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Školský rok   2017 / 2018                                  Ing. Jozef Čanda  

                                                                               

V Starej Ľubovni   19. 09. 2017                                                 vedúci PK 
 

 

 



1. Zloženie predmetovej komisie  

 

Vedúci PK : .   Ing. Jozef Čanda,              učiteľ odborných predmetov 

Členovia    :     Ing. Peter Duchnický,       učiteľ odborných predmetov 

                         Mgr. Milan Ondrej,           učiteľ odborných predmetov 

                         PhDr. Mária Mytníková,   učiteľka všeobecnovzdel. predmetov 

                         Ing. Daniel Koterba,          učiteľ odborných predmetov 

                         Bc. Michal Varchol,          učiteľ odborných predmetov 

                         Mgr. Peter Žoldák,             majster odbornej výchovy 

                         Bc. Otília Martančíková,    majsterka odbornej výchovy 

                         Bc. Stanislav Šoltisik,        majster odbornej výchovy 

                         Bc. Martin Leščinský         majster odbornej výchovy 

                         Bc. Ján Dzedzina,               majster odbornej výchovy 

                         Mgr.  Milan Reĺovský,       majster odbornej výchovy 

                         Paed.Dr. Milan Birčák,       majster odbornej výchovy 

                Bc.  Helena Boďová,          majster  odbornej výchovy 

                Mgr. Daniela Zimová ,       majster odbornej výchovy  

                         Bc.  Peter Štefančík,           majster odbornej výchovy 

                                 Michal Saloň ,            majster odbornej výchovy 
 

                               

.  
2.   Plán práce PK vychádza z :  

 

 

– Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na 

školský rok 2017/2018,  

– nového školského poriadku, 

 

– Štátneho vzdelávacieho programu,  

 

– Školského vzdelávacieho programu,  

 

– plánu práce školy na školský rok 2017/2018,  

 

– učebných osnov ŠKVP,  

 

– učebných osnov environmentálnej výchovy  v zmysle koncepcie ENV na 

školách.  

– analýzy dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom  

roku 2016/2017.  
 



 

3. Hlavné úlohy PK  

 
Po odbornej stránke sa budú učitelia odborných predmetov a majstri odbornej 

výchovy v tomto školskom roku zameriavať na plnenie nasledujúcich úloh: 

 

-   Motivovať žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese tak, aby sa dosiahla ich 

maximálna   účasť na vyučovacích hodinách a odbornom výcviku, 

-   plniť učebné osnovy v súlade s ŠKVP a pravidelne sa informovať o ich plnení 

v rámci medzi - predmetových vzťahov, 

-   po dohode s učiteľmi odborných predmetov využívať odborné učebne 

v ktorých je  nainštalovaná IKT, 

- uplatňovať progresívne metódy a formy vyučovania odbornej teoretickej 

výučby (otvorené hodiny, vzájomné hospitácie), s maximálnym využitím 

prostriedkov IKT, 

-   poskytovať odborné znalosti z  jednotlivých odborných predmetov s využitím 

vyučovacích   pomôcok a techniky, ktoré boli zakúpené v rámci projektu, 

-   venovať zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom,  

- na jednotlivých zasadnutiach PK dôsledne analyzovať dosiahnuté výsledky, 

zvlášť sa venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a prijímať vnútorné opatrenia smerujúce k ich zlepšeniu, 

- spolupracovať so špeciálnym školským pedagógom   pri práci so 

začlenenými  žiakmi, 

- priebežne v jednotlivých odborných predmetoch pripravovať žiakov  na 

záverečné skúšky a preverovať nadobudnuté vedomosti všetkých žiakov 

v súlade s platnou legislatívou, 

- rozvíjať medzi predmetové vzťahy v rámci odborných predmetov a 

v súčinnosti s odborným výcvikom, 

- na zasadnutí PK po záverečných skúškach dôsledne analyzovať dosiahnuté 

výsledky, prijímať vnútorné opatrenia na základe zmenenej legislatívy 

a pripomienok predsedov skúšobných komisií, 

- v súčinnosti s  vedením školy priebežne zabezpečovať odbornú literatúru, 

navrhovať v spolupráci s ostatnými pedagogickými pracovníkmi možnosti 

zapojenia sa do jednotlivých dostupných projektov a využitie jednotlivých 

grantov k zlepšeniu MTZ školy. 

- úzko spolupracovať s rodičmi pri riešení všetkých výchovno- vyučovacích 

problémov, 

- vytvárať atmosféru dôvery a dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, či 

žiakmi navzájom a v neposlednom rade aj medzi samotnými učiteľmi, 

- posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity 

a programy na  podporu zdravia a zdravého životného štýlu, 

- viesť žiakov k potrebe tvorby a ochrany životného prostredia, 



- riešiť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním 

v oblasti ľudských práv, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, 

xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 

 
 

4. Úlohy jednotlivých členov predmetovej komisie  
 

 

Ing. Jozef Čanda, vedúci PK: 

 

- Koordinovať zasadnutia PK v súčinnosti s vedením školy a včas 

spracovávať a predkladať na jednanie potrebnú dokumentáciu PK, 

      -   zabezpečiť včasné spracovanie tém OP na záverečné skúšky, 

      -   dohliadať na plnenie tém v súlade s učebnými  osnovami ŠKVP, 

- spolupracovať s učiteľmi odborných predmetov a majstrami OV v rámci 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu,                

- spolupracovať so špeciálnym pedagógom. 

 

 

Ďalší členovia PK: 

 

     -    Spolupracovať pri všetkých akciách , ktoré sú v súlade s plánom PK,  

- pripravovať súťaže zručnosti, triedne a medzitriedne kolá, viesť záujmové 

krúžky, 

- organizovať exkurzie na základe tém učebných osnov, 

- spolupracovať  pri zhotovovaní propagačných materiálov školy, 

- spolupracovať pri tvorbe návrhov tém na  záverečne skúšky,  

- spolupracovať so špeciálnym pedagógom, 

- pripraviť  Deň otvorených dverí, 

- vypracovávať  podkladové materiály  k tvorbe  asc –agendy školy, 

- plniť a dodržiavať všetky úlohy a nariadenia vyplývajúce z porád  

pracoviska. 
 

   

 

 

 5.   Činnosť záujmových útvarov 
 

 

 

Ing. Jozef Čanda                               -      Stolný tenis I 

 

Ing. Peter Duchnický                        -       Počítačový krúžok II 

 



Bc. Otília Martančíková                   -       Šikovné ruky       

 

Bc. Stanislav Šoltisik                       -       Práca s drevom 

 

Bc. Michal Varchol                          -       Stolný tenis II 

              

Mgr. Peter Žoldák                  -     Počítačový krúžok I  

 

Mgr. Daniela Zimová             -     Šijeme     

 

Mgr. Milan Reľovský                      -       Kondičná kulturistika 

 

Mgr. Martin Leščinský                    -      Internetový   I 

  

Paed.Dr. Milan Birčák                     -      Internetový   II 

 

 
 

 

 

 

 6. Podiel na celoškolských akciách, mimoškolská  

            a prezentačná činnosť 
  
 

 

Vyčlenení učitelia budú úzko zapojení do spracovania materiálov, organizovania 

a zabezpečenia Dňa otvorených dverí školy, ako aj iných akcií smerujúcich 

k zviditeľneniu školy. V tejto činnosti budú usmerňovaní vedúcim  pracoviska a 

výchovným poradcom.  

 

 

Ing. Jozef Čanda 

 

- zabezpečiť a zrealizovať súťaže                      -          V stolnom tenise 

          termín: december, február  2017 / 2018 

- pripraviť a zrealizovať prednášku na tému     -           Zdravý životný štýl 

          termín: apríl  2018 

     -    pripraviť a zrealizovať prezentačnú akciu  „  Deň otvorených dverí „ 

 

 

 

 



 Mgr. Milan Ondrej 

 

     -    pripraviť a zrealizovať súťaž zručnosti             -        Písanie na  klávesnici 

          termín: október  2017 

     -    pripraviť a zrealizovať prednášku na tému        -     PIENAP, národný park    

          termín: február 2018 

     -    pripraviť a zrealizovať športovú súťaž                -        Beh na 100 m 

          termín: máj  2018 

 

Bc. Helena Boďová 

 

- zabezpečiť a zrealizovať  súťaž zručnosti - Príprava jednohubky, 

chlebíkov 

           termín: október 2017 

-  zabezpečiť a zrealizovať  súťaž zručnosti  - Najkrajší vianočný medovník 

           termín: december 2017 

     -     pripraviť a zrealizovať kultúrnu akciu        -    Mikulášska nádielka 

           termín: december 2017  

     -     pripraviť a zrealizovať prezentačnú akciu  „  Deň otvorených dverí „ 

  

Mgr. Daniela Zimová 

 

- zabezpečiť a zrealizovať   súťaž zručnosti  -  Najkrajšia Mikulášska čižma 

          termín: december 2017 

- zabezpečiť a zrealizovať    súťaž zručnosti  -   Valentínske srdiečko 

          termín: február 2018 

      -   zabezpečiť a zrealizovať  súťaž zručnosti    -   Veľkonočný zajac 

          termín:  marec  2018 

      -   pripraviť a zrealizovať odbornú exkurziu    -   V krajčírskej dielni 

          Termín: apríl  2018 

 

Bc .Otília Martančíková 

 

- pripraviť a zrealizovať súťaž zručnosti        -  O  najkrajší ušitý výrobok 

termín: máj 2018 

     -    pripraviť a zrealizovať prezentačnú akciu  „  Deň otvorených dverí „ 

 

Bc. Stanislav Šoltisik 

 

- pripraviť a zrealizovať triedne kolá súťaže zručnosti    -   O najkrajší 

vianočný výrobok  z dreva 

termín:  december 2017 



- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu      -   Vojenské lesy a majetky 

Podolínec a píla pri kaštieli v Toporci obvod Lomnička                                

termín:  február 2018   

- zorganizovať a zrealizovať prednášku na tému  -   Ochrana lesov a prírody 

          termín:   apríl 2018 

 

 

PhDr.  Mária  Mytníková 

 

- pripraviť a zrealizovať kultúrny program    -   Mikulášska besiedka, 

Vianočná besiedka,  

termín: december 2017 

- pripraviť a zrealizovať súťaž                              -     Čitateľská gramotnosť 

termín  :  marec 2018 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú prednášku na tému       -   Manželstvo 

a rodičovstvo 

termín: máj 2018 

    -   Zorganizovať školský výlet.  

 

Bc. Michal Varchol 

 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu     -   Výroba polystyrénu, 

Podolínec 

termín:  september   2017 

    -   pripraviť  súťaž zručnosti      -   V čítaní stavebných výkresov I. a II  kolo 

termín: november, december  2017 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu         -   Architektonické stavby 

mesta Podolínec 

termín:  máj 2018 

 

Mgr.  Milan Reľovský 

  

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu     -   Výroba polystyrénu, 

Podolínec 

termín:  september   2017 

    -   pripraviť  súťaž zručnosti      -   V čítaní stavebných výkresov I. a II  kolo 

termín: november, december  2017 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu         -   Architektonické stavby 

mesta Podolínec 

termín:  máj 2018 

    -  pripraviť a zrealizovať športovú súťaž                  -                Silový trojboj       

        termín: marec 2018 

 



Mgr. Peter Žoldák 

 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu -  Výroba polystyrénu,  

Podolínec 

termín:  september 2017 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému   -  Medzinárodný deň proti 

sexuálnemu zneužívaniu a obchodovaniu zo ženami a deťmi. 

termín:  september 2017 

- pripraviť a zrealizovať súťaž                  -   Preteky v šprinte na 60 a 100 m 

termín: október 2017 

- pripraviť a zrealizovať prednášku             -  Svetový deň hospodárskych 

zvierat, svetový deň ochrany zvierat 

termín: október 2017 

- pripraviť a zrealizovať súťaž         -   O najkrajšiu prezentáciu o Lomničke 

termín:   november 2017 

- pripraviť kultúrny program     -  Mikulášska besiedka,  Vianočná besiedka  

termín: december 2017 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému          -  Vianočné sviatky, zvyky 

a tradície – ich význam 

termín:  december 2017 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému          -    Medzinárodný deň 

pamiatky holokaustu, medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne 

termín:  január 2018 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému          -       Svetový deň bez mobilu 

termín:  február 2018 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému          -                Svetový deň vody 

termín:  marec 2018 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému          -    Tradície a zvyky počas 

veľkonočných sviatkov 

termín:  marec 2018 

- pripraviť a zrealizovať prednášku             -  Apríl, mesiac lesov,   vtáctva 

a zeme 

- termín: apríl 2018 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu          -  Spoznávanie prírody 

a krajiny – Levočské vrchy 

termín:  apríl 2018 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu       -   Návšteva ekologického 

dvora Kolačkov 

termín:  máj 2018 

- pripraviť a zrealizovať besedu na tému          -    Význam včely 

medonosnej pre prírodu a človeka 

termín:  máj 2018 



- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu     -           Kultúrne pamiatky  

v Lomničke 

termín: jún 2018 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu        -           Kultúrne pamiatky 

v Podolínci 

termín: jún 2018 

 

PaedDr. Milan Birčák 

 

- pripraviť a zrealizovať súťaž zručnosti         -   Montáž stavebného lešenia 

termín: október  2017 

- zorganizovať a zrealizovať prednášku na tému   -        Stavebné povolenie  

          termín: december 2017 

- zabezpečiť a zrealizovať odbornú exkurziu    -            Polyform  Podolínec 

termín:  marec 2018 

 

 

Bc.  Ján Dzedzina 

 

- pripraviť a zrealizovať  súťaž zručnosti      -     Montáž stavebného lešenia 

termín: október  2017 

- zabezpečiť odbornú exkurziu             -   Píla pri kaštieli Toporec,   

Mestské lesy 

termín:   apríl 2018 

     -    pripraviť a zrealizovať prezentačnú akciu  „  Deň otvorených dverí „ 

 

Bc. Martin Leščinský 

 

    -     pripraviť a zrealizovať  súťaž zručnosti       -            V ručnom pílení dreva 

termín: október  2017 

- zorganizovať a zrealizovať prednášku na tému   - Ochrana životného 

prostredia 

          termín: december 2017 

- zabezpečiť odbornú exkurziu    -   Manipulačný sklad - Toporec, sklad 

reziva a guľatiny   

     termín: apríl  2018 

 

 

Michal Saloň 

 

 2 prednášky a besedy 

 

      



 6. Hospitačná činnosť  
 

 

Členovia PK podľa plánu uskutočnia hospitácie v rámci PK s cieľom 

skvalitnenia používaných metód, foriem vo vyučovaní a ozrejmení si 

nadväznosti učiva. Hospitácie budú vopred konzultované s vedúcim pracoviska 

a zástupcom riaditeľa školy pre teoretické a praktické vyučovanie. 

Cieľom hospitácií bude hlavne sledovať nadväznosť teórie a praxe 

- využívanie odborných učební v ktorých je nainštalovaná IKT 

- podpora tvorivého myslenia a samostatnej práce žiakov 

- plnenie osnov a dodržiavanie ŠKVP 

- uplatňovanie medzi predmetových vzťahov 

- plnenie iných úloh vyplývajúcich z povinnosti hospitovaného 

 

 

Plán hospitácií na školský rok 2017 / 2018 

 

Teoretické vyučovanie: 

 

Ing. Jozef Čanda  vykoná v školskom roku nasledovné hospitácie: 

u Ing. Petra Duchnického 

FYZ  -   II. MUP                           Termín : október 2017 

MAT -   I. MUP                            Termín : február 2018 

Ing. Peter Duchnický  

u Ing. Jozefa Čandu 

ŽIV  -  I. MUP                             Termín: december 2017 

PCH -  I. PRZ                              Termín: marec 2018 

PhDr.  MáriaMytníková 

u Bc. Michala Varchola 

ODK - I. MUR                             Termín: november 2017 

MTE -  I. MUR                            Termín: apríl 2018 

Bc. Michal Varchol 

u Mgr. Milana Ondreja 

PRB -  II. MUR                            Termín:  október 2017 

SUG -  III. MUR                          Termín:  apríl  2018 

Mgr.Milan Ondrej                             

u Bc. Michala Varchola 

PBF  -  III.MUP                            Termín: november 2017        

ÚSP  - II. SLV                              Termín:  január  2018       

Ing. Daniel Koterba  u 

PhDr. Márií Mytníkovej                 

SJL    - I.MUP                               Termín: november 2017        

OBN  - I. MUP                              Termín: máj 2018                    



Praktické vyučovanie: 

 

 

Jednotliví členovia PK vykonajú v priebehu šk. roka nasledovné hospitácie:  

 

 

Bc. Stanislav Šoltisik u Bc. Milana Reľovského                     OVY -   II.MUR       

Termín: február 2018 

Bc. Ján Dzedzina u Mgr. Petra Žoldáka                   OVY -  III. MUR 

Termín: marec 2018 

Bc. Otília Martančíková u Michala Saloňa           OVY -  I. PRZ 

Termín: apríl 2018 

Mgr.Milan Reľovský  u Bc. Jana Dzedzinu                     OVY -  I. MUR 

Termín: apríl 2018 

Bc.Helena  Boďová u Mgr. Daniely Zimovej                          OVY -  II. PRZ 

Termín: máj 2018 

Mgr.Peter  Žoldák u Michala Saloňa                                       OVY -  II. LEV 

Termín: február 2018 

PaedDr. Milan Birčák u Bc.Stanislava Šoltisíka                     OVY -   II.LEV 

Termín: apríl 2018 

Mgr.Daniela Zimová u  Bc. Otílii Martančíkovej                   OVY -  I.PRZ 

Termín: máj 2018 

Bc. Otília Martančíková u Bc. Petra Štefančíka                      OVY -  II.PRZ 

Termín: november 2017 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jozef Čanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Zápisnica 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zo zasadnutia predmetovej komisie odborných predmetov pre skupinu 
učebných odborov 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka a 31 Textil a odevníctvo zo dňa 9. 10. 2017. 
 
Prítomní členovia:  
Bc.Anna Kseňaková, vedúca elokovaného pracoviska  
Ing. Jozef Čanda, učiteľ odborných predmetov, vedúci PK 
Ing. Peter Duchnický, učiteľ odborných predmetov 
Mgr. Milan Ondrej,   učiteľ odborných predmetov 
Bc. Michal Varchol,    učiteľ odborných predmetov 
Mgr. Peter Žoldák,    majster odbornej výchovy 
Bc. Otília Martančíková, majsterka odbornej výchovy 
Bc. Ján Dzedzina,    majster odbornej výchovy 
Mgr.  Milan Reĺovský,  majster odbornej výchovy 
PaedDr. Milan Birčák, majster odbornej výchovy 
Bc.  Helena Boďová,  majster  odbornej výchovy 
Mgr. Daniela Zimová ,  majster odbornej výchovy 
Bc. Peter Štefančík, majster odbornej výchovy 
Michal Saloň ,   majster odbornej výchovy 

 
Program: 
 
     1.   Oboznámenie sa s plánom PK pre šk. rok 2017 / 2018, jeho schválenie 
     2.    Rôzne 
     3.    Diskusia 

4.   Záver 
 

Vedúci PK oboznámil prítomných z programom zasadnutia pokračoval zasadnutím 
PK. 
 

1. Vedúci PK tomto bode informoval prítomných o úlohách, ktoré vyplývajú 
z plánu práce PK pre šk. rok 2017 /2018. V tomto školskom roku je potrebne, 
aby všetci pedagogickí pracovníci v prvom rade kládli dôraz na realizáciu 
inovovaných súčasti ŠKVP to znamená na   výstupný štandard, rozvíjajúce 
ciele, metódy a formy práce, učebné zdroje a hodnotenie v jednotlivých 
predmetoch v súlade s inovovaným klasifikačným poriadkom. Dôsledne je 
potrebné dodržiavať pri vyučovaní  obsah učebných osnov, ktoré boli 
vytvorené počas minulého obdobia a upravili sa v súlade so ŠVP. Zvlášť treba 
venovať pozornosť novým alebo inovovaným tematickým celkom. Obsah 
jednotlivých tém realizovať tak, aby boli dodržané medzi predmetové vzťahy 
v nadväznosti teórie a praxe. Ďalej skvalitňovať vyučovací proces  s využitím 
IKT, a  dostupnej výpočtovej techniky.  

 
2. Hlavnou témou tohto bodu boli návrhy na  zlepšenie situácie v dochádzke 

žiakov ako aj celkového systému výchovno - vzdelávacieho procesu. Naďalej 
je potrebné realizovať úlohy, ktoré vyplývajú z jednotlivých porád konaných  
na  SOŠ v St. Ľubovni a elokovanom pracovisku 
 



 
 

3. Diskusia bola zameraná na riešenie vyššie uvedenej problematiky. 
 
   

4. V závere členovia PK plán na r. 2017 / 2018 schválili, vedúci PK prítomným 
poďakoval za aktívnu účasť  a zasadnutie ukončil. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vedúci PK:   Ing. Jozef Čanda      
 
 
 

 


