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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 24.10.2013. 
Funkčné obdobie začalo dňom 24.10.2013 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1 akad.soch.Vladimír Višváder predseda rodičov 
2 Mgr.art. Roman Hrčka, ArtD. podpredseda pedagogických zamestnancov 
3 Mgr. Ľudmila Doležalová  pedagogických zamestnancov 
4 Ing. Jozef Grznár  nepedagogických zamestnancov 
5 akad.mal. Daniel Brunovský  rodičov 
6 MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.  rodičov 
7 Nikola Liptáková  žiakov 
8 Doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc.  zriaďovateľa 
9 Mgr. Ladislav Snopko  zriaďovateľa 
10 PhDr. František Šebej, CSc.  zriaďovateľa 
11 Ing. Peter Šramko  zriaďovateľa 
 
Zastupiteľstvo BSK na svojom rokovaní dňa 21.2.2014 odvolalo súčasných zástupcov BSK 
v radách škôl a rade školského zariadenia a súčasne delegovalo nových zástupcov BSK do 
rád škôl a radyškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s účinnosťou od 
21.2.2014. 
 
Členovia rady školy od 21.2.2014 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1 akad.soch.Vladimír Višváder predseda rodičov 
2 Mgr.art. Roman Hrčka, ArtD. podpredseda pedagogických zamestnancov 
3 Mgr. Ľudmila Doležalová  pedagogických zamestnancov 
4 Ing. Jozef Grznár  nepedagogických zamestnancov 
5 akad.mal. Daniel Brunovský  rodičov 

http://www.suvba.eu
mailto:suvba@centrum.sk
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6 MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.  rodičov 
7 Nikola Liptáková  žiakov 
8 Mgr. Peter Húska  zriaďovateľa 
9 Mgr. Ladislav Snopko  zriaďovateľa 
10 Mgr. Oliver Solga  zriaďovateľa 
11 Ing. Peter Šramko  zriaďovateľa 
 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014  
Školská rada sa v školskom roku 2013/2014 stretla dva krát. 
Na stretnutí RŠ dňa 24.10.2013 bola po privítaní nových členov a voľby predsedu 
prerokovaná a schválená Správa o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 
predchádzajúci školský rok, ako aj pripravované aktivity školy a plán práce školy na  
nadchádzajúci školský rok 2013/2014. 
Na druhom rokovaní RŠ, ktoré sa konalo dňa 28.5.2014 boli privítaní noví zástupcovia BSK 
a riaditeľ školy informoval o priebehu a výsledkoch talentovej skúšky na prijatie v školskom 
roku 2014/2015. Ďalej bol prerokovaný a schválený  plán výkonov na školský rok 
2014/2015, 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 
 Predmetová komisia plošných študijných odborov 
 Predmetová komisia 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. 
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Počet žiakov školy za školský rok 2013/2014 
 

 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2013 Stav k 31. 8. 2014 

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

integrovaných 
1. 3 62 2 3 60 3 
2. 2 62 4 2 61 2 
3. 2 60 4 2 61 2 
4. 2 52 2 2 52 2 

Spolu 9 236 12 9 234 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. 142 104 97 75 - 
 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

2. 1 SOŠ Hlohovec 
3. 2 SOŠ Hlohovec, SSUŠd Bratislava 
4. 1 ŠÚV Košice 

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
Koncoročná klasifikácia 
 

trieda 1.VDPd 1.FKKs 1.GRšT 2.VFRšKs 2.KDGT 3.VFRšKs 3.KDGT 4.VFRšKs 4.KDGT 

Priemerný 
prospech 2,15 2,06 2,22 2,32 2,14 2,35 2,18 2,49 2,19 

 
Maturitné skúšky 
 

Predmet Úroveň Počet PFEČ PFIČ Ústna 
skúška 

ANJ B1 33 61,77 % 52,67 % 2,17 
ANJ B2 9 68,43 % 70,00 % 1,38 
NEJ B1 10 40,76 % 64,44 1,75 
SJL - 52 65,63 % 66,25 % 1,72 

POČZ - 52   1,63 
TČOZ - 52   2,15 

Z 52  maturujúcich študentov úspešne zmaturovalo 52  t.j. 100 % 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2013/2014 
 
študijný odbor  zameranie 
propagačné výtvarníctvo 8260 M 
úžitková fotografia 8223 M 
propagačná grafika 8261 M 
keramický dizajn 8289 M 
dizajn a tvarovanie dreva 8279 M 
ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 M 
konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb  8245 M 01 
kameňosochárstvo 8248 M 
dizajn – priemyselný dizajn 8221 M 05 
 
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 
( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 
 
Zamestnanci školy spolu  
Počet pedagogických 44 
Z toho:  
- kvalifikovaní 44 
- nekvalifikovaní - 
- dopĺňajú si vzdelanie - 
Počet nepedagogických 14 
Z toho:  
- školský psychológ - 
- špeciálny pedagóg* - 
- upratovačky, vrátnik 8 
- škol. kuchyňa a jedáleň - 
- administratívni pracovníci 6 
Spolu počet zamestnancov SŠ 60 
Z toho pedagogických 44 
 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

  
 

 
Balogová Alžbeta Ing. ANJ ANJ, ANK 
Bohatová Anna akad.mal. odb.ped. VPR, NAV, KST, PXA, FIK 
Csáderová Judita Mgr. odb.ped. TEC, PFDE, PXA 
Čintalan Peter Mgr.art. odb.ped. POG, PVD, FDE, PXA, TEC, INF 
Dobešová Ildikó Mgr.art. odb.ped. FIK, PXA, NAV, TEC, DEO 
Doboš Ronald Mgr.art. odb.ped. VPR, PXA, PIM, RED, TEC, ZAF 
Doležalová Ľudmila Mgr. TSV OBN, BIO, TSV, ETV 
Dragúň Jozef Mgr. TSV TSV, INF 
Dusík Jozef PaedDr. odb.ped. TEC, PXA 
Ďuráková-Hronská Lucia Mgr.art. odb.ped. PXA, VPR, TEC 
Godová Gabriela Mgr.art. odb.ped. VPR, TEC, NAV, PXA 
Gurská Monika Bc. ANJ ANJ, ANK 
Hanko Milan MgA. odb.ped. FIK, NAV, VPR, POG, ZVP 
Hartiník Martin Mgr.art. odb.ped. MOD, TEC, PXA, NAV 
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Hrbáček Juraj akad.soch. odb.ped. TEC, MOD, FIK, TEC 
Hrčka Roman Mgr.art.,ArtD. odb.ped. PXA, FIK, VPR, PIM, NAV 
Hrčková Jana Mgr.art. odb.ped. VPR, FIK, PXA 
Hrvoľ Jozef akad.mal. odb.ped. PXA, FIK, NAV 
Chovancová Eva Mgr. SJL, ANJ ANJ, ANK 
Jasaňová Jana Mgr.art. odb.ped. VPR, OBO, TEC, PXA, RED, OPA 
Jentnerová Magdaléna PhDr. SJL, DVK SJL, DVK, VKS 
Klepáčová Eva Ing., Mgr. odb.ped. TEC, TCK, PXA, KST, INF, NAB 
Kočišová Veronika Mgr.art. odb.ped. TCK, POG, TEC, FIK, PXA 
Komora Juraj Mgr. MAT, TSV TSV, MAT, FYZ 
Kovačičová Edita Mgr. SJL, NEJ SJL, OBN, NEJ, NEK 
Lizáková Lucia Mgr.art. odb.ped. FIK, PXA 
Martínková Jana Mgr. SJL, NEJ NEJ, NEK, SJL 
Marušincová Mária PhDr. ANJ ANJ, ANK 
Meško Marián akad.mal. odb.ped. NAV, TEC 
Miháliková Iveta akad.mal. odb.ped. POG, VPR, PXA, KST 
Okáľová Katarína Ing.arch. odb.ped. TCK, PIM 
Oravec Viktor akad.soch. odb.ped. VPR, PXA, FIK, PIM, TCK 
Pagáč Milan akad.mal. odb.ped. NAV 
Rychtárik Dušan Mgr.art. odb.ped. FIK, TEC, PXA, MOD, NAV 
Rychtáriková Lucia Ing.arch. odb.ped. TCK, VPR, POG, ITV 
Sitáková Ľubica Mgr.art. odb.ped. TEC, PIM, ZAF, POG, PXA, ITV, NAV 
Strieš Ján Mgr. odb.ped. VPR, FTV 
Ševčík Ján Mgr.art. odb.ped. PXA, TEC, FIK 
Šoltisová Pavla Mgr. odb.ped. NAV, VPR, PIM, ZAF, TEC, PXA 
Šupolová Lucia Mgr.art. odb.ped. TCK, TEC, PXA, NAV, POG, VPR, PIM 
Vilim Bohuš akad.soch. odb.ped. TEC, PXA, RED, OBO 
Zdravecký Michal akad.soch. odb.ped. VPR, FIK 
Žembera Juraj Mgr.,PhD.  DEJ, DVK, VKS 
Žiak Jaroslav Mgr.art. odb.ped. FTV, PXA, VPR, TEC 
 
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2013/2014 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
INF 2 
ETV 3 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 
2013/2014 
 

Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 
ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 1 - 1 - 
Funkčné   1 - 1 - 
DPŠ 2 -   1 - 
Špecializačné 1 - 1 - 
Inovačné   6 6 - - 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou 

September 2013 

Návšteva študentov školy na výstave „Škola moderného videnia - 
bratislavská ŠUR 1928-1939“  v Mestskom múzeu v Bratislave 

Návšteva divadelného predstavenia v SND – balet Julio a Romea 

Návšteva študentov oddelenia propagačného výtvarníctva vo viacerých 
galériách v rámci festivalu „Bratislava Design week“ 

Odborná exkurzia študentov oddelení dizajnu a tvarovania dreva, 
keramického dizajnu a kameňosochárstva v skanzene Strážnice v ČR 

Stretnutie s výtvarníkom Igorom Minárikom na jeho výstave 
„Metamaľba“ v Galérii 19 so študentmi oddelenia propagačného 
výtvarníctva 

„Konopná nostalgia“ – workshop študentov oddelenia textilu spojený 
s prednáškou pani Boženy Adamicovej 

Účasť študentov oddelenia dizajn a tvarovanie dreva na prednáške v SNM 
na tému „Huby - druhy húb“ 

Účasť žiakov školy na Bienále Ilustrácií Bratislava2013 spojená 
s odborným výkladom 

Workshope študentov 3.ročníka oddelenia úžitkovej fotografie 
v Koszaline, Poľsko 

Návšteva študentov oddelenia propagačného výtvarníctva vo viacerých 
galériách v rámci festivalu BLAF  

Študenti a pedagógovia oddelení propagačnej grafiky, úžitkovej fotografie 
a keramického dizajnu v rámci kultúrnej akcie „Design week“  
absolvovali v Pisztoriho paláci prednášku a stretnutie s osobnosťami 
súčasného umenia 

Realizovaný dizajn zápisníkov pre značku Remi (výstup maturitných prác 
študentiek odboru propagačného výtvarníctva) na Blafmarkete, 
sprievodnom programe  festivalu BLAF 

Odborná exkurzia žiakov 2.-4.ročníkov na Bienále súčasného umenia 
v Benátkach + prehliadka pamiatok mesta Benátky s výkladom, návšteva 
galérie P.Guggenheimovej, prehliadka pamiatok mesta Florencia  
s výkladom, vstup do galérie Uffizzi 

 
Október 2013 

 
 
 
 
 
 

Výstava prác študentov oddelenia keramického dizajnu a úžitkovej 
fotografie „Dva z ôsmich: Keramika & Fotografia“ v Dizajn štúdiu 
ÚĽUV 

Stretnutie študentov oddelenia propagačného výtvarníctva s výtvarníkom 
Petrom Ďurčekom na prednáške a následnej debate v rámci jeho výstavy 
„Situačné modely komunikácie“ v Národnej galérii 
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Október 2013 

Prednáška pána Petra Trnku, vedúceho modrotlačovej dielne v Púchove, 
o technike a histórii zdobenia látky modrotlačou pre študentov oddelenia 
dizajnu a tvarovania dreva a oddelenia textilu  

Odborná exkurzia študentov 3. ročníka oddelenia textilu v depozite 
archívnych zbierok ÚĽUV v Stupave  

Návšteva ateliéru grafika a maliara Mariána Komáčka študentmi 4. 
ročníka oddelenia propagačnej grafiky 

Návšteva koncertu s protidrogovou tematikou študentmi školy 

Workshop knižnej väzby s lektorom Davidom Soboňom pre študentov 4. 
ročníka oddelenia propagačnej grafiky 

Realizácia veľkoplošnej maľby v exteriéri Škôlky pri lese na Kysuckej 
ulici v Bratislave študetmi 3.ročníka oddelenia propagačného výtvarníctva 

November 2013 

Návšteva divadelného predstavenia v SND – opera Madame Bovary, 
Dorian Gray 

Deň otvorených dverí 

Odborná exkurzia študentov 1.ročníkov do Viedne s návštevou Múzea 
umeleckých remesiel, Umeleckohistorického múzea a prehliadkou 
historického centra Viedne 

December 2013 

Od októbra cyklus dokumentov z dejín filmu „Príbeh filmu – Odysea“ 
ukončený certifikátom o absolvovaní 

Odborná exkurzia študentov oddelenia dizajnu a tvarovania dreva do 
firmy Drevoindustria Súľov, Bytča  

Priebežný turnaj v stolnom tenise 

Návšteva divadelného predstavenia v SND – balet Luskáčik 

Vianočný volejbalový turnaj  

Január 2014 

Literárna beseda na tému súčasná literatúra s pánom  Nagyom 

Deň otvorených dverí 

Výstava „Dva z ôsmich (deviatich)“ – propagačné výtvarníctvo 
a konzervátorstvo a reštaurátorstvo v Dizajn štúdiu ÚĽUV 

 
 
 
 
 
 
 
 

Február 2014 
 
 
 
 

Návšteva divadelného predstavenia v SND – Pán Mimo 

Prednáška Jána Gondola pre študentov oddelenia propagačného 
výtvarníctva a propagačnej grafiky o prístupnosti a použiteľnosti 
webových sídiel 

Návšteva divadelného predstavenia v SND – Júlia Eyrová, Veľa kriku pre 
nič 
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Február 2014 

Jazykový pobyt 12 žiakov s pedagógom vo Veľkej Británii (s pobytom 
v rodinách) 

Marec 2014 

Autorská výstava  Skryté v podvedomí študentov Š. Kučeru, A. 
Cvetanova, B. Podobu a K. Verbovej v Galérii na poschodí na Michalskej 
ulici v Bratislave 

Prednáška kolegu Hartiníka študentom školy z cesty po sakrálnych 
pamiatkach Rumunska (drevené kostolíky pod ochranou UNESCO 
v oblasti Maramureš a byzantské kláštory s výnimočnými vonkajšími 
freskami v oblasti Bukovina) 

Prechádzka dendrologickým chodníkom na Železnej studničke 

Príprava, organizácia a účasť na 2.ročníku medzinárodného festivalu 
dizajnu domácich a zahraničných stredných umeleckých škôl „Junior 
Design Fest 2014“ v priestoroch Galérie Umelka, Galérie Satelit a Dizajn 
štúdiu ÚĽUV 

Odborná exkurzia študentov oddelenia propagačného výtvarníctva v areáli 
firmy Tercoplast v Bratislave, zaoberajúcej sa polykarbonátmi a následné 
experimentovanie s venovanými ukážkami materiálu pre použitie 
v dizajne a reklame 

Prednáška k zdravotnej výchove pre dievčatá 1.ročníkov 

Výstava „Našla ŠUPKA nové logo devätnástke? „ študentov oddelenia 
propagačného výtvarníctva v Galérii 19 v Bratislave 

Apríl 2014 

Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie cien Junior Design Fest 2014 
s účasťou zástupcov participujúcich domácich a zahraničných škôl 

Výstava prác študentov oddelenia propagačnej grafiky “A je to ŠÚV-YX“  
v AF café v predajni Artfórum v Bratislave 

Návšteva divadelného predstavenia v SND – Leni, Karpatský thriller, 
Buddenbrookovci 

Prednáška p.Krála v VÚS na tému Právne povedomie umelcov 

Workshop študentov 3.ročníka oddelenia úžitkovej fotografie v Banskej 
Štiavnici – fotografovanie exteriéru a architektúry 

Spoločná výstava prác študentov 3.ročníka oddelenia propagačnej grafiky 
„Jeden za všetkých, všetci za jedného“ v kaviarni Pod Kamenným 
stromom na Sedlárskej ulici v Bratislave 

Máj 2014 
Návšteva divadelného predstavenia v SND – Sen noci svätojánskej 

Návšteva divadelného predstavenia v MDPOH – Dr.Mackbeth 

 
 
 

Jún 2014 
 

Prehliadka Galérie Nedbalka s výkladom o slovenskom výtvarnom umení 
od 19.storočia po súčasnosť so študentmi 3.ročníkov 

Prehliadka najlepšieho z maturitných prác v školskom roku 2013/2014 
pod názvom „m2014“ v obchodnej pasáži LUXOR 
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Jún 2014  

Kurz ochrany a zdravia človeka a prírody 

Výstava návrhov riešenia interiéru Knižnično-informačného centra pre 
deti a mládež študentmi 3.ročníka oddelenia propagačného výtvarníctva 
v Knižnici Bratislava-Nové mesto na Pionierskej ulici 

Prednáška s tematikou finančnej gramotnosti pre študentov 3.ročníkov 
realizovaná Nadáciou Partners 

Plenér študentov oddelenia dizajnu a tvarovania dreva na tému práca 
s drevom – land art 

Plenér študentov oddelenia reštaurátorstva – interiér mesta – historická 
architektúra 

Plenér študentov priemyselného dizajnu – prírodniny v lesoparku 

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

September 2013 
Účasť študentov a pedagógov oddelenia keramického dizajnu na podujatí  
„Slávnosť hliny“ v Modre - pálenie koksovej pece s názornými ukážkami 
rako keramiky 

Október 2013 

Návrh a realizácia hracích a edukačných exponátov pre interaktívnu 
výstavu v Detskom múzeu SNM „Veľkomoravské dobrodružstvo“ 
študentmi a pedagógmi oddelení propagačného výtvarníctva, keramického 
dizajnu, dizajnu a tvarovania dreva a textilu 

Účasť študentov oddelenia úžitkovej fotografie na podujatí „Foto roka“ 
organizovaného VÚB 

November 2013 

Vystúpenie riaditeľa ŠÚV J.Vydru na tému „Súčasné a živé umenie“ a 
ukážka praktickej tvorby študentov školy v priestoroch Reduty v rámci 
otváracieho programu konferencie „Znovuzrodené dedičstvo“ 

Účasť študentov školy na Dni otvorených dverí VŠVU – prehliadka 
ateliérov školy a konzultácie s prinesenými ukážkami vlastnej tvorby 

December 2013 
Výstava „Peter Kalmus“ v Galérii 19 ku ktorej spracovala propagačné 
materiály študentka oddelenia propagačného výtvarníctva (vznikli ako 
klauzúrna práca) 

Január 2014 Účasť formou módnej prehliadky z prác študentov oddelenia textilu na 
podujatí BSK „Príď si vybrať strednú školu podľa seba“ 

Február 2014 Mediálna výchova realizovaná pri nakrúcaní kastingov pre pripravovaný 
súťažný formát v TV JOJ 

Marec 2014 
Návšteva študentov 1. a 3.ročníkov v Európskom informačnom centre - 
účasť na prednáške o vzniku, poslaní EU, štruktúre exekutívy a iných 
riadiacich orgánoch EU spojenú s poznávacím kvízom 

Apríl 2014 
Aktívna účasť študentov a pedagógov školy (predvádzanie umelecko-
remeselných postupov študentmi školy) na 3.ročníku podujatia „Svetové 
dni umenia“ v Galérii Umelka v Bratislave 
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Máj 2014 

Výstava ocenených prác pedagogičky a 2 študentiek oddelenia textilu 
z roku 2013 na 16. Medzinárodnej výstave textilnej miniatúry „Textil nad 
zlato“ v Galérii Umelka v Bratislave 

Účasť študentov oddelenia textilu v programe „Kvetinového bálu“ 
v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici so sériou papierových 
a výtvarných prác so zameraním na originalitu odevu 

Jún 2014 

Ukážka nočného pálenia v réžii študentov a pedagógov oddelenia 
keramického dizajnu na 11. ročníku „Keramických trhov“ v Pezinku 

Účasť študentov 3.ročníka oddelenia úžitkovej fotografie na workshope 
Amnesty International s témou akčná fotografia 

 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády 
Umiestnenie 

Krajské kolo Celoslovenské kolo 

SOČ – teória kultúry, umenie, 
umelecká a odevná tvorba 

1x2.miesto 
 3x3.miesto 
1x mimoriadne ocenenie 

 

 
Dosiahnuté výsledky v odborných súťažiach 
 

Celoštátne odborné súťaže 

Názov súťaže Umiestnenie 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka „Etudy z dreva XV“, 
Zvolen 

1 x 2.cena 
1 x 3.cena 
 

1 x uznanie 

6. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže „Kreativita 
mladých grafikov – Zoom Art 
2014“ 

1 x 2.miesto 3 x čestné uznanie 

Celoslovenská súťaž mladých 
grafikov „Výtvarné spektrum 
2014“, Trenčín 

2 x cena a diplom 
s postupom 2 x čestné uznanie 

X.ročník celoslovenskej 
súťažnej prehliadky výtvarných 
prác „Malé grafické formy“ 
Vrútky 2014 

Cena MŠ SR za kolekciu 
prác študentom odd. 
propagačnej grafiky 

5 x diplom 

Výtvarná súťaž „Filmový 
plagát“ 

1 x 1.cena  
Film Europe 2014  

„Fórum dizajnu – Vonku ako 
doma“, Nitra 

Ceny za kolekciu prác 
z odd. dizajnu a tvarovania 
dreva a kameňosochárstva 
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Szabóov grafický Lučenec – 
„Fauna a flóra sveta“  Diplom za kolekciu 

študentských  prác 
 

Medzinárodné odborné súťaže 

Názov súťaže Umiestnenie 

Národní cena za studentský design – „Nový zboží“ 
2013, Praha, ČR 

1 x Cena za dobrý studentský design + 
cena firmy Heineken 

16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
s ekologickou tematikou „My sa nevieme sťažovať 
nahlas – Krajina môjho srdca“ 

1 x diplom Slovenskej agentúry 
životného prostredia 

Medzinárodná súťažná prehliadka „Junior Design 
Fest 2014“, Bratislava 

1 x Hlavná cena – Grand Prix Lenovo 
1 x Cena ministra školstva SR 
1 x čestné uznanie 

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

1 x čestné uznanie  
1 x cena riaditeľa odboru MV SR 
1 x cena MZ SR 

 
V decembri 2013 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) na svojom 
portáli o školách aktuálne rebríčky najlepších základných škôl, stredných odborných škôl a 
gymnázií. V celkovom hodnotení stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska sa 
naša škola umiestnila na 13. mieste a v hodnotení v rámci bratislavského kraja na 1.mieste.  
  
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole 
 
V školskom roku 2013/2014 nebola konaná inšpekčná činnosť ŠŠI. 
 
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. So zavedením nového študijného 
odboru dizajn-priemyselný dizajn bola otvorená nová odborná učebňa. 
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 8 200 kusov, 
predovšetkým s tematikou výtvarného umenia, dizajnu, histórie a literatúry. V školskom roku 
2013/2014 sme knižničný fond doplnili zhruba o 162 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 1 ovocné).  
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.  
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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 2013) 
 
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 2013/2014, 
►  skvalitnenie výučby doplnením novou výpočtovou technikou a pomôckami,  
►  výstavné a prezentačné aktivity školy, 
►  zorganizovanie 2. 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,   
►  spolupráca s domácimi aj zahraničnými školami, 
► zintenzívnenie propagácie školy v médiách: slovenský rozhlas – informácia o dňoch 

otvorených dverí,  o podujatí „Junior Design Fest“, výstavné projekty atď. 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 2013/2014,  podujatia 
organizované školou a účasť na mimoškolských aktivitách škola splnila.  
 
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 aj  v celoslovenskom hodnotení 
medzi strednými umeleckými školami 
dosiahla ŠÚV J.Vydru  1.miesto 
 

Ø vysoká odbornosť pedagogických 
zamestnancov  
 
 

 

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) 
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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 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 realizovať 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 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 

 

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

Ø nízky normatív pre tento typ odborného 
umeleckého vzdelávania 
 

Ø nedostatok finančných prostriedkov na 
skvalitňovanie učebných pomôcok, 
materiálového a technického vybavenia 
školy 
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 
 
Podľa nám  dostupných informácií cca 86 % 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. Textilné techniky  

7. SJL nalieváreň Príprava na maturitu zo SJL 

8. SJL trochu inak  

9. Krúžok dejín umenia Príprava na maturitu z DVK 

10. Angličtina „face to face“ Konverzácia ANK 

11. NEJ „povedzme to po nemecky“ Konverzácia NEK 

12. Matematický krúžok  

13. Športové hry  

14. Turisticko-cyklistický krúžok  
 
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 
 
Spolupráca s rodičmi prebieha cez Výbor rodičovskej rady, ktorý tvorí 9 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. 
 
 



16 
 

 
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... i škôl z Čiech) o možnostiach ďalšieho štúdia našich študentov, študijných 
programoch týchto škôl. 
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2013/2014 
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 roky 2013/2014 
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 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 24.6.2014 a 2.9.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko rady školy 
 
Rada školy pri Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru odporúča Bratislavskému 
samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru schváliť 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2013/2014. 
 
Prerokované dňa ……………….. 
 
 
 
……………………….………………………… 
meno a priezvisko – predseda RŠ 
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Stanovisko zriaďovateľa 
 
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ schvaľuje Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru za 
školský rok 2013/2014. 
 
 
V Bratislave  ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Pavol Frešo 
                                                                                                     predseda 


