950 žiakov menej ako v predchádzajúcom školskom roku.
Na stredných odborných školách (59) v územnej pôsobnosti ŽSK študovalo v tomto školskom
roku 19 755 žiakov vrátane konzervatórií a umeleckých škôl (65,8% z celkového počtu
žiakov v kraji), čo predstavuje pokles o 729 žiakov oproti minulému školskému roku.
V stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK študovalo
16 999 žiakov (86%), čo je o 671 žiakov menej ako v predchádzajúcom školskom roku, 1 512
žiakov (8%) študovalo v súkromných stredných odborných školách (pokles o 13 žiakov oproti
predchádzajúcemu školskému roku) a v cirkevných stredných odborných školách študovalo
1244 žiakov (6%), čo predstavuje pokles o 45 žiakov oproti predchádzajúcemu školskému
roku.
Tabuľka č. 12: Prehľad počtu SOŠ a žiakov v územnej pôsobnosti Žilinského kraja v školskom
roku 2018/2019
zriaďovateľ

počet SOŠ

počet žiakov

% pokles počtu žiakov

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

štátne - ŽSK

44

44

17 670

16 999

-4%

cirkevné

5

5

1 289

1 244

-3%

súkromné

10

10

1 525

1 512

-1%

spolu

59

59
20 484
19 755
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

-4%

Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti odborného vzdelávania a
prípravy
Cieľ 3.2
Vytvárať systém odborného vzdelávania a prípravy smerujúci k vzdelávaniu a príprave
žiakov stredných odborných škôl a dospelých záujemcov o ďalšie vzdelávanie
na úspešné uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom rozvíjania kľúčových
kompetencií, formovaním vzťahu k spoločnosti, rozvíjaním praktickej výučby
s orientáciou na potreby trhu práce a dôrazom na systém duálneho vzdelávania.
Uvedený cieľ bol dosahovaný nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:
Cieľ 3.2.1
propagovať odborné vzdelávanie a prípravu a jeho význam v printových a elektronických
médiách, organizáciou dní otvorených dverí v stredných odborných školách
a spoluorganizovaním „Búrz informácií“ oboznámiť žiakov základných škôl, ich rodičov
i širokú verejnosť o možnostiach ďalšej profesijnej orientácie a kariérneho rastu
Stredné odborné školy v územnej pôsobnosti ŽSK sa každoročne zúčastňujú Búrz
informácií/stredných škôl, ktoré sa konajú vo všetkých okresných mestách kraja. V školskom
roku 2018/2019 sa Búrz informácií zúčastnilo celkovo 58 stredných škôl v územnej
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pôsobnosti ŽSK (87,9 %), z toho bolo 51 stredných odborných škôl (88 %). Rovnako ako
v minulom školskom roku aj v školskom roku 2018/2019 sa na stredných školách uskutočnili
Dni otvorených dverí.

Cieľ 3.2.2
zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so základnými školami a ponúknuť
priestory a materiálno-technické vybavenie škôl a ich dielní na realizáciu hodín pracovnej
resp. technickej výchovy
Technická výchova
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti aj v školskom roku 2018/2019 realizovali
vyučovanie technickej výchovy pre základné školy v dielňach stredných odborných škôl.
V školskom roku 2018/2019 vyučovalo technickú výchovu 12 stredných odborných škôl v ZP
ŽSK (v predchádzajúcom školskom roku 11). Technickú výchovu spolu absolvovalo
1979 žiakov základných škôl, čo je oproti minulému školského roku nárast o 177 žiakov.
Technickej výchovy sa zúčastnilo 149 pedagógov základných škôl a odučených bolo celkovo
516 hodín.
Graf č. 11: Realizácia technickej výchovy pre základné školy v stredných odborných
školách v školskom roku 2018/2019 - počet žiakov

Spojená škola, Martin

689

SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
SOŠ elektrotechnická, Žilina
SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

20
2
40

SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš

90

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

144

SOŠ obchodu a služieb, Čadca

138

SOŠ stavebná, Žilina
SOŠ dopravná, Žilina
SOŠ technická, Námestovo

258
24
52

SOŠ technická, Čadca

191

SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad…

331

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Technická olympiáda
Ďalšou významnou formou spolupráce stredných škôl so základnými školami je realizácia
Technickej olympiády. V školskom roku 2018/2019 sa okresné kola v kategórii A a B konali
dňa 11.11.2018 v nasledovných školách:
-

región Turiec: Spojená škola, Martin – koorinátor PaedDr. Jozef Zanovit,
región Kysuce: SOŠ technická, Čadca – koordinátor Ing. František Kajánek,
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-

región horné Považie: Stredná odborná škola dopravná, Žilina – koordinátorka Ing. Mária
Vítová, PhD.,
región Liptov: SOŠ polytechnická, Ružomberok – koordinátor Mgr. Vladimír Pančík,
región Orava: SOŠ technická, Námestovo – koordinátor Ing. Jozef Kružel.

Okresných kôl olympiády sa spolu zúčastnilo 240 žiakov zo 156 škôl (168 žiakov
v kategórii A, 72 žiakov v kategórii B). Oproti minulému školskému roku stúpol počet žiakov
o 32 a počet zapojených škôl stúpol o 18.
Krajské kolo Technickej olympiády sa konalo dňa 05.02.2019 v Strednej odbornej
škole dopravnej, Žilina. Zúčastnilo sa ho spolu 18 žiakov (12 v kategórii A a 6 v kategórii B)
z 12 škôl. Oproti minulému školskému roku stúpol počet žiakov o 3 a počet škôl stúpol o 2.
Cieľ 3.2.3
podporovať stredné odborné školy v spolupráci s vysokými školami v oblasti popularizácie
vedy a techniky, IKT, logického myslenia
Odbor školstva a športu ŽSK pokračoval v spolupráci s vysokými školami
a zamestnávateľmi v oblasti podpory popularizácie vedy a techniky, IKT a logického
myslenia. Medzi najvýznamnejšie aktivity v školskom roku 2018/2019 patrili:
1. Futurikon - výstavu technológií budúcnosti organizovala Žilinská univerzita v Žiline
spolu so ŽSK. V školskom roku 2018/2019 sa podujatie konalo dňa 20. septembra 2018.
Súčasťou programu bolo aj experimentovanie žiakov na 23 workshopoch, ktorých sa
zúčastnilo 1420 žiakov z 27 škôl (z toho 14 gymnázií).
Cieľ 3.2.4
prostredníctvom činnosti výchovných a kariérnych poradcov na stredných i základných
školách vplývať na rodičov, ich myslenie a smerovať deti na tie školy, ktoré zvládnu a ktoré
im zabezpečia v budúcnosti uplatnenie v zamestnaní
Odbor školstva a športu ŽSK aj naďalej realizoval viaceré aktivity v oblasti výchovného
a kariérového poradenstva. K najvýznamnejším patrili:

1. Stretnutie výchovných poradcov na Žilinskej univerzite
Stretnutie výchovných poradcov sa uskutočnilo dňa 07.02.2019 v priestoroch Žilinskej
univerzity v Žiline. Stretnutia sa zúčastnilo 22 výchovných a kariérových poradcov
zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Súčasťou programu stretnutia bola
prezentácia jednotlivých fakúlt ŽU a prehliadka areálu. Podujatie sa realizovalo
po prvýkrát a oslovené boli všetky stredné školy v ZP ŽSK, avšak z dôvodu, že viaceré
školy so Žilinskou univerzitosu v Žiline aktívne spolupracujú, zúčastnilo sa tohto podujatia
len 22 výchovných a kariérových poradcov, čo je nízky počet z 59 stredných škôl v ZP
ŽSK. Podobnú aktivitu plánuje odbor školstva a športu Úradu ŽSK v spolupráci
so Žilinskou univerzitou v Žiline zrealizovať aj v ďalších rokoch a zároveň bude
motivovať stredné školy, aby sa podujatia zúčastnil väčší počet výchovných a kariérových
poradcov.
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2. Výstava výrobkov stredných odborných škôl
V školskom roku 2018/2019 sa v termíne od 04.06.2019 do 14.06.2019 konal 7. ročník
výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl vo foyer Úradu ŽSK, ktorej sa
zúčastnilo 19 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja; vzhľadom na kapacitu foyer Úradu ŽSK hodnotíme tento počet ako
dostatočný. Výstava trvala 2 týždne v priestoroch Úradu ŽSK, kde si ju mohli pozrieť aj
žiaci základných škôl. Následne bola inštalovaná v priestoroch OC MAX v Žiline, kde
vystavovalo 8 stredných odborných škôl (v termíne od 14.06.2019 do 25.06.2019). V OC
MAX v Žiline sa výstava výrobkov konala už druhýkrát.
Cieľ 3.2.5
pokračovať v systéme odborného vzdelávania a prípravy (zriaďovatelia, zamestnávatelia,
školy, stavovské a profesijné organizácie) a dosiahnuť, aby čo najvyššie percento žiakov
absolvovalo praktický výcvik priamo na pracoviskách zamestnávateľov a pokračovať
v implementácii systému duálneho vzdelávania
Odborný výcvik
V školskom roku 2018/2019 vykonávalo odborný výcvik a prax v Žilinskom kraji
celkovo 14 542 žiakov, čo je o 732 žiakov (5%) menej v porovnaní s predchádzajúcim
školským rokom, v ktorom vykonávalo odborný výcvik a prax 15 274 žiakov.
Tabuľka 13: Porovnanie počtu žiakov na odbornom výcviku a praxi za posledné 2 školské roky

Región
Liptov
Kysuce
Turiec
Orava
Horné Považie
spolu

2017/2018

2018/2019

% nárast/pokles

2 531
2 807
1 902
3 342
4 692
15 274

2 646
2 688
1 699
3 316
4 193
14 542

5%
-4%
-11%
-1%
-11%
-5%

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

V regióne horné Považie bolo najviac žiakov v Strednej odbornej škole dopravnej
v Žiline (512 žiakov). Oproti školskému roku 2017/2018 poklesol v regióne počet žiakov,
ktorý vykonávali odborný výcvik a prax o 499 žiakov. V regióne Orava bolo najviac žiakov
v Spojenej škole v Nižnej (596 žiakov). Oproti školskému roku 2017/2018 poklesol v regióne
počet žiakov, ktorý vykonávali odborný výcvik a prax o 26 žiakov. V regióne Kysuce bolo
najviac žiakov v Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom
Meste (552 žiakov). Oproti školskému roku 2017/2018 poklesol v regióne počet žiakov, ktorý
vykonávali odborný výcvik a prax o 119 žiakov. V regióne Turiec bolo najviac žiakov
v Spojenej škole v Martine (560 žiakov). Oproti školskému roku 2017/2018 poklesol
v regióne počet žiakov, ktorý vykonávali odborný výcvik a prax o 203 žiakov. V regióne
Liptov bolo najviac žiakov v Hotelovej akadémií v Liptovskom Mikuláši (465 žiakov). Oproti
školskému roku 2017/2018 vzrástol v regióne počet žiakov, ktorý vykonávali odborný výcvik
a prax o 115 žiakov. Takmer vo všetkých regiónoch zaznamenávame pokles žiakov
na odbornom výcviku; môžeme povedať, že pokles bol spôsobený klesajúcim demografickým
vývojom.
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Systém duálneho vzdelávania
Duálne vzdelávanie patrí medzi jednu z hlavných priorít nielen v Žilinskom
samosprávnom kraji, ale aj v celej SR. V školskom roku 2018/2019 sa v systéme duálneho
vzdelávania v Žilinskom kraji vzdelávalo 788 žiakov z 13 stredných odborných škôl
v územnej pôsobnosti ŽSK, čo predstavuje nárast o 227 žiakov (40%) oproti
predchádzajúcemu školskému roku, kedy sa v SDV vzdelávalo 561 žiakov z 13 stredných
odborných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK. Počet škôl zostal nezmenený (viď. príloha č. 13).
Najväčší nárast počtu žiakov bol zaznamenaný v regióne Liptov (82 %).
Tabuľka 14: Porovnanie počtu žiakov v SDV za posledné 2 školské roky

Región
Liptov
Turiec
Kysuce
Horné Považie
Orava
spolu

2017/2018
počet žiakov
44
148
205
40
124
561

2018/2019
počet žiakov
80
244
233
59
172
788

% nárast počtu
žiakov
82%
65%
14%
48%
39%
40%

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Za posledné 4 roky sa počet žiakov v SDV zvýšil o 818 žiakov a o 133
zamestnávateľov. Pri naplnení predpokladu na školský rok 2019/2020 bude do SDV v ŽSK
zapojených spolu 1507 žiakov.
Tabuľka 15: Vývoj počtu žiakov 1. ročníka v SDV v ŽSK a predpoklad na školský rok 2019/2020

SDV

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Počet žiakov
Počet
zamestnávateľov
Počet škôl

55
7

229
18

282
70

307
120

2019/2020
predpoklad
634
140

11

11

13

15

4

Zdroj: ŠIOV

Cieľ 3.2.6
optimalizovať sieť stredných škôl a školských zariadení s ohľadom na schopnosť osloviť
ponukou vzdelávacích programov žiakov základných škôl a naplniť triedy v dostatočnom
počte žiakov
K 15.09.2018 študovalo v dennej forme štúdia v stredných odborných školách celkovo
18 807 žiakov v 839 triedach. Z toho 16 477 žiakov v 729 triedach v stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (priemerný počet žiakov v triede 23),
v súkromných stredných odborných školách študovalo 1237 žiakov v 62 triedach (priemerný
počet žiakov v triede: 20) a v cirkevných stredných odborných školách študovalo 1093 žiakov
v 48 triedach (priemerný počet žiakov v triede: 23). Z uvedeného vyplýva, že stredným
odborným školám v územnej pôsobnosti ŽSK sa podarilo naplniť triedy v priemere
s 22 žiakmi na jednu triedu.
Vhľadom na aktuálnu demografickú krivku považujeme uvedený priemerný počet
žiakov v triede za dostatočný.
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V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení a podľa demografického
vývoja, ŽSK reaguje na aktuálnu situáciu na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov
a spolupracujúcich organizácií (viď cieľ 3.2.7).

Tabuľka č. 16: Počet žiakov v triedach stredných odborných škôl v dennej forme štúdia podľa
zriaďovateľa v šk. roku 2018/2019 (všetky ročníky)

Zriaďovateľ
triedy
ŽSK
Súkromní
Cirkevní
Spolu

729
62
48
839

Stredné odborné školy (denné štúdium)
Naplnenosť k 15. 9. 2018
priemer. počet žiakov
žiaci
v triede
16 477
23
1 237
20
1 093
23
18 807
22

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Cieľ 3.2.7
optimalizovať štruktúru študijných a učebných odborov podľa zamerania školy a potrieb
trhu práce
Odbor školstva a športu ŽSK sa v školskom roku 2018/2019 aktívne podieľal
na spolupráci so strednými odbornými školami a ďalšími sociálnymi partnermi pri zaraďovaní
nových odborov, ktoré zabezpečia prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu
s podnikateľskou a výrobnou sférou a naplnia požiadavky regionálnych zamestnávateľov.
V školskom roku 2018/2019 boli do siete škôl a školských zariadení SR pre stredné odborné
školy v územnej pôsobnosti ŽSK zaradené 4 študijné odbory a 5 učebných odborov:
-

študijný odbor 6442 K obchodný pracovník - Hotelová akadémia, Liptovský
Mikuláš,
učebný odbor 3770 H mechanik železničnej prevádzky (experimentálne
overovanie) - Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa,
študijný odbor 2860 K chemik operátor – Stredná odborná škola polytechnická,
Ružomberok,
učebné odbory 2275 H hutník a 2285 H zlievač - Stredná odborná škola
polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia,
učebné odbory 2957 H mäsiar, 2962 H pekár – Súkromná spojená škola EDUCO,
Námestovo,
študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie – Stredná priemyselná
škola technická, Martin,
študijný odbor 8299 M dizajn interiéru - Súkromná stredná umelecká škola, Žilina.

Zároveň boli v školskom roku 2018/2019 vyradené 2 odbory, ktoré boli dlhodobo neaktívne a
žiaci základných škôl a verejnosť nemali záujem o štúdium:
-

učebný odbor 3152 H 02 krajčír – dámske odevy – Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Čadca
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-

študijný odbor 3125 L odevníctvo
Čadca.

- Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Cieľ 3.2.8
stanovením počtu tried prvých ročníkov v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory
pre nasledujúce prijímacie konanie koordinovať a regulovať odborné vzdelávanie
a prípravu v kraji podľa potrieb trhu práce
V rámci plánovania počtu tried 1. ročníkov stredných škôl odbor školstva a športu
ŽSK určil stredným odborným školám v územnej pôsobnosti ŽSK celkovo 225 tried, čo je o 9
tried menej ako v predchádzajúcom školskom roku. K 15.09.2018 bolo prijatých 4615 žiakov
v 214 triedach, z toho 4011 žiakov v 186 triedach v stredných odborných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (93% naplnenosť VZN; priemerný počet žiakov v triede:
22). Do súkromných SOŠ nastúpilo 314 žiakov v 13 triedach (100% naplnenosť VZN,
priemerný počet žiakov v triede: 24) a do cirkevných stredných odborných škôl nastúpilo
290 žiakov v 15 triedach (115 % naplnenosť VZN; priemerný počet žiakov v triede: 19).
Celkovo za všetky stredné odborné školy v územnej pôsobnosti ŽSK bol priemerný počet
žiakov v jednej triede 22 žiakov a % úspešnosť naplnenia počtu tried 1. ročníkov bola
v školskom roku 2018/2019 v rámci plánovania 95%.
Vhľadom na aktuálnu demografickú krivku považujeme uvedený priemerný počet
žiakov v triede za dostatočný.
Tabuľka č. 17: Počet žiakov stredných odborných škôl v triedach 1. ročníka podľa zriaďovateľa
v školskom roku 2018/2019

Zriaďovateľ

ŽSK
Súkromní
Cirkevní
Spolu

Triedy
(podľa
VZN č.
45/2016)
199
13
13
225

Stredné odborné školy
Naplnenosť k 15. 9. 2018 skutočnosť
priemer.
triedy
žiaci
počet žiakov
v triede
186
4011
22
13
314
24
15
290
19
214
4615
22

%

93%
100%
115%
95%

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Cieľ 3.2.9
reagovať na novovznikajúce požiadavky trhu práce na vzdelávanie a zručnosti nových
odvetví a zaraďovať do siete študijných a učebných odborov v stredných školách nové
žiadané odbory
Odbor školstva a športu Úradu ŽSK pri zaraďovaní nových študijných a učebných
odborov spolupracoval so školami a zamestnávateľmi a ďalšími partnermi. V školskom roku
2018/2019 sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia. K najvýznamnejším patrili:
- Stretnutia zástupcov Krajskej rady pre odborné vzdelávania a prípravu v ŽSK:
o v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili na Úrade ŽSK 3 stretnutia členov krajskej
rady aj 3 hlasovania prostredníctvom „per rollam“. Z dôvodu rozšírenia spolupráce so
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ŠIOV a v rámci podpory v oblasti vzdelávania sa rozšíril počet členov krajskej rady
z 21 na 23.
- Stretnutia zástupcov Územnej školskej rady pri ŽSK:
o v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili na Úrade ŽSK 4 stretnutia členov ÚŠR,
z toho 1 stretnutie bolo ustanovujúcim zasadnutím Územnej školskej rady pri ŽSK.
PaedDr. Jána Palka vymenil vo funkcii predsedu ÚŠR Ing. František Kajánek. Okrem
toho ÚŠR pri ŽSK hlasovala 2x prostredníctvom hlasovania „per rollam“.
- Stretnutia zástupcov Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja OVP pre trh práce
v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
o v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili na Ministerstve dopravy a výstavby SR
2 stretnutia členov pracovnej skupiny a bola prijatá nová koncepcia vzdelávania
v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
- Stretnutia zástupcov Rady vlády pre OVP:
o v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo 1 stretnutie členov pracovnej skupiny.
- Stretnutia zástupcov platformy v rámci projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“:
o v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili 4 stretnutia členov pracovnej skupiny.
- Uzavretie Memoranda o spolupráci medzi ŽSK a Železničnou spoločnosťou Slovensko
(ZSSK):
o cieľom podpísania memoranda bol zámer vytvoriť v priestoroch Strednej odbornej
školy (SOŠ) dopravnej v Martine-Priekope Centrum odborného vzdelávania pre potreby
odborného doškoľovania a vyučovania súčasných i budúcich pracovníkov železníc.
Tento cieľ sa podarilo naplniť otvorením dvanásteho COVaP a to Centra odborného
vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie pri Strednej odbornej škole
dopravnej v Martine - Priekope (január 2019).
Cieľ 3.2.10
podporovať ďalšie vzdelávanie odborných pedagogických zamestnancov a rast ich
kvalifikačných a odborných predpokladov s využívaním najnovších a najmodernejších
technológií v prepojení s potrebami zamestnávateľov
V školskom roku 2018/2019 sa celkovo v stredných odborných školách v ZP ŽSK
vzdelávalo 644 pedagógov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
čo predstavuje pokles o 124 zamestnancov oproti predchádzajúcemu školskému roku.
Cieľ 3.2.11
vytvárať podmienky pre aktívnu spoluprácu zamestnávateľov pri zvyšovaní kvality
odborného vzdelávania a prípravy umožnením odborných stáží pre učiteľov odborných
predmetov a majstrov odbornej výchovy priamo v podnikoch
Aj v školskom roku 2018/2019 ŽSK podporil ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných
predmetov formou stáží a odborných vzdelávaní, ktorých sa celkovo zúčastnilo
952 pedagógov z 33 stredných odborných škôl v ZP ŽSK (396 učiteľov odborných
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predmetov, 323 majstrov odbornej výchovy a 233 iných pedagogických zamestnancov) (viď
kapitola Celoživotné vzdelávanie).
Tabuľka č. 18: Porovnanie počtu pedagógov SOŠ, ktorí absolvovali stáže a odborné
školenia za posledné 2 školské roky
zamestnanec
2017/2018
2018/2019
nárast/pokles
učiteľ OP

90

396

+306

MOV

189

323

+134

iný PZ
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233

+206

306

952

+646

spolu

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Cieľ 3.2.12
využívať dostupné finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov na obnovenie
materiálno-technického vybavenia a najnovších technológií do stredných odborných škôl
Odbor školstva a športu ŽSK podporoval aj v školskom roku 2018/2019 školy a školské
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby sa aktívne zapájali do rozvojových
projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a do projektov
realizovaných z prostriedkov EÚ (viď. kapitola Projektová činnosť).
Cieľ 3.2.13
podporovať centrá odborného vzdelávania a prípravy a umožniť odborné vzdelávanie
a prípravu nielen žiakom stredných odborných škôl, ale aj záujemcom aj ostatným
záujemcom o odborné a celoživotné vzdelávanie
V školskom roku 2018/2019 bolo v ŽSK 13 centier odborného vzdelávania a prípravy
(2 pre strojárstvo, 1 pre elektrotechniku, 1 pre stavebníctvo, 1 pre automobilový priemysel,
2 pre služby a gastronómiu, 1 pre lesníctvo, 1 pre drevárstvo, 1 pre agropodnikanie –
kynológiu, 1 pre informačné technológie a priemyselnú informatiku, 1 pre dopravu
a telekomunikácie a 1 pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie).
Prostredníctvom činnosti centier a ich finančnej podpory zo strany ŽSK, bolo umožnené
odborné vzdelávanie nielen pre žiakov, ale aj pre záujemcov o celoživotné vzdelávanie (viď.
kapitola Celoživotné vzdelávanie). Oproti školskému roku 2017/2018 vzrástol počet COVaP
o 2, a to Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie pri
Strednej odbornej škole dopravnej v Martine - Priekope, ktoré bolo otvorené v januári 2019
a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné
technológie pri Spojenej škole v Nižnej, ktoré bolo otvorené v marci 2019.
Cieľ 3.2.14
zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so zväzmi, cechmi, profesijnými
a stavovskými organizáciami
Odbor školstva a športu ŽSK intenzívne spolupracoval v školskom roku 2018/2019
so zástupcami stavovských a profesijných organizácií pri nasledujúcich aktivitách:
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- Oceňovanie absolventov učebných odborov - v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnil
3. ročník podujatia, ktorého sa zúčastnilo 11 zástupcov cechov, zväzov a ďalších
organizácií, ktoré spolupracujú so strednými školami (viď kapitola Práca s mládežou).
- Stretnutia zástupcov ŽSK so zástupcami stavovských a profesijných organizácií (viď. cieľ
3.2.9),
- v rámci spolupráce SOPK so strednými odbornými školami v Žilinskom kraji v roku
2018/2019 sa realizovali nasledovné aktivity:
o udeľovanie osvedčení SOPK pre absolventov SOŠ, ktorí splnili kritériá zadané
hospodárskou praxou v spolupráci so sekciou odborného vzdelávania,
o organizácia „Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností
žiakov SOŠ“ v strojárskych a elektrotechnických odborov a v odbore obchodná
akadémia,
o podpora súťaže žiakov stavebných odborov (SOŠ stavebná v Žiline),
o semináre pre riaditeľov, resp. zamestnancov škôl: „Legislatívne zmeny v odbornom
vzdelávaní“ (98 účastníkov) a „Elektronické schránky PO v praxi (14 účastníkov).
Cieľ 3.2.15
spolupracovať s odbornými školami mimo ZP ŽSK pri získavaní údajov do koncepčných
dokumentov
Odbor školstva a športu pokračoval v spolupráci so školami mimo ZP ŽSK
pri získavaní údajov, potrebných ku koncepčným dokumentom v rámci problematiky výchovy
a vzdelávania v kraji. Riaditeľom škôl bol zaslaný on-line dotazník, prostredníctvom ktorého
boli zíkavané údaje o školách mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Riaditelia škôl
ostatných zriaďovateľov sú zároveň pozývaní na rôzne podujatia, ktoré organizuje ŽSK
v spolupráci so strednými školami (Oceňovanie žiakov za mimoriadne úspechy a výsledky,
Oceňovanie žiakov učebných odborov, výstavy škôl, Vianočné trhy a iné).
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4. Školské zariadenia
Súčasný stav
V školskom roku 2018/2019 bolo v Žilinskom kraji celkovo 28 školských internátov
s kapacitou 3 518 lôžok, ktoré poskytovali ubytovanie pre žiakov základných škôl, stredných
škôl, praktických škôl a odborného učilišťa. K 15.09.2018 bolo v školských internátoch
ubytovaných celkovo 2 733 žiakov, čo predstavovalo naplnenosť na 77,68 %.
Tabuľka č. 19: Prehľad školských internátov v Žilinskom kraji v šk. roku 2018/2019 podľa
zriaďovateľov a typu internátu
Školský internát - zriaďovateľ
Štátny zriaďovateľ
Cirkevný zriaďovateľ
Súkromný zriaďovateĺ
Spolu v Žilinskom kraji

Počet internátov
24
3
1
28

lôžková
kapacita
3 052
196
270
3 518

počet ubytovaných
žiakov k 15.09.2018
2 499
194
40
2 733

% naplnenosť
81,88%
98,97%
14,81%
77,68%

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

ŽSK je zriaďovateľom 18 školských internátov, z toho jeden má samostatnú právnu
subjektivitu (Školský internát, Ružomberok) a 17 školských internátov je súčasťou stredných
škôl, z ktorých jeden má od 30.06.2018 pozastavenú činnosť (Školský internát ako súčasť
Strednej odbornej školy polytechnickej, Ružomberok). V školskom roku 2018/2019 bola
kapacita školských internátov v zriaďovateľskej posobnosti ŽSK 2 777 lôžok a k 15.09.2018
bolo ubytovaných 2 267 žiakov, čo predstavovalo naplnenosť 81,63 %.

Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti školských vzdelávacích
zariadení
Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti školských internátov
Cieľ 4.2.1.1
optimalizovať a racionalizovať sieť školských internátov podľa požiadaviek verejnosti
na ubytovacie kapacity a možnosti financovania školských zariadení
V školskom roku 2018/2019 nebol vyradený zo siete škôl a školských zariadení SR
žiaden školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Počas školského roka 2018/2019
Zastupiteľstvo ŽSK na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zrušilo k 31.08.2019 Školský
internát, Ružomberok a Školskú jedáleň, Ružomberok a zároveň ich zriadilo ako súčasti
Spojenej školy, Ružomberok s termínom začatia od 01.09.2019.
Cieľ 4.2.1.2
zlepšiť propagáciu služieb školských internátov na verejnosti
Žilinský samosprávny kraj na svojom webovom sídle pravidelne aktualizoval
informácie týkajúce sa poskytovania služieb v školských internátoch v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK.
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Cieľ 4.2.1.3
finančne podporovať žiakov v školských internátoch, ktorí pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia
ŽSK finančne podporil žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ubytovaných
v školských internátoch. V zmysle VZN ŽSK č. 50/2018 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach boli žiakom stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK boli počas školského roka 2018/2019 vydané
2 rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním
v školskom internáte a 1 rozhodnutie o 50% znížení príspevku na úhradu nákladov spojených
s ubytovaním v školskom internáte.
Cieľ 4.2.1.4
podporovať realizáciu kultúrnych a športových aktivít, venovaných efektívnemu využitiu
voľného času v školských internátoch
V školských internátoch sa organizujú aktivity v oblasti prevencie zneužívania
návykových látok, konzumácie alkoholu a závislosti na tabaku, aktivity v oblasti
mládežníckej politiky, čím zároveň podporil efektívne a zmysluplné využívanie voľného času
mladých ľudí.
Cieľ 4.2.1.5
materiálno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie, modernizácia
Odbor školstva a športu ŽSK pokračoval v modernizácii materiálno-technického
vybavenia školských internátov, čím sa zvýšuje kvalita poskytovaných služieb pre žiakov a
verejnosť. Na bežné výdavky boli v roku 2018 čerpané finančné prostriedky v celkovej
hodnote 3 055 074,90 €, z toho na mzdy a prevádzku 3 038 303,00 € a na nákup a obnovu
materiálno-technologického zariadenia školských internátov 16 771,90 €.
Tabuľka č. 20: Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na MTZ v školských internátoch
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2018
Účel použitia

Suma

Názov školského zariadenia
ŠI pri SOŠ dopravnej, Martin – Priekopa

8 708,40 €

ŠI pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina

2 860,00 €

nákup pracovných stolov, stoličiek,
váľand a posteľnej bielizne
nákup postelí

ŠI pri SOŠ elektrotechnickej, Liptovský Hrádok
SPOLU

5 203,50 €

nákup dverí do izieb
16 771,90 €

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Na modernizáciu materiálno-technického vybavenia v školských internátoch bolo
v roku 2018 investovaných celkovo 16 771,90 €.
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Tabuľka č. 21: Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na investičné akcie v školských
internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2018
Škola/šk. zariadenie

Názov investičnej akcie

ŠI pri SPŠ IT, KNM

stavebné úpravy budovy ŠI, zateplenie obvodového plášťa,
strechy a výmena podláh

61 825,97 €

ŠI pri SPŠ technickej, Martin

stavebné úpravy budovy ŠI - výmena okien

82 785,24 €

Školský internát,
Ružomberok
ŠI pri Obchodnej akadémií,
Liptovský Mikuláš
SPOLU:

stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, výmena
okien
Stavebné úpravy školského internátu

Suma

174 888,22 €
75 588,84 €
395 088,27 €

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

V roku 2018 odbor školstva a šporu ŽSK investoval na investičné akcie v školských
internátoch celkovo 395 088,27 €.
Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti zariadení školského stravovania
Cieľ 4.2.2.
Modernizovať materiálno-technického vybavenia, zavádzanie nových technológií a zlepšiť
úrovne poskytovaných služieb v školských zariadeniach.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR, zásad
pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
Od 01.09.2018 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského
samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, v zmysle ktorého sa realizuje aj financovanie školských jedální
a výdajných školských jedální z príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
V zariadenia školského stravovania (školská jedáleň, výdajná školská jedáleň) sa
upravila výška rozpätia príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na hlavné jedlo
od 0,05 € do 0,30 € a na doplnkové jedlo od 0,00 do 0,05 €; maximálna výška príspevku
na deň pri celodennej strave je 0,60 €.
Žilinský samosprávny kraj mal v roku 2018 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
34 školských jedální, 6 výdajných školských jedální a 9 školám poskytoval príspevok
na stravovanie žiakov. Počas školského roka 2018/2019 bola zriadená Výdajná školská
jedáleň pri Spojenej škole, Hlavná 2, Žilina Bytčica.
Tabuľka č. 22: Prehľad školských zariadení poskytujúcich stavovanie žiakom v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK
Škola/Školské zariadenie
Školská jedáleň
Výdajná školská jedáleň
Príspevok na stravovanie
Spolu

V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK rok 2018
Počet škôl/školských zariadení
Čerpanie rozpočtu za rok 2018
34
2 154 666 €
6
105 083 €
9
59 346 €
2 319 095 €
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK
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V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zariadeniach
školského stravovania v celkovej hodnote 2 319 095 €.
Žilinský samosprávny kraj investoval v roku 2018 finančné prostriedky na opravu a
modernizáciu budov, na riešenie havarijných stavov, na nákup materiálno-technologického
zariadenia a na doplnenie inventáru v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach.
Tabuľka č. 23: Bežné a kapitálové výdavky na materiálno-technologické vybavenie do ŠJ/VŠJ
za rok 2018
Výdavky

Čerpanie finančných prostriedkov na MTZ za rok 2018
50 404,95 €

ŠJ/VŠJ – bežné výdavky
ŠJ/VŠJ - kapitálové výdavky

138 799,29 €

ŠJ/VŠJ - investičné výdavky

569 480,61 €

Spolu

758 684,85 €
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky v celkovej hodnote 758 684,85 €
na obnovu, rekonštrukciu a materiálno-technologické vybavenie školských jedální
a výdajných školských jedální.
V oblasti stavebných úprav a rekonštrukcií školských jedální sa v roku 2018 investovalo
569 480,61 €, z toho:
- v Školskej jedálni pri SPŠ technickej, Martin sa dokončila rekonštrukcia kuchyne
a jedálne v sume 210 430,25 €,
- v Školskej jedálni pri Strednej zdravotníckej škole, Žilina boli vykonané stavebné úpravy
kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením - II. etapa v sume 347 830,36 €,
- V Školskej jedálni pri Školskom internáte, Ružomberok sa zrealizovala výmena
výplňových okien v jedálni v sume 11 220,00 €.
Na nákup a obnovu materiálno-technologického zariadenia boli na kapitálové výdavky
v roku 2018 pridelené finančné prostriedky 14-tim školským jedálňam v celkovej sume
138 799,29 € (napr. na nákup umývačiek riadu, konvektomatov, univerzálnych robotov,
varných kotlov, smažiacich panvíc, sporákov a i.).
Na bežné výdavky boli v roku 2018 v školských jedálňach a výdajných školských
jedálňach čerpané finančné prostriedky v celkovej hodnote 2 369 499,95 €, z toho na mzdy
a prevádzku 2 319 095 € a na nákup a obnovu materiálno-technologického zariadenia
50 404,95 € (napr. na výmenu jedálenských stolov a stoličiek, nákup nových prístrojov
a zariadení, výmenu opotrebovaného stolového inventára a i.).
Cieľ 4.2.2.1
poskytovať zdravú stravu pre žiakov zabezpečením kontroly dodržiavania platných
legislatívnych noriem, dodržiavaním materiálno–spotrebných noriem a receptúr
a odporúčaných výživových dávok pri zostavovaní jedálnych lístkov;
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Opatrením k zabezpečeniu kvalitného stravovania bola kontrolná činnosť. V školskom
roku 2018/2019 boli poverenými pracovníkmi odboru školstva a športu Žilinského
samosprávneho kraja vykonané 3 kontroly v školských jedálňach, a to v:
1) Školskej jedálni pri Spojenej škole, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín,
2) Školskej jedálni pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej, Krásno
nad Kysucou 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou,
3) Školskej jedálni pri Gymnáziu, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina.
Predmetom kontrol bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných predpisov v oblasti školského stravovania, dodržiavanie metodických pokynov
Žilinského samosprávneho kraja za obdobie školského roka 2017/2018 a školského roka
2018/2019. Vykonanými kontrolami neboli v kontrolovaných subjektoch zistené porušenia
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Najčastejšie nedostatky v školských jedálňach zistené kontrolou - pri ponuke nápojov k jedlu
nebola podávaná čistá pitná voda (receptúra Stolová voda), prípadne pitná voda ochutená
citrónom a bylinkami a chýbajúce označenie priestorov jedálne a kuchyne (HACCP).
Cieľ 4.2.2.2
vytvoriť a zabezpečiť sieť školských jedální s diétnym stravovaním tak, aby bolo dostupné
pre každého žiaka so špeciálnymi potrebami stravovania;
V Žilinskom kraji poskytuje diétne stravovanie 19% školských jedální pri stredných
školách. ŽSK, ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina,
vytvoril personálne a materiálno-technické podmienky na prípravu diétneho stravovania.
V súčasnosti sa v školskej jedálni stravuje 38 stravníkov z toho 19 stravníkov zo škôl
v zriaďovateľskej úpôsobnosti ŽSK, 17 stravníkov je zo škôl iných zriaďovateľov
(Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina; Súkromná SOŠ Pro scholaris, Žilina; Bilingválne
gymnázium, Žilina; Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina) a 2 stravníci cudzí.
V Školskej jedálni pri Spojenej škole, Žilina bolo v školskom roku 2018/2019 vydaných
celkovo pre celiatickú diétu 484 raňajok, 5 381 obedov a 448 večerí.
Cieľ 4.2.2.3
pokračovať v elektronizácii školských jedální a zlepšovať prezentáciu školských jedální
na webových sídlach škôl;
V rámci skvalitnenia služieb poskytujú školy na svojich webových stránkach všetky
potrebné informácie o stravovacích službách školskej jedálne pre stravníkov a verejnosť.
Aktuálne sa v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zameriavame
na aktualizáciu softwaru, dopĺňajú sa programy na prihlasovanie a odhlasovanie stravy.
Cieľ 4.2.2.4
podporovať školy pri zapájaní sa do projektov zameraných na zdravú výživu a zdravý
životný štýl.
Počas školského roka 2018/2019 boli realizované projekty v oblasti zdravej výživy:
- Školský mliečny program, do ktorého bolo zapojených 4 708 žiakov z 11 škôl
a 1 školského internátu,
- Danone školská mliečna liga - zapojených 733 žiakov z 2 škôl a 1 školského internátu,
31

- Bonduelle – škola plná zdravia - zapojených 143 žiakov z 1 školy,
- Zdravie na tanieri 2018 – hodnotiaca komisia MŠVVaŠ SR vybrala projekty 3 škôl
v celkovej hodnote 17 000 €, a to:
 Gymnázium, Turzovka - „Neuróny si pýtajú viac!“ - schválených 3 500 €,
 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - ,,Aj my chceme zdravo žiť!“schválených 3 500 €,
 Spojená škola, Nižná - ,,OP ART GALERIA ZDRAVEJ VÝŽIVY“ - schválených
10 000 €.
Žilinský samosprávny kraj prispel na spolufiancovanie projektov sumou 2 182 €.
Z pridelených finančných prostriedkov si školy zakúpili nápojové automaty, automat
na desiaty, či vytvorili galériu zdravej výživy, ktorá je sprístupnená v priestoroch školy.
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5. Šport a telesná výchova
Súčasný stav športovej infraštruktúry
V školskom roku 2018/2019 bolo v Žilinskom kraji celkovo 245 športovísk a ihrísk, z toho je
71% vo vyhovujúcom a 29% v nevyhovujúcom stave.
Cieľom Žilinského samosprávneho kraja bolo a je vytvárať podmienky pre zvyšovanie
možnosti zmysluplného využívania voľného času so zameraním na športové aktivity vrátane
organizačného zabezpečenia a udržiavania, rozširovania a modernizácie potrebnej športovej
infraštruktúry.

Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti športu a telesnej výchovy
5.2.
Cieľom Žilinského samosprávneho kraja je podporovať šport ako spôsob aktívneho
trávenia voľného času širokej verejnosti s dôrazom na deti a mládež, s dôrazom
na preventívny efekt športu v boji proti sociálno patologickým prejavom v spoločnosti
prostredníctvom zlepšenia MTZ športovej infraštruktúry, podpory aktivít a športovotalentovanej mládeže.
Cieľ 5.2.1
Zlepšiť technický stav športovej infraštruktúry rekonštrukciou a výstavbou nových
športovísk a zlepšením MTZ športových objektov
 Zapojenie sa do grantového programu „Vráťme šport do škôl“ v roku 2019
Grantový program „Vráťme šport do škôl“ má 3 podprogramy:
Podprogram č. 1: Škola ako centrum športu celková suma alokácie finančných
prostriedkov 44 000 €, pričom suma na jeden projekt bola v max. výške
5 500 €.
- počet žiadateľov 18, z toho úspešných 9 škôl (zoznam podporených
projektov v časti Prílohy príloha č.14).
Podprogram č. 2: Telesná a športová výchova celková suma alokácie finančných
prostriedkov 11 000 €, pričom na jeden projekt bolo vyčlenených 550 €.
- počet žiadateľov 23, z toho úspešných 20 škôl (zoznam
podporených projektov v časti Prílohy príloha č.15).
Podprogram č. 3: Športovo talentovaná mládež celková suma alokácie finančných
prostriedkov 2 000 €, pričom suma na jeden projekt bola vo výške
500 €.
- počet žiadateľov 4 školy, z toho úspešné 4 školy (zoznam
podporených projektov v časti Prílohy príloha č.16).

33

Tabuľka č. 24: Prehľad financovania v grantovom programe „Vráťme šport do škôl“
Grantový program Vráťme šport do škôl 2017 - 2018
Rok
2018
2019
SPOLU:

Podprogram č. 1
Škola ako centrum
športu
44 000,00 €
44 000,00 €
88 000,00 €

Podprogram č. 2
Podprogram č. 3
Telesná a športová
Športovo
výchova
talentovaná mládež
11 000,00 €
2 000,00 €
11 000,00 €
2 000,00 €
22 000,00 €
4 000,00 €
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Spolu za jednotlivé
roky
57 000,00 €
57 000,00 €
114 000,00 €

V roku 2019 bolo 33 úspešných projektov vo výške 57 000 €. Celkovo v rokoch 2018 a 2019
bolo úspešných 65 projektov a celkové alokované finančné prostriedky tvorili sumu 114 000€.
V roku 2018 v rámci výstavby nových a revitalizácie starých športovísk a ihrísk bolo
poskytnutých z rozpočtu ŽSK 862 016 € a v I. polroku 2019 to bolo 73 887 €.
Tabuľka č. 25: Revitalizácia športovísk 2018-2019 financovaná z rozpočtu ŽSK
rok

škola

investičná akcia ŽSK

Gymnázium, Varšavská cesta,
Žilina

2018

Gymnázium Antona Bernoláka,
Námestovo
Gymnázium, Liptovský Hrádok
Obchodná akadémia,
Ružomberok
Stredná odborná škola
pedagogická, Turčianské Teplice
Obchodná akadémia, Žilina
Gymnázium J. Letricha, Martin
Hotelová akadémia, Liptovský
Mikuláš
Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Martin

2019

Spolu za rok 2018
Gymnázium, Hlinská, Žilina
Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Žilina
Spojená škola, Martin

Stavebné úpravy- rekonštrukcia hyg.
Zariadení – škola, telocvičňa- I. etapa
Prístavba telocvične + zázemie +
materiálno-technické vybavenie
telocvične
Rekonštrukcia palubovky telocvične
Stavebné úpravy a zateplenie telocvične
Stavebné úpravy interiéru telocvične.
Stavebné úpravy multifunkčného ihriska.
Stavebné úpravy interiéru telocvične.
Stavebné úpravy budovy telocvične výplňové konštrukcie, nútené vetranie
objektu, zateplenie obvodového
a strešného plášťa
Stavebné úpravy- zateplenie obvodového
a strešného plášťa budovy telocvične

finančné
prostriedky
276 588 €
293 007 €
17 803 €
208 993 €
4 440 €
27 290 €
3 380 €
15 744 €

14 771 €
778 588 €

Stavebné úpravy – hygienické zariadenia
– telocvičňa, zázemie
Stavebné úpravy – zateplenie
obvodového plášťa telocvične – III.
Etapa
Dokumentácia pre realizáciu stavby
„Atletický štadión Martin“

10 967 €
39 592 €
23 328 €
73 887 €

Spolu za rok 2019
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

V rámci rozvojových projektov MŠVVaŠ SR s názvom Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017 boli schválené projektové zámery stredných škôl, ktorých
realizácia prebieha postupne v rokoch 2018 - 2019:
- Gymnázium, Hlinská, Žilina, výška pridelených prostriedkov MŠVVaŠ SR: 74 000 €,
schválené spolufinancovanie ŽSK: 96 000 €
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- Hotelová akadémia, Žilina, výška pridelených prostriedkov MŠVVaŠ SR: 140 000 €,
schválené spolufinancovanie ŽSK: 120 000 €
Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok
2019 č. 1/2019 Podprogram: „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“.
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo dňa 28.01.2019 Výzvu
č. 1/2019 „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“ Žilinského samosprávneho
kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny
z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Cieľové skupiny programu: deti, mládež a dospelí obyvatelia Žilinského samosprávneho
kraja, ako aj návštevníci Žilinského kraja.
Na základe tejto výzvy bolo na odbor školstva a športu doručených 380 žiadostí. Z nich
prešlo formálnym hodnotením 360 žiadostí a 155 žiadostí bolo podporených. 20 žiadostí
bolo vyradených z ďalšieho procesu posudzovania, pretože nesplnili podmienky stanovené
VZN ŽSK č. 55/2018.
Finančná alokácia pre podprogram „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA
SPOLOČNOSŤ“ pre rok 2019 bola vo výške 103 640,- €. O pridelení dotácie rozhodli
regionálne komisie zložené z poslancov Zastupiteľstva ŽSK a predsedníčka Žilinského
samosprávneho kraja v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
Tabuľka č. 26: Sumár žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018-2019

SUMÁR informácií pre poslancov k VZN 46/2016 a 55/2018 za obdobie 2018 - 2019
2018

2019

Počet prijatých žiadostí

267

380

Počet podporených dotácií

177

155

1 518,00 €

1 000,00 €

Minimálna výška dotácie

500,00 €

500,00 €

Maximálna výška dotácie

3 000,00 €

3 000,00 €

Výška financií, ktorú prerozdeľovali
poslanci

86 570,00 €

57 000,00 €

Alokácia celkovo na výzvu

157 400,00 €

103 640,00 €

Výška dotácie na prerozdelenie/1 poslanec

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK
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Cieľ 5.2.2
Vytvárať podmienky pre zvyšovanie možností zmysluplného využívania voľného času
so zameraním na športové aktivity vrátane organizačného zabezpečenia, podpory
športových súťaží
Žilinský samosprávny kraj organizoval aj v rokoch 2018 - 2019 množstvo športových
súťaží a aktivít regionálneho, celoštátneho ale aj medzinárodného významu, ktoré prispeli
k rozvoju starostlivosti o telesnú kultúru v školách, podpore školských športových súťaží
a k využívaniu športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva aj v čase mimo
vyučovania:
1. Župná kalokagatia (športovo-vedomostná súťaž, organizovaná od roku 2007)
XII. ročník súťaže Župná kalokagatia bol organizovaný aj v roku 2018. Regionálne kolá
boli organizované v priebehu mesiaca jún 2018, krajské kolo a celoslovenské kolo
s medzinárodnou účasťou sa uskutočnili v mesiacoch september a október 2018. ŽSK
podporil súťaž v rokoch sumou 3 016,23 €. Športovo – vedomostná súťaž bola podporená aj
Ministerstvom vnútra SR ako projekt zabezpečenia úloh prevencie kriminality sumou 5 000 €.
V roku 2019 to bude už XIII. ročník súťaže, ktorého regionálne kolá sa uskutočnia v mesiaci
september, krajské a celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia v mesiacoch
september a október 2019.
2. Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja
Súťaž organizovaná od roku 2009 pre žiakov stredných škôl a prijímateľov sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Aj v roku 2019 sa šachový turnaj konal pod záštitou riaditeľa úradu ŽSK pričom sa zapojilo
90 súťažiacich. Projekt bol podporený z rozpočtu ŽSK vo výške 1 097,27 €.
3. Majstrovstvá stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu
Súťaž organizovaná od roku 2012 pod záštitou predsedníčky ŽSK. V roku 2019 sa súťaže
zúčastnilo 148 žiakov a ŽSK podporil súťaž sumou 2 800 €, pre účastníkov boli zabezpečené
skipasy, materiálno-technické vybavenie trate, občerstvenie a ceny.
4. Môj slovenský športový idol
Literárno-výtvarná súťaž so športovou tematikou organizovaná od roku 2008 s cieľom
zvýrazniť význam športu v regióne a prezentovať najlepších slovenských športovcov
z pohľadu mladých ľudí.
Úlohou žiakov bolo výtvarne zobraziť (kresbou, grafikou) svoj slovenský športový vzor
a zdôvodniť svoj výber formou ľubovoľného literárneho útvaru (napr. esej, báseň,
rozprávanie). V roku 2019 sa zapojilo do súťaže 46 žiakov z 9 škôl a školských zariadení
v ZP ŽSK, výhercovia boli podporení vecnými cenami z Úradu ŽSK.
5. Parádny deň
Aj v roku 2019 organizovala Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina v spolupráci s odborom
školstva a športu ŽSK už 11. ročník Parádneho dňa, ktorého sa zúčastnilo 216 žiakov
základných a stredných škôl a 225 zdravotne handicapovaných klientov domovov sociálnych
služieb. Žilinský samosprávny kraj podporil uvedené podujatie sumou 1 000 €.
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6. Olympijský deň
V roku 2018 Žilinský samosprávny kraj v rámci spolupráce so Slovenským olympijským
výborom zvyšoval povedomie o olympionizme prostredníctvom organizovania aktivity
„Olympijského dňa“ na školách v ZP ŽSK i mimo ZP ŽSK.
Cieľom Slovenského olympijského výboru je, aby sa Olympijský deň do roku 2020 oslavoval
na každej MŠ, ZŠ a SŠ na Slovensku.
V roku 2018 sa prostredníctvom ŽSK do aktivity Olympijského dňa zapojilo 18
stredných škôl v ZP ŽSK, ktoré organizovali 21 aktivít Olympijského dňa pre svojich žiakov
a verejnosť, 3 základné školy a 3 materské školy. Celkovo sa v Žilinskom kraji uskutočnilo 97
aktivít oslavy „Olympijského dňa“.
Tabuľka č. 27: Prehľad financovania športových aktivít organizovaných odborom školstva a športu
Žilinského samosprávneho kraja v rokoch 2018-2019

Podpora športových aktivít organizovaných odborom školstva a športu ŽSK v rokoch
2018 – 2019 v €
Rok

Parádny
deň

Šachový
turnaj o
cenu
riaditeľa
Úradu

Župná kalokagatia

ŽSK

Dotácie z
iných
zdrojov

Môj
slovenský
športový
idol

Majstrovstvá
stredných škôl
v zjazdovom
lyžovaní a
snowboardingu

Spolu za
jednotlivé
roky

2018

700,00

621,39

3 016,23

5 000,00

50,00

2 302,00

6 689,62

2019

1000,00

1 097,27

*

*

**

2 800,00

4 897,27

Spolu

1 700,00

1 718,66

5 000,00

50,00

5 102,00

11 586,89

3 016,23

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK
*Pozn.: Župná kalokagatia 2019 – plánovaná realizácia september/október 2019.
**Pozn.: Môj športový idol 2019 – vecné ceny z rozpočtu Úradu ŽSK

Cieľ 5.2.3
Podporovať športovo-talentovanú mládež v školách v ZP ŽSK prostredníctvom grantového
programu „Vráťme šport do škôl“ v roku 2019
Rok 2019:
Viď cieľ 5.2.1
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6. Práca s mládežou
Súčasný stav
Pre oblasť práce s mládežou boli v školskom roku 2018/2019 stanovené nasledovné
strategické ciele:
Cieľ 6.2.1
zvyšovať informovanosť žiakov o prevencii sociálno-patologických javov
K zvyšovaniu informovanosti o prevencii sociálno-patologických javov a dodržiavaní
ľudských práv a slobôd významnou mierou prispel grantový program odboru školstva
a športu ŽSK „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ vyhlasovaný pre stredné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
V školskom roku 2018/2019 bolo doručených 21 žiadostí, z ktorých bolo podporených
11 žiadostí stredných škôl a školských zariadení v celkovej sume 4 400 € (400 €/ 1 projekt).
Významnou aktivitou v oblasti prevencie kriminality bola aj realizácia športovovedomostnej súťaže „Župná kalokagatia.“ Jedným z hlavných cieľov súťaže bolo znižovať
nárast priestupkov a kriminality prostredníctvom zmysluplného využitia voľného času. (viď
kapitola Šport a telesná výchova).
Odbor školstva a športu ŽSK podporil v školskom roku 2018/2019 unikátny projekt
protidrogového vlaku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie projekty v oblasti drogovej
prevencie v Českej republike. Prvá zastávka bola v Žiline, odkiaľ pokračoval cez Martin,
Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok do Tvrdošína, kde svoju cestu ukončil
v novembri 2018. Do projektu sa aktívne zapojilo zhruba 500 žiakov z 15-tich stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Cieľ 6.2.2
podporovať efektívne využívanie voľného času mladých ľudí;
Odbor školstva a športu ŽSK zrealizoval v školskom roku 2018/2019 viaceré športové,
vedomostné a iné súťaže pre žiakov stredných škôl a ďalšie aktivity, ktoré viedli
k zmysluplnému využívaniu voľného času žiakov, k motivácii k plnohodnotnému životu
a k pozitívnemu osobnostnému rozvoju. Medzi najvýznamnejšie realizované súťaže a aktivity
odboru školstva a športu ŽSK patrili:
1. Individuálna podpora žiakov
- ŽSK individuálnou finančnou podporou zabezpečil v školskom roku 2018/2019 účasť
žiakov na medzinárodných súťažiach, ako napr. Medzinárodná matematická súťaž
Verdansky National Contest v Moskve, European Bussines Game v Taliansku, Divadelné
predstavenie v Moskve, Medzinárodná poľnohospodárska súťaž v Paríži alebo Kováčske
dni vo Francúzsku.
 ŽSK podporil celkovo 63 žiakov v sume 13 500 €.
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2. Realitný vodičák
- 12. ročník súťaže, ktorej cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom dostatočné informácie
o trhu s nehnuteľnosťami, zvýšiť právne povedomie mladých ľudí v tejto oblasti, naučiť
mladých ľudí správne sa orientovať na trhu s nehnuteľnosťami,
- súťaž sa realizovala v spolupráci s firmou MGM & partners s.r.o., ktorá víťazov aj
ocenila,
 do súťaže sa zapojilo 688 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
3. Môj originálny čitateľský denník
- 4. ročník súťaže, ktorej cieľom bolo zvýšiť čitateľskú gramotnosť mladých ľudí
v Žilinskom kraji a zároveň ich motivovať ku kreatívnej tvorbe vlastných čitateľských
denníkov,
 do súťaže sa zapojilo 48 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
4. Deň učiteľov
- odbor školstva a športu ŽSK každoročne oceňuje učiteľov stredných škôl v ZP ŽSK
za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
 zo 47 nominovaných pedagogických zamestnancov bolo ocenených 28 zamestnancov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a podujatie bolo podporené sumou
2 000 €.
5. Oceňovanie žiakov stredných škôl za mimoriadne úspechy a výsledky
- ŽSK v školskom roku 2018/2019 ocenil aj vybraných žiakov stredných škôl všetkých
zriaďovateľov v Žilinskom kraji; z 45 nominovaných žiakov bolo ocenených 30 žiakov
za pozitívnu reprezentáciu školy a Žilinského kraja, vzornú dochádzku, mimoriadne
študijné výsledky, za pozitívne ovplyvňovanie sociálnej klímy v triede a v škole alebo
za aktívnu činnosť v Krajskom stredoškolskom parlamente ŽSK,


odbor školstva a športu ŽSK podporil podujatie sumou 1 389 €.

6. Nočný beh pre deti z Kambodže
- 4. ročník podujatia, ktorého cieľom bolo športom podporiť deti v Kambodži, ktoré nemajú
možnosť vzdelávať sa a rozvíjať v takej miere ako študenti na Slovensku, súčasťou
športového podujatia je aj tematika ochrany životného prostredia,
 na podujatí sa zúčastnilo 157 účastníkov (MŠ, ZŠ, SŠ a verejnosť), ŽSK podporil
podujatie sumou 600 €.
7. Oceňovanie absolventov učebných odborov
- 3. ročník podujatia, cieľom ktorého bolo propagovať odborné vzdelávanie a remeslá
a motivovať žiakov k štúdiu učebných odborov na stredných odborných školách,
 z 32 nominovaných žiakov bolo ocenených 29 žiakov stredných odborných škôl
v územnej pôsobnosti ŽSK; podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia cechov a zväzov,
ktoré spolupracujú so strednými odbornými školami v rámci praktickej prípravy
žiakov a ŽSK podporil podujatie sumou 1 250 €.
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8. Miss Reneta
- 27. ročník medzinárodnej súťaže žiačok stredných škôl v súťaži krásy,
 do súťaže sa prihlásilo 14 žiačok stredných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK, z ktorých
2 postúpili na finále do Českej republiky, ŽSK podporil súťaž sumou 1 000 €.
9.

Stredoškolských podnikateľský zámer - súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Rozvojová
agentúra ŽSK s cieľom motivovať žiakov stredných škôl a podporiť ich záujem
o podnikanie a zamestnanie. Súťaž sa organizuje každoročne, v školskom roku
2018/2019 sa konal 9. ročník súťaže, ktorého sa zúčastnilo 34 študentov z 18 stredných
škôl s 25 súťažnými prácami. Ocenení boli súťažiaci na 1. - 3. mieste. Počet zapojených
žiakov a prác hodnotíme ako dostatočný, nakoľko vo väčšine prípadov sa na školách
realizuje predvýber prác a na hodnotenie sa zasielajú len najlepšie práce.

Cieľ 6.2.3
podporiť fungovanie a aktivity žiackych školských rád, Krajského stredoškolského
parlamentu ŽSK a neformálne vzdelávanie mladých ľudí
ŽSK naďalej podporoval činnosť žiackych školských rád v stredných školách
a vytváral podmienky a príležitosti pre mladých ľudí na participáciu na spoločenskom živote.
V kraji aj naďalej fungoval poradný orgán predsedníčky ŽSK v oblasti politiky mládeže Krajský stredoškolský parlament ŽSK, ktorého členovia sa v školskom roku 2018/2019 stretli
celkovo trikrát na regionálnych zasadnutiach a zároveň na zasadnutí Krajského
stredoškolského parlamentu a Konferencii žiackych školských rád. Medzi aktivity realizované
v rámci parlamentu v školskom roku 2018/2019 patrila prehliadka najlepších aktivít stredných
škôl za región Kysuce „Inšpirujme sa navzájom“, ktorá poukázala na rozmanitosť a pestrosť
podujatí žiakov stredných škôl, ktoré sú zamerané na spríjemnenie života žiakov na stredných
školách, dobrovoľníctvo, súťaživosť medzi žiakmi a školami, šport a pomoc tým, ktorí
to potrebujú. Žiaci stredných škôl si mali možnosť vymeniť medzi sebou skúsenosti a poradiť
si, ako takto získané vedomosti použijú na svojich školách. Na aktivite sa zúčastnilo
11 stredných škôl v zastúpení 3 žiaci za každú školu a 10 koordinátorov stredoškolských
parlamentov z radov pedagógov za jednotlivé školy.
Odbor školstva a športu ŽSK v roku 2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu „Mládež v pohybe – spolu
dokážeme viac“v podprogramoch: 1- Mládežnícka politika v kraji a 2 - Pomáhajme druhým.
Hlavným cieľom grantového programu bola práca s mládežou, prostredníctvom ktorej boli
napĺňané ciele Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020 a Regionálnej stratégie výchovy
a vzdelávania v stredných školách v ŽSK na roky 2018 - 2022. K špecifickým cieľom patrili
napr. podpora mládežníckej politiky v kraji vychádzajúca z potrieb mladých, podpora
neformálneho vzdelávania mladých, podpora tvorivosti a podnikavosti mladých, rozvoj
sociálnych zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, spolupráca
so zamestnávateľmi, spolupráca mládežníckych organizácií a podpora zdravotne a sociálne
znevýhodnených žiakov. V školskom roku 2018/2019 bolo doručených 20 žiadostí, z ktorých
bolo podporených 8 žiadosti (3 žiadosti v podprograme 1 a päť žiadosti v podprograme 2)
v celkovej sume 3 275 €.
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Cieľ 6.2.4
zabezpečiť prístup žiakov k vhodným informáciám prostredníctvom výchovného
a kariérového poradenstva
ŽSK v školskom roku 2018/2019 realizoval viaceré aktivity v oblasti výchovného
a kariérového poradenstva. Medzi významné aktivity patrili: stretnutie výchovných poradcov
na Žilinskej univerzite v Žiline dňa 07.02.2019, Burzy stredných škôl, Výstavy výrobkov
stredných odborných škôl, Vyučovanie technickej výchovy pre žiakov základných škôl
v dielňach stredných odborných škôl, Technická olympiáda, Dni otvorených dverí a ďalšie
(viď kapitola Odborné vzdelávanie a príprava).
Cieľ 6.2.5
vytvárať podmienky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre začlenenie sa do života
spoločnosti
ŽSK opäť spolupracoval na podujatí Parádny deň, ktorý organizovala Spojená škola,
Rosinská cesta, Žilina. Viď. cieľ 5.2.2.
ŽSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zlepší kvalitu
života občanov a poskytovanie verejných služieb aj v priestoroch stredných odborných škôl
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci modernizácie priestorov a podmienok
odborného vzdelávania bude 12 stredných odborných škôl debarierizovaných, čím sa
dosiahne vyššia kvalita poskytovaných služieb pre žiakov a verejnosť so zdravotným
znevýhodnením. Investičné zámery sú v celkovom objeme 13 319 00 € a ďalšie tri stredné
odborné školy na území mesta Žiliny sú vo fáze prípravy v nasledujúci školský rok.
V školskom roku 2018/2019 bol realizovaný nákup šikmej elektrickej schodišťovej
plošiny pre Gymnázium v Kysuckom Novom Meste v celkovej sume 18 962 €.
Cieľ 6.2.6
finančne podporovať grantové programy odboru školstva a športu, ktoré sú zamerané
na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov
K primárnej prevencii významne prispeli aj aktivity stredných škôl realizované
prostredníctvom grantových programov odboru školstva a športu ŽSK:
-

-

Škola bez tabaku, alkoholu a drog – viĎ cieľ 6.2.1;
Vráťme šport do škôl – cieľom bola primárna prevencia prostredníctvom podpory
športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK na vytvorenie centier športu s celoročnou prevádzkou, zabezpečenie
materiálno-technických podmienok pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces telesnej
a športovej výchovy v stredných školách a zlepšenie podmienok pre mladé športové
talenty (viď kapitola Šport a telesná výchova);
Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac – viď cieľ 6.2.3.
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Cieľ 6.2.7
podporovať súťaže prvej pomoci na stredných zdravotníckych školách
K významným aktivitám v oblasti vzdelávania mladých ľudí patria súťaže zamerané
na poskytovanie prvej pomoci, ktoré sú nevyhnutné pre správne riešenie život a zdravie
ohrozujúcich udalostí. Slovenský Červený kríž sa venuje výučbe prvej pomoci rôznym
spôsobom, organizuje prednášky, ukážky základných záchranných úkonov a ponúka niekoľko
druhov kurzov prvej pomoci. Svoje zručnosti a znalosti v jej poskytovaní si každoročne žiaci
stredných škôl overujú na súťažiach.
Cieľ 6.2.8
spolupracovať s občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami pri realizácii aktivít, ktoré
sú primárne zamerané na zachovávanie tradičných kultúrnych a morálnych hodnôt
a odovzdávanie skúseností mladším generáciám
ŽSK aj v školskom roku 2017/2018 spolupracoval s občianskymi združeniami a ďalšími
inštitúciami, ktoré významnou mierou prispeli k výchove a vzdelávaniu mladých ľudí.
K najvýznamnejším aktivitám patrilo podujatie s názvom Oceňovanie žiakov stredných škôl
a oceňovanie absolventov učebných odborov (viď kapitola Odborné vzdelávanie a príprava).
Odbor školstva a športu ŽSK spolupracoval aj na podujatí Poľsko-slovenské
remeselnícke dni v Budatíne, ktoré organizovalo Považské múzeum v Žiline v októbri 2018.
Podujatie bolo spojené s ukážkami remeselníckej výroby a priblížilo mladým ľuďom
a verejnosti zvyky a remeslá, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou života slovenského ľudu.
Uvedeným podujatím sa prepojila propagácia odborného vzdelávania a prípravy žiakov
a absolventov stredných odborných škôl so súčasnými živnostníkmi a remeselníkmi.
Podujatia sa zúčastnilo 10 stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK, ktoré
propagovali odbory ako napr. kuchár, umelecký kováč, tesár, aranžér a iné.
Odbor školstva a športu ŽSK sa každoročne zúčastňuje vyhodnotenia súťaže triednych
a školských časopisov pre materské, základné, stredné a špeciálne školy s názvom Pro Slavis,
ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR a Dom matice slovenskej v Žiline. Cieľom súťaže je podporiť
a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. V školskom roku
2018/2019 sa uskutočnil 20. ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo viac ako 150 škôl s 300
časopismi, čo je dôkazom toho, že súťaž je stále obľúbená medzi mladými ľuďmi.
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7. Celoživotné vzdelávanie
Súčasný stav
Stredné školy v Žilinskom kraji poskytujú celoživotné vzdelávanie viacerými formami:
- nadstavbové štúdium
- pomaturitné štúdium (inovačné, kvalifikačné, vyššie odborné, špecializačné)
- skrátené štúdium
- rekvalifikačné kurzy
- jazykové kurzy
- akreditované vzdelávacie programy
- vzdelávanie v centrách odborného vzdelávania a prípravy.
Rovnako tak podporujú ďalšie vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Vyhodnotenie strategických cieľov v oblasti celoživotného vzdelávania
Cieľ 7.2
Umožniť občanovi v každom veku prehlbovať svoje vedomosti a zručnosti, rozširovaním si
kvalifikácie s cieľom zvýšenia jeho uplatnenia sa na trhu práce a zlepšenia kvality jeho
života
Na dosiahnutie uvedeného cieľa boli stanovené nasledovné čiastkové ciele:
Cieľ 7.2.1
podporovať rozvoj celoživotného vzdelávania s jeho priamym previazaním na potreby trhu
práce, propagovať potrebu celoživotne sa vzdelávať ako motiváciu ďalšieho kariérneho
rastu a lepšieho mzdového ohodnotenia
Aktivita Program LabVIEW
Vzdelávanie v programe LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments Engineering
Workbench) je určené najmä pre žiakov študujúcich v odboroch zameraných
na elektrotechniku. V školskom roku 2018/2019 bol zakúpený software pre 9 stredných škôl
(SŠ, Nižná, SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš, SŠ, Martin, SOŠ elektrotechnická, Žilina,
SŠ, Tvrdošín, SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok, SPŠ technická, Martin, SOŠ
technická, Čadca, SOŠ strojnícka ). V septembri 2019 sa budú realizovať školenia na
Žilinskej univerzite v Žiline, ktorých sa zúčastní 5 škôl (Spojená škola, Nižná, Spojená škola,
Tvrdošín, SPŠ informačných technológií, Kysucké Nové Mesto, SOŠ elektrotechnická, ŽSK
finančne podporí školenia sumou 4 320 €.
Aktivita program Malá žilinská reforma
Program občianskeho združenia HARPÚNA bol určený pre predmety biológia a
informatika tak pre žiakov ako aj učiteľov. Výučba podporovala prezentačné zručnosti
žiakov, zamieriala sa na neautoritatívme riadenie v tímoch, poskytovanie a prijímanie spätnej
väzby, uprednostňovanie tímového vyyučovania, skupinovej práce, individálne konzultácie
a samoštúdium. Žiaci pracovali na dlhodobých projektoch, viaceré aktivity sa odohrávali
mimo budovu školy. Systém vyučovania vychádzal z praxe tak, aby absolventi mohli
43

využívať vžité procesné praktiky aj ďalej vo svojom prefesijnom živote. Do programu sa
zapojilo 17 škôl.
Tabuľka č. 28: Školy zapojené do programu v školskom roku 2018/2019
P.č.
1.

Názov školy
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Oblasť, predmet
Predmet informatika a biológia
Genetické modifikácie a realizácia vyučovania tematického
okruhu Algoritmy a programovanie v predmete informatika
metódou eduScrum v programovacom jazyku JAVA
Prípravné konanie z OZ Harpuna

2.

Gymnázium, Hlinská, Žilina

3.

7.

Spojená škola, Tvrdošín
SOŠ elektrotechnická, Liptovský
Hrádok
Gymnázium, Tvrdošín
Stredná priemyselná škola
informačných technológií, Kysucké
Nové Mesto
Stredná priemyselná škola, Martin

8.

SOŠ elektrotechnická, Žilina

9.

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

10.
11.
12.

Gymnázium, V. P. Tótha, Martin
Spojená škola, Nižná
Gymnázium, Bytča
GymnáziumM.M.Hodžu, Liptovský
Predmet informatika a biológia
Mikuláš
Gymnázium A. Bernoláka,
Predmet informatika a biológia
Námestovo
Spojená škola, Martin
Predmet Informatika
Gymnázium P.O.H.,Dolný Kubín
Predmet informatika a biológia
Gymnázium, Liptovský Hrádok
Predmet biológia
Zdroj: štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.

Programovanie pre Android
Škola prejavila záujem, čaká sa na realizáciu od OZ Harpuna
Informačné a sieťové technológie, Programovanie vyučuje
zamestnanec školy po dohode s OZ Harpuna, kde žiaci
programujú v jazyku JAVA mobilné aplikácie
Škola prejavila záujem, čaká sa na realizáciu od OZ Harpuna
Škola prejavila záujem, čaká sa na realizáciu od OZ Harpuna
v oblasti Programovania arduina
Škola prejavila záujem, čaká sa na realizáciu od OZ Harpuna
v oblasti Programovanie pre Android, Genetická modifikácia,
eduScrum v prirodovedných predmetoch
Predmet biológia
Predmet informatika
Predmet informatika

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v dennej a externej forme
a štúdium odborov v externej forme
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy ponúkalo v školskom roku
2018/2019 v dennej forme 25 stredných škôl. V dennej forme štúdia študovalo spolu 888
žiakov (787 v školách v ZP ŽSK, 64 v školách súkromných zriaďovateľov a 37 v školách
cirkevných zriaďovateľov). Externú formu štúdia ponúkalo 20 stredných škôl a touto formou
študovalo 813 žiakov (575 žiakov na školách v ZP ŽSK, 65 žiakov v školách súkromných
zriaďovateľov a 173 vžiakov v školách cirkevných zriaďovateľov).
Spolu v stredných školách Žilinského kraja študovalo v uvedených formách štúdia
1701 žiakov, čo je o 129 žiakov menej ako v predchádzajúcom školskom roku.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školách v ZP ŽSK
V školskom roku 2018/2019 sa v školách v ZP ŽSK vzdelávalo 815 pedagogických
a odborných zamestnancov, čo predstavuje pokles o 176 zamestnancov. Najviac
zamestnancov absolvovalo aktualizačné vzdelávanie (426), najmenej špecializačné
vzdelávanie (29).
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Tabuľka č. 29: Prehľad ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v školách ZP ŽSK
v školskom roku 2018/2019

druh vzdelávania
adaptačné vzdelávanie
aktualizačné vzdelávanie
inovačné vzdelávanie
špecializačné vzdelávanie
funkčné vzdelávanie
iné vzdelávanie

2017/2018
33
605
159
18
46
130
991

spolu

2018/2019
60
426
148
29
60
92
815

nárast/pokles
+27
-179
-11
+11
+14
-38
-176

Zdroj: štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Cieľ 7.2.2
poskytovať širokú ponuku rekvalifikačných vzdelávaní v akreditovanom vzdelávacom
programe a akreditovaných vzdelávacích programoch v stredných odborných školách
Vzdelávanie a vyučovanie cudzích jazykov
V školskom roku 2018/2019 ponúkali kurzy cudzích jazykov 4 jazykové školy v ZP
ŽSK:
- Jazyková škola, Žilina (ANJ, NEJ, ŠPJ, FRJ, RUJ, TAJ)
- Jazyková škola pri Obchodnej akadémii, Martin (AJ)
- Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka, Námestovo (AJ)
- Jazyková škola pri Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš (AJ, NEJ)
Celkovo sa v školskom roku 2018/2019 vzdelávalo v 6 cudzích jazykoch 2 777
študentov, čo predstavuje nárast o 1 283 študentov oproti predchádzajúcemu školskému roku.
Najväčšie zastúpenie má anglický jazyk (81%), najmenšie zastúpenie majú taliansky jazyk
a ruský jazyk (2%).
Graf č. 12: Prehľad o vzdelávania cudzích jazykov v jazykových školách v ZP ŽSK v školskom roku
2018/2019
4% 2%
2% 3%
8%

81%

anglický jazyk

nemecký jazyk

ruský jazyk

francúzsky jazyk

španielsky jazyk

taliansky jazyk

Zdroj: EDUZBER 2018
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Cieľ 7.2.3
umožniť nezamestnaným osobám, najmä mladým ľuďom, aby si prostredníctvom
celoživotného vzdelávania mohli opätovne nájsť prácu
Stredné školy v Žilinskom kraji ponúkali v školskom roku 2018/2019 nadstavbové,
pomaturitné aj skrátené štúdium (viď cieľ 7.2.1). Rekvalifikačné kurzy a kurzy ďalšieho
vzdelávania sa realizovali najmä v Centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré
ponúkajú okrem iného aj možnosť využívať MTZ pre odborníkov, žiakov a pedagógov iných
škôl ako aj širokej verejnosti.
Cieľ 7.2.4
poskytovať priestory a materiálno-technické zabezpečenie stredných škôl pre realizáciu
vzdelávacích aktivít žiakov, pedagógov a širokej verejnosti
Prioritne sú využívané priestory a materiálno-technické zabezpečenie 13 centier
odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVaP“) pri stredných odborných školách:
 COVaP pre agropodnikanie a kynológiu pri SOŠ poľnohospodárskej a služieb na vidieku,
Žilina
 COVaP pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu pri SOŠ technickej, Čadca
 COVaP pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémií, Žilina
 COVaP pre služby a gastronómiu pri Hotelovej akadémií, Liptovský Mikuláš
 COVaP pre stavebníctvo pri SOŠ stavebnej, Žilina
 COVaP pre informačné technológie a priemyselnú informatiku pri SPŠ informačných
technológií, Kysucké Nové Mesto
 COVaP pre elektrotechniku pri SOŠ elektrotechnickej, Žilina
 COVaP pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu pri SŠ, Martin
 COVaP pre gastronómiu a služby pri Hotelovej akadémii, Žilina
 COVaP pre lesníctvo pri SOŠ lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
 COVaP pre drevárstvo pri SOŠ lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
 COVaP pre dopravu a telekomunikácie pri SOŠ dopravnej, Martin - Priekopa
 COVaP pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie pri Spojenej škole,
Nižná.
Stredné školy poskytujú priestory a materiálno-technické vybavenie pre žiakov
základných škôl na realizáciu technickej výchovy (viď kapitola odborné vzdelávanie a
príprava). Prostredníctvom COVaP realizujú rekvalifikačné kurzy a ďalšie vzdelávania pre
širokú verejnosť.
Cieľ 7.2.5
prostredníctvom centier odborného vzdelávania a prípravy pri stredných odborných školách
ponúkať širokej verejnosti i zamestnávateľom možnosť využitie priestorového a odborného
vybavenia stredných škôl, vedomostí a zručností kvalifikovaných pedagógov v oblasti
celoživotného vzdelávania
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Žilinský samosprávny kraj má v súčasnosti 13 centier odborného vzdelávania a prípravy
(viď cieľ 7.2.4). V poradí 13. centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú
automatizáciu a informačné technológie bolo otvorené v marci 2019 pri Spojenej škole
v Nižnej.
Cieľ 7.2.6
podporovať zapájanie sa zamestnancov do stáži a vzdelávaní vo firmách
V školskom roku 2018/2019 sa odborných stáži a vzdelávania zúčastnilo spolu 989
zamestnancov z 38 stredných škôl v ZP ŽSK (388 učiteľov odborných predmetov, 324
majstrov odbornej výchovy a 277 iných pedagogických zamestnancov), čo predstavuje nárast
oproti predchádzajúcemu školskému roku o 683 zamestnancov. Stáží v rámci programu
Erasmus+ sa zúčastnilo 156 zamestnancov, odborných školení 690 zamestnancov a stáží
so špecifickým zameraním sa zúčastnilo 143 zamestnancov.
Tabuľka č. 30: Účasť zamestnancov škôl na stážach v školskom roku 2018/2019 v porovnaní
so školským rokom 2017/2018
aktivita

učiteľ
odborných
predmetov

iný
pedagogický
zamestnanec

majster
odbornej
výchovy

spolu

počet
zamestnávateľ
ov

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

ERASMUS +

24

60

5

23

4

73

33

156

x

x

odborné školenie

9

255

124

261

22

174

155

690

28

84

stáže
s konkrétnym
špecifickým
zameraním

57

73

60

40

1

30

118

143

22

18

spolu

90

388

189

324

27

277

306

989

50

102

Zdroj: štatistické materiály OŠaŠ ŽSK
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8. Projektová činnosť
Súčasný stav
Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vidí vo využívaní finančných
prostriedkov Európskej únie nesmiernu výhodu pre školy a školské zariadenia a zároveň
podporuje iniciatívu všetkých škôl pri realizovaní vlastných projektových zámerov. Odbor
školstva a športu ŽSK využíva možnosti, ktoré ponúka Európska únia najmä prostredníctvom
výziev programov INTERREG V-A, OPĽZ, IROP, ako aj výziev MŠVVaŠ SR a podporuje
v projektovej činnosti všetky stredné školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
Cieľ 8.2
Podporovať školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aby
v maximálnej možnej miere využívali finančné prostriedky Európskeho sociálneho fondu,
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, MŠVVaŠ Slovenskej republiky, ako aj finančné
prostriedky z rôznych grantových a dotačných programov.
Uvedený cieľ je možné dosiahnuť nasledovnými čiastkovými cieľmi:
Cieľ 8.2.1
podporovať školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aby sa zapájali
do projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality materiálno-technického vybavenia škôl a
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na moderné učebné materiály,
odborné zariadenia a vybavenia do učební odborného výcviku, jazykové učebne,
multimediálne učebne, moderné športoviská a športovú vybavenosť.

Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR

Odbor školstva a športu ŽSK podporoval školy a školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti, aby sa aktívne zapájali do výziev na podávanie rozvojových
projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rokoch
2018 a 2019 sa školy zapojili do nasledujúcich výziev na podávanie žiadostí o financovanie
rozvojového projektu:
- Propagácia odborného
vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch
vzdelávania,
- Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov
v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu,
- Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
a na vybavenie telocvične,
- Zdravie a bezpečnosť v školách,
- Enviroprojekt,
- Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave,
- I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika,
- Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným
postihnutím.
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Tabuľka č. 31: Zapojenosť a úspešnosť škôl v ZP ŽSK do projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR
a spolufinancovanie ŽSK v rokoch 2018 - 2019

Rok

2018

2019*

Počet zapojených škôl:

24

14

Počet podaných projektov:

35

19

Počet úspešných projektov:

7 (20 %)

--*

600 €
16 418,00 €

--*
--*

Spolufinancovanie ŽSK:
Schválené projekty vo výške:

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, MŠVVaŠ SR
*výsledky výziev nie sú zverejnené k 30.07.2019

Dotácie MŠVVaŠ SR
Odbor školstva a športu ŽSK podporil v roku 2018 projektové zámery škôl vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti vo výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie
MŠVVaŠ SR na Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a Zastupiteľstvo
ŽSK schválilo povinné spolufinancovanie rekonštrukcií telocviční 7 stredných škôl vo výške
105 200 € s rozpočtom projektov 870 089,89 €.
MŠVVaŠ SR prijalo v rámci výzvy celkovo 472 žiadostí týkajúcich sa dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične so súhrnnou požiadavkou vo výške približne
42 miliónov eur. Spomedzi 101 podporených projektových žiadostí podporilo 83 škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (7 452 855 €), 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov (969 199 €) a 5 cirkevných škôl (577 945 €). Projektové zámery
stredných škôl v ZP ŽSK neboli MŠVVaŠ SR podporené.

Operačný program Ľudské zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje
vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality
vzdelávania na gymnáziách - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná
gramotnosť na gymnáziu. V rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 podporil ŽSK
finančnou spoluúčasťou všetky školy v ZP ŽSK, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do uvedenej
výzvy. Cieľom výzvy je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť
študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti na gymnáziách. Aktivity sú zamerané na žiakov gymnázií vrátane SOŠ
so študijným odborom športové gymnázium. Výsledky projektových zámerov sa v súčasnosti
vyhodnocujú.
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Tabuľka č. 32: Zapojené školy v ZP ŽSK do výzvy a schválené spolufinancovanie ŽSK

Škola
Gymnázium, Hlinská,
Žilina
Gymnázium,
Turzovka
Gymnázium
V.P.Tótha, Martin
Spojená škola,
Rosinská cesta, Žilina
Gymnázium,
Kysucké Nové Mesto

Gymnázium,
Tvrdošín
Gymnázium
A. Bernoláka,
Námestovo
Gymnázium
P.O.Hviezdoslava,
Dolný Kubín
SUMÁR

Názov projektu

Rozpočet

Schválené
spolufinancovani
e
ŽSK 5 %

Gymza číta, počíta a báda

300 000,00 €

15 000,00 €

Zvýšenie kvality vzdelávania
na gymnáziu v Turzovke
Učíme sa moderne na GVPT

211 000,00 €

10 550,00 €

300 000,00 €

15 000,00 €

Buď gramotný, buď in

300 000,00 €

15 000,00 €

Čitateľská,
matematická,
finančná
a
prírodovedná
gramotnosť na Gymnáziu
KNM
Úspech máme v sebe

140 000,00 €

7 000,00 €

100 000,00 €

5 000,00 €

Zvýšenie kvality vzdelávania
na Gymnáziu A. Bernoláka
v Námestove
Zvýšenie kvality vzdelávania

314 953,01 €

15 750,00 €

315 772,89 €

15 790,00 €

1 981 725,90 €

99 090,00 €

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

Cieľ 8.2.2
podporovať školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aby cez projekty
zvýšili kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu
ŽSK kládol dôraz aj na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom
realizácie projektov v uvedených oblastiach:







prípravou a inováciou školských vzdelávacích programov, ktoré budú
odzrkadľovať potreby zamestnávateľov v Žilinskom regióne;
zabezpečením ďalšieho odborného rozvoja a vzdelávania učiteľov;
podporou talentov, osobnosti a záujmov každého žiaka;
zapájaním sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie
si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich
uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k
motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa;
skvalitnením spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami
na princípe partnerstva.
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Európska územná spolupráca
a) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Slovenská republika – Česká
republika 2014 - 2020

V oblasti investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania
zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných
programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení podala projektový zámer SOŠ obchodu
a služieb v Dolnom Kubíne v rámci vyhlásenia výzvy č. 1/FMP/11b Fondu malých
projektov, „Región Biele Karpaty“ Interreg V–A Slovenská republika – Česká republika
2014 - 2020, prioritná os Rozvoj miestnych iniciatív, Zvýšenie kvalitatívnej úrovne
cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Tento projekt s názvom Remeslá
bez hraníc s celkovým rozpočtom 23 500 € a spolufinancovaním ŽSK vo výške 1 175 € nebol
podporený kontrolným orgánom.
V rámci výzvy Interreg V–A SK-CZ/2018/9, prioritná os: 1. Využívanie inovačného
potenciálu špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu
práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce predložilo 5 stredných škôl v ZP ŽSK
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, (dátum uzavretia výzvy: 31.01.2019). ŽSK schválil
spolufinancovanie v požadovanej výške pre všetky zapojené školy. Aktuálne sú projektové
zámery v stave vyhodnocovania na kontrolnom orgáne.
Tabuľka č. 33: Zapojené školy v ZP ŽSK do výzvy a schválené spolufinancovanie ŽSK v roku 2019

Škola

Názov projektu

Rozpočet

Schválené
spolufinancovanie
ŽSK 5 %

1 000,00 €
Prepojenie vysokoškolského 20 000,00 €
a stredoškolského
vzdelávania s dôrazom na
uplatnenie študentov a
žiakov na trhu práce
Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných
spoločných vzdelávacích programov pre stredné a vysoké s
dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných
praxou
170 000,00 €
8 500,00 €
Gymnázium A.
Robotika (alebo robot ti
Bernoláka, Námestovo tyká...)
Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných
spoločných vzdelávacích programov pre stredné a vysoké s
dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných
praxou
Zváračská škola ako nástroj na 110 000,00 €
5 500,00 €
Gymnázium,
Turzovka

SOŠ polytechnická,
Liptovský Mikuláš

zlepšenie kvalifikácie a prístupu
na trh práce žiakov stredných
technických škôl
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Spojená škola, Nižná

SPŠ informačných
technológií, Kysucké
Nové Mesto

SPOLU:

Zvýšenie kvalifikácie žiakov a ich uplatnenie na trhu práce,
vytvorenie novej zváračskej dielne s novo vytvoreným predmetom
"zváranie"
130 000,00 €
6 500,00 €
Modernizácia vzdelávania
cez inteligentné procesy
Zavedenie nových technologických a technických prostriedkov do
vzdelávania, sprístupnenie výrobných procesov
145 500,00 €
7 275,00 €
Spoločná inovácia
vzdelávania pre trh práce v
oblasti počítačových sietí
Vytvorenie stratégie vrátane celoživotného vzdelávania oblasti
počítačových sietí a informačných technológií, zavádzanie
nových riešení a prístupov v oblasti ľudských zdrojov
575 500,00 €
28 775,00 €

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, www.sk-cz.eu

Žilinský samosprávny kraj realizoval v minulom programovom období, na základe výzvy
Operačného programu SR-ČR 2007 – 2013, opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce
a zamestnanosť, projekt s názvom „Podpora talentů v přírodovědných a technických
oborech v slovensko - českém přihraničí“.
Cieľom projektu bolo podporiť talentovaných stredoškolákov v prírodovedných
a technických odboroch (biológia, fyzika, matematika, chémia) v slovensko-českom pohraničí
a rozšíriť celkový rozhľad žiakov o svojej budúcej uplatniteľnosti aj v cezhraničnom
prostredí. Zámerom projektu bolo taktiež vytvoriť postupy a nájsť nástroje na hľadanie
„skrytých“ talentov. Realizáciou rôznych aktivít sa podporili najtalentovanejší žiaci. Uvedený
projekt s rozpočtom 64 480 € je síce ukončený, ale ŽSK naďalej napĺňa povinné indikátory
v rámci povinnej 5-ročnej udržateľnosti projektu .
Prehľad indikátorov naplnenosti obdobia udržateľnosti projektu, (rok 2019 sa vyhodnocuje
v decembri 2019):
Indikátor – Osoby
(počet zapojených osôb do vzdelávacích aktivít)
Partner

67

Aktuálny
stav
401

Plánovaná
hodnota
427

30

336

531

427

22

26

28

519

427

265

120

167

68

620

427

48

27

32

30

137

100

2015

2016

2017

2018

Juhomoravský kraj

281

25

28

Trnavský samosprávny kraj

80

85

Moravskosliezsky kraj

443

Žilinský samosprávny kraj
Juhomoravské centrum pre
medzinárodnú mobilitu

52

2019

Indikátor – Hodiny
(celkový počet hodín vzdelávacích aktivít)
Partner

66

Aktuálny
stav
357,5

Plánovaná
hodnota
200

65

69

258,5

200

39,5

32

246,5

200

2015

2016

2017

2018

Juhomoravský kraj

181,5

55

55

Trnavský samosprávny kraj

63,5

61

Moravskosliezsky kraj

135,5

39,5

2019

Žilinský samosprávny kraj
36,5
47
44
46
173,5
200
Juhomoravské centrum pre
20
20
20
20
80
30
medzinárodnú mobilitu
Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

b) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Do programu, ktorý bol zameraný na investovanie do vzdelania, školení a odbornej
prípravy pre zručnosti a celoživotného vzdelávania, bol schválený projekt Gymnázia A.
Bernoláka v Námestove v rámci vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku na projekty v rámci osi programu „Rozvoj cezhraničného a
celoživotného vzdelávania územia”. Aktivity projektu sa začnú realizovať v školskom roku
2019/2020.
Tabuľka č. 34: Zapojená škola v ZP ŽSK do výzvy a schválené spolufinancovanie ŽSK

Škola
Gymnázium A.
Bernoláka, Námestovo

Názov projektu

Rozpočet

Schválené
spolufinancovani
e
ŽSK

Cezhraničný gymnaziálny
894 430 €
38 600,00 €
klaster G13
Cieľ projektu: zvýšenie kvality prípravy pedagógov pre
potreby vzdelávania v 21. storočí, vytvorenie samoučiaceho
sa regiónu – vytvorenie gymnaziálneho klastra s cezhraničnou
formou spolupráce s cieľom naplniť víziu ŽSK vo vytváraní
modelu celoživotného vzdelávania v regióne a zvýšenie
prípravy študentov pre potreby praxe, života a celoživotného
vzdelávania. Aktivity sú zamerané na podporu vybavenia škôl
najmodernejšou technikou pre potreby moderného
vzdelávania a prípravy a vzdelávacích aktivít pedagogických
zamestnancov

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, www.sk.plsk.eu

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
pre mikroprojekt v rámci strešného projektu s vedúcim partnerom Združenie „Región
Beskydy“ programu Interreg V–A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 bol schválený projektový
zámer Gymnázia A. Bernoláka v Námestove.
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Tabuľka č. 35: Zapojená škola v ZP ŽSK do výzvy a schválené spolufinancovanie ŽSK

Škola

Názov projektu

Gymnázium A.
Bernoláka, Námestovo

SPOLU:

Rozpočet

Schválené
spolufinancovanie
ŽSK 5 %

Spoznávajme a učme sa
43 429 €
2 200 €
navzájom
Cieľ projektu: zvýšenie kvality cezhraničného profesného
a odborného
vzdelávania,
využívanie
moderných
a netradičných foriem pre podporu princípov celoživotného
vzdelávania
43 429 €
2 200 €

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, www.sk.plsk.eu

IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Výzva, ktorá umožňuje inováciu vzdelávania a zvýšenie kvality materiálno-technického
vybavenia škôl, je výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program. ŽSK podal do uvedenej výzvy projektové zámery nasledujúcich 12
stredných škôl, ktoré boli schválené s rozpočtom vo výške 13 319 000 € a aktuálne sú
projekty v procese verejného obstarávania. Začiatok stavebných prác je plánovaný v tomto
kalendárnom roku.
V roku 2019 plánuje ŽSK predložiť cez IROP projektové zámery na modernizáciu
odborného vzdelávania na území mestskej funkčnej oblasti mesto Žilina pre nasledujúce
stredné odborné školy: SOŠ dopravná, Žilina; SOŠ elektrotechnická, Žilina; Spojená škola,
Žilina – Bytčica.
Cieľ 8.2.3
podporovať školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aby naďalej cez
projekty realizovali vzdelávanie pedagógov
ŽSK kládol dôraz na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom
realizácie aktivít v uvedených oblastiach:



vzdelávacími seminármi pre pedagógov;
prípravou pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií a
spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT prostredníctvom školení pre
pedagógov;
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motivovaním pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
vzdelávanie;
rozširovaním odborných školení majstrov odborného výcviku v odboroch vo všetkých
odborných školách.

Program Erasmus+
Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorý sa realizuje v rokoch 2014 – 2020.
ŽSK podporoval školy a školské zariadenia vo svojej ZP, aby prostredníctvom projektovej
činnosti realizovali aj projekty zamerané na zvyšovanie a rozširovanie znalostí, zručností
a schopností u odborných pedagogických zamestnancov, a tým zabezpečili ich ďalší
odborný a kariérny rast.
Program Erasmus+, ktorý je zameraný aj na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a
prípravy v celej Európe, poskytol príležitostí pre žiakov a pedagógov absolvovať stáž
v zahraničí. Taktiež pomohol organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať
strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi
vzdelávaním, odbornou prípravou a svetom práce.
Tabuľka č. 36: Zapojenosť a úspešnosť škôl v ZP ŽSK do programu Erasmus+

Rok

2018

2019

Počet zapojených škôl:

28

28

Počet podaných projektov:

33

32

Počet úspešných projektov:

26 (78,79%)

20 (62,5%)

Získané granty vo výške:

1 000 244 €

1 000 184 €

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja a www.erasmusplus.sk
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9. Financovanie stredných škôl a školských zariadení
Súčasný stav
Originálne kompetencie
Žilinský samosprávny kraj v roku 2019 poskytoval zo svojho rozpočtu príspevky
pre jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti a zároveň poskytoval zo svojho rozpočtu dotácie na mzdy a prevádzku
pre cirkevné a súkromné základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktoré
sú zriadené na území samosprávneho kraja na základe žiadosti zriaďovateľa.
Podrobnosti financovania a výšku finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťaťa
školského zariadenia určovalo Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK č. 39/2015 o poskytovaní
príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných
a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území
ŽSK v znení neskorších dodatkov.
ŽSK v roku 2019 poskytoval cirkevným a súkromným zriaďovateľom dotáciu vo výške
100 % z príspevku na poslucháča jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Rozpočet na originálne kompetencie sa stanovil na základe počtu žiakov, detí,
poslucháčov základných umeleckých škôl (ZUŠ), jazykových škôl (JŠ) a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných
zriaďovateľov podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka, na ktorý sa
príspevok/dotácia poskytuje a schválenej výšky normatívu na jedného žiaka.
Do normatívov na rok 2019 boli pre školy (JŠ, ZUŠ) a školské zariadenia financované
z rozpočtu ŽSK zapracované uvedené navýšenia:
 10 % navýšenie platov pre pedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) a školských
internátov financovaných z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií v zmysle
návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z.,
 navýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) a školských
zariadení financovaných z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií z dôvodu
zvýšenia minimálnej mzdy od 01.01.2019 na 520 € a z dôvodu zvýšenia platových
taríf nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem v zmysle
kolektívneho vyjednávania,
 navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku pre školy (JŠ, ZUŠ) a školské
zariadenia financované z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií o + 2 %
(z rozpočtu na prevádzku z roku 2018),
 navýšenie finančných prostriedkov pre jazykové školy so samostatnou právnou
subjektivitou.
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Tabuľka č. 37: Prehľad počtu škôl/školských zariadení, počtu žiakov a poskytnutých finančných
prostriedkov na originálne kompetencie – v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
ROK 2018
Druh školy/ školského
zariadenia

počet škôl/
školských
zariadení

počet
žiakov k
15.09.2017

ROK 2019
čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2018

počet
škôl/
školských
zariadení

počet
žiakov k
15.09.2018

schválený
rozpočet
k
30.06.2019

jazykové školy

4

2 434

300 426 €

4

2 351

325 866 €

centrá voľného času

3

1 744

148 864 €

3

1 512

137 180 €

školské internáty

18

2 319

3 038 303 €

17

2 200

3 283 417 €

školská jedáleň

34

-

2 154 666 €

34

-

2 109 347 €

6

-

105 083 €

7

-

151 349 €

9

-

59 346 €

9

-

74 008 €

1

237

75 692 €

1

203

109 367 €

-

-

0€

-

-

157 953 €

75

6 734

5 882 380 €

75

6 266

6 348 487 €

výdajná školská
jedáleň
príspevok na
stravovanie pre školu
strediská odbornej
praxe
rezerva
Spolu

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

Tabuľka č. 38: Prehľad počtu škôl/školských zariadení, počtu žiakov a poskytnutých finančných
prostriedkov na originálne kompetencie – v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných
zriaďovateľov
ROK 2018
Druh školy/školského
zariadenia
jazykové školy
centrá voľného času
základné umelecké
školy
školské internáty
školská jedáleň
výdajná školská
jedáleň
dotácia na stravovanie
pre školu
školy v prírode
centrá
špeciálnopedagogickéh
o poradenstva
rezerva
Spolu

ROK 2019

2

606

68 058 €

počet
škôl/
školských
zariadení
2

13

10 519

1 313 108 €

15

10 471

1 335 037 €

13

824

289 352 €

14

794

318 621 €

4

235

310 312 €

4

234

330 957 €

8

1 462

120 357 €

7

1 423

140 877 €

1

120

9 533 €

1

118

11 682 €

9

1 290

102 894 €

8

1 294

128 106 €

1

321

1 920 €

1

212

1 484 €

3

814

115 636 €

3

778

129 148 €

-

-

0€

-

-

46 698 €

54

16 191

2 331 170 €
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15 936

2 537 461 €

počet škôl/
školských
zariadení

počet
žiakov k
15.09.2017

čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2018

počet
žiakov k
15.09.2018

schválený
rozpočet k
30.06.2019

612

94 851 €

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

ŽSK k 30.06.2019 v rámci originálnych kompetencií financoval 22 202
detí/žiakov/poslucháčov/osôb v 130 školách (JŠ a ZUŠ) a školských zariadeniach, z toho
financoval 75 škôl (JŠ) a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a 55
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov. Výška upraveného
rozpočtu ŽSK k 30.06.2019 na originálne kompetencie – pre školy (JŠ a ZUŠ) a školské
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zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných
a súkromných zriaďovateľov bola, vrátane rezervy, v celkovej sume 8 885 948 €
(bez rozpočtovaných príjmov), čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2018 nárast o + 8,2 %.
Uvedený nárast bol spôsobený najmä navýšením platov pedagogických, odborných
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení od 01.01.2019.
9.1.2 Prenesené kompetencie
MŠVVaŠ SR v roku 2019 poskytovalo v rámci prenesených kompetencií normatívne
finančné prostriedky pre 59 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (podľa stavu
k 30.06.2019), z toho pre:
 33 rozpočtových organizácií (15 gymnázií, 1 konzervatórium a 17 stredných odborných
škôl),
 26 príspevkových organizácií (26 stredných odborných škôl).
Výšku normatívnych finančných príspevkov pre samosprávne kraje na jednotlivé roky
stanovuje MŠVVaŠ SR v závislosti od počtu žiakov a normatívneho objemu finančných
prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok. Pridelené
normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli v roku 2018 pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v celkovej výške 59 825 852 €.
Tabuľka č. 39: Prehľad finančných prostriedkov určených MŠVVaŠ SR pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
ROK 2018

ROK 2019

gymnázia

15

5 813

11 479 922 €

15

5 666

finančné
prostriedky
určené
MŠVVaŠ SR
k 30.06.2019
11 925 494 €

stredné odborné školy

44

17 828

48 345 930 €

44

17 176

54 015 582 €

spolu

59

23 641

59 825 852 €

59

22 842

65 941 076 €

Druh školy

počet
škôl

počet
žiakov k
15.09.2017

finančné
prostriedky
určené
MŠVVaŠ SR

počet
škôl

počet
žiakov k
15.09.2018

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

K 30.06.2019 bola stanovená výška normatívnych finančných prostriedkov zo strany
MŠVVaŠ SR pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v sume 65 941 076 €, čo
predstavovalo nárast normatívnych finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2018
o + 6 115 224 €, t. j. o + 10,22 %. Nárast bol spôsobený najmä navýšením platov
pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl.

9.2 Vyhodnotenie strategických cieľov pre oblasť financovania stredných škôl
a školských zariadení
Pre oblasť financovania stredných škôl a školských zariadení bol stanovený nasledovný
strategický cieľ:
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Cieľ 9.2
poskytovať finančné prostriedky na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Na dosiahnutie strategického cieľa pre oblasť financovania stredných škôl a školských
zariadení bolo zadefinované realizovanie nasledovných aktivít:
Cieľ 9.2.1
podporovať centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP)
Cieľ 9.2.1.1
stavebné úpravy – poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu ŽSK pre COVaP
na kapitálové výdavky na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ŽSK v roku 2018, v rámci originálnych kompetencií, podporil COVaP a ich súčasti
poskytnutím finančných prostriedkov z príjmov ŽSK na kapitálové výdavky na stavebné
úpravy v celkovej výške 822 151 €, čo predstavovalo 14,2 % z celkovej výšky poskytnutých
kapitálových výdavkov na stavebné úpravy pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK.
Tabuľka č. 40: Prehľad poskytnutých kapitálových výdavkov pre COVaP na stavebné úpravy
z rozpočtu ŽSK na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

P.č.

Stavebné úpravy pre
COVaP (kapitálové
výdavky)
čerpané
schválené
kapitálové
kapitálové
výdavky
výdavky k
k 31.12.2018
30.06.2019

Názov školy

1

SOŠ dopravná, Žilina

523 210 €

625 000 €

2

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

20 784 €

0€

3

Hotelová akadémia, Žilina

0€

230 000 €

4

SOŠ stavebná, Žilina

0€

200 000 €

5

SOŠ elektrotechnická, Žilina

0€

100 000 €

6

SOŠ technická, Čadca

4 815 €

150 000 €

7

Spojená škola, Martin

211 516 €

400 000 €

8

SOS dopravná, Martin - Priekopa

-

0€

9

Spojená škola, Nižná

-

725 000 €

10

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké N. Mesto

61 826 €

0€

11

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

0€

250 000 €

0€
822 151 €
14,2 %

300 000 €
2 980 000 €
34,6 %

SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok (2 COVaP)
12
SPOLU:
Percentuálne porovnanie ku všetkým investíciám ŽSK:
Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

K 30.06.2019 bola výška schválených kapitálových výdavkov na stavebné úpravy pre
COVaP a ich súčasti vo výške 2 980 000 €, čo predstavovalo 34,6 % zo schválených
kapitálových výdavkov na stavebné úpravy pre všetky školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
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Cieľ 9.2.1.2
materiálno-technické zabezpečenie – poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu ŽSK
pre COVaP na bežné a kapitálové výdavky na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu
ŽSK v roku 2018, v rámci originálnych kompetencií, podporil COVaP vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnutím finančných prostriedkov z príjmov ŽSK na bežné a
kapitálové výdavky na nákup materiálno-technického zabezpečenia v celkovej výške
39 540 €, čo predstavovalo 4,3 % z poskytnutých bežných a kapitálových výdavkov na nákup
materiálno-technického zabezpečenia pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK.
Tabuľka č. 41: Prehľad poskytnutých bežných a kapitálových výdavkov pre COVaP na nákup
materiálno-technického zabezpečenia z rozpočtu ŽSK na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu

P.č.

Nákup materiálnotechnického zabezpečenia
pre COVaP (bežné a
kapitálové výdavky)
čerpané
schválené
finančné
finančné
prostriedky prostriedky
k 31.12.2018
k
30.06.2019
16 814 €
0€

Názov školy

1

SOŠ dopravná, Žilina

2

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

3

5 040 €

0€

Hotelová akadémia, Žilina

0€

0€

4

SOŠ stavebná, Žilina

0€

0€

5

SOŠ elektrotechnická, Žilina

2 329 €

0€

6

SOŠ technická, Čadca

9 507 €

0€

7

Spojená škola, Martin

0€

0€

8

SOŠ dopravná, Martin - Priekopa

-

39 694 €

9

Spojená škola, Nižná

-

0€

0€

12 992 €

5 850 €

4 000 €

0€
39 540 €
4,3 %

0€
56 686 €
14,3 %

10

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké N. Mesto

11

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

12 SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok (2 COVaP)
SPOLU:
Percentuálne porovnanie ku všetkým investíciám:
Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

K 30.06.2019 bola výška schválených bežných a kapitálových výdavkov na nákup
materiálno-technického zabezpečenia pre COVaP vo výške 56 686 €, čo predstavovalo
14,3 % z poskytnutých bežných a kapitálových výdavkov na nákup materiálno-technického
zabezpečenia pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
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Cieľ 9.2.1.3
financovať COVaP nad 100 %-ný normatívny príspevok určený z MŠVVaŠ SR
ŽSK v roku 2018, v rámci originálnych kompetencií, podporil a pridelil 10-tim COVaP
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky nad maximálny normatívny
príspevok určený MŠVVaŠ SR (nad 100 %) vo výške 281 482 €, z toho na osobné náklady
245 137 € a na prevádzkové náklady 36 345 €.
K 30.6.2019 ŽSK podporil a pridelil 12-tim COVaP príspevok vo výške 327 428 €,
z toho na osobné náklady 285 515 € a na prevádzkové náklady 41 913 €.
Cieľom financovania COVaP je zvýšiť kvalitu ich výchovno-vzdelávacieho procesu.
Cieľ 9.2.2
rekonštruovať a modernizovať budovy škôl a školských zariadení
Cieľ 9.2.2.1
stavebné úpravy – poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu ŽSK na rekonštrukciu
a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky z vlastných príjmov ŽSK na rekonštrukciu
a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
v celkovej výške 5 784 119 €. Z celkovo poskytnutých kapitálových výdavkov
na rekonštrukciu a modernizáciu budov škôl a školských zariadení za rok 2018 boli čerpané
kapitálové výdavky za:
stredné odborné školy vo výške
4 616 386 €, t. j. 79,8 %,
gymnáziá vo výške
913 278 €, t. j. 15,8 %,
jazykové školy a školské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vo výške
254 455 €, t. j. 4,4 %.
K 30.06.2019 boli schválené kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu budov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vo výške 8 308 000 €, čo
predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2018 o + 43,63 %.
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky budú uvoľňované v závislosti
od vykonaných prác na jednotlivých investičných akciách.
Graf č. 13: Porovnanie čerpaných a schválených kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu
a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
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Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK
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Graf č. 14: Porovnanie čerpaných a schválených kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu
a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa
jednotlivých regiónov
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Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

Cieľ 9.2.2.2
nákup materiálno-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK
V roku 2018 boli čerpané bežné a kapitálové výdavky z vlastných príjmov ŽSK na nákup
materiálno-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK v celkovej výške 924 972 €. Z toho pre stredné odborné školy boli vyčlenené
kapitálové a bežné výdavky na nákup materiálno-technického vybavenia vo výške 743 116 €,
t. j. 80,34 %, pre gymnáziá 152 144 €, t. j. 16,45 % a pre jazykové školy a školské zariadenia
so samostatnou právnou subjektivitou vo výške 29 712 €, t. j. 3,21 % z celkovo poskytnutých
kapitálových a bežných výdavkov na nákup materiálno-technického vybavenia pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2018.
Graf č. 15: Porovnanie kapitálových a bežných výdavkov na nákup materiálno-technického
vybavenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
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Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

K 30.06.2019 boli schválené kapitálové a bežné výdavky z vlastných príjmov ŽSK
na nákup materiálno-technického zabezpečenia pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vo výške 434 038 €.
Cieľ 9.2.3
sledovanie a vyhodnocovanie stavu záväzkov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
ŽSK polročne sledoval stav záväzkov škôl a školských zariadení vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti a vyhodnocoval ich stav podľa jednotlivých škôl. Záväzky škôl
a školských zariadení predstavovali faktúry voči dodávateľom, a to najmä neuhradené faktúry
za energie (teplo, elektrická energia), materiál (kancelárske potreby, čistiace
potreby, potraviny) a služby (revízie).
Tabuľka č. 42: Porovnanie stavu záväzkov voči dodávateľom podľa regiónov
Druh školy
Región
Záväzky voči dodávateľom
Záväzky voči dodávateľom
celkom
po lehote splatnosti
gymnáziá

horné Považie
Kysuce
Turiec
Liptov
Orava
spolu

k 31.12.2018
11 193 €
1 318 €
18 364 €
954 €
31 125 €
62 954 €

stredné odborné
školy

horné Považie
Kysuce
Turiec
Liptov
Orava
spolu

159 111 €
43 107 €
104 021 €
140 916 €
58 243 €
505 398 €

109 832 €
72 484 €
88 097 €
153 735 €
88 422 €
512 570 €

2 391 €
4 495 €
30 €
4 788 €
2 091 €
13 795 €

0€
15 992 €
11 393 €
26 925 €
17 220 €
71 530 €

SPOLU –

horné Považie
Kysuce
Turiec
Liptov
Orava

170 304 €
44 425 €
122 385 €
141 870 €
89 368 €

121 316 €
74 132 €
119 280 €
154 390 €
137 111 €

2 391 €
4 495 €
30 €
4 788 €
9 447 €

0€
17 073 €
11 393 €
26 925 €
45 823 €

spolu

568 352 €

606 229 €

21 151 €

101 214 €

gymnázia a stredné
odborné školy

k 30.06.2019 k 31.12.2018
11 484 €
0€
1 648 €
0€
31 183 €
0€
655 €
0€
48 689 €
7 356 €
93 659 €
7 356 €

k 30.06.2019
0€
1 081 €
0€
0€
28 603 €
31 950 €

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK

K 30.06.2019 vykazovali školy záväzky voči dodávateľom celkom vo výške 606 229 €,
čo predstavovalo v porovnaní so stavom k 31.12.2018 nárast o + 37 877 €. Najväčšie záväzky
voči dodávateľom boli vykazované v regióne Liptov vo výške 154 390 € a Orava vo výške
137 111 €. Najnižšie záväzky voči dodávateľom vykazoval región Kysuce 74 132 €,
čo súviselo aj s najnižším počtom škôl v danom regióne.
K 30.06.2019 bola výška záväzkov po lehote splatnosti v sume 101 214 €,
čo predstavovalo v porovnaní so stavom k 31.12.2018 nárast o + 80 063 €. Nárast bol
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spôsobený zvýšenými nákladmi na úhradu tepelnej energie. Najväčšie záväzky po lehote
splatnosti k 30.06.2019 vykazovali regióny Orava (45 823 €) a Liptov (26 925 €). Najnižšie
záväzky po lehote splatnosti vykazovali regióny horné Považie (0 €) a Turiec (11 393 €).
Cieľ 9.2.4
sledovať a vyhodnocovať podnikateľskú činnosť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
V roku 2018 vykonávalo podnikateľskú činnosť 35 % príspevkových a rozpočtových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, t. j. 21 organizácii. V období rokov 2016 –
2018 počet príspevkových a rozpočtových organizácií vykonávajúcich podnikateľskú činnosť
nepoklesol.
Príjmy z podnikateľskej činnosti v príspevkových a rozpočtových organizáciách v roku 2018
predstavovali zvýšenie (príjem z podnikateľskej činnosti 2018 v sume 1 027 261,06 €) oproti
roku 2016 o 124 682,06 € (+ 13,81 %) a oproti roku 2017 o 28 965,06 € (+ 2,9 %).
Tabuľka č. 43: Porovnanie príjmov v príspevkových a rozpočtových organizáciách v rokoch 2016
až 2018
% navýšenia / zníženia
druh organizácie
2016
2017
2018
2016 až 2018
príspevkové organizácie

737 293

861 856

858 269,60

16,4 %

rozpočtové organizácie

165 286

136 440

168 991,46

2,24 %

spolu

902 579

998 296

1 027 261,06

13,81%

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2016-2018

Graf č. 16: Porovnanie príjmov z podnikateľskej činnosti v príspevkových a rozpočtových
organizáciách v rokoch 2016 až 2018
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Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2016-2018

Graf č. 17: Porovnanie zisku z podnikateľskej činnosti v príspevkových a rozpočtových
organizáciách v roku 2016 – 2018
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Porovnanie zisku z PČ
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Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2016-2018

Zisk z podnikateľskej činnosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách za obdobie
rokov 2016 – 2018 predstavuje pokles zisku v roku 2018 oproti roku 2017 vo výške 5,12 %,
t. j o - 2 898,25 €.
Strategické zámery a ciele v oblasti podnikateľskej činnosti
 podporovať zvyšovanie príjmov škôl z podnikateľskej činnosti,
 vytvárať podmienky na spoluprácu zriaďovateľov,
 vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom reklamy ako sú
napr. billboardy a iné upútavky na budovách škôl a školských zariadeniach.
Cieľ 9.2.5
podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia finančne podporovať cirkevných
a súkromných zriaďovateľov základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení

Cieľ 9.2.5.1
financovať cirkevných a súkromných zriaďovateľov ZUŠ, JŠ a školských zariadení
ŽSK financoval zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení
z podielových daní ŽSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 39/2015 o poskytovaní príspevkov ZUŠ,
JŠ a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií
zriaďovateľom cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení na území Žilinského
kraja v znení neskorších dodatkov.
Samosprávny kraj poskytoval finančné prostriedky pre deti, žiakov a poslucháčov nad
15 rokov veku, s výnimkou škôl v prírode, kde financoval deti do 15 rokov veku.
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Za rok 2018 bola celková suma pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK
pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení vo výške
2 331 170 €.
Od 01.02.2018 ŽSK poskytoval dotácie pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov
vo výške 100 % z príspevku na poslucháča jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. K 30.06.2019 ŽSK
financoval 41 zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení, ktorí
zriadili 55 cirkevných a súkromných subjektov, a to:
- 14 súkromných ZUŠ,
- 15 cirkevných a súkromných CVČ,
- 2 súkromné JŠ,
- 7 cirkevných a súkromných školských jedální,
- 1 cirkevnú výdajnú školskú jedáleň,
- 8 cirkevných a súkromných dotácií na stravovanie,
- 4 cirkevné a súkromné školské internáty,
- 3 súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
- 1 súkromnú školu v prírode.
K 30.06.2019 bola celková suma schválených finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK
pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení vo výške
2 537 461 €, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o + 8,8 %. Uvedený nárast
schválených finančných prostriedkov pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol
z dôvodu navýšenia normatívov na rok 2019.
Graf č. 18: Porovnanie počtu žiakov a výšky dotácie poskytnutej z rozpočtu ŽSK
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počet žiakov

Cieľ 9.2.5.2
kontrolovať údaje poskytnuté cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v žiadostiach
o poskytnutie dotácie a údaje poskytnuté v hláseniach o počte žiakov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Údaje uvedené v žiadostiach o poskytnutie dotácie na príslušný kalendárny rok, ktoré
zasielajú cirkevní a súkromní zriaďovatelia ZUŠ, JŠ a školských zariadení, sa kontrolovali po
ich doručení na odbore ekonomickom Úradu ŽSK a na základe poverenia predsedníčky ŽSK
zamestnancami odboru školstva a športu Úradu ŽSK v sídle zriaďovateľa a v sídle ZUŠ, JŠ
a školského zariadenia.
Pri kontrole údajov nahláseného počtu detí, žiakov, poslucháčov a osôb
zo zaslaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 (podľa stavu
k 15.09.2018) boli na odbore ekonomickom Úradu ŽSK zistené nezrovnalosti
vo vykazovanom počte žiakov u 15 zriaďovateľov. Z celkového počtu 41 zriaďovateľov, ktorí
žiadali o poskytnutie dotácie na rok 2019, nesprávne údaje nahlásilo 36 % zriaďovateľov.
V žiadostiach o poskytnutie dotácie boli najčastejšie vykazované nezrovnalosti v centrách
voľného času (CVČ) a ZUŠ, kde do žiadostí uvádzali žiakov s trvalým pobytom mimo
územia ŽSK, duplicitne a nesprávne zaradzovali žiakov do vekových kategórií. Celkový počet
neoprávnene nahlásených detí, žiakov, poslucháčov a osôb bol 174, čo vo finančnom
vyčíslení predstavovalo neoprávnene žiadanú sumu vo výške 40 116 €.
Tabuľka č. 44: Prehľad realizovaných kontrol odborom školstva a športu
počet
odkontrolovaných
detí/žiakov/
poslucháčov/osôb

počet kontrol
Poverenia predsedu ŽSK na
vykonanie kontroly

2

cirkevní a
súkromní
zriaďovatelia
3

1 205

cirkevní a
súkromní
zriaďovatelia
2 275

0€

cirkevní a
súkromní
zriaďovatelia
0€

0

8

0

515

0€

0€

1

0

44

0

0€

0€

5

0

0

0

0€

0€

0

0

0

0

0€

0€

spolu:

8

11

1 249

2 790

0€

0€

centrá
voľného času
základné
umelecké
školy
jazykové
školy

0

0

0

0

0€

0€

0

0

0

0

0€

0€

0

0

0

0

0€

0€

ŽSK
k 31.12.2018

k 30.06.2019

finančné vyčíslenie
zistených porušení

centrá
voľného času
základné
umelecké
školy
jazykové
školy
zariadenia
školského
stravovania
Školy
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ŽSK

ŽSK

zariadenia
školského
stravovania
internáty

1

0

0

0

0€

0€

3

0

0

0

0€

0€

Školy

0

0

0

0

0€

0€

spolu:

4

0

0

0

0€

0€

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Na rok 2018 bolo vydaných 11 poverení predsedníčky ŽSK na vykonanie kontrol
zameraných na kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľmi cirkevnej alebo súkromnej ZUŠ,
JŠ alebo školského zariadenia a kontrolu pedagogickej a ďalšej dokumentácie súvisiacej
s poskytnutými údajmi pre účely poskytnutia dotácie. V rámci uvedených kontrol odbor
školstva a športu Úradu ŽSK odkontroloval 2 790 detí/žiakov/poslucháčov/osôb,
čo predstavovalo 17,2 % detí/žiakov/poslucháčov/osôb financovaných z rozpočtu ŽSK
v cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach. V roku 2018 neboli
kontrolnou skupinou zistené žiadne porušenia v cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ
a školských zariadeniach.
Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo v roku 2018
vydaných 8 poverení predsedníčky ŽSK na vykonanie kontrol, z toho 3 kontroly boli
zamerané na kontrolu údajov počtu žiakov podľa stavu k 15.09. uvedeného v hláseniach
CVČ. V rámci uvedených kontrol bolo odkontrolovaných 1249 detí/žiakov/poslucháčov/osôb,
čo predstavovalo 18,5 % detí/žiakov/poslucháčov/osôb financovaných z rozpočtu ŽSK v JŠ
a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V roku 2018 kontrolná skupina nezistila porušenia
v JŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
K 30.06.2019 bolo vydaných 5 poverení predsedníčky ŽSK na vykonanie kontrol, ktoré
boli zamerané na kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľmi cirkevnej alebo súkromnej
základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia. K 30.06.2019 boli
vykonané 4 kontroly.
Kontroly boli zamerané na kontrolu údajov počtu žiakov podľa stavu k 15.09. uvedeného
v hlásení. K 30.06.2019 boli kontrolnou skupinou zistené porušenia v 2 kontrolovaných
subjektoch, ktoré boli spísané do protokolu o vykonaní kontroly a zápisnica o prerokovaní
protokolu o výsledku kontroly, kde boli kontrolovaným subjektom uložené povinnosti
o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie
príčin ich vzniku.
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10. Záver

Žilinský samosprávny kraj dodatkom č. 2 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania
v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2022 aktualizoval údaje za školský rok
2018/2019 podľa jednotlivých cieľov regionálne stratégie.
Konštatujeme, že jednotlivé strategické a čiastkové ciele sa plnili a plnia priebežne, ich
vyhodnotenie sa bude realizovať až v závere obdobia platnosti Regionálnej stratégie výchovy
a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2022.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2019 – 2028 – Žilinský
kraj

ŽILINSKÝ KRAJ
8000
6000
4000
2000
0

6210

5824

6015

6483

6763

6987

7073

6949

7033

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Príloha č. 2: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2019 – 2028 – Kysuce

KYSUCE
1235

1300
1200

1167
1121

1149

1160

1199

1218
1143

1100
1000
900

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
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1120

Príloha č. 3: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2019 – 2028 – Orava

ORAVA
1800
1700
1600
1500
1400
1300

1687
1569

1540

1720

1706

1598

1672

1455

1442

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Príloha č. 4: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2019 – 2028 – Liptov

LIPTOV
1300
1171

1200
1100

1184

1162

1205

1198

1103
1005

1047
987

1000
900

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Príloha č. 5: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2019 – 2028 – horné
Považie

HORNÉ POVAŽIE
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

1845

1938

1968
1904

1987

1766
1639

1614

1524

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Príloha č. 6: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2019 – 2028 – Turiec

TURIEC
1100
1000
900
800
700
600

817

810

885

914

979

1005

991

732

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018
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1056

Príloha č. 7: Prehľad bilinvgálneho vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK
jazyk

počet žiakov

počet tried

Žilinský samosprávny kraj
Gymnázium V. P. Tótha, Martin

anglický

52

2

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

anglický

50

2

ruský

23

1

anglický

133

6

anglický

169

7,5

nemecký

11

0,5

anglický

52

2

spolu

490

21

anglický
anglický
španielsky
francúzsky
španielsky
spolu

285
480
83
219
215
1282

10
20
5
7,5
7,5
50

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Obchodná akadémia, Žilina

štátne

Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
Obchodná akadémia, Martin
Okresný úrad, Žilina
Gymnázium J.M. Hurbana, Čadca
Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany
Gymnázium M. Hattalu, Trstená

cirkevné

súkromné

Gymnázium bilingválne, Žilina

EDUCO, n. o, s.r.o.
anglický
63
Súkromná spojená škola - OA, Slanická osada
JUDr. Alena Hrivnáková
anglický
77
Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok
PaedDr. Nadežda Závodská
anglický
112
Súkromné gymnázium, Žilina
spolu
252
Východný dištrikt ECAV
Evanjelické gymnázium pri ESŠ, Liptovský
anglický
445
Mikuláš
anglický
255
Evanjelické gymnázium pri ESŠ, Martin
spolu
700
SPOLU
2724
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

3
5
5
13
18
10
28
112

Príloha č. 8: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
zo slovenského jazyka v školskom roku 2018/2019
Priemerná úspešnosť
Slovenský jazyk
2017/2018

2018/2019

Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany

80,60%

77,80%

Bilingválne gymnázium, Žilina

73,00%

68,60%

Gymnázium, Liptovský Hrádok

72,80%

61,10%

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

72,80%

74,90%

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

72,20%

66,20%

Gymnázium J. Lettricha, Martin

72,10%

67,90%

Gymnázium, Tvrdošín

71,40%

56,90%

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

71,20%

63,50%

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

71,10%

65,00%

72

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

69,20%

61,20%

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

68,50%

56,80%

Evanjelické gymnázium, Martin

68,00%

62,40%

Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

67,50%

65,20%

Gymnázium, Bytča

67,30%

59,90%

Gymnázium A. Škrábika, Rajec

67,20%

/

Ev. gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

67,00%

61,40%

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

66,70%

65,00%

Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina

66,20%

55,00%

Gymnázium, Ružomberok

66,10%

62,00%

Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice

65,50%

62,00%

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

64,60%

61,20%

Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

64,20%

65,60%

Gymnázium V. Paulinyho - Tótha, Martin

63,60%

66,40%

Gymnázium, Hlinská, Žilina

63,60%

58,60%

Gymnázium M. Hattalu, Trstená

63,20%

59,20%

Gymnázium, Rajec

62,60%

64,30%

Súkromné gymnázium, Žilina

62,30%

45,90%

Gymnázium, Turzovka

61,40%

66,60%

Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok

58,00%

59,80%

celoslovenský priemer

54,70%

50,70%

Gymnázium J. Cígera Hronského, Vrútky

54,20%

56,20%

Stredná športová škola, SŠ, Žilina

54,20%

49,40%

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Maturita 2019

Príloha č. 9: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
z matematiky v školskom roku 2018/2019
Priemerná úspešnosť
Matematika
2017/2018

2018/2019

Gymnázium, Tvrdošín

82,80%

56,20%

Gymnázium J.C.H., Vrútky

81,70%

68,90%

Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany

79,30%

76,30%

Gymnázium J. Lettricha, Martin

76,00%

57,90%

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

71,50%

51,00%

Gymnázium A. Škrábika, Rajec

71,30%

/

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

69,60%

63,30%

Gymnázium, Rajec

67,80%

69,30%

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

66,80%

49,50%

Gymnázium J. M. Hurbana., Čadca

66,70%

52,70%

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

66,20%

62,10%

Gymnázium, Turzovka

66,10%

53,30%

Gymnázium V. P. Tótha, Martin

65,20%

62,30%

Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

64,60%

55,30%

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

63,00%

62,50%

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

61,40%

48,80%

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

59,80%

48,60%
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celoslovenský priemer

57,00%

51,60%

Gymnázium P.O.H., Dolný Kubín

56,90%

53,70%

Gymnázium, Bytča

56,20%

43,30%

Stredná športová škola, SŠ, Žilina

55,70%

46,70%

Gymnázium, Hlinská, Žilina

53,60%

50,50%

Gymnázium, Ružomberok

53,50%

45,10%

Gymnázium M. Hattalu, Trstená

53,10%

47,00%

Gymnázium M. Galandu, T. Teplice

52,20%

45,00%

Gymnázium, Liptovský Hrádok

51,90%

50,40%

Evanjelické gymnázium J. Tranovského, L. Mikuláš

48,10%

54,30%

Bilingválne gymnázium, Žilina

47,80%

56,40%

Gymnázium Kráľ. pokoja, Žilina

39,30%

58,30%

Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok

34,40%

/

Evanjelické gymnázium, Martin

43,30%

52,80%

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Maturita 2019

Príloha č. 10: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
z anglického jazyka (úroveň B2) v školskom roku 2018/2019
Priemerná úspešnosť
Anglický jazyk - úroveň B2
2017/2018

2018/2019

Bilingválne gymnázium, Žilina

73,60%

70,70%

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

73,10%

74,50%

Gymnázium J. Lettricha, Martin

71,20%

74,10%

Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

68,50%

59,40%

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

66,50%

61,30%

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

64,30%

60,80%

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

64,10%

57,30%

Gymnázium, Ružomberok

64,00%

62,10%

celoslovenský priemer

63,40%

61,70%

Gymnázium, Tvrdošín

62,30%

61,70%

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

62,00%

51,40%

Gymnázium, Liptovský Hrádok

61,90%

61,20%

Ev. gymnázium J. Tranovského, L. Mikuláš

61,40%

52,30%

Gymnázium, Rajec

60,40%

57,60%

Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

59,40%

60,20%

Gymnázium, Bytča

58,90%

50,60%

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

58,70%

57,60%

Gymnázium, Hlinská, Žilina

58,70%

56,00%

Gymnázium M. Hattalu, Trstená

58,20%

58,50%

Gymnázium V. Paulinyho - Tótha, Martin

57,60%

59,60%

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

57,60%

54,70%

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

57,50%

56,80%

Gymnázium Kráľ. pokoja, Žilina

55,20%

50,60%

Gymnázium, Turzovka

53,20%

54,70%

Gymnázium J. Cígera Hrosnkého, Vrútky

53,20%

56,01%

74

Gymnázium A. Škrábika, Rajec

52,40%

/

Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice

51,50%

62,10%

Stredná športová škola, SŠ, Žilina

47,80%

39,10%

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Maturita 2019

Príloha č. 11: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
z anglického jazyka (úroveň C1) za školský rok 2018/2019
Priemerná úspešnosť

Anglický jazyk - úroveň C1

2017/2018

2018/2019

78,20%
Bilingválne gymnázium M. M. Hodžu, Sučany
72,80%
Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš
celoslovenský priemer
66,80%
67,70%
Evanjelické gymnázium, Martin
65,50%
Gymnázium J.M.H., Čadca
61,30%
Súkromné gymnázium, Žilina
55,50%
Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

75,10%
64,10%
62,30%
63,40%
61,70%
46,90%
54,90%

Príloha č. 12: Porovnanie priemernej úspešnosti externej časti maturitnej skúšky v gymnáziách
z nemeckého jazyka (úroveň B2) za školský rok 2018/2019
Priemerná úspešnosť
Nemecký jazyk úroveň B2
2017/2018

2018/2019

Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany

90,00%

/

celoslovenský priemer

62,00%

53,00%

Gymnázium, Hlinská, Žilina

54,00%

40,70%

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

52,90%

46,60%

Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

49,20%

/

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

46,90%

46,70%

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

40,80%

23,70%

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

/

69,20%

Gymnázium, Bytča

/

31,30%

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

/

47,10%

Stredná športová škola, SŠ, Žilina

/

40,80%

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2018

Príloha č. 13: Počet žiakov v SDV v šk. roku 2018/2019 podľa regiónov

LIPTOV

región

škola
Hotelová akadémie, Liptovský
Mikuláš ( 68 žiakov)
Stredná odborná škola polytechnická,
Liptovský Mikuláš (12 žiakov)

%

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

85%

37

15

16

0

15%

4

5

3

0

41

20

19

0

22%

32

9

13

0

19%

21

13

12

0

59%

39

68

37

0

92

90

62

0

TURIEC

spolu za región
SOŠ obchodu a služieb, Martin (54
žiakov)
Stredná odborná škola dopravná,
Martin-Priekopa (46 žiakov)
Spojená škola, Martin (144 žiakov)
spolu za región

75

KYSUCE

Stredná odborná škola obchodu a
služieb, Čadca (12 žiakov)
Stredná odborná škola technická,
Čadca (91 žiakov)
Stredná odborná škola strojnícka,
Kysucké Nové Mesto (130 žiakov)

5%

5

4

3

0

39%

23

24

32

12

56%

37

42

40

11

65

70

75

23

2%

0

0

1

0

3%

0

0

2

0

49%

12

17

0

0

46%

15

12

0

0

27

29

3

0

59

49

43

21

59

49

43

21

258

202

44

spolu za región

POVAŽIE

Hotelová akadémia, Žilina (1 žiak)
Stredná odborná škola stavebná, Žilina
(2 žiaci)
Stredná odborná škola podnikania,
Žilina (29 žiakov)
Stredná odborná škola dopravná,
Žilina (27 žiakov)

ORAVA

spolu za región
Stredná odborná škola polytechnická,
Dolný Kubín - Kňažia (172 žiakov)

100%

spolu za región

788
284
Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

spolu za kraj

Príloha č. 14: Škola ako centrum športu – úspešní žiadatelia
P. č.

Názov školy

Názov projektu

Cieľ projektu

Spojená škola,
Rosinská cesta,
Žilina

Pohybové centrum

Rozšíriť priestorové kapacity na športové aktivity
rekonštrukciou
nevyužitého
priestoru
na
pohybové centrum

2

Obchodná akadémia,
Liptovský Mikuláš

Poďme sa dotknúť
svojich hraníc

Revitalizácia skokanského a guľového sektora
v športovom areáli školy

3

Hotelová akadémia,
Liptovský Mikuláš

Skoč do fitparku

Revitalizovať sektor pre skok
a vybudovať moderný fitpark

4

Stredná zdravotnícka
škola, Dolný Kubín

Revitalizácia osvetlenia
a ozvučenia telocvične

Výmena
svetelných
zdrojov
v telocvični
a kvalitné ozvučenie s možnosťou organizovania
športových aj kultúrnych podujatí (zníženie
prevádzkových nákladov)

5

Gymnázium, Veľká
okružná, Žilina

Cvičme na čerstvom
vzduchu!

Vybudovanie workoutového areálu na crossfit
(malé interiérové športoviská)

6

SOŠ drevárska a
stavebná, Krásno nad
Kysucou

Lezecká stena

Vybudovanie lezeckej steny v telocvični (žiaci
potrebujú skúsenosti so zlaňovaním)

Spojená škola,
Ružomberok

Telocvičňa ako centrum
športu

Zvýšiť záujem o šport prostredníctvom
sprístupneniea bezpečnej telocvične (výmena
okien na telocvični)

1

7
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do

diaľky

8

Spojená škola,
Martin

Cvič moderne "Vráťme
šport do škôl"

Zatraktívniť telesnú výchovu pre žiakov školy a
vytvoriť ďalšiu možnosť športovania v
poobedňajších hodinách (streetworkout ihrisko)

9

SOŠ strojnícka,
Kysucké Nové Mesto

Fitko SOŠs

Zvýšiť ponuku poskytovaných služieb v oblasti
kondičného posilňovania (vybavenie posilňovne)

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Príloha č. 15: Telesná a športová výchova –úspešní žiadatelia
P. č.

Názov školy

Názov projektu

Cieľ projektu

Obchodná akadémia,
Dolný Kubín

Nadchnime sa
volejbalom

Motivovať stredoškolskú mládež k záujmu o
volejbal (volejbalové lopty, sieť, beseda s
bývalým reprezentantom SR)

SOŠ obchodu a
služieb, Čadca

Bez snehu a v predstihu

Zlepšiť materiálno-technické vybavenie (nákup
2ks lyžiarskeho simulátora)

SOŠ drevárska a
stavebná, Krásno nad
Kysucou

Korčuľovanie ma baví

Zvýšiť fyzickú kondíciu mladých (hodiny
korčuľovania, ktorými budú žiaci SOŠ učiť
žiakov ZŠ korčuľovať - zároveň sa zlepšia
komunikačné zručnosti a žiaci ZŠ sa dozvedia
info o SOŠ)

Obchodná akadémia,
Liptovský Mikuláš

Moderná alternatíva
tradičným športom

Vybudovať moderné centrum gymnastiky a
fitness (podlaha a kryty na radiátory v
posilňovacej miestnosti).

Gymnázium
M.M.Hodžu,
Liptovský Mikuláš

V zdravom tele zdravý
duch

Rozvoj aktívneho trávenia voľného času
(pomôcky na funkčný tréning)

Stredná zdravotnícka
škola, Žilina

Žime zdravo

Prispieť k rozšíreniu ponuky športových súťaží (2
stoly na stolný tenis a turnaje)

SOŠ
poľnohospodárstva a
služieb na vidieku,
Žilina

Nordic wolking v
telesnej a športovej
výchove

Materiálne vybavenie pre pohybovú aktivitu
nordic walking

8.

SOŠ obchodu a
služieb, Martin

Behom ku zdraviu

Zakúpenie bežeckého pásu, súťaž o bežeckého
vytrvalca, beseda s atlérkou Gajanovou

9.

Stredná zdravotnícka
škola, Dolný Kubín

Florbalom k rozvoju
zdravia (súťaž)

Utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite
(florbalový turnaj s ukážkami prvej pomoci)

10.

SOŠ dopravná,
Martin - Priekopa

"Nedostatok aktivity
ničí prirodzený stav
človeka, pohyb a
fyzická námaha ho
vylepšujú" Platón

Zvýšiť motiváciu žiakov k pohybovým a
športovým aktivitám pri ubúdajúcom počte hodín
telesnej a športovej výchovy (nákup florballovej
výstroje a organizácia ročníkových turnajov)

11.

SOŠ technická,

Florbal na úrovni

Skvalitniť materiálno-technické podmienky pre
žiakov (nákup florballovej výstroje a organizácia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Námestovo

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

školských turnajov)

Gymnázium V. P.
Tótha, Martin

Bedminton - šport pre
všetkých

Skvalitniť podmienky pre vyučovanie
bedmintonu na škole (žiaci reprezentujú aj na
MSR)

SOŠ polytechnická,
Dolný Kubín Kňažia

Pohybové aktivity a
telesná výchova pozitívny vplyv na
kvalitu života človeka

Vytvoriť zo školy centrum športu (veslársky
trenažér a florbalové hokejky)

SOŠ stavebná, Žilina

Florbalový turnaj
žiakov stredných škôl o
pohár riaditeľa školy

Organizovať florbalový turnaj žiakov (nákup
florbalových setov)

Obchodná akadémia
D. M. Janotu, Čadca

Florbal - doplnenie
materiálno-technického
vybavenia

Zakúpenie florbalového náčinia a organizácia
turnaja SŠ

SOŠ podnikania,
Žilina

Floorball hra pre
všetkých!

Vzbudiť a upevniť záujem o telesnú výchovu
(nákup floorbalových pomôcok)

Gymnázium,
Kysucké Nové Mesto

Športové všeličo

Zvýšiť motiváciu žiakov k rôznym športovým
aktivitám (nové športové vybavenie, organizácia
športového dňa)

Gymnázium Antona
Bernoláka,
Námestovo

Volejbalom žije celá
škola

Zvýšiť záujem mladých ľudí o volejbal (nákup
lôpt a organizácia turnaja)

Stredná priemyselná
škola, Martin

Zachovávame a
rozvíjame duch
olympizmu

Organizácia Školskej športovej olympiády (nákup
rôzneho športového náčinia a cien pre
súťažiacich)

SPŠ informačných
technológií, Kysucké
Nové Mesto

Školské a okresné kolo
Turistickoorientačného behu

Pritiahnuť školskú mládež do prírody

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK

Príloha č. 16: Športovo talentovaná mládež - úspešní žiadatelia
P.
č.

1.

2.

3.

Názov školy

Názov projektu

Cieľ projektu

GYMZA športovkyňa

Vytvoriť kvalitnejšie tréningové podmienky
prostredníctvom zakúpenia tréningových
pomôcok - obuv a oblečenie na beh, triatlon
(Alexandra Zavadská - M SR, M E)

Obchodná akadémia,
Dolný Kubín

Podpora pre najlepšiu

Zlepšenie tréningových podmienok pre Barboru
Bajčiovú (armwrestling)

SOŠ lesnícka a
drevárska J. D. M.,
Liptovský Hrádok

Pomôžme športu

Kvalitné materiálne zabezpečenie športového
streliva – (Jerguš Veríni -vzduchová a ľubovoľná
pištoľ)

Gymnázium, Hlinská,
Žilina

78

4.

Gymnázium,
Javorová, Rajec

Podpora úspešného
slovenského reprezentanta
z Rajeckej doliny

Materiálne zabezpečiť študenta na nastávajúcu
sezónu,uľahčiť mu jeho prípravu na preteky
(Cesnek Damián - bežecké lyže, bežecká obuv)

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK
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