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a. Identifikačné údaje o škole 

1.  Názov školy : Stredná odborná škola záhradnícka  Piešťany 

2.  Adresa školy: Brezová 2, Piešťany 921 77 

3.  Telefón: 033/76 256 95 

4.  webová stránka: www.szasp.sk 

5.  e-mail:         szaspn@svspn.sk   

 

b. Údaje o zriaďovateľovi školy      

1. Trnavský samosprávny kraj 

2. P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01Trnava 

3. +421 33 555 9111 

4.  info@trnava-vuc.sk 

 

c.    Informácie o činnosti Rady školy 

  Rada školy pracovala počas školského roka 2020/2021 dištančne 2 zasadnutia, 1 

      zasadnutie sa konalo prezenčne. Na zasadnutiach sa prerokovali  predložené  

     dokumenty.  

Poradné orgány riaditeľa školy 

Škola i ŠI majú vlastné pedagogické rady, na úseku školy pracujú  2 predmetové 

komisie (PK všeobecne vzdelávacích predmetov, PK odborných predmetov), 

koordináciu a spoluprácu medzi žiakmi školou, ŠI a rodičmi zabezpečuje metodické 

združenie triednych učiteľov a Rada rodičovského združenia. 

V škole pracuje výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátor protidrogovej 

prevencie a koordinátor environmentálnej výchovy. 

Kompletnú činnosť školy zabezpečuje riaditeľ školy prostredníctvom gremiálnej rady. 

Na škole je činná odborová organizácia – ZO nepedagogických pracovníkov. 

  

d.    Počet žiakov 

             odbor 4228 M záhradnícka výroba  a služby  37 žiakov                         

             odbor 4240 M záhradný dizajn 30 žiakov 

 

e.   Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

http://www.szasp.sk/
mailto:szaspn@svspn.sk
mailto:info@trnava-vuc.sk
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škola: 9 učiteľov na plný úväzok, 4 učitelia na dohodu – krátky zväzok, 5 

nepedagogických zamestnancov 

školský internát: 4 vychovávatelia, 5 nepedagogických zamestnancov 

školská jedáleň: 7 nepedagogických zamestnancov 

 

f. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov. 

 

g. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

ODBORNÉ AKTIVITY 

 

Propagácia školy v médiách 

Médium/ organizácia  Aktivita a jej charakteristika zodpovedný 

Slovenský rozhlas 

„Regina“ 

Viktoria Regia – pozvánka  

Verejný včelársky náučný chodník – 

propagácia včelárstva - reportáž 

Dobrá rada - Liečivé rastliny a ich využitie - 

reportáž 

Ing. Rybová Marta 

Ing. Stručková Eva 

Pavol Ištván 

Piešťanský týždeň 
Informácie o Kvetinovom korze a súťaži 

Victoria Regia 
Redakcia 

Príloha Pravda Odborné články v novinách 

Ing. Rybová,  

Ing. Stručková,  

Ing. et Ing. Vaštík 

Piešťanský týždeň Victoria Regia Redakcia 

Slovenská televízia  

Kvetinové korzo 

Relácia - Postav dom, zasaď strom, Malá 

škola aranžovania 

Klub 3 TV – august 2020 

Február 2021 

Ing. Marta Rybová 

MSc. Miroslava 

Jurčišinová 

Ing. Eva Stručková 

Televízia Karpaty Regionálne vysielanie – Viktoria regia  

Ing. Eva Stručková a ost. 

odborní učitelia 

 

 
Propagácia školy v médiách - ostatné 

 

Médium/ 

organizácia  
Aktivita a jej charakteristika Zodpovedná 
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Web 
Aktualizácia učiteľskej webovej stránky  - Slovina s úsmevom  

http://slovinasusmevom.blogspot.sk/  

Mgr. Kašová 

 

Web 
Vytvorenie stránky na  prírodovedné predmety 

http://berberis3.webnode.sk/ 

Ing. 

Jakubcová 

Web 
Aktualizácia webovej stránky na propagáciu enviro aktivít školy 

www.enviro3.webnode.sk 

Ing. 

Jakubcová 

 

 

 
ODBORNÉ AKTIVITY 

spolupráca školy so spoločenskými a záujmovými organizáciami,  občianskymi  

združeniami v obci a regióne 

 

organizácia Forma spolupráce zodpovedný 

SAKF Floristický seminár, august 2020 Ing. Eva Stručková 

Celoslovenský zväz 

záhradkárov   

 august  2020 - ukážky letných rezov 

v pomologickom sade 

Ing. Eva Stručková  

 

TTSK  

Mesto Piešťany  

SKL, a.s.  Piešťany 

Odborné profesné 

organizácie 

 

VICTORIA REGIA 2020  

24. 9 – 27. 9. 2020 

TÉMA :  Rozkvitnutá záhrada 

 

SOŠ Zá ako organizátor súťaže spolupracuje 

s mestom Piešťany, s profesnými organizáciami  

a SLK, a.s  pri organizovaní Ukončenia letnej 

kúpeľnej sezóny a organizačnom zabezpečení 

Majstrovstvá Slovenska vo floristike a Skills 

Slovakia  

 

Žiaci SOŠ záhradníckej Piešťany pripravili 

floristické objekty v areáli školy.  

 

Žiaci sú aktívnymi  účastníkmi súťaží  

1.téma: Sólo pre záhradu 

2. téma: Nebojte sa zmeny 

3. téma: Klasika v novom šate 

súťažiaci 

Blanka Drinková III.Ad 

Nikola Durcová III.Az 

Andrej Špigura III.Az 

 

1.miesto v celkovom poradí súťažiacich Nikola 

Durcová III.Az 

3.miesto v celkovom poradí súťažiacich 

Andrej Špigura III.Az 

Vyučujúci a žiaci SOŠ 

Zá PN 

 

Príprava súťažiacich 

MSc. Miroslava 

Jurčišinová, 

Ing. Marta Rybová 

 

SOŠ Zá PN 

http://slovinasusmevom.blogspot.sk/
http://berberis3.webnode.sk/
http://www.enviro3.webnode.sk/
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4. Miesto v celkovom poradí súťažiacich 

Blanka Drinková III.Ad 

 

v celkovom hodnotení záhradníckych škôl  

Skills Slovakia –  

1. miesto  Nikola Durcová 

 

Učitelia a žiaci pripravujú  výstavu súťažných 

prác Victorie Regie v priestoroch SOŠ zá Pn 

Čaro Vianoc 2020, 

SOŠ Želovce 

Online súťaž v aranžovaní vianočného svietnika, 

súťaže sa zúčastnili  4 žiaci 

Cena za výnimočnú kreativitu – Pavol Klinčuch 

1.Ad 

 

MSc. Miroslava 

Jurčišinová 

 

Floristická online 

súťaž SOŠ 

Malinovo 

Téma: Malinovský VALENTÍN  

14. 2. 2021 

 Blanka Drinková,  III.Ad – 1. miesto Valentínke 

srdce na zavesenie 

Tatiana Trakálová, II.Ad – 5.miesto Valentínke 

srdce na zavesenie 

Nikola Durcová, III.Az  

MSc. Miroslava 

Jurčišinová 

 

Floristická online 

súťaž SOŠ pruské – 

Veľká noc 

v Pruskom 2021 

Téma: Veľkonočný aranžmán na stôl 

Blanka Drinková III.Ad – 2. Miesto 

Tatiana Trakalová II.Ad – 3. Miesto 

Aneta Palšovičová, Ivana Abelová I.Ad 

MSc. Miroslava 

Jurčišinová 

 

Krajské kolo SOČ 

1. miesto  Ester Leždíková III.Ad 

Vegetatívne rozmnožovanie ruží 
Vedúci práce_ Ing. 

et.Ing. Vaštík 

Celoslovenské kolo 

SOČ  

 

2. miesto Ester Leždíková III.Ad 

Vegetatívne rozmnožovanie ruží 
Vedúci práce_ Ing. et. 

Ing. Vaštík 

Semmerlock  Garden Semmerlock – sadovnícke návrhy  
Ing. et. Ing. Vaštík, 

žiaci 

Dolná Krupá 

Marec 2021  

Rez a ošetrovanie ruží  v rozáriu kaštieľa Dolná 

Krupá 

Ing.et. Ing. Lukáš 

Vaštík 

Slovenské národné 

múzeum, Hudobné 

múzeum 

Slávnosť ruží – Dolná Krupá v dňoch     5. - 6. 

jún 2021 

Výzdoba podujatia 

Ing. Rybová M.  

Ing. Stručková E.  

žiaci I.Ad 

 

Dom umenia 

Piešťany 

Príležitostné zhotovovanie kvetinových dekorácií 

na otvorenie hudobného festivalu  

Ing. Marta Rybová 

Žiaci I.Ad 

AWE ateliér 

 

Workshop 22.júna 2021 

Vodozádržné opatrenia 
Ing. Stručková 

Spolupráca so spoločenskými a záujmovými organizáciami,  občianskymi  združeniami 

v obci a regióne 

 

Organizácia Forma spolupráce Zodpovedná /í 
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Centrum 

environmentálnej a etickej 

výchovy Živica 

 

Projekt Zelená škola – ukončenie 

dvojročného obdobia na tému 

Záhrada, ktorá učí a príprava nového 

Environmentálneho Akčného 

Plánu na tému Voda 

 

Ing. Jakubcová 

Centrum 

environmentálnej a etickej 

výchovy Živica a firma 

SEWA 

Projekt Elektroodpad – Dopad – zber 

elektroodpadu, zapojenie celej komunity 

školy 

Ing. Jakubcová 

a žiačky Palšovičová 

a Luščanová 

The International 

Visegrad Fund  

Eco Expert project – dištančnou formou 

webinárov 

Ing. Stručková,  

Ing. Jakubcová 

AVE Ateliér 

Vodozádržné opatrenia na škole – návrh 

projektovej dokumentácie a prednáška 

pre študentov 

Ing. Stručková 

Kompostovanie  Projekt – Kompostovanie – webinár  
Učitelia a študenti 

školy 

Balneologické múzeum 

Piešťany 

Prehliadka múzea s výkladom pre žiakov 

1. ročníka 

Mgr. Kašová 

 

OZ Za trvalo 

udržateľný rozvoj 

EKOTOPFILM – dištančnou 

formou 

Ing. Jakubcová 

 

Gymnáziu Pierra de 

Coubertina Piešťany   

Predsedníčka školskej maturitnej 

komisie a predmetovej maturitnej 

komisie   

Mgr. Kašová 

SIOV – Stredoškolská 

odborná činnosť 

- Predsedkyňa krajského kola OHK 

v odbore Biológia a Životné 

prostredie 

- Členka Celoslovenského kola OHK 

v odbore Biológia 

Ing. Jakubcová 

Ministerstvo kultúry a 

ŠPU 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 

rád Slovensko – ocenená práca A. 

Špiguru - Čestné uznanie  

Mgr. Kašová 

 

 

Vlastné aktivity 

 

Projekt Popis činnosti  
Zodpovedná/ í 

 

Projekt 

Môj región 

Projektové vyučovanie pre žiakov – 

projekt zameraný na poznávanie 

a propagáciu slovenských miest, 

pamätných izieb a múzeí v mestách, 

Mgr. Kašová 

Žiaci I. a II. ročníka 
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poznávanie významných osobností 

národného, kultúrneho a spoločenského 

života, budovanie národnej hrdosti. 

Po stopách pamätníkov 

1. a 2. svetovej vojny na 

Slovensku 

Projektové vzdelávanie – monitorovanie 

pamätníkov v obciach, kde žiaci žijú 

a zhotovenie fotodokumentácie.  

Mgr. Kašová 

žiaci 2. ročníka 

 

Socializmus 

v spomienkach rodičov 

a starých rodičov 

Projektové vzdelávanie  
Mgr. Kašová 

žiaci 2. ročníka 

 

Cesty za poznaním 

minulosti 2021 

Zapojenie žiakov do 13.  ročníka 

celoslovenskej literárnej  a výtvarnej 

súťaže  

Mgr. Kašová 

žiaci 1. a 3. ročníka 

Svetový deň vody  

22. marec 2021 

Kolégium Zelenej školy pripravilo 

prednášku dištančnou formou cez MS 

Teams 

Ing. Jakubcová, 

Študenti 

Deň Zeme 22. apríl 2021  
Pripravili sme rovesnícke vzdelávanie 

dištančnou formou cez MS Teams 

Ing. Jakubcová 

Študenti 

berberis3.webnode.sk 

Vytvorená vlastná web stránka pre žiakov 

s pracovnými listami na podporu on line 

učenia  

Ing. Jakubcová 

 

d/ aktivity školy zamerané na riešenie environmentálnych problémov v obci, regióne – 
ochrana a tvorba životného prostredia, zapojenie do enviroprojektov 

 

Projekt Popis činnosti  Zodpovedná/ í 

Projekt Zelená škola Vytvorenie nového EAP na tému Voda 

Koordinátorka školy 

Ing. Jakubcová a 

všetci učitelia 

Projekt Elektroodpad 

Zapojenie všetkých zamestnancov, 

žiakov a aj rodičov do zberu 

elektroodpadu. 

Ing. Jakubcová, 

Študenti 

EKOTOPFILM - 

envirofilm 
Realizácia dištančnou formou 

Ing. Jakubcová 

I.A,IAD,II.A, IIAD 

 

 

Projekt  Kompostovanie Účasť na webináre  

Odborní učitelia a  

študenti I. - III. 

ročníka 

The International 

Visegrad Fund  

Eco Expert project 

Projekt prebehol iba dištančnou formou 

webinárov 

Ing. Stručková,  

Ing. Jakubcová 



 9 

enviro3.webnode.sk 
Vytvorená vlastná web stránka o enviro 

aktivitách žiakov 

Ing. Jakubcová 

 

Svetový deň Vody a Deň 

Zeme 

Projekty prebehli formou dištančného 

rovesníckeho vzdelávania cez Ms Teams 

Ing. Jakubcová 

Študenti I- II. 

ročníka 

Projekt  Digiškola 

Na hodinách chémie a biológie pracovali  

žiaci s materiálmi Digiškoly – ide 

o spojenie klasického a moderného 

vyučovania pomocou interaktívnej tabule 

Ing. Jakubcová 

Študenti I- II. 

ročníka 

 

 

 

 

 

h. Informácie o  projektoch do ktorých je škola zapojená 

Projekty : 

Zelená škola, Elektroodpad , DIGIŠKOLA 

Projekt INTERREG V-A SK – AT 2014 – 2020  CLIM VINO 

Experimentálne overovanie študijného odboru 4240 M záhradný dizajn (končí), 

experimentálne overovanie predmetu Včelárstvo 

Projekt – NAREG- Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov  

 

i.  Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI. 

 

j. Informácie o priestorových a materiálno technických podmienkach školy 

Priestorové a materiálno technické vybavenie školy bolo pre školský rok 2020/2021 

dostačujúce a vyhovujúce. V čase dištančného vzdelávania učitelia pracovali zo školy 

od januára 2021 podľa pandemických opatrení, z domu. 

 

k. Informácie o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých sú nedostatky 

pozitíva 

- výborné výsledky v SOČ 
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- výrazné talenty presadzujúce sa pri náročných súťažiach s odborným zameraním – 

aranžérske súťaže, širšie odborné súťaže  

- prezentácia školy v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle Victoria Regia, Flora 

Bratislava, Záhradkár Trenčín, Jahrada Trenčín 

- príprava žiakov na povolanie – dopyt po absolventoch , vysoké požiadavky od 

zamestnávateľov  

- pravidelné zvyšovanie kvalifikácie učiteľov 

- aktívna účasť školy pri akciách usporiadaných mestom Piešťany , TTSK 

- zabezpečenie praxe žiakov 3. ročníka v odborných podnikoch 

- vhodné podmienky na športovanie pre žiakov a zamestnancov školy 

- medzinárodná spolupráca s odbornými školami – Česká republika, Poľsko, Francúzsko, 

Rakúsko, Nemecko 

- zahraničné praxe – Česká republika, Poľsko, Rakúsko,           

 

negatíva 

- vzdelávacie výsledky – výsledky jednotlivých ročníkov sú priemerné 

 

l. Počet žiakov so ŠVVP 

V školskom roku 2020/2021 sme evidovali 5 žiakov s ŠVVP 

 

m. Počet žiakov prijatých do prvého ročníka 

Do prvého ročníka školského roku 2021/2022 sme prijali: 

Odbor 4240M záhradný dizajn 10 žiakov 

Odbor 4228 M záhradnícka výroba a služby 6 žiakov 

 

n. Počet prihlášok na vzdelávanie na strednej škole 

Odbor 4240M záhradný dizajn   16 žiakov 

Odbor 4228 M záhradnícka výroba a služby 11 žiakov 

 

o. Počet uchádzačov , ktorý úspešne vykonali prijímaciu skúšku 

Odbor 4240M záhradný dizajn  14  žiakov 

Odbor 4228 M záhradnícka výroba a služby  11 žiakov 

 

p. Zoznam študijných odborov 

1.-4. ročník 4-ročné štúdium – študijný odbor 4228 M  záhradnícka výroba a služby 

učí sa podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného na za základe ŠVP 

schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod 
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číslom 2013-762/1849:5-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým 

ročníkom. 

1.-4 ročník 4-ročné štúdium – študijný odbor 4240 M  záhradný dizajn  - 

experimentálne overovanie učí sa podľa Školského vzdelávacieho programu – 

experimentálne overovanie  s účinnosťou od 1.9.2017. 

 

 

q.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie podľa poskytovaného stupňa vzdelávania 

Úplné stredné 4 ročné  s maturitou  4240M záhradný dizajn 

 

ročník počet 

tried 

počet 

žiakov 

prospeli 

spolu 

PV PVD P neprospeli 

spolu 

1. 2. 3a 

viac 

N. Priemer 

triedy 

1. 0,5 9 9 3 4 2 0 0 0 0 0 1,85 

2. 0,5 8 7 1 2 4 1   0 1 0 0 2,54 

3. 0,5 8 7 2 1 4 1 0 1 0 0 2,23 

4. 0,5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2,42 

spolu  30 27 6 7 14 2 0 2 0 0 2,26 

 

Úplné stredné 4 ročné  s maturitou  4228M záhradnícka výroba služby 

ročník počet 

tried 

počet 

žiakov 

prospeli 

spolu 

PV PVD P neprospeli 

spolu 

1. 2. 3a 

viac 

N. Priemer 

triedy 

1. 0,5 10 10 2 4 4 0 0 0 0 0 2,05 

2. 0,5 10 10 2 0 8 0 1 0 0 0 2,56 

3. 0,5 9 8 2 2 4 1 3 1 1 0 2,27 

4. 0,5 8 8 1 4 3 0 0 0 0 0 1,99 

spolu  37 31 7 10 14 6 4 1 1 0 2,21 

 

Od októbra 2020 opäť  prebiehalo dištančné vzdelávanie z dôvodu COVID 19. 

Využívali sme edupage, MS teams, ZOOM, Messenger, Webex. Časť hodín prebehla 

online, časť hodín zadaním samostatnej činnosti a projektov. Po uvoľnení opatrení 

sme začali vyučovanie v malých skupinách  na praxi, tak aby žiaci využili 

agrotechnické termíny a absolvovali odborné práce, ktoré s tým súvisia. Učitelia 
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vytvárali materiály, pracovné listy, zadávali úlohy vo forme prezentácii, pracovných 

postupov. Počas prázdnin sme zorganizovali týždňovú súvislú prax. 

 

 

r. Výsledky uplatniteľnosti žiakov  na  trhu práce, úspešnosť prijímania žiakov na 

ďalšie štúdium 

Od zamestnávateľov a praxe prichádzajú požiadavky na absolventov školy, najmä do 

kvetinových predajní a záhradných centier. Mnohí absolventi si zakladajú živnosť, 

najmä v oblasti zakladania a údržby sadovníckych úprav. Časť študentov pokračuje 

v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách a pomaturitných štúdiách. 

Konkrétne štatistiky nie sú dostupné. 

 

 

s. Informácie o  finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

Podľa správy predkladanej za kalendárny rok. 

 

t. Informácie o aktivitách školy pre žiakov vo voľnom čase 

Žiaci môžu pracovať v krúžkoch pod vedením učiteľov. V školskom roku pracoval 

krúžok včelársky, floristický, sadovnícky, zelená škola a konverzácie v anglickom 

jazyku. 

 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

 


