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Základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 
Adresa školy: Dúbravská cesta 11, 845 32  Bratislava 
Telefónne číslo: 02/5930 6220 
Fax: - 
Internetová adresa: www.suvba.eu 
E-mailová adresa: suvba@centrum.sk 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
 
Vedúci zamestnanci školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko 
riaditeľ školy akad.mal. Milan Pagáč 
zástupca riaditeľa školy  akad.soch. Michal Zdravecký 
zástupkyňa riaditeľa školy  Ing. Alžbeta Balogová 
 
Rada školy  
 
Rada školy pri  Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 11.4.2012 . 
Funkčné obdobie začalo dňom 11.4.2012 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy  
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Prof.,Mgr.art. Peter Čanecký predseda rodičov 
2. Mgr.art. Roman Hrčka, ArtD. podpredseda pedagogických zamestnancov 
3. akad.mal. Daniel Brunovský člen rodičov 
4. MUDr. Juraj Dúbrava, PhD. člen rodičov 
5. Mgr. Ľudmila Doležalová členka pedagogických zamestnancov 
6. Ing. Jozef Grznár člen nepedagogických zamestnancov 
7. Martin Malina člen žiakov 
8. Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. člen zriaďovateľa 
9. Mgr. Ladislav Snopko člen zriaďovateľa 
10. PhDr. František Šebej, CSc. člen zriaďovateľa 
11. Ing. Peter Šramko člen zriaďovateľa 
 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013  
Školská rada sa v školskom roku 2012/2013 stretla dva krát. 
Na stretnutí RŠ dňa 29.10.2012 bola prerokovaná a schválená Správa o podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, ako aj pripravované aktivity 
školy, napr. Junior Design Fest, dni otvorených dverí atď., ako aj plán práce školy na  
nadchádzajúci školský rok 2012/2013 a prípravu nového študijného odboru dizajn – 
priemyselný dizajn. 
Druhé rokovanie RŠ sa konalo dňa 14.5.2013 a zároveň bolo za účasti zástupcov BSK, 
obvodného školského úradu a štátnej školskej inšpekcie s hlasovacím právom výberovým 
konaním na funkciu riaditeľa školy. Do funkcie riaditeľa školy bol počtom  hlasov 12 

http://www.suvba.eu
mailto:suvba@centrum.sk
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zvolený akad.mal. Milan Pagáč, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. Ďalej boli prerokované 
prijaté počty žiakov v talentových skúškach, prebiehajúce maturitné skúšky ako aj rôzne 
prezentačné aktivity školy 
 
Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 
 
1. Poradné orgány riaditeľa školy 
 Pedagogická rada 
 Umelecká rada (13 členov – vedúci študijných odborov a predsedovia príslušných 

/odborných predmetových komisií) 
 Prijímacia komisia (spravidla umelecká rada) 
 Rodičovská rada (volený orgán zástupcov rodičov) 
 
2. Metodické orgány školy 
 Metodické združenie plošných študijných odborov 
 Metodické združenie priestorových študijných odborov 
 Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov 
 Metodické združenie triednych profesorov 
  

Poradné a metodické orgány na škole zriaďuje riaditeľ školy. Vedením daného orgánu 
poveruje riaditeľ školy jedného z pedagógov. Členmi sú pedagogickí pracovníci, každý z 
poradných a metodických orgánov školy má svoju špecifickú náplň. Harmonogram zasadnutí 
metodických orgánov a  činnosť jednotlivých orgánov priamo súvisí s aktuálnym plánom 
práce školy. Priebežne napomáhajú riešeniu aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním 
odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov. 
 
3. Žiacka školská rada 
 

Je zložená z 9 členov, zástupcov jednotlivých študijných odborov. Žiacka školská 
rada tlmočila vedeniu školy návrhy a nápady študentov, organizovala či sa spolupodieľala na 
organizácii niektorých aktivít školy. 
 
Počet žiakov školy za školský rok 2012/2013 
 
 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet tried Počet žiakov Z toho 
integrovaných Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
1. 2 63 1 2 61 1 
2. 2 55 3 2 55 3 
3. 2 59 5 2 57 5 
4. 2 53 3 2 54 3 

Spolu 8 230 12 8 227 12 
 
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 
 

Do ročníka 
Počet 

prihlásených 
žiakov 

Počet žiakov, 
ktorí konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 
úspešných 

v prijímacom 
konaní 

Počet prijatých 
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

1. 96 78 75 64 0 
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Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník Počet prijatých 
žiakov Z ktorej školy 

2. -  
3. -  
4. -  

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
Koncoročná klasifikácia 
 

trieda 1.VFRšKs 1.KDGT 2.VFRšKs 2.KDGT 3.VFRšKs 3.KDGT 4.VFGRš 4.KDKsT 

Priemerný 
prospech 1,97 2,00 2,12 1,98 2,17 1,99 2,31 2,31 

 
Maturitné skúšky 
 

Predmet Úroveň Počet PFEČ PFIČ Ústna 
skúška 

ANJ B1 41 65,88 53,82 2,74 
ANJ B2 2 75,45 85,00 1,50 
NEJ B1 10 55,37 45,00 2,50 
NEJ B2 1 77,50 100,00 1,00 
SJL - 54 69,48 56,86 2,32 

POČZ - 54 - - 1,53 
TČOZ - 54 - - 2,22 

Z 54 maturujúcich študentov úspešne zmaturovalo 50 t.j. 92,59 %. 

 
V oficiálnom hodnotení stredných odborných škôl v rámci Bratislavského kraja (INEKO), 
ktoré zohľadňuje externú časť maturity (ako aj uplatnenie absolventov na vysokých školách 
a v zamestnaní a mimoriadne výsledky žiakov) bola zhodnotená ŠÚV J.Vydru ako druhá 
najlepšia škola. 
 
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2012/2013 
 
odbor – kód uplatňované učebné plány  

(číslo schvaľovacej doložky) 
8260 6     propagačné výtvarníctvo 1 284/1996-152 

8223 6     úžitková fotografia 1 284/1996-152 

8261 6     propagačná grafika 2595/2001-42 

8289 6     keramický dizajn 
CD-2007-8052/16147-1:093           
na experimentálne overovanie do 
r.2012 

8279 6     dizajn a tvarovanie dreva 2458/2000-42 
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8238 6     ručné výtvarné spracúvanie textílií 2598/2000-42 
8245 601 konzervátorstvo a reštaurátorstvo 

drevorezieb  556/2001-42 

8248 6     kameňosochárstvo 1 284/1996-152 

 
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 
( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 
 
Zamestnanci školy spolu  
Počet pedagogických 44 
Z toho:  
- kvalifikovaní 40 
- nekvalifikovaní       4 
- dopĺňajú si vzdelanie 3 
Počet nepedagogických 15 
Z toho:  
- školský psychológ - 
- špeciálny pedagóg* - 
- upratovačky, vrátnik 9 
- škol. kuchyňa a jedáleň - 
- administratívni pracovníci 6 

Spolu počet zamestnancov SŠ 59 

Z toho pedagogických 44 

 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 
Balogová Alžbeta Ing. ANJ ANJ 
Bohatová Anna akad.mal. odb.ped. FIK, VPR, PXA, KST, NAV 
Boková Viera PhDr. SJL, DVK DEJ, DVK, VKS, SJL 
Cibula Peter akad.mal. odb.ped. FIK 
Csáderová Judita Mgr. odb.ped. PXA, TEC, FDE 
Čintalan Peter Mgr.art. odb.ped. INF, PVD, PXA, FDE 
Dobešová Ildikó Mgr.art. odb.ped. FIK, NAV, DEO, PXA 
Doboš Ronald Mgr.art. odb.ped. PXA, TEC, ZAF, RED, PIM 
Doležalová Ľudmila Mgr. TSV ZEK, TSV, OBN, ETV 
Dragúň Ján Mgr. TSV INF, TSV 
Dusík Jozef PaedDr. odb.ped. PXA, TEC 
Godová Gabriela Mgr.art. odb.ped. TEC, VPR, NAV, PXA 
Hanko Milan MgA. odb.ped. VPR, FIK, NAV, ZVP 
Hartiník Martin Mgr.art. odb.ped. VPR, TEC, NAV, PXA 
Hrbáček Juraj akad.soch. odb.ped. FIK, TEC, MOD 
Hrčka Roman Mgr.art. odb.ped. VPR, MOD, PXA 
Hrčková Jana Mgr.art. odb.ped. FIK, VPR, TCK, PXA 
Hrvoľ Jozef akad.mal. odb.ped. PXA, FIK, NAV 
Huba Marián akad.soch. odb.ped. PXA, TEC, MOD 
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Chovancová Eva Mgr. SJL, ANJ ANJ, AKO 
Jasaňová Jana Mgr.art. odb.ped. TEC, VPR, OBO, OPA, PXA, RED 
Jentnerová Magdaléna PhDr. SJL, DVK SJL, ÚDU, DVK, VKS 
Klepáčová Eva Ing., Mgr. odb.ped. INF, NAB, TEC, TCK, KOS, PXA 
Kočišová Veronika Mgr.art. odb.ped. INF, TCK, FIK, POG, PXA 
Komora Juraj Mgr. M, TSV FYZ, MAT,TSV 
Kovačičová Edita Mgr. SJL, NEJ NEJ, SJL 
Lizáková Lucia Mgr.art. odb.ped. FIK, PXA 
Martínková Jana Mgr. SJL, NEJ NEJ, SJL, NEK 
Marušincová Mária PhDr. ANJ ANJ, AKO, OBN 
Meško Marián akad.mal. odb.ped. VPR, NAV, TEC 
Miháliková Iveta akad.mal. odb.ped. PXA, VPR, POG, KST, FIK 
Novotný Ľubomír PhDr.,PhD. HIST, EST DEJ, NEJ, OBN, VKS 
Okáľová Katarína Ing.arch. odb.ped. TCK, PIM 
Oravec Viktor akad.soch. odb.ped. PIM, TCK, PXA, VPR 
Pagáč Milan akad.mal. odb.ped. NAV 
Rychtárik Dušan Mgr.art. odb.ped. FIK, VPR, PXA, NAV, TEC 
Rychtáriková Lucia Ing.arch. odb.ped. PXA, TEC 
Sitáková Ľubica Mgr.art. odb.ped. PIM, TCK, ZAF, ITV, NAV 
Strieš Ján Mgr. odb.ped. VPR, FTV 
Ševčík Ján Mgr.art. odb.ped. PXA, TEC, FIK 
Šoltisová Pavla Mgr. odb.ped. PIM, VPR, ZAF, NAV 
Vilim Bohuš akad.soch. odb.ped. PXA, RED, TEC, OBO 
Zdravecký Michal akad.soch. odb.ped. VPR 
Žiak Jaroslav Mgr.art. odb.ped. TEC, VPR, PXA, FTV 
 
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2012/2013 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
FYZ 1 
INF 3 
DEJ 2 
OBN 3 
ZEK 1 
ETV 1 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 
2012/2013 
 

Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 
ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 3 3 - - 

Funkčné 1 - 1 - 

DPŠ 5 - - - 

Aktualizačné 2 1 - - 

Inovačné 3 2 - - 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou 

September 2012 

Návšteva výstavy “Ernest Zmeták“ v galérii v Nových Zámkoch –
študenti II. a II.roč. odd.fotografie 

Exkurzia v depozite Mestského múzea mesta Bratislava – odd.textilu 

Návšteva arboréta v Mlyňanoch – všetky ročníky odd.dreva 

Slávnostné odhalenie základného kameňa pre cyklomost „Devínska 
Nová Ves – Schlosshof“ realizovaného pedagógmi odd.kameňa 

Návšteva výstavy „Odpad? To chce nápad“ – študenti l.roč. odd.textilu 

Návšteva výstav v Bibiane a T-Gallery – študenti I.roč. odd.grafiky 

Návšteva výstavy „Human body“ v Inchebe – študenti  odd.kameňa 

Odborná exkurzia „Sandberg“ -  študenti IV.roč. odd.dreva 

Návšteva  výstavy „Trienále textilu“  v Múzeu M.Dobeša – študenti  
odd.textilu 

Návšteva výstavy „Na stůl – na stôl“ v galérii Nova a Dizajn štúdiu 
ÚĽUV – študenti IV.roč. odd.keramiky 

Návšteva akcie „Dizajnvíkend“ v Bratislave – študenti III.roč. 
odd.grafiky 

Október 2012 

Účasť na sérii prednášok v rámci 5.medzinárodnej konferencie 
súčasného šperku na VŠVU „Šperkstreet“  – študenti odd.textilu 

Odborná exkurzia na medzinárodnej prehliadke grafického dizajnu 
„25.Bienále Brno“ – odd. výtvarníctva 

Odborná exkurzia tematicky zameraná na dejiny výtvarného umenia do 
Paríža - 116 študentov II. – IV.ročníkov 

Návšteva veľtrhu pomaturitného vzdelávania v Národnom tenisovom 
centre, Bratislava – študenti IV. ročníkov 

November 2012 

Organizácia a aktívna účasť na medzinárodnej súťažnej prehliadke 
Junior Design Fest 2012 

Prednáška prof.Piatku a prezentácia odd.priemyselného dizajnu STU 
v rámci Junior Design Fest  

Prednáška doc.Chrenku a prezentácia katedry dizajnu VŠVU v rámci 
Junior Design Fest 

Návšteva výstavy „Human body“ v Inchebe – študenti  
odd.reštaurovania 

1. Deň otvorených dverí v ŠÚV J.Vydru 

Návšteva výstavy „Mesiac fotografie“ v Pálfyho paláci – študenti 
odd.fotografie 
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November 2012 
Prezentácia školy pre záujemcov o štúdium na ŠÚV J.Vydru v Skalici 

Prednáška doc.Čierneho a prezentácia ateliéru multimédií VŠVU - pre 
študentov IV. ročníkov 

December 2012 

Odborná exkurzia: múzeá a galérie Viedeň - študenti I.ročníkov 

Dizajn štúdio ÚĽUV - „Vianočné gule“ - prezentácia vlastných 
exponátov študentov odd.textilu  

Vianočný volejbalový turnaj študentov školy 

Január 2013 

2. Deň otvorených dverí v ŠÚV J.Vydru 

Návšteva filmového predstavenia z cyklu dejiny filmu: Rembrandt – 
študenti školy 

Exkurzia na výstave Trienále plagátu v Trnave – študenti 
odd.výtvarníctva a grafiky 

Exkurzia na výstave porcelánu v SNM a prednáška odborníka 
o porceláne fabriky Hérend – študenti odd.keramiky 

Aktívna spolupráca  s mestskou časťou Devínska Nová Ves pri riešení 
kruhových objazdov (projekty z prútia, vegetačná kompozícia) – 
odd.dreva  

Divadelné predstavenie v jazyku anglickom v DK Ružinov – študenti II. 
a III.roč. 

Výstava prác študentov školy v rámci podujatia „Kruhy na vode“  vo 
dvorane ministerstva kultúry 

Február 2013 

Výstava študentských prác  odd.kameňa a textilu „Dva z ôsmich“ 
v Dizajn štúdiu ÚĽUV 

Odborná exkurzia vo fy Sviečková firma – študenti II.roč. odd.dreva 

Návšteva výstavy „Vincent Hložník – Kresby a maľby“ – študenti I. 
a III.ročníka odd.reštaurovania 

Finančná gramotnosť – prednáška pre študentov IV.ročníkov 

Prednáška spojená s ukážkami, priblíženie výroby kvalitného papiera 
Arctic paper – študenti odd.grafiky 

Účasť na prednáške p.Petra Jurigu spojenej s ukážkami remesla v centre 
Archa „Košikárske remeslo – umenie a dizajn“ – študenti odd.dreva 

Realizácia propagačných materiálov pre strojársku olympiádu na 
strojárskej fakulte STU – študenti III.ročníka odd.grafiky 

Zdravotná prednáška pre dievčatá I.ročníkov 

Odborná exkurzia spojená s prácou v arttextovej dielni na Karloveskej 
ul. – študenti II.roč. odd.textilu 

Marec 2013 Prednáška „Čo je kniha a ako vzniká“ p.Mgr.art. Karola Prudila  - 
študenti odd.výtvarníctva a grafiky 
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Marec 2013 

Odborná exkurzia v SOŠ polygrafickej a návšteva tlačiarne – študenti 
III. a IV.roč. odd.grafiky 

Beseda o papieri a prezentácia papierenských komodít fy Antalis pre 
študentov odd. výtvarníctva a grafiky 

Odborná exkurzia Poľsko – Osviečim, Krakov - 56 študentov školy 

Kurátormi komentovaná prehliadka výstavy „Znaky, symboly, šifry“ 
v GMB – študenti odd.grafiky 

Návšteva výstavy „Alfonz Mucha – Secesia“ v GMB– študenti 
odd.grafiky 

Návšteva výstav y „Odievanie v čase“, Bibiana – študenti odd.textilu 

Účasť na prednáške v ateliéri keramiky VŠVU „Osobnosť Pravoslav 
Rada“ – študenti I. až III.roč. odd. keramiky 

Apríl 2013 

Inštalácia prác študentov odd. výtvarníctva, keramiky a dreva ako 
výzdoba priestorov medzinárodnej školy Cambridge International 
School v Bratislave 

Exkurzia na výstave „Human body“  v Inchebe – študenti odd.keramiky 

Návšteva výstavy Štýl a móda 60.rokov v SNM – študenti odd. 
keramiky 

Máj 2013 

Prezentácia maturitných prác študentov IV.ročníkov a udelenie Ceny 
ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu 

Odborná exkurzia Po pamiatkach Slovenska –účasť študentov 
II.ročníkov 

Násilie a obchodovanie s ľuďmi – prednáška pre študentov II.ročníkov 

Realizácia nástennej maľby v priestoroch Obchodnej akadémie na 
Račianskej ul. – študenti odd. výtvarníctva 

Jún 2013 
Návšteva výstavy „Talianska maľba“  v SNG – študenti odd.grafiky 

Odborná exkurzia „Umelecké pamiatky Rakúska“ – Orth-Carnuntum – 
študenti I.ročníkov 

2012/2013 Návšteva 11 divadelných predstavení – študenti školy 

 
 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

September 2012 

Medzinárodný workshop v Mielne, Poľsko – školu reprezentoval 
pedagóg  oddelenia so študentkou III.roč. odd.fotografie 

Prezentácia oddelenia na podujatí „Dni majstrov ÚĽUVu“ – študenti 
odd. textilu 

Účasť študenta IV.roč. odd.fotografie na súťažnej prehliadke „Foto roka 
2012“ nadácie VÚB „Pátranie ukončené“  
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Október 2012 

Prezentácia oddelenia v rámci artfestivalu  BLAF – študenti 
odd.výtvarníctva 

Výstavka prác študentov odd. dreva v rámci podujatia „Hody“ 
v Plaveckom Štvrtku 

December 2012 Účasť študentov odd. výtvarníctva na súťaž pre stredné školy 
„Ekomagnetka“  v rámci 13. Ročníka festivalu Jeden svet  

Január 2013 Účasť na prezentácii stredných odborných škôl na území VÚC 
v priestoroch Avionu – študenti školy 

Február 2013 Výstava „Konopná nostalgia“  v Starej radnici – aktívna účasť 
a samostatná módna prehliadka prác študentov odd.textilu 

Marec 2013 

Medzinárodná súťaž „Second Skin Contest“ o najlepšiu masku 
z papiera – účasť študentov II.ročníka  odd. grafiky 

Účasť študentov odd.dreva s rozsiahlou kolekciou prác na Fóre dizajnu 
2013 „Harmónia a kontrast“, Agrokomplex Nitra 

Zastúpenie prácami študentov III. a IV. ročníkov odd.výstavníctva na 
výstave Mladý obal s témou Starnutie 

Apríl 2013 

Aktívna účasť študentov odd.výtvarníctva, keramiky a kameňa – 
predvedenie pracovných postupov v materiáli  v galérii SVÚ v rámci 
2.ročníka Svetového dňa umenia  

Deň narcisov – účasť študentov školy pri organizovaní zbierky 

Módna prehliadka na finálovom večere prehliadky „Doteky módy“ 
v Prostějove – študenti odd.textilu 

Máj 2013 

Kreatívny „Májový džem“ v rámci bratislavského majálesu – účasť 
s prácami študentov  odd. výtvarníctva a dizajnu 

Prehliadka súťažných modelov v IKEA Fashion Show – prezentácia 
prác študentov odd.textilu 

Módna prehliadka na záverečnom bankete Hotelovej školy Na Pántoch 
v Bratislave – študenti odd.textilu 

Jún 2013 

15.medzinárodná výstava textilnej miniatúry – vystavené práce 
študentky IV.ročníka odd.textilu 

Dizajnový „Urban market Spring edition“  v rámcí Dní architektúry 
a dizajnu v Bratislave – prezentácia prác študentov odd. výtvarníctva, 
grafiky, textilu a keramiky 

Keramické trhy Pezinok – ukážka vypaľovania keramiky formou 
otvoreného ohňa (výpal koksovej pece) pedagógmi odd.keramiky  

Výstava „Salon d´art v River Galery“ – vystavené práce študenta 
R.Mayera zo IV.roč. odd.grafiky  

Stretnutie p. primátora  M.Ftáčnika s talentovanou mládežou 
bratislavských stredných škôl – ocenení boli 2 študenti a ich 
pedagógovia z odd. výtvarníctva a dreva 
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Jún 2013 Prezentácia prác študentov a pedagógov odd.textilu na výstave „Home 
made in“ v Umelke 

 
 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády 
Umiestnenie 

Krajské kolo Celoslovenské kolo 

SOČ – teória kultúry, umenie, 
umelecká a odevná tvorba  1 x 2.miesto 

 
 
Dosiahnuté výsledky v odborných súťažiach 
 

Celoštátne odborné súťaže 

Názov súťaže Umiestnenie 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka „Etudy z dreva XIV“, 
Zvolen 

 1x čestné uznanie 

Súťaž pre stredné školy 
Ekomagnetka v rámci 13. 
Ročníka festivalu Jeden svet 

 cena 

Celoslovenská súťaž mladých 
grafikov „Výtvarné spektrum“, 
Trenčín 

1 x cena 2 x čestné uznanie 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka „Kruhy na vode 
2012“ 

1 x 1.miesto, 1 x 3.miesto  

Szabóov grafický Lučenec 1 x 1.miesto za o cenenie 
kolekcie  

 
 

Medzinárodné odborné súťaže 

Názov súťaže Umiestnenie 

Medzinárodná súťažná prehliadka „Trienále 
plagátu“, Trnava 1 x 1.cena, 2 x čestné uznanie 

Medzinárodná súťažná prehliadka Junior Design 
Fest 2012, Bratislava 

1 x Grand Prix,  Cena ministra školstva 
SR, 3 x čestné uznanie 

Medzinárodná výtvarná súťaž s protidrogovou 
tematikou „Prečo som na svete rád“ 

1x1.miesto, 1 x 2.miesto, 2x ocenenie, 
Cena ministra kultúry 
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Medzinárodná súťaž mladých grafikov „Stop 
rasizmu“, Lodž, Poľsko 1 x ocenenie pedagóga školy 

XVIII Medzinárodné bienále grafiky, Toruň, 
Poľsko 1 x diplom, 1 x ocenenie pedagóga školy 

 
Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu Výsledky 

Rešpekt pre zdravie 2011 2012  

Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva 

2002   

Šanca pracovať a učiť 
sa spolu v Európe 
(rozpracovaný projekt 
LEONARDO) 

2013   

 
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole 
 
Štátna školská inšpekcia vykonala v dňoch 28. a 29.11.2012 v Škole úžitkového výtvarníctva 
Josefa Vydru pod číslom 1054/2012-2013 následnú inšpekciu. 
Následná inšpekcia sa vzťahuje na komplexnú inšpekciu s číslom poverenia 11003/2011-
2012 zo dňa 13.1.2013, vykonanú na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 
Dúbravská cesta 11, Bratislava v dňoch od 18. Do 20.1.2012, 25.1. a 30.1.2012. Predmetom 
školskej inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 
a vzdelávania v strednej odbornej škole.   
V záveroch následnej inšpekcie je konštatované, že všetky odporúčania boli Školou 
úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v plnom rozsahu akceptované a 6 opatrení uložených 
Štátnou školskou inšpekciou bolo v riadnom termíne splnených, čím sa vytvorili predpoklady 
pre väčšiu efektívnosť vyučovania a riadenia školy. 
 
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 
Priestorové vybavenie školy je na štandardnej úrovni a spĺňa požiadavky na výchovno-
vzdelávaciu činnosť školy a odborné zameranie školy. 
Materiálno-technické vybavenie tried a dielní sa postupne inovuje hlavne v oblasti 
výpočtovej techniky ale aj dielenských strojov a pomôcok.  
Ekonomické prostriedky na nákupy techniky riešime čiastočne sponzorskými darmi, 
príspevkami rodičov a hlavne podporou občianskeho združenia ŠUPKA, ktoré hore uvedenú 
výpočtovú techniku ako aj školské pomôcky a spotrebný materiál zakúpilo a venovalo škole.  
Na získanie a doplnenie vedomostí slúži i školská knižnica s počtom cca 8 000 kusov, 
predovšetkým s tematikou výtvarného umenia, dizajnu, histórie a literatúry. V školskom roku 
2012/2013 sme knižničný fond doplnili zhruba o 185 nových titulov. 
Priamo v budove školy je jedáleň a bufet. Stravovanie študentov a pedagógov je 
zabezpečované dodávateľskou firmou IEG Gastro, ktorá ponúka kvalitný výber z 5 jedál (z 
toho 1 bezmäsité, 1 zeleninové a 1x ovocný tanier).  
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Škola má telocvičňu, športové ihrisko a areál zelene, ktorý slúži nielen na oddych ale je 
i prezentačným priestorom výsledkov práce kameňosochárskeho oddelenia a oddelenia 
dizajnu a tvarovania dreva. Slúži aj na realizáciu výučby výtvarnej prípravy v prírode, 
kreslenie a pod.  
Škola nemá vlastný internát, mimobratislavskí študenti našej školy využívajú ubytovanie 
v internátoch na Peknej ceste, Račianskej ulici, Ivánskej ceste, Vranovskej ulici a Trnavskom 
mýte.  
 
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
viď. príloha „Správa o hospodárení za kalendárny rok 2012“ 
 
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
►  otvorenie prvých ročníkov všetkých študijných odborov školy v zmysle plánu výkonov 

na školský rok 2012/2013, 
►  skvalitnenie výučby doplnením novou výpočtovou technikou a pomôckami,  
►  výstavné a prezentačné aktivity školy, 
►  zorganizovanie 1. Ročníka medzinárodnej prehliadky „Junior Design Fest“, 
►  účasť študentov na odborných exkurziách doma a v zahraničí,  
► udeľovanie prestížnej „Ceny ŠÚV J.Vydru“ za najlepšiu maturitnú a klauzúrnu prácu  

s účasťou zástupcov BSK, MŠ SR,  
►  spolupráca s domácimi aj zahraničnými školami, 
► zintenzívnenie propagácie školy v médiách: slovenský rozhlas – informácia o dňoch 

otvorených dverí,  o podujatí „Junior Design Fest“, printové médiá,   
►  pravidelná aktualizácia webovej stránky školy a informácií o škole,  
►  dopĺňanie knižničného fondu školskej knižnice,  
►  elektronická archivácia (klauzúrnych a maturitných prác), 
►  účasť študentov  na odborných výtvarných súťažiach doma a v zahraničí,  
► odborné prednášky a besedy s osobnosťami kultúry a vedy, 
►  práca študentskej rady, 
►  pravidelné údržby a revízie, 
►  posilnenie materiálno-technického vybavenia oddelení školy, 
 
Konštatujeme, že dané ciele vo výchovno-vzdelávacom procese, aktivity prijaté v  
koncepčnom zámere rozvoja školy, pláne práce školy na školský rok 2012/2013,  podujatia 
organizované školou a účasť na mimoškolských aktivitách škola splnila.  
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 
opatrení 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

Ø vysoká úroveň výučby odborných 
a teoretických predmetov 
 

Ø veľmi dobré výsledky oficiálneho 
hodnotenia školy (INEKO), v ktorom 
zo stredných odborných škôl v rámci 
Bratislavského kraja dosiahla ŠÚV 
J.Vydru 2.miesto 
 

Ø  vysoká odbornosť pedagogických 
zamestnancov  
 

Ø vysoká úspešnosť prijímania 
absolventov školy na ďalšie 
pokračovanie v štúdiu na vysokých 
školách 
 

Ø odborní pedagógovia sú súčasne aj 
renomovaní výtvarníci, ktorí pravidelne 
vystavujú výsledky svojej tvorivej práce 
na autorských a kolektívnych výstavách 
doma a v zahraničí 

 

Ø prezentačné a výstavné aktivity školy 
 

Ø spolupráca s profesnými odbornými 
inštitúciami – Slovenská výtvarná únia, 
Slovenské centrum dizajnu, VŠVU, 
ÚĽUV, múzeá a galérie 
 

Ø odborné exkurzie doma a v zahraničí 
 

Ø úspešná účasť študentov na domácich 
a zahraničných súťažiach 
 

Ø imidž a dobrá povesť školy, oceňovaná 
odbornou aj laickou verejnosťou 
 

Ø pretrvávajúci záujem o štúdium na našej 
škole 
 

 

Ø nedostatočné ekonomické ohodnotenie 
pedagogických  zamestnancov 
vzhľadom na ich odbornosť 
a dosahované výsledky v práci so 
študentmi (súťaže, výstavy) 
 

Ø nedostatočná vybavenosť školy 
spotrebným materiálom aj strojovým 
vybavením (PC kopírovacia fréza na 
plasty, drevo a kov, 3D tlačiareň, nové 
vybavenie dielne pre spracovanie dreva, 
aktualizácia profesionálnych grafických 
a 3D programov) 
 

Ø úsporný ekonomický režim zo strany 
zriaďovateľa – nedostatok prostriedkov 
na údržbu školy a zabezpečenie 
optimálnych psychohygienických 
podmienok vyučovania (najmä 
vykurovanie) 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 
 

Ø intenzívnym spôsobom propagovať 
školu 
 

Ø prostredníctvom o.z. ŠUPKA získavať 
finančné prostriedky na podporu školy 
(2% z daní atď.) 
 

Ø využívať spoluprácu a pomoc rodičov 
(napr. materiálna pomoc) 
 
 
 
 
 

 

Ø nepriaznivá ekonomická situácia 
v školstve a spoločnosti 
 

Ø nedostatok finančných prostriedkov na 
finančné ohodnotenie zamestnancov 
školy 
 

Ø nepriaznivý demografický vývoj 
najbližších ročníkov a z toho 
vyplývajúci možný menší záujem 
o štúdium 
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Ø zaviesť kvalitné prípravné kurzy pre  
záujemcov o štúdium na škole 
a záujemcov o celoživotné vzdelávanie 
 

Ø pokračovať v organizovaní 
medzinárodnej prehliadky dizajnu 
a remesla stredných umeleckých škôl 
„Junior Design Fest“ 
 

Ø využívať medzinárodnú spoluprácu, 
workshopy, mobilitu a grantové 
programy 
 

Ø usilovať sa o zmenu zaradenia škôl 
úžitkového výtvarníctva v sústave škôl 
pri novelizácii školského zákona  
 

Ø zapájať školu do profesionálnych 
odborných aktivít, napr, Designweek, 
BLAF ap. 
 

 

Ø nedostatok finančných prostriedkov na 
zabezpečenie kvalitného odborného 
vzdelávania a prevádzky   školy 
 

Ø nízky normatív pre tento typ odborného 
vzdelávania 
 

Ø nedostatok finančných prostriedkov na 
skvalitňovanie učebných pomôcok, 
materiálového a technického vybavenia 
školy 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 
 
Podľa dostupných informácií cca 73% maturantov bolo prijatých na ďalšie štúdium na 
vysokých školách umeleckého, filozofického i technického zamerania na Slovensku 
aj v Čechách. 
 
Ďalšie informácie o škole: 
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
 
Voľnočasové aktivity školy 
 

 Názov krúžku Zameranie 

1. Tanečný krúžok Klasické a latinskoamerické tance 

2. Fotografický krúžok  

3. Figurálne kreslenie 
Veľkoplošné kresby podľa živého modelu, zameranie 
na dokonalé zvládnutie techniky kresby a presnosti 
anatomickej stavby ľudského tela, atď. 

4. Klasická maľba  

5. Modelovanie portrétu Portrétne štúdie a štúdie ľudskej postavy v meradle 1:3 

6. Maľba na hodváb  

7. SJL nalieváreň Príprava na maturitu zo SJL 

8. DVK Príprava na maturitu z DVK 

9. ANJ pre maturitu Konverzácia ANK 

10. NEJ pre maturitu Konverzácia NEK 



16 
 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 
 
Spolupráca s rodičmi prebieha cez Výbor rodičovskej rady, ktorý tvorí 8 zástupcov 
jednotlivých tried. Výbor sa stretáva 1 - 2 krát ročne, kedy zhodnocuje školské aktivity, 
projekty, klasifikáciu a výchovno-vzdelávacie problémy študentov. Cez Výbor majú rodičia 
prehľad o financovaní školy a aktívne pristupujú k jej celkovému smerovaniu. 
 
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 
V škole pracuje výchovná poradkyňa s ktorou môžu študenti školy i rodičia pravidelne 
konzultovať na tému vyučovacieho programu, výchovného procesu, ďalšieho perspektívneho 
štúdia ale i problematiku súkromného charakteru. Do školy dochádza psychologička z KPPP.  
Škola organizuje pravidelné stretnutia so zástupcami vysokých odborných škôl (VŠVU, 
VŠMU, STU ...) o možnostiach ďalšieho štúdia našich študentov, študijných programoch 
týchto škôl. 
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2012/2013 
viď. príloha „Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2 – 01“ 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
akad.mal. Milan Pagáč – riaditeľ školy 
akad.soch. Michal Zdravecký – zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety 
Ing.Alžbeta Balogová – zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety 
Ing. Katarína Straková – ekonómka 
Mgr. Ivica Hargašová – tajomníčka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 
3. Koncepcie a plánu práce školy na rok 2012/2013 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ŠÚV J.Vydru 
6. Činnosti Umeleckej rady ŠÚV J.Vydru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


