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Východiská a podklady: 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

2. Plán práce Školy umeleckého priemyslu na školský rok 2021/2022 
3. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a umeleckej 

rady 
4. Informácie o činnosti Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Akademická 13, 

969 15 Banská Štiavnica 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici  
za školský rok 2021/2022 

 
 
 (1) 
a) Údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:  Škola umeleckého priemyslu 

2. Adresa školy: Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

3. Telefónne číslo: 045/6911431                                 mobil: 0908 454708 

4. Webové sídlo: www.supbs.sk    

5. Adresa elektronickej pošty: sup@mikovini.sk 

6. Riaditeľ školy: Ing. Miroslav Jausch   

 
 
7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Mgr. art. Larisa Gombárová predseda zvolená za pedagogických zamestnancov  

2. Mgr. Beáta Chrienová člen zvolená za pedagogických zamestnancov 

3. Ing. Stanislav Riša člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

4. Mgr. Mikuláš Pál člen delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

5. Doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

6. Mgr. Maroš Skopal člen  delegovaný za zriaďovateľa BBSK 

7. Juraj Jokl člen zvolený za rodičov 

8. Marianna Franková člen zvolená za rodičov 

9. Timea Hajrová člen zvolená za žiakov školy 

 
Adresa elektronickej pošty rady školy: gombarova.larisa@mikovini.sk 
 
b) Údaje o zriaďovateľovi školy (§ 2ods. 1 písm. b) 
 

1. Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj 

2. Sídlo: Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

3. Telefónne číslo: 048/432 51 11 

4. Adresa elektronickej pošty: podatelna@bbsk.sk   
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c) Informácia o činnosti rady školy (§ 2ods. 1 písm. c) 
 
       Rada školy pri Škole umeleckého priemyslu, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 
má 9 členov.  

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 2021/2022 trikrát. Prvé zasadanie 
Rady školy sa konalo dňa 15.10.2021. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením Covid-19 sa hlasovanie uskutočnilo elektronickou poštou 
(hlasovanie per rollam). Na tomto zasadnutí Rada školy vzala na vedomie Správou 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Školy umeleckého priemyslu 
v Banskej Štiavnici za školský rok 2020/2021, schválila Koncepčný zámer rozvoja Školy 
umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici na roky 2021 – 2024 a Plán profesijného rozvoja 
Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici. 

Nasledujúce rokovanie Rady školy sa konalo dňa 16.2.2022 dištančne formou 
elektronickej pošty (hlasovanie per rollam). Rada školy schválila Kritériá prijímania žiakov pre 
školský rok 2022/2023 a aj pre školský rok 2023/2024 pre Školu umeleckého priemyslu 
v Banskej Štiavnici. 

14.6.2022 sa konalo zasadnutie Rady školy prezenčnou formou. Rada školy schválila 
Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024, 
Dodatok k Školskému vzdelávaciemu programu a vzala na vedomie Správu o výsledkoch 
hospodárenia Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici.  
 
d) Počet žiakov (§ 2 ods. 1 písm. d) 
 
Stav k 15.9.2021      

Ročník Počet 
tried Trieda Študijný odbor 

Počet žiakov 

v 
študijnom 

odbore 

v 
triede 

v 
ročníku 

z toho  
integro
vaných 

1. 2 

I.PD,O,GD 

grafický a priestorový dizajn 6   

19 

38 5 

odevný dizajn  6 

grafický dizajn 7 

I.KP,KO,P 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

5 

19 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

5 

propagačné výtvarníctvo 9 

2. 2 

II.PD,O,GD 

grafický a priestorový dizajn 6   

19 

38 3 

odevný dizajn  7 

grafický dizajn 6 

II.KP,KO,P 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

5 

19 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

5 

propagačné výtvarníctvo 9 

SPOLU 2   76 8 
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Stav k 31.8.2022 

Ročník 
Počet 
tried Trieda Študijný odbor 

Počet žiakov 

v 
študijnom 

odbore 

v 
triede 

v 
ročníku 

z toho  
integro
vaných 

1. 2 

I.PD,O,GD 

grafický a priestorový dizajn 6   

20 

39 5 

odevný dizajn  6 

grafický dizajn 8 

I.KP,KO,P 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

5 

19 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

5 

propagačné výtvarníctvo 9 

2. 2 

II.PD,O,GD 

grafický a priestorový dizajn 6   

20 

39 3 

odevný dizajn  8 

grafický dizajn 6 

II.KP,KO,P 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo -
papier, staré tlače a knižné väzby 

5 

19 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 
omietky a štuková výzdoba 

5 

propagačné výtvarníctvo 9 

SPOLU 2   78 8 

 
e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších    
    zamestnancov (§2 ods.1 písm. e) 
 

Počet zamestnancov školy: 22 

Z toho pedagogickí zamestnanci 17 

Z toho ostatní 
zamestnanci 

5 

hospodárka školy 1 
sekretárka 1 
účtovníčka  1 
školník 1 
upratovačka 1 

 
Prepočítaný počet  pedagogických zamestnancov: 9,72 
Prepočítaný počet  ostatných zamestnancov: 1,40 
 
f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§2 ods.1 
písm. f) 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady. 
 
Pedagogickí zamestnanci podľa kariérového stupňa: 
  

Počet začínajúcich pedagogických zamestnancov   1 
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Počet samostatných pedagogických zamestnancov   3 

Počet zamestnancov s 1. atestáciou   10 

Počet zamestnancov s 2. atestáciou    3 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. g)  
 

Údaje o aktivitách organizovaných školou 

Workshop serigrafia (22.– 24.9. 2021) 

Workshop o reštaurovaní kníh (15.11. 2021) 

Vernisáž výstavy umeleckých odborov „Debutanti“  (15.12. 2021) 

Deň otvorených dverí – online forma (7.– 9.2. 2022) 

Konzultácie na talentové skúšky – online forma  (január – marec 2022) 

Školské kolo SOČ (3.3. 2022) 

Školské kolo v prednese poézie (30.3. 2022) 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých  sa škola zapojila 

Salamandrové slávnosti Banská Štiavnica (10.9. 2021) 

Cezpoľný beh chlapci (29.9. 2021) 

Župná kalokagatia – športová súťaž (30.9.2021)  

Prednáška: Sociálne siete – online forma (13.10. 2021)  

Prednáška o reštaurovaní – online forma (21.10. 2021)  

Prednáška: Šikanovanie očami kriminalistu (23.2. 2022) 

Dobrovoľnícky maratón „Vyčistime si mesto“ Projekt UrbanAct (30.3. 2022) 

Workshop „Remeslo“ ZŠ Sekier, Zvolen (27.4. 2022) 

Divadelné enviropredstavenie „Nahlas“ (6.5. 2022)  

 
h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. h) 
 

Škola začala svoju činnosť 1.9.2020 a má žiakov len 1. a 2. ročníka. V školskom roku 
2021/2022 sa škola nezapojila do projektovej činnosti. 

  
i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. i)  
 
 

V Škole umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici nebola v školskom roku 
2021/2022 vykonaná žiadna inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 
 
j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 
školy (§ 2 ods. 1 písm. j)     
 
                

 
 

4 kmeňové triedy 
8 odborných učební 
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Budova školy 

4 kabinety 
1 sklad učebných pomôcok 
3 ateliéry 
2 kancelárie 

 
 
Sídlo Školy umeleckého priemyslu je zhodné so sídlom SPŠ Samuela Mikovíniho: 

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica. Na základe zmluvy o výpožičke jej boli vyčlenené 
na 2. nadzemnom podlaží 4 kmeňové triedy, 3 ateliéry, 8 odborných učební, 3 kabinety, 
sklad učebných pomôcok a 2 kancelárie. Pre účely výučby škola využíva aj jazykové učebne, 
počítačové učebne, učebňu DVK, učebňu fyziky, ateliéry, dielne a telocvične, ktoré sú 
v správe majetku SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. 

 
Zoznam majetku zaradeného do majetku školy od 1.9.2021 do 31.8.2022 

 
Do majetku Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici bol ku dňu 01.09.2021 
preradený majetok SPŠ Samuela Mikovíniho nasledovne: 
 
 

Názov majetku Hodnota v € 
Dlhodobý hmotný majetok 1 549,06 
Drobný majetok           60 784,04 

 
 
Pre školu bol zakúpený počas školského roka 2021/2022 materiál na rozvoj školy a bežnú 
prevádzku. 
 
Bližšia špecifikácia: 
 

Názov majetku Hodnota v € 
Vybavenie študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky 
a štuková výzdoba 
Plastový box s vekom (1 ks) 252,00 
Vybavenie študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré 
tlače a knižné väzby 
Odsávací systém (1 ks) 2 999,44 
Vybavenie študijného odboru grafický dizajn  
Grafický lis (1 ks) 3 995,00 
Grafický tablet (1 ks) 539,00 
Rezací ploter (1 ks) 469,00 
PC zostava (1 ks) 1 248,65 
Kancelárske stoličky 719,76 
Vybavenie študijného odboru propagačné výtvarníctvo 
Stolová píla (1 ks) 154,00 
Mikrobrúska (1 ks) 56,70 
Trvalé LED svetlo (1 ks) 95,78 
Stojan na hornú frézu (1 ks) 71,71 
Kotúčová brúska (1 ks) 227,04 
Vybavenie študijného odboru odevný dizajn 
Šijací stroj (1 ks) 520,00 
Vybavenie školy 
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Kopírovací stroj (1 ks) 2 494,20 
Grafický tablet (3 ks) 197,90 
Policové regále (2 ks) 252,00 
Sadrové odliatky (3 ks) 550,00 
Vybavenie ateliéru 1  
Policové regále (4 ks) 883,20 
 
k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 
v ktorých má škola nedostatky vypracované v súčinnosti s radou školy (§ 2 ods.1 písm. k).   
 

Silné stránky Slabé stránky 
 

 Dlhoročná tradícia školstva v Banskej 
Štiavnici 

 Vysoká kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

 Bohaté skúsenosti a praktické 
zručnosti učiteľov  

 Materiálna vybavenosť školy 
 Schopnosť otvárať nové študijné 

odbory podľa požiadaviek trhu práce 
 Atraktívnosť študijných odborov 
 Organizovanie workshopov 

a seminárov s odborníkmi z praxe 
 Zapájanie sa žiakov do 

mimovyučovacích aktivít, rozvoj 
záujmovej činnosti žiakov 

 
 Historická budova školy, ktorá je 

národnou kultúrnou pamiatkou 
potrebuje špecifickú starostlivosť 
a rekonštrukciu 

 Vysoké energetické náklady na 
prevádzku a údržbu budov 

 Nedostatočná výška finančného 
normatívu na žiaka  

 Sťažená dopravná dostupnosť 
 Slabšia vedomostná pripravenosť 

žiakov prichádzajúcich zo ZŠ 
 Znížený záujem rodičov o štúdium 

svojich detí 
 Rozdelenie SPŠ Samuela Mikovíniho 

na dve samostatné školy a tým 
zavedenie aj nového, vo verejnosti 
ešte neznámeho názvu školy (ŠUP) 

 Nedostatok finančných zdrojov 
a sponzorov 

Príležitosti Ohrozenia 
 

 Podpora uplatnenia absolventov na 
trhu práce 

 Možnosť získať finančné prostriedky 
z fondov EÚ 

 Spolupráca s podnikateľskými 
subjektami 

 Zabezpečenie odbornej praxe v  SR i v 
zahraničí 

 Organizovanie workshopov pre 
učiteľov a žiakov ZŠ 

 Medzinárodná spolupráca 
s univerzitami v oblasti udržiavania 
akademických tradícií 
 

 
 Nepriaznivý demografický vývoj 
 Konkurencia v regióne (ďalšie stredné 

umelecké školy) 
 Málo pracovných miest na trhu práce 

v regióne 
 Slabá ponuka vzdelávania pre 

učiteľov odborných predmetov 
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(4) 
a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (§ 2ods. 4 písm. a) 
 

V Škole umeleckého priemyslu študovalo sedem žiakov s diagnostikovanými 
vývinovými poruchami učenia a jeden žiak s poruchou aktivity a pozornosti. 

Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi,  rodičmi uvedených žiakov 
a CPPPaP riešili individuálne problémy.  
   
b) Počet prijatých žiakov do prvého ročníka (§ 2 ods.4 písm. b) 
 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka: 40 
 
 
c) Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods.4 písm. c) 
 

Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie: 134 
 
 
d) Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku (§ 2 ods.4 písm. d) 
 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku: 96 
Prijímanie žiakov sa uskutočnilo formou talentových skúšok.  

 
e) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 
    a vzdelávanie (§ 2 ods.4 písm. e) 
 
V školskom roku 2021/2022 bola realizovaná výučba nasledovných študijných odborov: 
 

 8651 M 05  konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba 
8651 M 09  konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier, staré tlače a knižné 

väzby  
8641 M   propagačné výtvarníctvo   
8604 M grafický dizajn 
8610 M   odevný dizajn 
8603 M  grafický a priestorový dizajn 

 
Vo všetkých uvedených študijných odboroch sa výučba realizovala podľa Školského 

vzdelávacieho programu Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici. 
 

f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods.4 písm. 
f) 
 
Priemerný prospech školy za prvý polrok: 1,65 
Priemerný prospech školy za druhý polrok: 1,70 
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania 

Obdobie: 1. polrok, školský rok 2021/2022 



12 
 

 
Prehľad prospechu, dochádzky a správania 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2021/2022 
 

          
 
g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania (§ 2 ods.4 písm. g) 
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Vzhľadom na fakt, že na škole existoval len prvý a druhý ročník v štyroch triedach, nie 
je zatiaľ možné vyhodnocovať výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon 
povolania. 
 
h) Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na 
ďalšie štúdium (§ 2 ods.4 písm. h) 
 

Vzhľadom na fakt, že na škole existoval len prvý a druhý ročník v štyroch triedach, nie 
je zatiaľ možné vyhodnocovať uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium. 
 
(5) 
a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy (§ 2 
ods. 5 písm. a) 
 
Škola prikladá správu:  

1. o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok: viď príloha č. 1 
2. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy v školskom roku   
     2021/2022: 

 
 

Obdobie 
 

Pridelená výška 
 

9 – 12 /2021 
 

692 
 

1 – 6 /2022 
 

1037 
 
      3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 

Čerpanie z fondu rodičovského združenia pri ŠUP v školskom roku 2021/2022 
 

Celková vyzbieraná suma   1 700,00 

Čerpanie podľa plánovaného rozpočtu, SPOLU   894,63 

Príspevok na študijné odbory spolu    300 

Príspevok na propagáciu a prezentačné akcie   0,00 

Odmeny žiakom - vyznamenaní, reprezentanti   172,20 

Športové  súťaže,  32,40 
70                  potreby, 37,60 

                 plaváreň 0,00 

Matematický Klokan    0,00 

  EXPERT 45,00 

Kultúrne podujatia exkurzie   0,00 

Imatrikulácie   0,00 

Iné zo schválenej rezervy   73,00 

Poistenie žiakov   234,43 
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b) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase (§ 2 ods. 
5 písm. b) 
 

V školskom roku 2021/22 pracovalo 54 žiakov v piatich krúžkoch zahrňujúcich krúžok 
umeleckej prezentácie (4 žiaci), odevný dizajn (14 žiakov), reštaurátorský krúžok (7 žiakov),  
krúžok tvorby školského časopisu (2 žiaci) a výtvarný krúžok (27 žiakov).   

Práca v krúžkoch prispela k dosiahnutiu zlepšenia výsledkov v praktickej výučbe. 
Krúžková činnosť sa realizovala v obmedzenej forme z dôvodu prerušenia prezenčnej formy 
výučby a bola realizovaná aj dištančne. 
 
c) Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov (§ 2 ods. 5 písm. c) 
 

Počas školského roka sa konali v 1. polroku a 2. polroku školského roka triedne 
schôdze rodičovského združenia online formou. Na rodičovských združeniach sa riešila 
otázka prospechu, dochádzky a správania žiakov. 

 
d) Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné (§ 2 ods. 5 písm. d) 
 

Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy naďalej zostáva v súlade s cieľmi 
stanovenými v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom rozvíjanie kľúčových 
kompetencií žiakov. 

Práca bola orientovaná na zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborných 
vyučovacích predmetov v spojitosti so zlepšovaním čitateľskej, finančnej a IKT gramotnosti 
a rozvoji jazykových zručností žiakov. 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili aktualizačných vzdelávaní v záujme zvýšenia 
ich odbornosti – grafické techniky sieťotlač a jej využitie, využitie školského elektronického 
systému aSc Agenda v práci pedagogického zamestnanca. Naďalej fungovala úzka 
spolupráca s vysokými školami (prednášky)  a zamestnávateľmi (praxe). 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
  
          Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni a zohľadňujú 
platné predpisy v uvedenej oblasti. Rozvrh vyučovacích hodín aj dĺžka prestávok rešpektovali 
psychohygienické zásady. Tiež sme kládli dôraz na estetické prostredie v triedach a ostatných 
priestoroch školy.    

 
Spolupracovníci  našej  školy: 
 
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica  
Slovenský národný archív Bratislava  
Univerzitná knižnica Bratislava  
Slovenská národná knižnica, Martin  
Tekovské múzeum Levice  
Poľovnícke múzeum vo Sv. Antone  
Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote  
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  
Fakulta reštaurovania Litomyšl  
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica  
ECAV Banská Štiavnica  
Štátny banský archív Banská Štiavnica  
Slovenská národná galéria, Zvolenský zámok, Zvolen  
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Štátna opera Banská Bystrica  
Slovenka - Silver s.r.o.  
Klemo s.r.o., Zvolen  
Ateliér s.r.o., Krupina  
Creative studio s.r.o., Bojnice  
Mesto Banská Štiavnica, oddelenie kultúry  
Pro Design s.r.o., Zvolen  
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi  
HLP grafik s.r.o., Brezno  
LS gravir s.r.o., Zvolen  
FaxCopy a.s., Lučenec  
Pro - Graphics, spol. s r.o., Zvolen  
Horehronské múzeum v Brezne  
Obnova s.r.o., Banská Štiavnica  
Lind Mobler Slovakia s.r.o., Krupina  
Sedačky s.r.o., Banská Štiavnica  
Nábytok - interiér s.r.o., Veľký Krtíš  
Anna Frčková, dámske krajčírstvo, Krupina  
PAZZ s.r.o., Veľký Krtíš  
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