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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Tab. 1 Základné identifikačné údaje o škole
Stredná zdravotnícka škola
Názov školy:
Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
Adresa školy:
02/63812060
Telefónne číslo:
www.szsba.sk
Internetová adresa:
szs@szsba.sk
E-mailová adresa:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Zria ovate :
Tab. 2 Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
• riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky

Meno a priezvisko
Mgr. Eva Drobná
PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH

2. RADA ŠKOLY
Rada školy (RŠ) pri Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava bola ustanovená
v zmysle § 2 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 na 4-ročné funkčné obdobie od 16. 4.
2012 do 16. 4. 2016.
Tab. ň Členovia rady školy
P. č. Priezvisko a meno
1. Habánová Beata, Mgr.
2. Švehlová Marta
3. Veselská Eva, PhDr., MPH
4. Peczová Soňa
5. Jamrichová Kristína
6. Feketeová Dagmar
7. Juríčková Iveta
8. Bendík Igor, Ing.
9. Demel Eduard, Ing.
10. Húska Ernest, Ing.
11. Mikušová Tatiana, Ing.

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený (delegovaný) za
pedagogických zamestnancov
rodičov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
žiacku školskú radu
rodičov
rodičov
zria ovateľa - BSK
zria ovateľa - BSK
zria ovateľa - BSK
zria ovateľa - BSK

RŠ zasadala 2-krát podľa plánu práce pre školský rok 2014/2015:
28. 10. 2014
 schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014,
 oboznámenie s plánom práce a zasadnutí RŠ na školský rok 2014/2015,
 schválenie návrhu počtu 60 žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 študijného
odboru zdravotnícky asistent (denná forma štúdia), oboznámenie s termínmi prijímacích skúšok
(máj 2015),
 finančná situácia školy a spolupráca s BSK.
27. 04. 2015
 schválenie návrhu počtu 2 tried do 1. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent (denná
forma štúdia) pre školský rok 2016/2017,
 informácie o činnosti a aktivitách školy v školskom roku 2014/2015, výborné umiestnenia žiakov
v súťažiach,
 informácie o kontrole z RÚVZ hl. m. SR Bratislavy vykonanej dňa 09. 04. 2015, ktorá bola
zameraná na posúdenie hygienického štandardu zariadenia – zistené hygienické nedostatky
v telocvičnom trakte (zateká strecha, v dôsledku čoho je poškodená podlaha, opotrebovaný
protišmykový náter, znečistená maľovka stien v telocvični, v komunikačnom priestore
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telocvičného traktu a v šatniach, vrátane a ľahkoumývateľných náterov stien) musí riaditeľka
školy odstrániť v termíne do 31. 12. 2016,
informácia o prebiehajúcej kontrole hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania
s majetkom BSK za obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2014,
riaditeľka školy sa zúčastnila na MZ SR dvoch pracovných rokovaní vo veci optimalizácie
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania pre prípravu na výkon zdravotníckeho povolania
zdravotnícky záchranár – od školského roku 2016/2017 bude na SZŠ v SR externá forma štúdia
v študijnom odbore zdravotnícky záchranár pozastavená,
na základe rozhovorov vedenia školy s námestníčkou úseku ošetrovateľstva Univerzitnej
nemocnice v Bratislave a manažérkami pre ošetrovateľstvo jednotlivých nemocníc UNB bolo
skonštatované, že na území mesta Bratislavy je nedostatok sestier a zdravotníckych asistentov –
dohodli sa, že budú apelovať na MZ SR, aby podporilo vzdelávanie zdravotníckych asistentov na
SZŠ v SR,
poslanec BSK Ing. E. Demel oznámil, že bude rokovať s riaditeľom Úradu BSK MUDr. V.
Potičným, MPH, aby bola naša škola zaradená do plánu investičných činností (výmena okien
v ostatných pavilónoch školy).

3. PORADNÉ ORGÁNY RIADITE KY
Tab. 4 Poradné orgány riadite ky a predmetové komisie
PK všeobecno-vzdelávacích predmetov
PK medicínskych predmetov
PK v študijnom odbore zdravotnícky asistent
PK v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
PK v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
PK v učebnom odbore sanitár
Výchovný poradca
Koordinátor pre ľudské práva
Koordinátor PDZ a patologických sociálnych javov
Koordinátor VMaR
Koordinátor pre environmentálnu výchovu, projekt Recyklohry a Planétu vedomostí
Koordinátor SOČ
Koordinátor pre kultúru
Koordinátor maturitných skúšok
Občianske združenie Vzdelanie a zdravie
Žiacka školská rada
Stravovacia komisia
Zástupca zamestnancov školy
Počas školského roka 2014/2015 predmetové komisie zasadali 4-krát v zmysle naprojektovaných
plánov práce (a podľa potreby). Aktuálne problémy boli riešené na mimoriadnych pracovných
poradách. Informácie a zápisnice z pracovných porád boli k dispozícii zamestnancom na školskom
serveri. Kontrolnú činnosť práce poradných orgánov periodicky realizovala riaditeľka školy a
zástupkyňa riaditeľky.

4. PREH AD POČTU ŽIAKOV
Tab. 5 Denné štúdium (zdravotnícky asistent)
Stav k 15. 9. 2014
Ročník Počet
Z toho
Počet žiakov
tried
integrovaných
1.
2
41
3
2.
1
27
0
3.
1
20
0
4.
1
18
0
Spolu
5
106
3
4

Počet
tried
2
1
1
1
5

Stav k 31. 8. 2015
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
40
3
26
0
18
0
18
0
102
3

Tab. 6 Denné vyššie odborné štúdium (diplomovaná všeobecná sestra)
Stav k 15. 9. 2014
Stav k 31. 8. 2015
Ročník Počet
Z toho
Počet
Počet
Z toho
Počet žiakov
tried
integrovaných
tried
žiakov
integrovaných
1.
1
27
0
1
22
0
2.
1
17
0
1
16
0
3.
1
14
0
1
13
0
Spolu
3
58
0
3
51
0
Tab. 7 Externé štúdium – večerná forma (zdravotnícky asistent)
Stav k 15. 9. 2014
Ročník
Počet
Počet
Z toho
Počet
tried
žiakov
integrovaných
tried
1.
1
24
0
1
2.
2
33
0
2
Spolu
3
57
0
3

Stav k 31. 8. 2015
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
19
0
32
0
51
0

Tab. 8 Externé štúdium – večerná forma (zdravotnícky záchranár)
Stav k 15. 9. 2014
Ročník
Počet
Počet
Z toho
Počet
tried
žiakov
integrovaných
tried
1.
1
24
0
1
2.
1
17
0
1
3.
1
19
0
1
Spolu
3
60
0
3

Stav k 31. 8. 2015
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
19
0
16
0
19
0
54
0

Tab. 9 Externé štúdium – večerná forma (sanitár)
Stav k 15. 9. 2014
Ročník
Počet
Počet
Z toho
tried
žiakov
integrovaných
1.
1
25
0
2.
1
13
0
Spolu
2
38
0

Stav k 31. 8. 2015
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
22
0
10
0
32
0

Počet
tried
1
1
2

5. PREH AD POČTU PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÝCH ROČNÍKOV A POČTU
ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV O PRIJATIE NA ŠTÚDIUM
Tab. 10 Prijímacie konanie do prvých ročníkov
Do 1.
ročníka
denné
štúdium
externé
štúdium

Počet
prihlásených
žiakov

Počet žiakovĽ
ktorí konali
prijímaciu
skúšku

Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní

Počet
prijatých
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

111

98

98

92

0

84

78

77

75

27

Poznámka: Štatistické údaje uvedené v tab. 10 o počte prijatých žiakov do 1. ročníkov nie sú zhodné s údajmi
v tab. 5 – 10, nakoľko nie všetci prijatí žiaci na štúdium nastúpili.
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6. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Koncoročná klasifikácia
Tab. 11 Vzdelávacie výsledky žiakov
Prospel
Priemer
Trieda
s vyznatriedy
menaním

I. A ZA
I. B ZA
II. ZA
III. ZA
IV. ZA
I. DVS
II. DVS
III. DVS

I. ZA 2r.
II. ZA 2r.
II. ZA 3r.
I. ZZ
II. ZZ
III. ZZ
I. SAN 1r.
II. SAN 2r.

2,04
2,33
2,18
2,15
2,61
1,93
1,81
1,37

1,34
1,79
2,37
1,55
1,80
1,56
2,12
1,83

Trieda

Prospel

Neprospel

NeklasiPoradie tried
fikovaní

4
2
2
1
1
4
4
8

Denné štúdium
8
8
4
12
10
14
6
10
2
14
12
5
6
6
5
0

2
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

10
14
13
12
16
9
7
2

10
10
3
9
5
5
8
3

Večerné štúdium
9
0
3
5
3
8
9
1
7
4
14
0
5
9
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
5
15
3
6
4
11
8

Tab. 12 Absencia žiakov
Počet
žiakov

Prospel
ve mi
dobre

celková

Absencia
ospravedl- neospravedlnená
nená
Denné štúdium

I. A ZA
I. B ZA
II. ZA
III. ZA
IV. ZA
I. DVS
II. DVS
III. DVS

22
18
26
18
18
22
16
13

2524
1259
2156
1327
1205
1003
920
957

I. ZA 2r.
II. ZA 2r.
II. ZA 3r.
I. ZZ
II. ZZ
III. ZZ
I. SAN 1r.
II. SAN 2r.

19
18
14
19
16
19
22
10

856
714
1359
248
487
157
986
655

2487
37
1195
64
2144
12
1272
55
1159
46
990
13
920
0
957
0
Večerné štúdium
856
0
714
0
1319
40
248
0
487
0
157
0
986
0
655
0

6

Priemer na
žiaka
z celkovej
absencie

Poradie tried

114,73
69,94
82,92
73,72
66,94
45,59
57,50
73,62

16
11
14
13
10
7
8
12

45,05
39,67
97,07
13,05
30,44
8,26
44,82
65,50

6
4
15
2
3
1
5
9

Tab. 1ň Znížené stupne zo správania žiakov – denné štúdium
Klasifikačné stupne správania
Trieda
2 - uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 - neuspokojivé
I. A ZA
0
1
0
I. B ZA
1
1
0
II. ZA
1
0
0
III. ZA
0
0
1
IV. ZA
4
2
0
Opatrenia: V školskom roku 2015/2016 intenzívne sledovať dochádzku žiakov na vyučovanie a prijať
opatrenia na zníženie počtu hodín ospravedlnenej a neospravedlnenej absencie.

7. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ŽIAKOV NA MATURITNEJ SKÚŠKE
Tab. 14 Preh ad počtu žiakov na ústnej forme internej časti a PČOZ MS v riadnom období
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky konali
z toho
večerné štúdium –
Predmet
denné štúdium –
študijný odbor
študijný odbor
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
a zdravotnícky záchranár
Slovenský jazyk a literatúra
15
0
Anglický jazyk
15
0
Praktická časť odbornej zložky
15
37
Teoretická časť odbornej zložky
15
37
Poznámka: 2 žiačky študijného odboru zdravotnícky asistent (denné štúdium) konali MS v mimoriadnom skúšobnom
období v dňoch 10. a 11. septembra 2015 z predmetov: PČOZ MS, SJL, ANJ a TČOZ MS; 1 žiačka
opakuje 4. ročník.

Tab.15 Preh ad o klasifikácii predmetov ústnej formy internej časti a PČOZ MS v riadnom období
Predmet
Spolu
Priemer predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
15
2,40
Anglický jazyk
15
2,47
Praktická časť odbornej zložky
52
1,61
Teoretická časť odbornej zložky
52
2,02
Spolu a priemer školy
134
1,96

8. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ŽIAKOV NA ABSOLVENTSKEJ SKÚŠKE
Tab. 16 Preh ad počtu a prospechu žiakov na absolventskej skúške
Prospech
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
celkový počet žiakov
celkový priemer triedy

Denné vyššie odborné štúdium – študijný odbor
diplomovaná všeobecná sestra
4
7
2
0
13
1,65
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9. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ŽIAKOV NA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE
Tab. 17 Preh ad počtu a prospechu žiakov na záverečnej skúške
Večerné štúdium – učebný odbor sanitár
Prospech
1-ročné
2-ročné
prospeli s vyznamenaním
13
6
prospeli veľmi dobre
1
4
prospeli
7
0
neprospeli
0
0
celkový počet žiakov
21
10
celkový priemer
1,36
1,26
Poznámka: 1 žiak (1-ročné večerné štúdium sanitár) nekonal záverečnú skúšku (nedostavil sa a neospravedlnil).

10. UPLAT OVANÉ UČEBNÉ PLÁNY

Študijné odbory

Tab. 18 Zoznam uplat ovaných učebných plánov
Odbor Kód a názov odboru
Forma štúdia

I. A, B ZA

Uplat ované učebné plány
ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(2. revidované v školskom roku
2013/2014)
ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(revidované v školskom roku
2011/2012)
ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(revidované v školskom roku
2011/2012)
ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(2. revidované v školskom roku
2013/2014)
ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(2. revidované v školskom roku
2013/2014)

5356 M zdravotnícky
asistent

denná
4-ročná

5356 M zdravotnícky
asistent

denná
4-ročná

III. ZA

5356 6 zdravotnícky
asistent

denná
4-ročná

IV. ZA

5356 N zdravotnícky
asistent

večerná
2-ročná

I., II. ZA 2r.

5356 M zdravotnícky
asistent

večerná
3-ročná

II. ZA 3r.

5325 Q diplomovaná
všeobecná sestra

denná
3-ročná

I., II., III.
DVS

ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2011

večerná
3-ročná

I., II. ZZ

ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2011

5315 N zdravotnícky
záchranár
Učebný odbor

Trieda

II. ZA

večerná
1-ročná

I. SAN 1r.

5371 H sanitár
večerná
2-ročná

I. SAN 2r.
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ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(2. revidované v školskom roku
2013/2014)
ŠkVP, SZŠ Strečnianska 20,
Bratislava od 1. septembra 2008
(revidované v školskom roku
2011/2012)

11. PREH AD POČTU ZAMESTNANCOVĽ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Tab. 19 Počet zamestnancovĽ kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Počet pedagogických zamestnancov
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických zamestnancov
Z toho:
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky, vrátnik, školník
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni zamestnanci
Spolu počet zamestnancov školy

33
33
0
0
9
0
0
4
0
5
42

12. APROBÁCIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Tab. 20 Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácie
P. č. Priezvisko, meno, titul
Funkcia
1.
Drobná Eva, Mgr.
riaditeľka
2.
Habdáková Gabriela, PhDr., PhD., MPH zástupkyňa riaditeľky
3.
Adamová Katarína, Mgr.
učiteľka
4.
Bártová Janka, Ing.
učiteľka
5.
Bebjaková Veronika, PhDr.
učiteľka
6.
Blesáková Anna, Mgr.
učiteľka
7.
Čepelová Zuzana, PhDr.
učiteľka
8.
Čipaková Marcela, PhDr.
učiteľka
9.
Faborová Anna, PhDr.
učiteľka
10.
Füleová Oľga, PhDr.
učiteľka
11.
Gabaľová Janka, PhDr., PHD.
učiteľka
12.
Gelenekyová Monika, Mgr.
učiteľka
13.
Habánová Beata, Mgr.
učiteľka
14.
Hallonová Erika, PhDr.
učiteľka
15.
Hessková Magdaléna, RNDr.
učiteľka
16.
Horkovičová Eva, Mgr.
učiteľka
17.
Kabinová Eva, Mgr.
učiteľka
18.
Köszegiová Anna, Mgr.
učiteľka
19.
Lieskovská Lucia, PhDr.
učiteľka
20.
Moravčíková Silvia, RNDr.
učiteľka
21.
Novodomcová Cecília, Mgr.
učiteľka
22.
Peczová Monika, Mgr.
učiteľka
23.
Pénzesová Gabriela, PhDr.
učiteľka
24.
Pozsárová Silvia, Mgr.
učiteľka
25.
Puškárová Renáta, PhDr.
učiteľka
26.
Repková Anna, Mgr.
učiteľka
27.
Solárová Martina, PhDr.
učiteľka
28.
Sušilová Alena, Mgr.
učiteľka
29.
Tongelová Zlatica, Mgr.
učiteľka
30.
Tóth Milan, Mgr.
učiteľ
31.
Trpíšková Emília, Mgr.
učiteľka
32.
Valentová Iveta, PhDr., PhD.
učiteľka
33.
Veselská Eva, PhDr., MPH
učiteľka
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Aprobácia
MAT, CHE, INF
VVD, DPŠ
PED, OSE
Elektrotechnika, INF
PED, OSE
OSE, REH
ANJ
PED, OSE, SJL
PED, SOCH
PED, SOCH
PED, OSE
OSE, SOCH
RUJ, SJL
RUJ, ANJ
MAT, BIO
PED, OSE
OSE
PED
PED, OSE
CHE, CHE výživy a TVZ

OSE, DPŠ
PED, SOCH
OSE, DPŠ
NEJ, DEJ
PED, SOCH
TEV, NEJ
OSE, DPŠ
PED, OSE
PED, OSE
TEV, BIO
PED, OSE
PED, OSE
PED, OSE

13. ODBORNOS VYUČOVANIA
Tab. 21 Odbornos vyučovania
Predmet
Fyzika
Občianska náuka

Počet učite ov neodborne
vyučujúcich daný predmet
1
1

14. ALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Tab. 22 Preh ad o alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Forma vzdelávania
Funkčné inovačné
Funkčné
Špecializačné
Kvalifikačné
Aktualizačné
Inovačné

Počet
vzdelávaných
0
1
0
2
0
12

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
12
0
0

15. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Tab. 23 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
AktivityĽ do ktorých sa škola zapojila
Demonštrácia a nácvik správnej dezinfekcie rúk Slovenský inštitút vzdelávania – príprava na
zdravotníkov
prijímacie skúšky VŠ – prednáška pre žiakov IV. ZA
Prednáška – Násilie páchané na ženách – úloha Liga za duševné zdravie – aktívna účasť žiakov a
zdravotníckych pracovníkov
učiteľov
Referenčno-konzultačná prednáška žiakov II.
Svetový deň srdca – aktivita realizovaná žiakmi I.
DVS Hrašková, Jurčák so stážového pobytu
DVS a III. DVS v uliciach mesta Bratislavy
v Rakúsku za prítomnosti zahr. lektorky Mgr.
v spolupráci so zamestnancami RÚVZ
V. Gulovej
Environmentálny projekt „Baterky na správnom
Deň otvorených dverí november 2014
mieste“
Deň otvorených dverí február 2015 + Odber
Oblastné kolo v súťaži Silná ruka stredoškolákov –
krvi mobilnou jednotkou NTS BA
Dom športu BA
Deň zdravia seniorov – aktivita organizovaná
Recyklohry (Asekol SK)
pre Petržalských seniorov z denných centier
Halloween na ZDRAVOTKE 4. ročník
Deň narcisov (Liga proti rakovine)
Workshop – Vplyv informačných zdrojov na
Deň župných škôl v AVIONE – Prezentácia SZŠ
voľbu štúdia po maturite u SŠ - VŠ sv. Alžbety,
v obchodnom centre AVION v spolupráci s BSK
Bratislava
Medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka denného štúdia AKADÉMIA&VAPAC – prezentácia slovenských
v odbore zdravotnícky asistent
a zahraničných VŠ – AEGON aréna NTC,
Bratislava – žiaci 4. ročníka
Prednáška „Duševné zdravie“ pre žiakov III.ZA Divadelné predstavenie v ANJ Peter BLACK pre
VP Veselská, Kapcárová - psychológ
žiakov 1. a 4. ročníkov
Filmový festival EKOTOPFILM 2014 pre žiakov 1.
Prednáška s besedou - Obchodovanie s ľu mi
a 2. ročníkov, hotel Tatra Bratislava
Adventná matematika v myšlienkach učiteľky
Deň nezábudiek – celoslovenská zbierka – aktivisti
a v rukách žiakov 1. a 2. ročník
žiaci SZŠ
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Výstavy v inštitúciach: Incheba Bratislava
(Slovmedica, Dieťa a rodina), Bibiana, ....
Aktívna spolupráca pri rôznych odborných
Deň zdravej školy na SPŠE na Zochovej ul., BA –
a spoločenských akciách (zdravotnícke
prezentácia prvej pomoci žiakmi v študijnom odbore
hliadky, figuranti modelových situácií)
DVS, Tongelová a Sušilová
Nábor žiakov do prvého ročníka študijného
ONLINE informatická súťaž iBOBOR – žiaci
odboru ZA – terénne vstupy do ZŠ na území
prvých ročníkov (1. miesto – Natália Živnerová, 2.
mesta Bratislavy a v okolí - VP Veselská, M.
miesto - Claudia Homolová, 3. miesto - Jakub
Peczová, Füleová
Bakala, Romana Hanakovičová, Kristína Plešová)
4. ročník projektu „Vráťme knihy do škôl“
Mikulášske a vianočné programy pre
v spolupráci s BSK – žiačka II. ZA I. Ratajská
hospitalizované deti a seniorov v domovoch
vyhrala zájazd do Bruselu – návšteva EP (stretnutie
dôchodcov a zariadeniach sociálnych služieb
s poslancom E. Kukanom)
Návšteva divadelných predstavení (SND,
Deň narcisov – Liga proti rakovine – žiacke hliadky
jednotlivé scény v Bratislave)
v meste Bratislava 1. – 3. ročník
Návšteva Slovenského národného múzea
Deň zdravia detí v MŠ – MŠ Strečnianska,
a Múzea mesta Bratislavy - expozície
Bratislava (výučba PP a dentálna hygiena)
Matematická súťaž PANGEA účastníci 1. – 3. roč.
ZA: 1. roč. - Simon Szabó, Jakub Bakala, Miroslava
Odborné exkurzie: UNB, DFNsP, LF UK BA,
Aksamitová, Michaela Burclová, Barbora Nagyová,
HaZZ Bratislava - Petržalka, laboratória
Natália Živnerová, Emília Billová, Rebeka
Medirex, KOS ZZS Staromestská Bratislava,
Labudová, Natália Kinská, Simova Fraštiová;
ATE spol. s.r.o. – Letisko M. R. Štefánika
2. roč. - Simon Daniel, Veronika Marečková,
Bratislava (letecká záchranná služba), UVZ –
Michaela Maderová, Richard Orieška, Nikola
SR, DD Studienka, Nemocnica P. Pinela
Toráčová; 3. roč. - Nikola Vitteková, Simona
Pezinok, Memory centrum, AT Sanatórium, B
Ferancová, Petra Baričičová, Dominika Dacková,
BRAUN – dialýza, ...
Veronika Jajcayová, Adam Schickhofer a Nikoleta
Takáčová
III. Konferencia žiakov ZA – SZŠ Banská Bystrica –
aktívna účasť žiakov „Starostlivosť o pacienta
Prázdninová odborná prax pre žiačku II. DVS
s ochorením obličiek a močových ciest“ – dve
Katarínu Hraškovú – ortopedická klinika
žiačky 3. ročníka ZA Nikoleta Takáčová, Viktória
Viedeň
Nagyová (aktívna účasť), Adam Schickhofer a TU
Lieskovská (pasívna účasť)
Prednáška NTS Ružinov „Študenti darujte
V. ročník Župnej olympiády seniorov – meranie TK,
prosím krv“
pulzu a ukážky prvej pomoci - žiačky ZA a DVS
Prednáška a ukážky prvej pomoci pre žiakov
Trestno-právne aspekty pri poskytovaní zdravotnej
ZŠ v Rovinke – výber žiakov II. DVS
starostlivosti - UNB, Antolská - žiaci III. DVS,
a Faborová, Gabaľová, Zemanovičová
Bebjaková
Červeňanského dni – ortopedický kongres Bratislava
Študentské Vianoce – aktivita pre žiakov
- prezentácia školy žiaci II. DVS, Faborová,
denného štúdia
Habdáková – aktívna účasť
UNICEF Modrý gombík – zbierka – aktívna účasť
Deň zeme + zber elektroodpadu
žiakov III. ZA, Blesáková
Matematický klokan medzinárodná súťaž pre žiakov
ZŠ a SŽ - I. A ZA: Barbora Nagyová, Alexandra
Sociometria žiakov III. ZA – zodpovední za
Horváthová, Viktória Kóc; I. B ZA: Zoltán Varga,
realizáciu VP Veselská, Kapcárová - psychológ
Michaela Burclová; III. ZA Simon Leitner 1. miesto
úspešný riešiteľ, školský šampión
Prednáška o ľudských právach pre žiakov III.
Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise žiakov SŠ
ZA
Bratislava - zdravotnícky dozor E. Kabinová
Prednáška o ľudských právach – prednášateľka Kongres Psychológia zdravia 2015 MZ SR BA
Cintulová - účastníci žiaci III. ZA, Pozsárová
účastník Lieskovská
AIDS v číslach alebo Svetový deň boja proti
Projekt Renviro
AIDS – aktivity žiakov 1. – 3. roč.
Prezentácia prvej pomoci pre deti MŠ
Účasť žiakov 1. a 2. roč. ZA na odbornej prednáške
Strečnianska BA a ZŠ Sokolíková BA - žiaci II. Onkológia: Ako liečiť rakovinu? – projekt BSK a
DVS, Faborová a Gabaľová
SAV
Vydávanie školského časopisu Kyslík
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Prednáška o darovaní krvi – NTS BA –
prednášateľka Lizáková – účastníci žiaci 1. – 4.
roč. ZA a 1. – 3. roč. DVS
Prvá gynekologická prehliadka a prevencia
predčasnej gravidity – prednáška – Klub
bratislavských medikov – účastníci žiaci I. ZA,
Gelenekyová

Konferencia vedúcich pracovníkov SŠ – Učenie
nemusí byť mučenie – Nitra, Habdáková
Konferencia o projekte novej nemocnice v BA –
Gymnázium Tomášikova, BA žiaci II. ZA,
riaditeľka školy Drobná
Korešpondenčná súťaž EXPERT geniality – výber
žiakov II. ZA Brtáňová, Mareš, Daniel a III. ZA
Leitner, zodp. Pozsárová
Konferencia – Aktuálna legislatíva k drogovej
trestnej činnosti so zapracovaním do praxe –
aktivita BSK – Tongelová
Externý dozor na Testovaní 9-2015, ZŠ Pankúchova
BA - Habdáková
Kongres – 10. výročie založenia Inštitútu
fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Univerzity sv. CaM Trnava, účastníci Drobná,
Habdáková
3. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola,
môj študijný odbor - organizátor Slovenská
pedagogická knižnica

Zámerom aktivít realizovaných školou a účasťou na podujatiach mimo školy bolo posilnenie
spolupráce žiakov, rodičov a učiteľov, vrátane prezentačných aktivít školy.
Tab. 24 Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a sú ažiach
Umiestnenie
Medzinárodné sú aže
Názov sú ažeĽ
Regionálne Krajské Celosloven Názov sú aže
Umiestnenie
olympiády
ské kolo
kolo
kolo
Tab. 25 Projekt, do ktorého je škola zapojená
Termín začatia
Názov projektu
realizácie
projektu
Recyklohry
október 2010
Baterky na správnom mieste
október 2010
Renviro
január 2015

Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky

trvá
trvá
trvá

16. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2014/2015 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

17. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Priestorové a materiálne vybavenie učební je na požadovanej úrovni. Spĺňajú štandard pre výučbu
všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov teoretického vzdelávania a praktickej prípravy
v školskom prostredí v študijných odboroch a učebnom odbore aktivovaných na škole.
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18. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti bolo realizované z rozpočtových
prostriedkov (vi . Príloha 1 „Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014“). Výška finančných
prostriedkov bola pre potreby školy nedostačujúca a následné materiálno-technické zabezpečenie
školy bolo riešené dofinancovaním z občianskeho združenia Vzdelanie a zdravie.

19. KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY – VYHODNOTENIE PLNENIA
Koncepčný zámer rozvoja školy:
 pokračovať v naprojektovaných prioritách vo výchovno-vzdelávacom procese a tradíciách školy
smerujúcich k zvyšovaniu kvality a vzdelanostnej úrovne žiakov a absolventov, uplatňujúcich sa
na trhu práce. Nositeľmi zmien sú učitelia,
žiaci a zamestnanci školy podporovaní
rodičmi, sympatizantmi školy a stavovskými organizáciami,
 zacieliť výchovu a vzdelávanie na harmonický rozvoj žiaka, pričom je potrebné akceptovať
osobnostné charakteristiky (osobitne u žiakov so ŠVVP) v zacielení na profesionálnu orientáciu
a aktivity žiaka realizované v tvorivom pracovnom prostredí v škole i na školiacich pracoviskách,
 zvyšovať a upevňovať profesijnú pozíciu školy v sústave stredných odborných škôl
v bratislavskom regióne a medzi strednými zdravotníckymi školami v SR.
Ciele a úlohy na obdobie rokov 2013 – 2016 sú rozdelené do nasledovných úrovní:
19. 1 Výchova a vzdelávanie
 vytvárať profesionálny profil školy intenzívnou prezentáciou na verejnosti – plnenie: vi s. 10 – 12
Tab. 23 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti,
 revitalizovať študijné odbory a učebný odbor aktivované na SZŠ v ich výkonovej zložke
pragmatickou argumentáciou vyplývajúcou z potrieb spoločenskej praxe – plnenie: návrh
na rozšírenie kompetencií v študijnom odbore zdravotnícky asistent riešený prostredníctvom
Asociácie SZŠ SR, t. č. nedoriešená legislatíva,
 profesionalizovať riadenie školy manažérskymi prioritami – plnenie: zástupkyňa riaditeľky
ukončila funkčné vzdelávanie Riadenie školy a školského zariadenia,
 využívať informačno-knižničné centrum na rozvíjanie čitateľských gramotnosti žiakov a ich
orientácie v odbornej problematike prípravy na zdravotnícke povolania – plnenie: výpožičné
knižničné služby pre žiakov a zamestnancov školy, katalóg absolventských prác, študovňa,
 venovať pozornosť talentovaným žiakom školy – podporovať ich osobnostný a profesionálny
rozvoj – plnenie: triedny učiteľ, výchovný poradca v spolupráci s externým školským
psychológom) – plnenie: vi s. 10 – 12 Tab. 23 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
 profesionalizovať individuálny prístup k žiakom (osobitne u žiakov so ŠVVP), identifikovať
a diagnostikovať ich problémy, navrhovať konštruktívne riešenia k zmene životnej situácie –
plnenie: učitelia, výchovný poradca v spolupráci s externým školským psychológom.
19. 2 Personálne podmienky
 podporovať osobnostný a profesijný rast pedagogických zamestnancov v zmysle kontinuálneho
vzdelávania – plnenie: vi s. 10 Tab. 22 Prehľad o alšom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov,
 viesť otvorený dialóg na pracovných stretnutiach s cieľom vzájomného profesionálneho
obohacovania sa o skúsenosti, získavané praxou a individuálnym štúdiom – plnenie: pracovné
porady, pedagogické rady, porady vedenia školy, porady vedenia školy s nepedagogickými
zamestnancami školy, komunikácia so žiackou školskou radou, radov rodičov a radou školy,
 vyžadovať od zamestnancov kreatívne pracovať individuálne aj tímovo, niesť zodpovednosť za
svoj pracovný výkon, správanie a následné konanie – plnenie: parciálne úlohy pedagogických
zamestnancov uvedené v pláne školy,
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 profesionalizovať

úroveň komunikácie za podmienok vzájomnej akceptácie, prosociálnosti,
proústretovosti a odbornosti – plnenie: MPC BA – funkčné vzdelávanie Riadenie školy
a školského zariadenia, záverečná práca zameraná na osobnosť učiteľa a jeho komunikačné
schopnosti,

 vytvárať priaznivú sociálnu klímu, tvorivú pracovnú atmosféru a motivačné prostredie pre žiakov



a zamestnancov školy – plnenie: aktivity organizované školou,
viesť interných pedagogických zamestnancov k adekvátnemu hodnoteniu a sebahodnoteniu –
plnenie: hodnotenie pedagogických zamestnancov jún 2015,
priorizovať stabilizáciu externých pedagogických zamestnancov – plnenie: register externých
pedagogických zamestnancov.

19. 3 Materiálne podmienky
 participovať na vypracovávaní plánu aktivít žiakov refundovaných z finančných prostriedkov
občianskeho združenia Vzdelanie a zdravie – plnenie: projektovanie a refundovanie aktivít žiakov
– štatutár o. z. a riaditeľka školy,
 zvýšiť objem finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (prenájom priestorov,
projekty, sponzorské dary, ...) – plnenie: zvýšil sa objem finančných prostriedkov z prenájmov
priestorov,
 modernizovať učebné pomôcky – plnenie: kúpou a darom získané učebné pomôcky: Učebnice:
Finančná gramotnosť pre SŠ (30ks - nákup), Zdravie a klinika chorôb (80 ks - dar), Sanitárstvo (75
ks – dar), Anatómia a fyziológia človeka (160 ks – dar); Iné: videorekordér (2 ks – dar), stolový
počítač (6 ks – dar), čalúnené stoličky (3 ks – dar),
 riešiť materiálno – technické vybavenie školy postupnou revitalizáciou interiéru v závislosti od
výšky disponibilných finančných prostriedkov – plnenie: oprava časti strechy nad jedálňou,
zaslaná požiadavka na BSK na opravu poslednej časti strechy, rekonštrukciu telocvičného traktu
a výmenu okien.

20. SWOT ANALÝZA
Tab. 26 SWOT analýza
Silné stránky
• jediná SZŠ v pôsobnosti BSK pripravujúca žiakov
na výkon zdravotníckych povolaní – ZA, DVS, ZZ,
SAN,
• vysoká kvalifikovanosť interných a externých
pedagogických. zamestnancov,
• stabilizovaný kolektív interných pedagogických
a nepedagogických zamestnancov,
• uplatniteľnosť
a zamestnanosť absolventov
jednotlivých študijných odborov a učebného
odboru na trhu práce,
• profesionálna odbornosť a kreatívna modernizácia
vo vyučovaní cudzích jazykov,
• špecificky zariadený interiér odbornej učebne pre
študijný odbor zdravotnícky záchranár a výučbu
predmetu prvá
pomoc,
odborné
učebne
ošetrovateľstva,
učebňu
pre
pedagogiku
a psychológiu, učebňu anatómie, 3 multimediálne
učebne, prednáškovú miestnosť, fitbalová sála.
• kvalitná
spolupráca
so
zdravotníckymi
zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb na
území mesta Bratislavy s Operačným strediskom
záchrannej zdravotnej služby Trnavská 965/8, BA
a Záchrannou zdravotnou službou Antolská11, BA
- pre realizáciu praktického vyučovania,
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Slabé stránky
finančných prostriedkov na
prevádzkovanie a údržbu budovy školy,
• zastarané PVC podlahy v triedach,
• opotrebované parkety v telocvični,
• havarijný stav okien v troch traktoch budovy
(A1, B2, B3) spojený s únikom tepla,
• zastarané, poruchové sociálne zariadenia
v interiéri školy,
• absencia krúžkov (vzdelávacie poukazy)*,
• nedostatočná mimoškolská činnosť*,
• nedostatočná
komunikácia
rodičov
s učiteľmi,
• stagnácia
interných
pedagogických
zamestnancov v publikačnej oblasti,
• problémová
spolupráca zo strany
stavovských organizácií - Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek.

• nedostatok

• spolupráca

so zahraničím (Rakúsko) pri realizácií
stážových pobytov žiakov vyššieho odborného
štúdia – zahraničné lektorovanie – Mgr. Viera
Gulová,
• aktívna účasť
učiteľov na odborných
konferenciách v SR (Čerevenanského dni, BA),
• aktívna účasť žiakov na odborných konferenciách
v SR (žiaci III. ZA, Banská Bystrica),
• zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru na
športových aktivitách organizovaných BSK (Tab
23, s. 10 - 12),
• nábor žiakov do prvého ročníka študijného odboru
ZA – terénne vstupy do ZŠ na území mesta a mimo
mesta Bratislava,
• zapájanie žiakov a učiteľov do humanitárnych
aktivít (Tab 23, s. 10 - 12),
• realizácia aktivít smerujúcich k podpore a ochrane
zdravia jednotlivca a kolektívov,
• školský časopis Kyslík (prezentácia školy),
• knižnično-informačné centrum.
Príležitosti
• vhodné podmienky pre profesionálne vzdelávanie
žiakov a ich uplatnenie v praxi,
• humanizácia a demokratizácia VVP pri akceptovaní
a dodržiavaní ľudských práv a slobôd,
• kompatibilita pracovných pozícií v rámci štátov
EÚ,
• osobnostný a profesijný rozvoj interných
pedagogických zamestnancov,
• exkurzie/výstavy pre žiakov a učiteľov, smerujúce
k upevňovaniu teoreticko-praktických vedomostí
a zručností v rámci inovácie obsahu vzdelávania
v súlade so ŠVP, pretransformované do ŠkVP.

Riziká
• pokles populácie s negatívnym dopadom na
zníženie počtu žiakov v dennom štúdiu,
• nízky finančný normatív na žiaka vo večernom
štúdiu (40 %),
• pracovný stres pedagogických a nepedag.
zamestnancov školy z nadmernej záťaže,
vyplývajúcej
z celospoločenských zmien
(nadmerné administratívne činnosti, nízke
finančné
prostriedky
na
ohodnotenie
zamestnancov),
• absencia a amortizácia učebníc pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety.

Poznámka:
*Zdôvodnenie: Nadmerná psychická a fyzická záťaž žiakov, prejavujúca sa únavou po realizácii praktického
vyučovania v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Bratislavy (4.
ročník 3-krát do týždňa, 3. ročník 2-krát do týždňa) a po príležitostných brigádnických aktivitách (žiaci zo
sociálne znevýhodnených rodín) ústiaca v absenciu žiakov na krúžkoch a mimoškolskej činnosti.

Návrhy na opatrenia:
 zapájať sa do aktuálnych projektov realizovaných MŠVVaŠ SR a ostatnými organizáciami,
vrátane stavovských,
 vytvárať podmienky pre prezentačnú a publikačnú činnosť učiteľov,
 zviditeľňovať školu realizáciou a účasťou na aktivitách, zameraných na primárnu prevenciu
vzniku civilizačných chorôb a propagáciu zdravého životného štýlu,
 kontaktovať výrobcov a distribútorov zdravotníckych komodít za účelom získavania učebných
pomôcok, formou sponzorských darov,
 rozvíjať aktivity mimoškolskej činnosti,
 uplatňovať alternatívne metódy vo výchovno-vzdelávacom procese podnecujúce žiakov ku
kreatívnemu mysleniu a riešeniu problémov.
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21. UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU, POKRAČOVANIE V ŠTÚDIU
Tab. 27 Preh ad uplatnenia absolventov denného štúdia
Pracovný pomer
VŠ
VOŠ
18
3
9

PKŠ
0

Nezamestnaní
0

22. ALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
Podmienky psycho-hygieny vo výchove a vzdelávaní:
 škola rešpektuje základné požiadavky psycho-hygieny vo výchove a vzdelávaní zakomponované
do rozvrhu hodín teoretických predmetov a praktického vyučovania - vekové osobitosti žiakov,
prestávky, stravovanie, adekvátne prostredie a pracovnú klímu (triedy, odborné učebne,
telocvične, výdajňa stravy, informačno-knižničné centrum a študovňa, hygienické zariadenia,
chodbové priestory),
 orientuje výchovu žiakov k pragmatickému vykonávaniu zdravotníckeho povolania
a k formovaniu medziľudských vzťahov uplatňujúcich princípy proústretovosti, pomoci a podpory
zdravia u zdravých jedincov a jedincov s narušenou homeostázou zdravia a sebaobslužných
činností,
 usmerňuje žiakov v oblasti profesionálnej komunikácie zacielenej na prosociálnosť
a proústretovosť,
 dbá na korektné interpersonálne vzťahy v kolektívoch žiakov, medzi zamestnancami školy a na
pracoviskách praktického vyučovania.

23. VO NOČASOVÉ AKTIVITY
V školskom roku 2014/2015 sa žiaci a učitelia podieľali na vydávaní školského časopisu Kyslík.
Aktívne sa zapájali do humanitných, odborných a spoločenských aktivít, ktoré prezentovali článkami
a fotodokumentáciou v jednotlivých výtlačkoch časopisu.
Na škole pôsobí turistický oddiel Pinguin pre zamestnancov školy (vychádzky do prírody
a poznávanie okolia Bratislavy a Slovenska). Do plánovaných aktivít sa môžu zapájať aj žiaci, ktorí
prejavia záujem o turistiku, šport a formovanie medziľudských vzťahov.

24. SPOLUPRÁCA S RODIČMIĽ POSKYTOVANIE SLUŽIEB ŽIAKOM A RODIČOM
V školskom roku 2014/2015 sa výbor Rady rodičov 4-krát stretol s vedením školy a následne boli
realizované triedne aktívy. Individuálne boli do školy pozývaní rodičia žiakov za účelom riešenia
problémov týkajúcich sa prospechu, správania a prevencie sociálno-patologických javov. Rodičom
žiakov bol umožnený osobný, telefonický a e-mailový kontakt (konzultačné hodiny pedagogických
zamestnancov). Žiaci a rodičia mali možnosť využívať služby výchovného poradcu a externého
psychológa.

25. VZÁJOMNÉ VZ AHY MEDZI ŠKOLOUĽ ŽIAKMIĽ RODIČMI,
ORGANIZÁCIAMI, FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava v školskom roku 2014/2015 úzko
spolupracovala so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami na území mesta Bratislavy, s
Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Trnavská 965/8, BA a Záchrannou zdravotnou
službou Antolská11, BA, v ktorých bolo realizované praktické vyučovanie žiakov jednotlivých
študijných odborov a učebného odboru ako aj odborné exkurzie. Vzťahy na platforme škola –
učitelia – rodičia možno hodnotiť v prevažnej miere pozitívne. Rezervy sa javia v spolupráci
rodičov s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a externým školským psychológom. Školu
dobrovoľne podporujú rodičia žiakov, fyzické a právnické osoby finančnými a sponzorskými darmi
do občianskeho združenia Vzdelanie a zdravie.
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Mgr. Eva Drobná, riaditeľka
PhDr. Gabriela Habdáková PhD., MPH, zástupkyňa riaditeľky

Správa je vypracovaná v zmysle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vyhlášky č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení,
metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006,
koncepcie školy na roky 2013 – 2016,
organizačných pokynov SZŠ na školský rok 2014/2015,
vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých koordinátorov a predmetových komisií,
týždenných plánov školy v školskom roku 2014/2015,
informácií o činnosti Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 20, Bratislava.
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Prerokovan6 v pedagogickej rade dfta26. okt6bra 2015.

Stanovisko rady Skoly

pri Strednej zdravotnickej Skole, Strednianska 20, 850 07 Bratislava odponida
Bratislavskdmu samosprSvnemu kraju ako zriad'ovatel'ovi SZS, Strednianska 20, Bratislava schv6lit
Spr6vu o qfsledkoch a podmienkach qichovno-vzdelSvacej dinnosti za Skolskli rok201412015.
Rada Skoly

Prerokovan6

dia26. okt6bra 2015.

&^1A
Mgr, Beata Hab6nov6

-

predseda RS

Stanovi s ko zriad' ov atelt a

Bratislavskli samospr6vny kraj zriad'ovatel' SZS, Strednianska 20, 850 07 Bratislava schval'uje
Spr6vu o u,isledkoch a podmienkach qfchovno-vzdel|vacej dinnosti za Skolskli rok201412015.

0 B,

12,

2015

V Bratislave

&.!
Ing. Pavol Fre5o
predseda

l8

