


 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022 
 
 

Bod 1) 
a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy:                Stredná odborná škola lesnícka 
Adresa školy:               Akademická 16,  969 01  Banská Štiavnica 
Telefónne číslo školy:  045/6911131-2 
Faxové číslo školy:      045/6920850 
web:                             www.soslbs.sk 
mailová adresa:           soslbs1@gmail.com 
Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie: 

• Ing. Miroslav Ďurovič        - štatutárny zástupca (riaditeľ) 

• Ing. Monika Malatincová   - zástupca riaditeľa školy pre pedagogickú  činnosť    

• p. Ľudmila Prefektušová    - vedúca technicko-ekonomických činností  

• Ing. Vladimír Gálik             - vedúci školských lesov 

• Ing. Roman Lauko             - vedúci výchovy 

• p. Soňa Búziková              - vedúca školskej jedálne    
Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole lesníckej 
Zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy: 

• Mgr. Mária Smutná – predseda Rady školy 

• Ing. Veronika Dudíková 
Zástupca ostatných zamestnancov školy: 

• Patrik Prefektuš 
Zástupcovia  rodičov: 

• Mgr. Rudolf Gablík   

• Radoslav Vrba  

• Roman Rendek 
Zástupca žiakov školy: 

• Milina Berenčiová – do 27.4.2022 

• Kristína Garajová – od 27.4.2022 
Delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa : 

• Mgr. Marianna Kemková 

• Ing. Štefan Vozár  

• Mgr. Mikuláš Pál 

• MUDr. Ladislav Kukolík 
b) Údaje o zriaďovateľovi školy 
Názov zriaďovateľa:      Banskobystrický samosprávny kraj 
Adresa zriaďovateľa:     Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Telefónne číslo:             048 / 432 51 11 

web:                               www.bbsk.sk 

mailová adresa:             podatelna@bbsk.sk 
 
c, Informácia o činnosti Rady školy  

 
Rada školy 
Počet zasadnutí: 4 (1 prezenčné stretnutie, 3 kvôli pandemickej situácii  formou per rollam) 
Dátumy zasadnutí :  
14. 10. 2021 
Prijaté uznesenie- Rada školy pri SOŠL v Banskej Štiavnici schválila Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 
2020/2021 s počtom hlasov 11. 
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14. 2. 2022 
Prijaté uznesenie- Rada školy pri SOŠL v Banskej Štiavnici schválila kritériá prijímania pre 
uchádzačov o štúdium na SOŠL Banská Štiavnica v školskom roku 2022/2023 a v školskom 
roku 2023/2024 s počtom hlasov 11 
27. 4. 2022 
Prijaté uznesenie - Členovia RŠ schválili, aby Radu školy  pri SOŠL v Banskej Štiavnici pri 
výkone dohľadu pri voľbách do Školského parlamentu  SOŠL zastupovala Ing. Dudíková 
a Mgr. Smutná s počtom hlasov 9 (2 členovia sa hlasovania nezúčastnili) 
30. 6. 2022   
Uznesenie : RŠ pri SOŠL v Banskej Štiavnici prerokovala Školský  vzdelávací  program 
SOŠL v B. Štiavnici na šk. rok. 2022/23 
Počet prítomných 8 členov, 3 ospravedlnení 
 
d) Údaje o počte žiakov školy  

1.A  25 žiakov 
1.B  23 žiakov 
Spolu prváci: 48 žiakov 
2.A  22 žiakov 
2.B  22 žiakov 
Spolu druháci: 47 žiakov 
3.A  28 žiakov 
3.B  26 žiakov 
Spolu tretiaci: 54 žiakov 
4.A  21 žiakov 
4.B  23 žiakov 
Spolu štvrtáci: 44 žiakov 
Spolu za celú školu: 193 žiakov 
 
e) Údaje o počte zamestnancov školy  
    Stredná odborná škola lesnícka má nasledovný počet zamestnancov: 
Škola                                     38 zamestnancov z toho 21 pedagógov 
Školské lesy                          14 zamestnancov 
Školský internát                     20 zamestnancov z toho 10 pedagógov  
Školská jedáleň                     13 zamestnancov                                                            
Spolu má škola 85  zamestnancov z toho 31 pedagógov 
 
f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu PZ 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.  
Mgr. Vladimír Bačík ukončil 1.6.2022 - Rozširujúci modul DPŠ v kategórii vychovávateľ 
 
g)  Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
V školskom roku 2021/2022 sme sa zúčastnili, resp. sami sme organizovali viacero akcií 
zameraných nielen na prezentáciu školy, ale aj na rozšírenie vedomostí a zručností našich 
žiakov. Išlo o nasledovné aktivity :        

• Európsky deň jazykov  

• Deň W. Shakespeara 

• Cesty za poznaním minulosti – výtvarná súťaž 

• Župná kalokagatia  

• Súťaž podpor svoj odbor  

• Ekoolympiáda – Planet lover  

• 37. ročník Lovov s orlami 



 

 

• APOL 2021 – Odborná konferencia o aktuálnych problémoch v ochrane lesa  

• Odborná prednáška – O pralesoch a ľuďoch pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 

• Odborná exkurzia žiakov vo firme EQUUS – zameranej na výrobu lesnej techniky 

• Odborná exkurzia žiakov vo firme Flexim – zameranej na výrobu harvestorov 
a forwarderov 

• Odborná exkurzia žiakov na LS Malužiná – predmetom exkurzie bolo spracovanie 
kalamity pomocou lanoviek 

• Pešo do skanzenu, pešo po  Štiavnici – podujatie Európskej komisie zameranej na 
budovanie zelenšej Európy 

• Finančná gramotnosť – OVB  

• Vítanie vtáčích poslov jari – Arborétum Borová Hora 

• Lesnícky deň Bratislava 

• Lesnícky deň – Botanická záhrada 

• Margarétka a lesníci – aktivity lesnej pedagogiky a sokoliarov pre zdravotne 
postihnuté deti 

• Deň detí – Mestské lesy Nová Baňa 

• Poľovníci a polícia deťom  

• Detské dni sv. Huberta  

• Čo šepká les 

• Monitoring a krúžkovanie vtáctva obývajúceho Kiarovský močiar – výskum vtáctva 
a mokradí v spolupráci s CHKO Štiavnické vrchy 

• Vedecká konferencia – Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 

• Deň stromu – Vydrova dolina, Čierny Balog 

• Celoštátna výstava Poľovníctvo a príroda – Agrokomplex 2022 

• Poľovnícky krúžok – Prednáška o vábení zveri 

• Projekt Zdravo a bezpečne –  žiaci na školskom internáte sa zapojili do projektu, ktorý 
okrem odborných prednášok zameraných na zdravý životný štýl, si žiaci zmerali sily 
aj vo vedomostných aktivitách a tiež zábavno- pohybových aktivitách. Žiaci z nášho 
školského internátu sa umiestnili na 4. mieste. 

• PURE NATURE DAY – čistíme Slovensko 

• Stavanie mája  
 
h) Informácie o projektoch  
 
Názov projektu: Internet pre učiteľov  
Realizácia od: marec 2006 do neurčita 
Počet zapojených učiteľov: 9, žiakov: 0  
Miesto realizácie: Banská Štiavnica 
Projekt zatiaľ úspešný. 
Prínos pre školu: učitelia SOŠL majú lacnejší prístup na internet. 
Názov projektu: Erasmus+ -  Lesy pre budúci život 
Trvanie projektu: 18 mesiacov 
Realizácia od: 1.9.2021 - 28.2.2023 
Počet zapojených  žiakov: 11 
Miesto realizácie: Česká republika – 3 žiaci – 22.05.2022 – 2.06.2022 
                             Nemecko – 8 žiakov – 20.03.2022 – 31.03.2022 
Projekt úspešný 
Prínos pre školu: rozvoj jazykových a odborných zručností 
 
Názov projektu: EÚ Erasmus+- Dolnosaské lesnícke vzdelávacie stredisko 
Prípravné stretnutie partnerov s cieľom budúcej spolupráce  
Realizácia projektu: 15.8.2022 – 19.8.2022 
Miesto realizácie: SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
Počet zapojených učiteľov: 2  



 

 

Prínos pre školu: nadviazanie nových projektových partnerov v rámci výmenných pobytov 
učiteľov a žiakov školy.  
 
Názov projektu: Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k 
excelentnosti na rok 2021 
Miesto realizácie: SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
Počet zapojených učiteľov: 1 
Prínos pre školu: modernizácia dendrometrických učebných pomôcok a zvýšenie efektívnosti 
vzdelávania odborných predmetov s využitím najmodernejších prístrojov na meranie 
a spracovávanie získaných údajov  
 
Názov projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II – 
„Výskum, vývoj a vzdělávaní“ 
Miesto realizácie: SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
Počet zapojených učiteľov: 3 
Popis projektu: Škola umožnila 5 dňovú stáž učiteľom zo Střední průmyslové školy 
v Šumperku v rámci zahraničnej mobility. V rámci mobility absolvovali náčuvy na hodinách 
cudzích jazykov a matematiky a fyziky, aby porovnali spôsob vzdelávania na Slovensku 
a v Čechách, okrem toho za zaujímali aj o najčastejšie problémy vyskytujúce sa v škole a na 
školskom internáte.  
 
i) Informácie o výsledkoch  inšpekčnej činnosti  
 
V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná Štátna školská inšpekcia 
 
j) Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 
Pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu má škola k dispozícii : 

• Klasické učebne (9) 

• Odborné učebne (2) 

• Učebne informatiky v budove školy (2) – 28 PC s internetovým pripojením 

• Učebne informatiky v budove ŠI SOŠL (2) – 24 PC s internetovým pripojením 

• Jazykové učebne (2) 

• Telocvične (2) 

• Multifunkčné ihrisko pri ŠI SOŠL 

• Športové ihrisko (asfaltové) pri ŠI SOŠL 

• Posilňovňa v ŠI SOŠL 

• Základné informačné stredisko (odborné a všeobecné informácie, knižnica, tlač 
učebných textov) 

• Botanická záhrada  (horná) – slúži na vzdelávanie žiakov a verejnosti 

• Školská záhrada (dolná) - slúži na praktickú prípravu žiakov, pestovanie lesných 
drevín, okrasných drevín a krov a ovocia 

• Školské lesy  Kysihýbeľ (1221 ha lesa, 2624 ha poľovného revíru) 

• Školský internát, ktorý zabezpečuje výchovu mimo vyučovania, so školskou  jedálňou 
a ubytovaním (250 lôžok) 

• Sokoliarsky areál – chov, výcvik a rehabilitácia dravcov 

• Kynologický areál – chov a výcvik poľovne upotrebiteľných psov 

• Kolárov dom – 4 učebne pre praktické cvičenia z odborných predmetov 
 
Okrem uvedených priestorov škola disponuje množstvom moderných učebných pomôcok 
a zariadení, ktoré slúžia na odbornú prípravu žiakov. 

 
 



 

 

k) Informácie o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 
v ktorých má škola nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy  
 
 Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

• Odborné vzdelávanie – veľmi dobré materiálne aj priestorové vybavenie (vlastné 
školské lesy a iné vzdelávacie zariadenia, vrátane demonštračných objektov,  
najmodernejšie učebné pomôcky pre vyučovanie odborných predmetov), kvalifikovaní 
odborní učitelia 

• Dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami (SLsK, SPK), budúcimi 
zamestnávateľmi (štátne lesy, neštátne lesnícke organizácie) , či inými profesijnými  
a vzdelávacími inštitúciami (Národné lesnícke centrum, Technická univerzita Zvolen 
Slovenský klub sokoliarov, Slovenský klub loveckej lukostreľby a pod.)   

• Boli realizované prednášky z odbornej problematiky a aktuálnych legislatívnych 

zmenách pre učiteľov odborných predmetov v rámci spolupráce so Slovenskou 

lesníckou komorou 

• Všeobecné vzdelávanie – kvalifikovaní personál, dobré materiálno technické 
a priestorové vybavenie 

• Záujmová činnosť – široká ponuka voľnočasových aktivít odborného, športového 
i kultúrneho zamerania, vysoký záujem žiakov 

• Prezentácia školy na verejnosti – dobre pripravené tímy žiakov a učiteľov (počet 
organizovaných prezentačných podujatí doma i v zahraničí bol limitovaný pandémiou)  

• Lesná pedagogika – práca s mladou generáciou (žiaci základných škôl, materské 
školy) – kvalitne pripravené tímy učiteľov a žiakov 

• Príprava žiakov pre alternatívne povolania (popri lesníctve, ochrane prírody 
a životného prostredia sa môžu uplatniť ako profesionálni poľovníci, sokoliari a pod.) 

• Veľmi dobrá vybavenosť školy dopravnými prostriedkami, slúžiacimi pre dopravu 
žiakov na vykonávanie praktickej prípravy v Školských lesoch Kysihýbeľ, prípadne v 
iných prevádzkových zariadeniach  

• V predchádzajúcom roku sa nám podarilo sprevádzkovať vlastnú autoškolu, kde žiaci 

v rámci povinnej prípravy získavajú vodičské oprávnenie skupiny B a T. Do budúcna 

sa pripravuje aj možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny A, prípadne iných 

skupín na dobrovoľnej báze. Okrem zodpovedného zástupcu autoškoly sme vyškolili 

aj vlastného zamestnanca z radov pedagogických zamestnancov na pozíciu 

inštruktora autoškoly. S ostatnými inštruktormi máme uzavretú spoluprácu podľa 

potreby na čiastočný úväzok v rámci živnosti.  

• Bola vyhotovená projektová dokumentácia na : 

- výstavbu work outového ihriska v priestoroch bývalého tenisového kurtu 

- rekonštrukciu šiestich garáží pre vozidlá autoškoly 

- work outové ihrisko pri školskom internáte 

- vyhotovenie PD  na rekonštrukciu vykurovacieho systému v škole 

- vyhotovenie PD  na rekonštrukciu vykurovacieho systému v školskom internáte 

• Zadané boli podklady na vypracovanie projektu komplexnej rekonštrukcie Školského 

internátu SOŠL, vrátane riešenia energetickej úspory tohto zriadenia.  

• Škole sa podarilo v uplynulom školskom roku zrealizovať viacero investičných akcií:  

- boli započaté práce na rekonštrukcii šiestich garáží pre vozidlá autoškoly 

- aj v tomto roku sa úspešne pokračovalo v arboristických prácach pri ošetrovaní 

Hornej botanickej záhrady, podľa vypracovaného projektu z predchádzajúceho 

roka 

- výmena kotla na pevné palivo - byt školníka  

- elektrická rúra (ŠJ)  

• Doplnili sme zbierku živočíchov o významné druhy, z ktorých viaceré doposiaľ neboli 

v arzenáli školy ako učebné pomôcky (preparáty medveďa hnedého, jeleňa lesného, 



 

 

srnca, diviaka, muflóna, daniela škvrnitého, bobra európskeho, jazveca lesného, 

jastraba krahulca a mnohé ďalšie). 

 
Oblasti v ktorých škola má nedostatky, rezervy, možnosti zlepšovania : 

• Schátraný exteriér budovy školského internátu  

• Opotrebovaná dopravná sieť v Školských lesoch Kysihýbeľ 

• Nevyhovujúci stav chodníkov v Chránenej botanickej záhrade 

• Nevyužitý priestor bývalého tenisového kurtu 

• Viacerí učitelia odborných predmetov nemajú dostatok praxe v lesníckej prevádzke 

• Nevyhovujúci stav organizačnej formy hospodárenia – súčasná forma rozpočtovej 
organizácie neumožňuje kumulovať finančné prostriedky a prenášať ich do 
nasledujúcich rokov. Vzhľadom na to, že škola má finančné príjmy z vlastných 
hospodárskych aktivít, bola by pre ňu vhodnejšia príspevková forma hospodárenia, 
ktorá umožňuje kumuláciu finančných prostriedkov a podľa potreby ich prenos do 
nasledujúcich rokov 

V dohľadnej dobe bude potrebné : 

• vykonať rekonštrukciu školského internátu, vrátane zateplenia obvodového plášťa, 
rekonštrukcie balkónov, výmeny okien a dverí, údržby strešnej krytiny, riešiť 
alternatívny zdroj vykurovania a energetickú úsporu  

• rozšíriť ponuku pre športové aktivity študentov i zamestnancov vybudovaním work 
outových ihrísk v priestoroch bývalého tenisového kurtu (pri škole) a v priestoroch 
školského internátu (Zelená oáza) 

• vypracovať projektovú štúdiu pre Botanickú záhradu (hornú aj dolnú) 

• riešiť údržbu najviac poškodených úsekov lesných ciest v ŠL Kysihýbeľ 

• riešiť zmenu hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu 

• získať kapitálové prostriedky na zakúpenie pracovnej techniky pre ŠL Kysihýbeľ 
(bager, štiepkovač) 

• prehodnotiť možnosti rozšírenia odbornej prípravy v rámci Centra odborného 
vzdelávania  

• aktualizovať existujúce a vybudovať ďalšie demonštračné objekty pre odbornú 
prípravu žiakov v Školských lesoch Kysihýbeľ 

• zvážiť možnosť vybudovania vlastných priestorov pre tzv. „Lesnú pedagogiku“ 

• využiť projektové zdroje na zlepšenie využívania rybníkov v areáli Školských lesov 
Kysihýbeľ  

• hľadať možnosti ďalšieho zvyšovania vlastných príjmov Školských lesov Kysihýbeľ, 
resp. príjmov z podnikateľskej činnosti (aukčný predaj dreva a pod.)   

• naďalej dopĺňať a modernizovať technické vybavenie školy a učebné pomôcky 

• priebežne zabezpečovať vzdelávanie pracovníkov, aktualizovať a zvyšovať úroveň 
ich kvalifikácie 

• priebežne sa zaoberať zlepšovaním motivácie zamestnancov i žiakov k dosahovaniu 
čo najlepších výsledkov  

 

Bod 2) nevzťahuje sa na stredné školy 
Bod 3) nevzťahuje sa na stredné školy  
 
 
Bod 4) 
 
a) škola má 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
b) v študijnom odbore 4219 M lesníctvo, bolo do prvého ročníka prijatých 50 uchádzačov. 
V zameraní 4219 M 01 lesnícka prevádzka bolo prijatých 50 uchádzačov (plán výkonov 50).  
c) do prijímacieho konania bolo prihlásených 87 uchádzačov 
d) prijímaciu skúšku úspešne vykonalo 67 uchádzačov  
e) študijný odbor lesníctvo 4219 M 



 

 

    študijné zameranie 4219 M 01 lesnícka prevádzka 
    študijné zameranie 4219 M 02 krajinná ekológia  
f) výsledky hodnotenia žiakov  



 

 

Prospech podľa predmetov a tried 

  I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B Spolu 

slovenský jazyk a literatúra 2,36 2,77 3,04 2,82 2,75 2,46 2,95 3,17 2,79 

anglický jazyk 2,44 2,22 2,76 3,47 2,57 2,31 3,05 2,43 2,66 

ruský jazyk    2,14    3,33 2,74 

matematika 1,44 1,55 1,84 2,32 1,57 1,46 1,29 2,04 1,69 

informatika 1,52 1,61 1,32 1,41     1,47 

ekológia 1,60 1,36       1,48 

fyzika 1,56 1,36       1,46 

chémia 1,72 1,86       1,79 

náuka o lesnom prostredí 2,56 1,95 2,48 2,41     2,35 

dejepis 2,08 2,14 2,16 2,55     2,23 

stroje a zariadenia 1,88 1,65       1,77 

biológia 1,72 1,73       1,73 

lesnícka botanika 1,96 2,43 2,40 2,32     2,28 

občianska náuka 1,60 1,73 1,84 1,95 1,79 1,54   1,74 

telesná a športová výchova 1,30 1,14 1,29 1,45 1,04 1,08 1,38 1,27 1,24 

lesnícka zoológia 1,84 1,78 2,44 2,23     2,07 

prevádzková individuálna prax 1,40 1,14 1,56 1,09 1,57 1,46 1,52 1,82 1,45 

učebná prax 1,32 1,00 1,2 1,55 1,89 1,35   1,39 

odborná prevádzková prax   1,0 1,09 1,04 1,04   1,04 

motorové vozidlá   1,32 1,18     1,25 

právna náuka   1,16 1,09     1,13 

poľovníctvo   1,72 1,64     1,68 

hospodárska úprava lesov     2,36 1,92 2,81 3,09 2,55 

ekonomika a riadenie LH     2,68 2,27 2,29 2,74 2,49 

pestovanie lesov     3,11 1,73 2,76 2,43 2,50 

lesná ťažba     1,93 1,85 2,57 2,43 2,19 

ochrana lesov a prírody     2,86 2,27 2,76 3,31 2,80 

seminár z odborných predmetov        1,29 1,35 1,32 

aplikovaná krajinná ekológia      1,09  1,50 1,29 

právne normy v LH     2,68 1,53   2,10 

informačné systémy v lesníctve       1,67 1,96 1,81 

ochrana prírody        1,50 1,50 

právne normy v životnom prostredí        1,40 1,40 

konverzácie v cudzom jazyku     2,37 2,38 2,95 2,39 2,52 

lesnícka geodézia     1,56 1,20   1,38 

seminár zo slovenského jazyka        2,48 2,61 2,54 

Priemer 1,78 1,81 1,85 1,88 2,13 1,73 2,27 2,32 1,97 

          
Základné číselné údaje o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2020/2021  
Prospech 
 

Šk. rok Priemerný 
prospech 

Klas. 
žiaci 

PSV PVD P N Neklasif. Opr.skúšky 
Spolu/N 

2021/22 1,97 193 39 49 102 2 1 2/1 



 

 

Výsledky maturitných skúšok 

Šk. rok SJL ANJ RUJ TČOP  PČOP Celkom 
2021/2022 2,47 1,51 2,75 2,16 1,98 2,17 
 
Výchovné opatrenia - škola 

Šk. rok Pochvala 
RŠ 

Pokarhanie 
RŠ 

Podmien. 
vylúčenie 

Vylúčenie 
Znížené známky zo správania 

2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 
2021/22 27 13 0 1 0 1 1 
 
Výchovné opatrenia – školský internát  

Šk. rok Pochvala 
RŠ 

Pokarhanie 
RŠ 

Podmienečné 
vylúčenie 

Vylúčenie 

2021/2022 0 12 13 0 
 
g) výsledky úspešnosti školy  
 
V rámci pravidelného prehodnocovania je naša škola dlhodobo hodnotená medzinárodným 
auditom kvalifikovanej vzdelanostnej inštitúcie IES so sídlom v Londýne ratingom „A“ - 
špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou, čo je najvyššie hodnotenie, aké je 
možné udeliť strednej škole. 
Súťaže a olympiády v ktorých naša škola dosiahla úspechy:  
         
- Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku – kategória 2D                        1.miesto 
- Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku – kategória 2C2     2. miesto  
- Krajské kolo olympiády v Anglickom jazyku – kategória 2D                         5. miesto 
- Krajské kolo SOČ                                                                                              1.miesto  
- Cezpoľný beh žiakov – okresné kolo                                                                1. miesto  
- Študentský viacboj piatich T (tréning, talent, trpezlivosť, tolerancia, túžba)    3. miesto  
- Súťaž o putovný pohár Radoslava Dobroviča – pretláčanie rukou  

a tlak v ľahu na lavičke :  
V pretláčaní rukou dievčat sme získali                                                                1. miesto 
V pretláčaní rukou chlapcov sme získali                              dve 1. miesta, dve 3. miesta  
Tlak v ľahu na lavičke                                                                                          1. miesto 

- Olympijská sila – súťaž v pretláčaní rukou                                             1,2, aj 3. miesto 
- 1. ročník turnaja stredných škôl v malom futbale, ktorý organizovala naša škola na 

multifunkčnom ihrisku pri školskom internáte. Turnaja sa zúčastnili 4 školy a naša škola 
získala                                                                                                                   2. miesto  

 
h) výsledky  uplatniteľnosti žiakov na trhu práce, úspešnosť prijímania absolventov na 
ďalšie štúdium 
 
Evidencia nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl podľa študijných odborov 
v poradí škôl a evidencie absolventov školy na úradoch práce je optimistická i s ohľadom na 
predbežný záujem lesníckej prevádzky o absolventov školy. Väčšina našich absolventov 
pokračuje ďalej v štúdiu na vysokých školách. 
Vzdelávanie na SOŠL je flexibilné a umožňuje žiakom uplatnenie v nasledovných oblastiach  
- lesné hospodárstvo  
- poľovníctvo 
- podnikanie v lesníckych činnostiach 
- príbuzné odbory (poľnohospodárstvo, drevárstvo, obchod s drevom a pod.) 
- sokoliarstvo (biologická ochrana letísk a poľnohospodárskych plodín, chovateľské   
  a rehabilitačné stanice dravcov, vystúpenia na hradoch a zámkoch a pod.) 
- ochrana prírody, životné prostredie (úrady ŽP, ŠOP) 
- pokračovanie v štúdiu na VŠ  



 

 

- iné (geodetické a geologické firmy, bezpečnostné zložky a pod.)  
Bod 5) 
 
a)  Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 

• Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 
Škola :           724 869,49 €          
prenesené do r. 2022     23 130,91 €                     
                                              

• Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov                  

Školský internát:    ubytovanie  26 450,24 € 
                              strava           24 985,50 € 
 

• Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení  podľa financovaných aktivít 

Prijaté    :     5882 € 
Použité  :     5882 € 
 

• Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít  

Zostatok z roku 2020 :                                                          5 110 € 
Príjmy do Rodičovského združenia za rok 2021 :                 5 877 € 
Ostatné príjmy:          547 € 
Spolu :                                                                                         11 534€ 
Použitie : -    financovanie záujmovej činnosti :                                    35 €     

- príspevok na tablo pre 4. ročníky :                          800 €         
- odmeny a ocenenia žiakov 1- 3. ročníkov :                   492 € 
- ostatné výdavky (reprezentácia školy žiakmi) :             568 € 

Spolu :                                                                                               1 895 € 
Zostatok r. 2021 :                                                                            9 639  €  
 

• Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
 

 Daňové príjmy (VUC) Kapitálové výdavky 

Škola 
Školský internát 
Školská jedáleň 

363 721 € 
390 897 € 
190 687 € 

73 588 € 
22 902 € 
 

 Nedaňové príjmy Kapitálové výdavky 

Škola 
Školský internát 
Školská jedáleň 

250 014,72 € 
46 959,71 € 
22 177,50 € 

4 000 € 
 
2 808 € 

 Podnikateľská činnosť  

Zisk 13 966,54 €  

Príjmy zo zisku PČ  21 240 € 

 Mimorozpočtové zdroje  

Úrad práce  12 333,11 €  

 
  
b) voľnočasové aktivity školy  
 



 

 

V školskom roku 2021/2022 počas pandemických opatrení súvisiacich s ochorením Covid 19 
bola záujmová činnosť žiakov obmedzená. Po uvoľnení opatrení aktívne fungovali na škole 
a školskom internáte nasledovné krúžky: 

- Enviro krúžok 
- Poľovnícky krúžok 
- Jazdecký krúžok 
- Sokoliarsky krúžok 
- Trubačský krúžok 
- Basketbalový,  
- Futbalový,  
- Hokejbalový a Florbalový,  
- Hudobný,  
- Kulturistický,  
- Stolnotenisový,  
- Volejbalový,  
- Šachový 
- Krúžok loveckej lukostreľby 

  

c) spolupráca školy s rodičmi  

Vedenie školy, ako aj učitelia komunikovali s rodičmi nielen prostredníctvom edupage, ale aj 
osobnými stretnutiami a na zasadnutiach plenárneho rodičovského združenia, ktoré sa 
v školskom roku 2021/2022 uskutočnilo prezenčne v druhom polroku po uvoľnení opatrení 
súvisiacich s ochorením Covid 19. 

 

                                                                             

 

 

 

         Ing. Miroslav Ďurovič                                                            

                                                                                            riaditeľ školy      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

za školský rok 2021 / 2022 v Pedagogickej rade  SOŠL Banská Štiavnica 
 
 
 
 
 
 
       Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2021 /2022, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej 
Štiavnica  bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................. 
                                                                                       Ing. Miroslav Ďurovič 
                                                                                                riaditeľ SOŠL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici 
 
 
 
 
 
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2021 /2022, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej 
Štiavnica bola predložená na rokovanie Rady  školy dňa: 13.10.2022  
Rada školy schválila Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti dňa: 18.10.2022 
 
 
 
 

Uznesenie Rady školy pri SOŠL v Banskej Štiavnici, 
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení  
 
 
  

         
      Rada školy berie na vedomie Správu  o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................. 
                                                                                       Mgr. Smutná Mária 
                                                                                        predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


