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§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice (od 1.9.2019) 

Adresa školy Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ 
Telefón +421 905 819 348 
E-mail info@filmovaskola.sk 
WWW 
stránka filmovaskola.edupage.org; www.filmovaskola.sk 

Zriaďovateľ  PhDr. Jarmila Uhríková 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PhDr. Uhríková 
Jarmila 

+421 55 685 77 
48 

+421 905 
819 348 jarmila.uhrikova@gmail.com 

ZRŠ Ing. Hirjaková Lívia  - +421 907 
575 980 hirjakova@gmail.com 

Zástupca pre 
umeleckú prax Mgr. Valter Uhrík  +421 905 

902 826 wuhrik@gmail.com 

Rada školy 

Rada školy pri SSUŠF bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

V šk. roku 2019/2020 pracovala rada školy v zložení: 

P. 
č.  Zvolený (delegovaný) za Titl., meno, priezvisko Za triedu 

1 Predseda/pedagogickí zamestnanci Ing. Daniel Tatarka  
2 pedagogickí zamestnanci Mgr. art. Matej Kladek   
3 nepedagogickí zamestnanci Ing. Emília Romanová   
4 zástupcovia rodičov Ing. Nataša Švarcová IV.F 
5 zástupcovia rodičov Radovan Barčovský I.PMS 
6 zástupcovia rodičov Mgr. Svetozár Šomšák I.F 
7 zástupcovia rodičov Martina Bodonová III.F 
8 zástupca zriaďovateľa Bc. Eva Výrostková   
9 zástupca Filmovej školy, o.z. Mgr. Dominika Uhríková   
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Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. 
Mimoriadne nápomocní pri riešení problémov na úrovni zriaďovateľa boli členovia nominovaní 
zriaďovateľom. 

Poradné orgány školy – predmetové komisie 

a) Pedagogická rada školy: 

Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy. Títo majú právo a povinnosť aktívne sa zúčastniť 
rokovania, možnosť doplniť program rokovania, možnosť klásť otázky adresované vedeniu školy, 
možnosť podať návrhy, námety a pripomienky, možnosť uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti z 
výchovno-vzdelávacieho procesu, možnosť podieľať sa na tvorbe návrhu uznesenia PR a právo 
hlasovať o uznesení z PR. 

b) Predmetové komisie: 

Tvoria ich vyučujúci daných predmetov. Všetci členovia majú právo a povinnosť aktívne sa 
zúčastňovať rokovaní PK. 

Organizácia práce PK: 

PK zasadali 4x v priebehu školského roka. Pred každým zasadaním bolo stretnutie vedenia školy s 
vedúcimi PK, kde sa prediskutovali aktuálne úlohy, záležitosti a pokyny. Pred začiatkom školského 
roka predmetové komisie prerokovali návrh plánu práce školy a predložili svoj plán práce a plán 
exkurzií. Plány exkurzií jednotlivých PK boli skoordinované vedením školy a boli podkladom pre 
celoškolský plán exkurzií. PK prerokovali a schválili tematické výchovno-vzdelávacie plány z 
jednotlivých predmetov. Vedúci PK je zodpovedný za súlad tematických plánov s učebnými 
osnovami. Na zasadaniach PK sa priebežne zúčastňovala riaditeľka školy, po každom zasadnutí 
vedúci PK odovzdali zápisnicu. Podnetmi obsiahnutými v zápisniciach sa zaoberalo vedenie školy a 
informovalo o nich všetkých kolegov na pracovných poradách. Na záver školského roka PK 
vyhodnotili plnenie svojho plánu práce, čo bolo podkladom pre hodnotiacu správu školy. V rámci PK 
boli určení uvádzajúci učitelia pre nových kolegov a pravidelne sa konali nielen hospitácie vedúceho 
PK, ale aj vzájomné hospitácie členov jednotlivých PK. 

Zoznam predmetových komisií: 

Názov predmetovej komisie vedúci PK Zastúpenie predmetov 

Predmetová komisia 
všeobecno-vzdelávacích a 
odborných predmetov 

Ing. Lívia Hirjaková SJL, ANJ, KAJ, ETV, DEJ, MAT, FYZ, 
TSV, OBN, MMD, MPE 

Predmetová komisia 
umeleckých predmetov 

MgA. Jaroslav 
Kerner 
  
Zastupujúca: Mgr. 
art. Romana 
Palková 

DVK, DFT, VPR, JRO, KIR, TMS, OBT, 
VIG, AVG, POG, ATR, FOD, MMX, FOA, 
ZTO, DSE, FIK, PXA, VID, TVI, TFO, API 
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1. PK všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov pracovala v tomto zložení: 
 

Predseda PK:  

• Ing. Lívia HIRJAKOVÁ (manažment a marketing v masmédiách / MMD) 
 

Členovia PK:  

Interní učitelia: 

• Mgr. Alena Klindová (slovenský jazyk a literatúra) 
• PhDr. Jarmila Uhríková (etická výchova)  
• PhDr. Jana Kolarovičová, MBA (anglický jazyk, KAJ)  
• Mgr. Zuzana Šimoňáková (anglický jazyk, KAJ) 
• Bc. Igor Bondarenko (telesná a športová výchova) 

 
Externí učitelia:  

• Ing., Mgr. Alena Derenčényiová (matematika, fyzika – od 2. polroka) 
• RNDr. Miroslav Véreš  (fyzika) - len 1. polrok 
• JUDr. Jana Pajtašová (masmediálne právo a etika) 
• Mgr. Alica Strapoňová (dejepis, občianska náuka)  
• PaedDr. Tibor Valenta (telesná a športová výchova) 

 
Lektori:  

• Lektor/ka – KAJ z Reallanguage school (konverzácia v anglickom jazyku) 

PK všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pracovala v tomto školskom roku podľa plánu 
práce, ktorý bol schválený na 1. zasadnutí 28. augusta 2019. Boli v ňom stanovené hlavné úlohy pre 
celú PK i konkrétne úlohy pre jednotlivých členov, časový plán zasadnutí a plán hospitácií.  

Pri zostavovaní plánu práce sme sa riadili všeobecne záväznými normami a predpismi MŠ SR, 
Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na rok 2019/2020 a hlavnými úlohami školy na tento 
školský rok. 

ZMENY, ktoré nastali: 

Od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 
s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe 
vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o 
výchovno-vzdelávacej činnosti. Vzhľadom k novej situácii s pandémiou nového typu koronavírusu 
na jar 2020, škola promtne zareagovala a spojazdnila online výučbu vo virtuálnych učebniach aj s 
novým rozvrhom pre jednotlivé triedy. V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky 
vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala 
administratívne. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický 
priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 
známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 
dvoch ročníkov. Žiaci k maturitnej skúške odovzdali svoje maturitné práce do virtuálnej platformy a 
výsledné hodnotenie vzniklo spriemerovaním známok z daných predmetov za študijné obdobie. 
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2. Predseda PK umeleckých predmetov:                                                                                                         

• MgA. Jaroslav Kerner 

Členovia PK: 

Interní učitelia:  
• Mgr. Matej Kladek  
• Ing. Daniel Tatarka  
• Mgr. Valter Uhrík  
• Mgr. Alena Klindová  
• Mgr. Štefan  Haško, PhD.  
• MgA. Erik Sikora  
• BcA. Diana Dobescu  
• Mgr. art. Tatiana Takáčová  
• Igor Bondarenko  
• Mgr. art. Jana Szabóová, Art.D.  
• Mgr. art. Romana Palková 
• Mgr. art. Peter Kováčik 

Externí učitelia:   
• Mgr. Ivana Jachymová, PhD.  
• PhDr. Pavol Štec  
• PhDr. Tatiana Snitková  
• Ing. Stanislav Šárik  
• Mgr. art. Martin Dzurňák 

Predseda PK umeleckých predmetov pracoval v tomto školskom roku podľa plánu práce, ktorý bol 
schválený na 1. zasadnutí 28. augusta 2019. Boli v ňom stanovené hlavné úlohy pre celú PK i 
konkrétne úlohy pre jednotlivých členov, časový plán zasadnutí a plán hospitácií.  

Pri zostavovaní plánu práce sa riadili všeobecne záväznými normami a predpismi MŠ SR, 
Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na rok 2019/2020 a hlavnými úlohami školy na tento 
školský rok. 

ZMENY, ktoré nastali: viď. popísané už vyššie pri PK všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov. 
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: (k 15.9. - 177), na konci šk. roka 173,   Počet tried: 6 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 
(k 15.9.) 

Počet  
žiakov  

(koniec šk. r.) 
z toho ŠVVP 

I.F 34 34 6 
II.F 33 33 4 
III.F 34   33* 5 
IV.F 32 32 4 
I.PMS 31   28* 0 
II.PMS 13 13 0 
Spolu 177 173 19 
*v III.F žiačka Palacková zanechala štúdium k 12.2.2020  
*v I.PMS 3 žiaci zanechali štúdium počas šk. roka: Holomaniová, Maksimenko a Roshka 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
1. roč. 

štvorročného 
štúdia 

1. roč. 
pomaturitného 
kvalifikačného 

štúdia 

Spolu/z toho 
dievčatá 

Počet prihlásených žiakov na PS/z toho 
dievčatá 61/21 47/22 108/43 

Počet žiakov prijatých bez PS/z toho 
dievčatá 0/0 0/0 0/0 

Počet žiakov prijatých po úspešnom 
absolvovaní PS/z toho dievčatá 29/8 33/22 62/30 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019/ 
z toho dievčatá 25/8 

Nesledujeme 
vzhľadom na 

neskorší termín PK 
 

Skutočný počet žiakov 1. roč. k 15.9.2019/  
z toho dievčatá 34/15 31/12 65/27 
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§ 2. ods. 1 e 

Koncoročná klasifikácia tried 

Trieda ANJ ATR AVG DFT DVK ETV FIK FOA FDE FYZ KIR KAJ MMD MMX MPE MAT OBN 
I.F 1,38 1,04     1,56     1,26   1   1,15 1,09     1,09   
II.F 1,33 1,48     2,09     1,7   1   1,3 1,15     1,06   
III.F 1,42 1,64 1,55 1,45 1,61             1,33 1,12 1,5   1,09   
IV.F 1,63 1,5 1,4 1,56 1,53             1,59 1,31     1,19   
I.PMS 1,39       1,39   1,89   1,79       1,21         
II.PMS 1,23       1,08   1,62   1,38       1,15         
 
Trieda SJL SPR TFO TMS TVI TSV VID VIG VPR ZTO POG JRO OBT 
I.F 1,68 1   1,83         1,29         
II.F 1,91 1   1,33     1,17   1,33       1,78 
III.F 2,36 1   1,5     1,75           1,44 
IV.F 2,53 1                     1,41 
I.PMS     1,71   1,71   1,79   1,75   1,5     
II.PMS     1,69   1,46   1,46   1,54   1,15     
 
 

Prerokovanie „neklasifikovania“ niektorých predmetov 
Na základe vydaného dokumentu dňa 6.4.2020 „Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného 
učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách 
v školskom roku 2019/2020“ ministrom školstva, 

riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 7.4.2020 rozhodla, ktoré predmety na konci 
školského roka nebudú klasifikované známkou, ale iba slovným vyjadrením „absolvované“: 
 
1. ročník:  
Etická výchova, Dejepis, Telesná a športová výchova, Dramaturgicko-scenáristický seminár (v 
odbore obrazová a zvuková tvorba), Aplikovaná informatika, Masmediálna prax (v odbore 
masmediálna tvorba). 
 

2. ročník:  
Etická výchova, Občianska náuka, Telesná a športová výchova, Aplikovaná informatika, 
Dramaturgicko-scenáristický seminár (v odbore obrazová a zvuková tvorba), Komunikácia a rétorika 
(v odbore masmediálna tvorba) a Masmediálna prax (v odbore masmediálna tvorba). 

3. ročník:  
Občianska náuka, Telesná a športová výchova, Masmediálne právo a etika, Dramaturgicko-
scenáristický seminár, Projekcie a rozbory (v odbore obrazová a zvuková tvorba), Zvuková tvorba (v 
odbore obrazová a zvuková tvorba), Virtuálna grafika (v odbore obrazová a zvuková tvorba), 
Moderovanie v rozhlase a televízii (v odbore masmediálna tvorba) a Masmediálna prax (v odbore 
masmediálna tvorba). 
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4. ročník:  
Občianska náuka, Telesná a športová výchova, Masmediálne právo a etika, Projekcie a rozbory, 
Zvuková tvorba, Virtuálna grafika, Dramaturgicko-scenáristický seminár. 

Pomaturitné štúdium bez zmeny. 

V Košiciach, 7.4.2020                                                    PhDr. Jarmila Uhríková (riaditeľka školy) 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi 
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 
I.F 34 22 9 3 0 0 0 0 0 
II.F 33 16 12 5 0 0 0 0 0 
III.F 33 16 10 7 0 0 0 0 0 
IV.F 32 10 11 11 0 0 0 0 0 
I.PMS 28 13 7 6 2 0 0 0 0 
II.PMS 13 8 3 2 0 0 0 0 0 

Spolu 173 85 52 34 2 0 0 0 0 

Prospelo 171 žiakov, z toho s vyznamenaním 85, PVD 52, P 34, neprospeli 2. Priemer prospechu 
celej školy v tomto školskom roku bol 1,46. 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka Ospravedlnené Ospr. na 

žiaka Neospravedlnené Neosp. na 
žiaka 

I.F 34 3100 91,18 3077 90,50 23 0,68 
II.F 33 3717 112,64 3717 112,64 0 0,00 
III.F 33 5600 169,70 5600 169,70 0 0,00 
IV.F 32 4888 152,75 4852 151,63 36 1,13 
I.PMS 28 2566 91,64 2566 91,64 0 0,00 
II.PMS 13 1860 143,08 1860 143,08 0 0,00 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky konanej administratívne* 

Predmet Úrove
ň 

Poče
t (M/Ž) 

EČ 
priem

er 

EČ 
poče

t 

PFIČ 
prieme

r 

PFI
Č 

poče
t 

1 
Ústn

a 

2 
Ústn

a 

3 
Ústn

a 

4 
Ústn

a 

5 
Ústn

a 

Ústna 
prieme

r 

Ústn
a 

počet 

Anglický 
jazyk B1 15 (6/9)     3 9 2 1  2,07 15 

Anglický 
jazyk B2 17 (10/7)     11 6    1,35 17 
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Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

 32 (16/16)     4 8 13 7  2,72 32 

Teoretick
á časť 
odbornej 
zložky 

 45 (23/22)     18 23 4   1,69 45 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 
Praktická 

2 
Praktická 

3 
Praktická 

4 
Praktická 

5 
Praktická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  45 (23/22) 18 23 4     1,69 45 

 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii zrušil 
externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny 
i náhradný termín. 
*V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti 
a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne. Hodnotenie 
v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok z tohto 
predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali 
koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľovalo na 1; 2,5 na 
2; 3,5 na 3 a 4,5 na 4. Riaditeľ školy určil do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých 
známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Výsledné známky sme sprístupnili 
plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. Ak plnoletý 
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadril svoj nesúhlas s 
výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, vystavili sme žiakovi 
maturitné vysvedčenie. 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory, ŠVP a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor ŠVP (z roku) Forma štúdia 

I.F 

8294 M - 01 obrazová a zvuková 
tvorba - kamera, zvuk, strih 
8294 M - 03 obrazová a zvuková 
tvorba – virtuálna grafika 
8290 M masmediálna tvorba  

82 Umenie a umeleckoremeselná 
tvorba I (zo dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1852:7-925), 
vrátane Dodatku č. 1 (zo dňa 6. júla 
2016 pod číslom 2016-
9967/29154:25) 

 
 
 
 
 
 
 
4 – ročná forma štúdia: 
ISCED 3A  II.F 

8294 M - 01 obrazová a zvuková 
tvorba - kamera, zvuk, strih 
8294 M - 03 obrazová a zvuková 
tvorba – virtuálna grafika 

82 Umenie a umeleckoremeselná 
tvorba I (zo dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1852:7-925), 
vrátane Dodatku č. 1 (zo dňa 6. júla 
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8290 M masmediálna tvorba  2016 pod číslom 2016-
9967/29154:25) 

(Úplné stredné odborné 
vzdelanie) 
 

III.F 

8294 M - 01 obrazová a zvuková 
tvorba kamera, zvuk, strih 
8294 M - 03 obrazová a zvuková 
tvorba – virtuálna grafika 
8290 M masmediálna tvorba 

82 Umenie a umeleckoremeselná 
tvorba I (zo dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1852:7-925), 
vrátane Dodatku č. 1 (zo dňa 6. júla 
2016 pod číslom 2016-
9967/29154:25) 

IV.F 
8294 M - 01 obrazová a zvuková 
tvorba - kamera, zvuk, strih 
8294 M - 03 obrazová a zvuková 
tvorba – virtuálna grafika 

82 Umenie a umeleckoremeselná 
tvorba I (zo dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1852:7-925) 

I.PMS  8297 N fotografický dizajn 
82 Umenie a umeleckoremeselná 
tvorba I (zo dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1852:7-925) 

2 – ročná forma štúdia: 
ISCED 4A (úplné stredné 
odborné vzdelanie) 
Denné pomaturitné 
kvalifikačné štúdium II.PMS 8297 N fotografický dizajn 

82 Umenie a umeleckoremeselná 
tvorba I (zo dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1852:7-925) 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Vedenie školy 

Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková 
Zástupkyňa riaditeľky školy: Ing. Lívia Hirjaková 
Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík 

Školský psychológ a výchovný poradca: PhDr. Angelika Prevozňáková, Súkromné centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Školský koordinátori: 

- ľudské práva: PhDr. Jarmila Uhríková 
- enviromentálne: MgA. Erik Sikora 
- IKT: externý správca z firmy Datacomp. 
- kariérne sprevádzanie: Ing. Lívia Hirjaková 
 
Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 
TPP 14 + 2MD 3 
Znížený úväzok 4 - 
Na dohodu 9 3 
Na FA 1 3 
Spolu 30 10 
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Pedagogickí pracovníci 

P. č. Meno a priezvisko Typ zmluvného vzťahu 
1. Alena Klindová, Mgr. TPP 
2. PhDr. Jana Kolarovičová, MBA TPP 
3. Uhríková Jarmila, PhDr. TPP 
4. Tatarka Daniel, Ing. TPP  
5.    Mgr. Zuzana Šimoňáková TPP  
6. Hirjaková Lívia, Ing. TPP  

7. Kerner Jaroslav, Mgr.  TPP 
8. Uhrík Valter, Mgr. TPP 
9. Kladek Matej, Mgr. art. TPP 
10. Mgr. Štefan Haško, PhD. TPP 
11. Mgr. art. Jana Szabóová TPP 
12. Igor Bondarenko TPP 
13. Mgr. art. Romana Palková TPP 
14. Mgr. art. Peter Kováčik TPP 
15. BcA. Diana Dobrescu TPP (čiastočný) 
16. MgA. Erik Sikora TPP (čiastočný) 
17. Mgr. art. Tatiana Takáčová TPP (čiastočný) 
18. Mgr. Silvia Ivanecká TPP (čiastočný) 
19. Štec Pavol, PhDr. Dohoda 
20. Jachymová Ivana, Mgr., PhD. Dohoda 
21. Snitková Tatiana, PhDr. Dohoda 
22. PaedDr. Tibor Valenta Dohoda 
23. Mgr. Alica Strapoňová Dohoda 
24. Mgr. art. Martin Dzurňák Dohoda 
25. RNDr. Miroslav Vereš Dohoda (len 1. polrok, zam. do 18.2.2020) 
26. Ing. Mgr. Alena Derenčényiová Dohoda 
27.    JUDr. Jana Pajtašová Dohoda 
28.    Laura Kladeková, Mgr. PhD. TPP (od 13.3.2019 na MD) 
29.    Mgr. art. Margaréta Kubásová TPP (od 24.4.2019 na MD) 
30. Lektor FA 
 Spolu 29/18TPP+9D+1FA+2MD 

 

Nepedagogickí pracovníci školy 

1. Ing. Emília Romanová – vedúca sekretariátu/TPP/ do 2.1.2019 
2. Ing. Stanislav Šárik – technicko-hospodársky pracovník /TPP/ do 31.5.2020 
3. Bc. Eva Výrostková - ekonómka /FA/ 
4. Ján Kolibár – správca budov /TPP/ 
5. Jana Anderovská – upratovací servis /Dohoda/  
6. Anna Pažinová  - upratovací servis /Dohoda/ do 6.6.2020 
9. Zlata Gaľová - upratovací servis /Dohoda/ do 31.12.2019  
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Interní učiteľa

1. roč. (31ž) hodiny 
7MT/14KZS/10VG

2. roč. (33ž) 
5MT/20KZS/8VG

3. roč. (34ž) 
8MT/15KZS/11V
G

4. roč. (32ž) 
22KZS/10VG

1.r. PMŠ (31+1ž) 2.r. PMŠ (13ž)
SPOLU 
hodín

Nad 
Uväzok

Triednictvo

1. PhDr. Jarmila Uhríková TPP/RŠ 1/1 ETV 0 0 0 0 0 2
2. Mgr. Valter Uhrík TPP/Z 3+3 ATR (1.sk KZS a 3.sk VG)0 0 0 5 VID (3.sk) 11
3 Ing. Lívia Hirjaková TPP/ZRŠ 1 MMD 1 MMD 1 MMD 1 MMD 1 MMD 1 MMD 6 IV.F
4 Mgr. Alena Klindová TPP 4 SJL+1 DVK 4 SJL + 1 DVK 5 SJL+2 DVK 5 SJL+2 DVK 0 0 24 2 III.F

5 PhDr. Jana Kolarovičová, MBA TPP 4 ANJ +1 KAJ (1.sk)
4 ANJ +1 KAJ (1. sk)             
+1/1 ETV

4 ANJ (1. sk) 4 ANJ (1. sk) 2 ANJ (1. sk) 0 22 II.F

6 Mgr. Zuzana Šimoňáková TPP 4 ANJ +1 KAJ (2. sk) 4 ANJ +1 KAJ  (2. sk) 4 ANJ (2. sk) 4 ANJ (2. sk) 2 ANJ (2. sk) 2 ANJ 22
7 Mgr. art. Jana Szaboová, ArtD. TPP 4 VPR (2.sk)+  2+2 API 4 VPR (2.sk) 0 0 4 VPR (2.sk) + 2 FIK (2sk) 5 PXA (1.sk) 23 1 I.F

8 Ing. Daniel Tatarka TPP 4 VPR (1.sk) 4 VPR (1.sk) 0 0
4 VPR (1.sk) + 2 FIK (1sk) 
+ 5 PXA (3.sk)

4 VPR + 2 FIK 25 3

9 MgA. Jaroslav Kerner TPP 0 2 OBT 2 OBT 2 OBT + 4 ATR (1sk.)  2 TVI + 5 VID (2.sk) 2 TVI +5 VID (1.sk) 24 2 II.PMS
10 Mgr. art. Matej Kladek TPP 0 0 2+2 VIG + 4 AVG 2+2 VIG + 4 AVG 3 POG, 1.sk 3 POG 22

11 Mgr. art. Romana Palková TPP 4 FOA (1.sk - MT) 0 0 0
2 DVK + 5 FOD 2sk.,          
5 PXA, 2.sk

2 DVK+ 5 FOD 2sk., 23 1 I.PMS

12 Peter Kováčik  - zač. TPP 3 ATR (2 sk - KZS)
3 ATR 1.sk  +  3 ATR 2sk. 
+ 2+2 API

4 ATR (1sk.) 4 ATR (2 sk) 5 VID,1.sk 26 4

13 Bc. Igor Bondarenko TPP 2 TSV 3 ATR (3.sk) 4 ATR (2 sk) 4 ATR (3 sk) 0
5 PXA, 2.sk +                  
5 VID (2.sk)

23 1

14 Mgr. Štefan Haško, PhD. TPP - čiast. 0 3 VID (MT) 
2 JRO + 4 VID 
(MT) 

2 JRO 0 0 11

15 MgA. Erik Sikora TPP - čiast. 0 0 0 0
5 PXA, 1.sk + 3 POG, 2.sk 
+ 5 FOD 3sk.

2 TFO 15

16 Mgr. art. Tatiana Takáčová TPP - čiast. 4 FOA, 3.sk - KZS 4 FOA, 2.sk - KZS 0 0 2 TFO + 5 FOD, 1.sk 0 15

17 BcA. Diana Dobrescu - zač. TPP - čiast.
4 FOA, 2.sk - KZS +                     
4 FOA, 4.sk - VG

4 FOA, 1.sk - KZS +            
4 FOA, 3.sk - VG

0 0 0 5 FOD 1.sk 21

18 Mgr. Silvia Ivanecká - zač. TPP - čiast.
1 DSE (3.sk -VG) +                    
2 h MMX

1 DSE (KZS_1) +            2 
h MMX

2 DSE (MT)  +           
1 +1+1 DSE 
(1,2,3.sk)

1 +1+1 +1DSE 
(1,2,3, 4.sk)

0 0 15

330 14

Externí učitelia
1. roč. (31ž) hodiny 
7MT/14KZS/10VG

2. roč. (33ž) 
5MT/20KZS/8VG

3. roč. (34ž) 
8MT/15KZS/11V
G

4. roč. (32ž) 
22KZS/10VG

1.r. PMŠ (31+1ž) 2.r. PMŠ (13ž)
SPOLU 
hodín

Prepočet

1. Mgr. art. Martin Dzurňák (odb. z praxe) DoPČ 0 0 2+2 ZTO 2+2 ZTO 0 0 8

2. PhDr. Pavol Štec DoPČ 2 TMS 2 TMS 2 TMS + 4 MMX 0 0 0 10

3 PhDr. Tatiana Snitková DoPČ 1 DSE (KZS_1) 1 DSE (VG) 2 DFT 2 DFT 0 0 6

4 Mgr. Ivana Jachymová, PhD. DoPČ 1 DSE (KZS_2) 1 DSE (KZS_2) + 3 KIR 2 MRE 0 0 0 7

5 PaedDr. Tibor Valenta DoPČ 2 TSV 2 TSV 2 TSV 2 TSV 0 0 8

6 RNDr. Miroslav Vereš DoPČ 2 FYZ 1 FYZ 0 0 0 0 3

7 Jazykovka - lektor FA 0 0 1 +1 KAJ 1 +1 KAJ 0 0 4
8 Mgr. Alica Strapoňová DoPČ 2 DEJ 1 OBN 1 OBN 1 OBN 0 0 5

9
Ing. Mgr. Alena Derenčényiová                          

DoPČ 1 MAT 1 MAT 1 MAT 1 MAT 0 0 4

10
JUDr. Jana Pajtašová

DoPČ 0 0 1 MPE 1 MPE 0 0 2

57
387 14

Úväzky 2019/2020

SPOLU 

SPOLU 
SPOLU POČET HODÍN
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných Kvalifikovaných (vrátane odb. z praxe) spolu 
Učiteľov/lektorov 4 24 28 
vychovávateľov 0 0 0 
asistentov učiteľa 0 0 0 
spolu 4 24 28 

Predmety vyučované nekvalifikovane 
Trieda Predmet Počet hodín týždenne Učiteľ 

I.F ETV 2 Uhríková 
I.F TSV 2 Bondarenko 
II.F ATR 3 Bondarenko 
III.F ATR 4 Bondarenko 
IV.F ATR 4 Bondarenko 

II.PMS PXA, VID 5+5 Bondarenko 
I.F ATR 3 Kováčik 
II.F ATR 3+3 Kováčik 
III.F ATR 4 Kováčik 
IV.F ATR 4 Kováčik 

I.PMS VID 5 Kováčik 
II.F API 2+2 Kováčik 
I.F FOA 4+4 Dobrescu 
II.F FOA 4+4 Dobrescu 

II.PMS FOD 5 Dobrescu 
SPOLU 72h (18,6%)  

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov v šk. r. 2019/2020   

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1. kvalifikačná skúška     
2. kvalifikačná skúška     
štúdium škol. manažmentu     
funkčné inovačné   
špecializačné inovačné      
špecializačné kvalifikačné     
Kvalifikačné doktorandské  1 (Sikora) ukončené ArD.   
doplňujúce pedagogické     2 (Haško) 

Kvalifikačné magisterské  1 (Igor Bondarenko) ukončené BcA.   
 1 (Diana Dobrescu) ukončené MgA.   
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Učitelia priebežne sledujú odborné publikácie a ich vzdelávanie spočíva v samoštúdiu, keďže 
metodické centrum neponúka ďalšie vzdelávanie v tak špecifických odborných predmetoch, ktoré 
vyučujeme na našej škole.  

• v rámci zefektívnenia elektronizácie pedagogickej dokumentácie na filmovej škole v šk. r. 
2019/2020 - on line školenie - asc agenda (august) a elektronická triedna kniha (august): 
PhDr. Jarmila Uhríková, Ing. Lívia Hirjaková, PhDr. Jana Kolarovičová, MBA, Mgr. Alena 
Klindová, Mgr. Zuzana Šimoňáková 

• Mgr. A.Klindová absolvovala 27.3.2020 školenie MPC - Košice: Hodnotenie písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky zo SJL 

• Ing. Lívia Hirjaková absolvovala vzdelávanie – školenie na tému „Učíme (sa) práva 
spotrebiteľov“ 22.11.2019 na Colnom úrade Košice, Komenského 39/A, Košice. 
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Oddelenie vzdelávania verejnosti, Finančné 
riaditeľstvo SR. Hlavný cieľ kurzu: Poskytnúť učiteľom ucelené informácie o daňovej sústave 
v SR, daňovej legislatíve a daňových povinnostiach, ktoré by boli využiteľné aj v 
pedagogickej praxi v rámci tém finančnej gramotnosti. 

• PhDr. Jarmila Uhríková a Ing. Lívia Hirjaková dňa 10.2.2020 absolvovali Workshop - 
Finančný manažment v rámci proj. Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových 
organizácií, Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptačné vzdelávanie: 3 1. Mgr. Ivanecká 
2. Mgr. art. Kováčik  
3. BcA. Dobrescu 

Aktualizačné 
vzdelávanie: 

1. PhDr. Jarmila Uhríková 
2. Ing. Lívia Hirjaková 
3. PhDr. Jana Kolarovičová, MBA 
4. Mgr. Alena Klindová 
5. Mgr. Štefan Haško, PhD. 
6. MgA. Jaroslav Kerner 
7. Mgr. art. Matej Kladek 
8. Mgr. art. Romana Palková 
9. Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD. 
10. Mgr. Zuzana Šimoňáková 
11. Mgr. art. Tatiana Takáčová 
12. Ing. Daniel Tatarka 
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§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

P.č. Názov súťaže Meno žiaka/trieda/umiestnenie Dátum a 
miesto 

Úroveň (štátna, 
reg., miestna, 

školská) 

1.  SLOVAK PRESS PHOTO 
2019 

Finalisti 
Zora Demková III.F 
Karina Kaľatová IV.F 

September 
2019 celoslovenská 

2. MobilFest 2019 

kategória Z Košíc do sveta 
Víťaz: Samuel Cipka – Z Košíc do sveta 
kategória Reklama na Steam Factory 
Víťaz: Kolektív SZUŠ, Petzvalova 2, 
Košice 
kategória Idea Maker 
Víťazka: Dorota Molčanová 

8. november 
2019, Košice, 

Cinemax 
Košice Optima 

medzinárodná 

3. „Ako vnímam násilie páchané 
na deťoch a medzi deťmi“ 

reprezentovali z I.F triedy: Nina 
Vicová, Miroslav Henžel, Emma 
Hatoková, Zuzana Řeháková, Severín 
Kováč  
 

19.11.2019, 
VKJB v 
Košiciach 

Košický kraj 

4. 

 
Steam Factory – súťaž 
v plagátovej tvorbe a 
videotvorbe 

 

1. miesto: Reklama na Steam Factory 
Žiaci Súkr. zákl. umel. škola, 
Petzvalova 2, Košice pod vedením 
pedagógov Štefana Haška a Igora 
Bondarenka 
ČU za kreativitu: Marko Béreš 
z I.F 

24.11.2019 
 celoslovenská 

5. 
AMFO 2019 celoštátne kolo Dávid Šipoš, II.F – 1. miesto, 

kategória autori do 16 rokov – 
farebná fotografia 

November 
2019 

celoštátne 

6. Literárny Lučenec M.Tomajka II.F 
Do 4.10.2019 
Vyhlásenie 
19.11.2019 

celoslovenská 

7. 

 
Súťaž kníhkupectva Artforum 
– grafický návrh na vianočný 
baliaci papier 
 

Víťazný návrh – Martina 
Čižmaríková, 1.PMS 

December 
2019 medzinárodná 

8. Súťaž o najlepšiu PF 2020 
 Adam Repka, Matúš Szalontay 

 

December 
2019 
Košice 

školská 

9. „Vytvorenie logotypu 
národného projektu PIAAC“ 

Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci našej 
školy v rámci predmetu VPR  celoslovenská 

10. 
 
CS.KOMIKS.19  
 

súťažili študenti z I.F a II.F 
študentka Katarína Pipiaková z I.F 
získala 3. miesto 

Január 2020 medzinárodná 

11. Literárna súťaž Rozlet 2020 N. Macejová 1.miesto (online 
hlasovanie) 

15.1.-
15.4.2020 

celoslovenská 
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12. MEDart 2020 Účasť žiakov I.F 

Katedra 
žurnalistiky 
FFKU 
v Ružomberku 
Február 2020 

celoslovenská 

13. Sofia 2020 Nikol Macejová I.F do 29.2.2020 celoslovenská 

14. Medziriadky 

K.Hažlinská III.F 
A.Bisová III.F 
V.Gemzová III.F 
N.Macejová 

do 29.3.2020 celoslovenská 

15. 

Zlatá klapka 2020 
(celoslovenská súťaž v odbore 
Audiovizuálna a multimediálna 
tvorba) 
https://www.zusjanaalbrechta.e
u/vismo/dokumenty2.asp?id=22
30&n=zlata-klapka-
2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvF
bBDQ2j2ySTA_46ia_P-
8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8 
 

Víťaz v kategórii: Krátky hraný film 
15-19 Stredných odborných škôl: 
Jakub Baláž, Adam Otto Kacvinský, 
Sebastián Bányász, Nikola Macejová, 
Zuzana Řeháková (žiaci z I.F) 

Marec 2020 
Bratislava celoslovenská 

16. Rec-play 2020 

V súťaži sa zúčastnilo viacero 
študentov našej školy, ale prihlasovali 
sa individuálne. 
Kategória 1 – autori do 16 rokov 
postup na krajskú súťaž: Adam 
Otto Kacvinský (I.F): Rande naslepo 
(hraný film)  
postup na krajskú súťaž: Tomáš 
Drobňák (I.F): Marián Kusik – Keď 
zastal (nastal) čas (reportáž) 
Kategória 2 – autori od 16 do 21 
rokov 
Ocenenie TOP Film:  
Monika Budaiová (1. PMS):  
Spoj-enie (animovaný film) 
Čestné uznanie: 
Tomáš Bucher (IV.F): Sprievodca 
(hraný film) 

30. marec 2020 
 miestna 

17. 
Cineama 2020 
krajská súťaž amatérskej 
filmovej tvorby 
Rožňava 

 kategória 2. - autori do 21 rokov: 

Tomáš Bucher (IV.F) - 1. miesto: 
Sprievodca (hraný film) 

Zdenka Bodnárová (IV.F) - čestné 
uznanie: 
Diversity Focus (videoklip) 
 
do celoštátneho kola Cineama 
postúpila: 
Monika Budajová (1.PMS): Spoj-
enie (animovaný film) 

14. august 
2020, Rožňava regionálna 

18. 
Cineama 2020 
28. ročník celoštátnej súťaže 
amatérskej filmovej tvorby 

kategória 2. - autori do 21 rokov: 
 
Monika Budaiová (I.PMS) - čestné 
uznanie: Spoj-enie (animovaný film) 
 

25. 9. 2020, 
Bardejovské 
kúpele 

celoslovenská 

https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvFbBDQ2j2ySTA_46ia_P-8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8
https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvFbBDQ2j2ySTA_46ia_P-8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8
https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvFbBDQ2j2ySTA_46ia_P-8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8
https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvFbBDQ2j2ySTA_46ia_P-8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8
https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvFbBDQ2j2ySTA_46ia_P-8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8
https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR01hiOJYCxOvFbBDQ2j2ySTA_46ia_P-8CA9zsETFJ3cNsnuKBzlFUMly8
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Lívia Havlíčková - 3. miesto: 
Odraz (hraný film) 
 
Lívia Havlíčková (II.PMS)  - 1. 
miesto: 
Acute Lobotomy of Brain 
(experiment, videoklip) 
 

19. VISITPOPRAD.SK 

Súťaž na návrh loga pre webový 
portál, všetci žiaci v rámci predmetu 
VPR 
 

 celoslovenská 

20. Fotografia Academica 2020 
Všetci žiaci I.F a II.F v rámci 
predmetu FOA 
 

 medzinárodná 

21. Škultétyho rečňovanky M. Tomajka II.F  do 30.6.2020 celoslovenská 

22. 

Fair Play Art Contest 2020 
 
https://www.skolske.sk/clanok/5
3669/ja-chranim-teba-ty-chranis-
mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3E
uSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-
M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA 
 

Medzinárodná výtvarná súťaž,  
2. miesto vo svojej kategórii získala 
študentka I.F – Nina Vicová  

Jún 2020 medzinárodná 

23. Súťaž s VISITKOSICE 
Viacerí študenti zapojení v súťaži 
o darčekové a propagačné materiály 
pre mesto Košice 

Máj – jún 2020 celoslovenská 

24. Súťaž o majstra školy v 
basketbale I. miesto žiaci III.F  školská 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Názov aktivity Dátum a 
miesto Oblasť/zameranie Publikovanie 

Škola v hodnotení 
INEKO v košickom kraji 
na tretom mieste. 

2019/2020, KE 
kraj hodnotenie INEKO http://skoly.ineko.sk/rebricky/… 

Farebná online Školská 
internetová TV  

2019/2020, 
Košice 

Školská mediálna práca žiakov 
a ich aktivity  http://www.fotelka.sk/ 

Nofiny - Školské e-noviny 
2019/2020, 
Košice 
V digit. forme  

Školská mediálna práca žiakov 
a ich aktivity v e-novinách http://nofiny.skolskenoviny.sk/ 

TV MUHA 2019/2020 uzatváranie projektu https://youtu.be/tRDghPtBbec 
Prezentácia a prednáška 
v Tabačke – Patrick 
Tesset 

7.11.2019 Kresliaci automat umelca, 
žiaci II.F a lotyšskí študenti  

Správna voľba povolania 
Tvoja budúcnosť – Tvoja 
voľba“ 2019 
Kariérne sprevádzanie 

25. a 
26.11.2019 
SOŠ 
Ostrovského 

Vzdelávacia prezentácia školy 
a jej zamerania - študijné 
odbory 

Web školy, KSK, miestne rádia 
http://filmovaskola.edupage.org 

Reportáž „Vreckové 
a jeho pravidlá“ 10.12.2019 

Študenti Filmovej školy 
v reportáži Rádia Košice na 
tému vreckové 

https://www.radiokosice.sk/tema-
10-
12?fbclid=IwAR1fBkfXC_QEwnynWS

https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2016&ts=SO%C5%A0&k=8&l=0&u=&h=skore&ms=0
https://www.radiokosice.sk/tema-10-12?fbclid=IwAR1fBkfXC_QEwnynWS3yhSxuckBdC8oBHnz48toSunGcnXYPprTD-wH99JA/
https://www.radiokosice.sk/tema-10-12?fbclid=IwAR1fBkfXC_QEwnynWS3yhSxuckBdC8oBHnz48toSunGcnXYPprTD-wH99JA/
https://www.radiokosice.sk/tema-10-12?fbclid=IwAR1fBkfXC_QEwnynWS3yhSxuckBdC8oBHnz48toSunGcnXYPprTD-wH99JA/
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3yhSxuckBdC8oBHnz48toSunGcnXY
PprTD-wH99JA 
 

Výstava Karola Plicku vo 
VSM 27.11.2019 

Naši študenti a vedenie školy 
na výstave Karola Plicku vo 
VSM v Košiciach 

https://tivi.cas.sk/video/2523602/v
ystava-legendarneho-karola-plicku-
92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-
zem-
spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi
4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zA
OvJykG&AGk7NG0A 
 
https://www.cas.sk/clanok/914481
/vystava-legendarneho-karola-
plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-
tocil-zem-
spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6
LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01B
TLxkt4Dv91PRWMLg 
 

Mikuláš 2019 6.12.2019 SŠUP  
https://www.facebook.com/media/se
t/?vanity=filmovaskolakosice&set=a
.10157165061899023 

Lyžiarsky kurz II.F_2019 10.12.2019 Lyžiarsky kurz II.F_2019 v 
Drienici 

https://www.facebook.com/media/se
t/?vanity=filmovaskolakosice&set=a
.10157177323019023 

Bábkové divadlo – Guľko 
Bombuľko 

December 
2019 Workshop a predstavenie 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 
 

Kníhkupectvo Artforum December 
2019 

Zapojení študenti - Grafická 
súťaž o vianočný balicaci 
papier 

www.artforum.sk 
https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 
 

Premietanie a beseda 
s tvorcami filmu Loli 
paradička  

September 
2019  

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice/ 
 

Workshop iránskeho 
režiséra Samana 
Hosseinpuora 

September 
2019, Kino 
Úsmev, Košice 

Workshop pre našich 
študentov v Kine Úsmev 
s iránskym režisérom 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice/ 
 

Beseda so spisovateľkou 
Vandou Rozenbergovou 

24. 10. 2019 
SŠUPF Košice 

Beseda so spisovateľkou, 
ktorá je nominovaná na cenu 
René – Anasoft litera 
gymnazistov 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice/ 
 

Stužková slávnosť november 
2019, Košice 

Kultúrna prezentácia zručností 
žiakov SSUSF na verejnosti 

https://www.facebook.com/Sukrom
na-stredna-umelecka-skola-filmova/ 

Kino Úsmev 6.9.2018 premietanie filmu 'Ján Palach' 
v Kine Úsmev 

https://www.facebook.com/Sukrom
na-stredna-umelecka-skola-filmova/ 

Finančná gramotnosť  
Workshop a anketa 
s redaktorkou Rádia 
Košice 

29. 11. 2019 Mgr. Jana Tomaškovičová 
nahrávala reportáž v I.F  

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 
 

MobilFest 2019 8. novembra 
2019 

Slávnostné odovzdávanie cien 
v Cinemax Košice 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

https://kosicednes.sk/tv/medzinaro
dny-festival-mobilfest-2019-pozna-

https://www.radiokosice.sk/tema-10-12?fbclid=IwAR1fBkfXC_QEwnynWS3yhSxuckBdC8oBHnz48toSunGcnXYPprTD-wH99JA/
https://www.radiokosice.sk/tema-10-12?fbclid=IwAR1fBkfXC_QEwnynWS3yhSxuckBdC8oBHnz48toSunGcnXYPprTD-wH99JA/
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://tivi.cas.sk/video/2523602/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR1VEK4xmH6fkBi4iEMi2tuA6CoaIbmge24ruXcq2I7zAOvJykG&AGk7NG0A
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.cas.sk/clanok/914481/vystava-legendarneho-karola-plicku-92-toto-je-kamera-ktorou-tocil-zem-spieva/?fbclid=IwAR0v_yNPb8Rqcf6LMiYpmLjLJ0Ar2d1mdQArSLGG01BTLxkt4Dv91PRWMLg
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
http://www.artforum.sk/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://www.facebook.com/filmovaskolakosice
https://kosicednes.sk/tv/medzinarodny-festival-mobilfest-2019-pozna-svojich-vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJSRRlhPlXTpGH-8Hc
https://kosicednes.sk/tv/medzinarodny-festival-mobilfest-2019-pozna-svojich-vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJSRRlhPlXTpGH-8Hc
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svojich-
vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P
8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJ
SRRlhPlXTpGH-8Hc 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/pi
aty-rocnik-mobilfestu-
prekvapil.html?fbclid=IwAR0TuMOs
kPhqpDhKetmQvH6_7bTO8-M-
Y1WjZQE-XnVjkxUb8_uEZeGmPgM 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kul
tura/210055/mobilfest-festival-
filmov-nakrutenych-
mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9
Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-
hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ 

 

IT SHOW v Košiciach 
8. novembra 
2019, OC 
Optima 

Partnerstvo školy 
s Datacompom na IT SHOW 

 

Premietanie 
dokumentárneho filmu 
Spýtaj sa vašich 

5. decembra 
2019 

Premietanie filmu Barbory 
Berezňákovej k 30. výročiu 
Nežnej revolúcie aj s krátkym 
workshopom s Lacom 
Oravcom 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

Imatrikulácia prvákov 5. decembra 
2019 

Imatrikulácia I.F v košickej 
Steam Factory, ktorú venovali 
výhercovia súťaže Steam 
Factory, žiaci II.F svojim 
mladším spolužiakom 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

Súťaž o najlepšiu fotku 
mesiaca – 10x a PF 2020  

šk. rok 
2019/2020 

Mesačne uverejňované 
najlepšie fotky z tvorby žiakov 
školy 

https://www.facebook.com/Sukrom
na-stredna-umelecka-skola-filmova/ 

Masterclass s režisérom 
Robertom Švedom 8. január 2020 

Workshop pre študentov 
k súčasnej televíznej tvorbe, 
II.F a III.F 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

„Omamné a 
psychotropné látky“ 

16. január 2020 
Spolupráca s Políciou SR na 
tému „Omamné 
a psychotropné látky“ 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

Výstavy Karola Plicku, 
Miloty Havránkovej 
a COČ 2019 

7. február 2020 Návšteva výstav vo VSM, 
VSG v Košiciach 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

Spolupráca so 
študentami 
Konzervatória 

Február 2020 
Práca v štúdiu, II.F a študenti 
Konzervatória s p. Róbertom 
Šudíkom 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

Kariérne sprevádzanie: 
Kadet policajného zboru 

21.2.2020, 
SŠUPF beseda 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

MEDart 2020 Február 2020 
Žiaci z I.F - workshopy 
a slávnostné vyhodnotenie 
súťaže v Ružomberku 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

https://kosicednes.sk/tv/medzinarodny-festival-mobilfest-2019-pozna-svojich-vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJSRRlhPlXTpGH-8Hc
https://kosicednes.sk/tv/medzinarodny-festival-mobilfest-2019-pozna-svojich-vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJSRRlhPlXTpGH-8Hc
https://kosicednes.sk/tv/medzinarodny-festival-mobilfest-2019-pozna-svojich-vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJSRRlhPlXTpGH-8Hc
https://kosicednes.sk/tv/medzinarodny-festival-mobilfest-2019-pozna-svojich-vitazov/?fbclid=IwAR19hv9UDUE5P8aD51EcjEGfjymrj8TlqR2QMvBnYmJSRRlhPlXTpGH-8Hc
https://web.vucke.sk/sk/novinky/piaty-rocnik-mobilfestu-prekvapil.html?fbclid=IwAR0TuMOskPhqpDhKetmQvH6_7bTO8-M-Y1WjZQE-XnVjkxUb8_uEZeGmPgM
https://web.vucke.sk/sk/novinky/piaty-rocnik-mobilfestu-prekvapil.html?fbclid=IwAR0TuMOskPhqpDhKetmQvH6_7bTO8-M-Y1WjZQE-XnVjkxUb8_uEZeGmPgM
https://web.vucke.sk/sk/novinky/piaty-rocnik-mobilfestu-prekvapil.html?fbclid=IwAR0TuMOskPhqpDhKetmQvH6_7bTO8-M-Y1WjZQE-XnVjkxUb8_uEZeGmPgM
https://web.vucke.sk/sk/novinky/piaty-rocnik-mobilfestu-prekvapil.html?fbclid=IwAR0TuMOskPhqpDhKetmQvH6_7bTO8-M-Y1WjZQE-XnVjkxUb8_uEZeGmPgM
https://web.vucke.sk/sk/novinky/piaty-rocnik-mobilfestu-prekvapil.html?fbclid=IwAR0TuMOskPhqpDhKetmQvH6_7bTO8-M-Y1WjZQE-XnVjkxUb8_uEZeGmPgM
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/210055/mobilfest-festival-filmov-nakrutenych-mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/210055/mobilfest-festival-filmov-nakrutenych-mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/210055/mobilfest-festival-filmov-nakrutenych-mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/210055/mobilfest-festival-filmov-nakrutenych-mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/210055/mobilfest-festival-filmov-nakrutenych-mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/210055/mobilfest-festival-filmov-nakrutenych-mobilom?fbclid=IwAR1x5Hb4cs5v9Av0hnRJVfrysxI4KyOjf-hHXczEVQpuV2jPoOsukv1e8TQ
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Video „Pracuj legálne – 
Pracuj bezpečne“ Marec 2020 

Osvetové video kampane 
vzniklo v spolupráci so 
SŠUPF 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

Mobility Erasmus+ 
 
Nové príležitosti v 
multimédiách a umení  

Šk. rok 
2019/2020 

Vzdelávacie mobility 
jednotlivcov v oblasti 
odborného vzdelávania 
a prípravy – pracovné stáže 
žiakov a pedagógov 
v inštitúciách/podnikoch OVP 
v EÚ krajinách 

https://www.facebook.com/Sukrom
na-stredna-umelecka-skola-filmova/ 
 
https://filmovaskola.edupage.org/a/p
rojekty 
 

Online vyučovanie na 
Filmovej škole Marec 2020  

https://kosicednes.sk/zaujimavosti/
ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-
ucia-sa-na-
diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdD
cmvtImZmGDYeS7ZIusX-
6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM 

https://www.youtube.com/watch?v
=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be&
fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z
49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL
3EBnhPgKA 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-
konickova/6874/kosicki-
stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-
dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-
virtualnych-
triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bS
cV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZ
hAUZpL3EBnhPgKA 

https://www1.pluska.sk/regiony/vy
chodne-slovensko/take-vyucovanie-
chcel-kazdy-ziak-inspirujte-
unikatnou-vyucbou-kosickej-
filmovej-
skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7
700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJu
ONzcKec-_fGAaI 

https://www.skolske.sk/clanok/530
56/onacistovirtualnej-filmovej-
skole?fbclid=IwAR0TuMOskPhqpDh
KetmQvH6_7bTO8-M-Y1WjZQE-
XnVjkxUb8_uEZeGmPgM 

Pravidelné online besedy 
s hosťami 
 

marec – máj 
2020 

V rámci online Filmovej školy 
sme uviedli sériu besied s: 
Mišo Uhrin, Mikina 
Dimunová, Dodo Dobrik, 
Vanda Raýmanová, Zuzana 
Vasičák Očenášová, Martin 
Činovský, Denisa Buranová, 
Lukáš Teren, Jozef Hardoš 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova/
https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova/
https://filmovaskola.edupage.org/a/projekty
https://filmovaskola.edupage.org/a/projekty
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-ucia-sa-na-diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdDcmvtImZmGDYeS7ZIusX-6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-ucia-sa-na-diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdDcmvtImZmGDYeS7ZIusX-6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-ucia-sa-na-diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdDcmvtImZmGDYeS7ZIusX-6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-ucia-sa-na-diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdDcmvtImZmGDYeS7ZIusX-6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-ucia-sa-na-diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdDcmvtImZmGDYeS7ZIusX-6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/ziaci-studenti-prazdniny-nemaju-ucia-sa-na-diaku/?fbclid=IwAR3CyzBhhe_gOdDcmvtImZmGDYeS7ZIusX-6FjAlTzd67kh7eSdsOHbUtiM
https://www.youtube.com/watch?v=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://www.youtube.com/watch?v=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://www.youtube.com/watch?v=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://www.youtube.com/watch?v=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://www.youtube.com/watch?v=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6874/kosicki-stredoskolaci-z-filmovej-skoly-sa-dnes-stretavaju-s-ucitelmi-vo-virtualnych-triedach?fbclid=IwAR3Uw_Ukv95bScV8PN0z49okjjQ8Fi2l1iTmWTYjkhTZhAUZpL3EBnhPgKA
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/take-vyucovanie-chcel-kazdy-ziak-inspirujte-unikatnou-vyucbou-kosickej-filmovej-skole?fbclid=IwAR2ADiOcVXAA9cd7700bQTT_xk4J7NMJsBrU03ryPaWJuONzcKec-_fGAaI


21 
 

Lektorský materiál „Ako 
točiť mobilným 
telefónom“ pre RTVS 
pre reláciu Regina 

Marec 2020 Online vzdelávanie, autorský 
materiál našej školy 

https://youtu.be/aSrDBWtViEw 

https://youtu.be/ueqYRM6MBmY 

Kampaň „Pracuj legálne 
– pracuj bezpečne“ Marec 2020 

Študenti SŠUPF sa podieľali 
na tvorbe plagátov ku kampani 
Inšpekcie práce SR 

https://www.facebook.com/filmova
skolakosice 

    

• Cineama 2020 
• Rec-play 20209 
• Fair Play Art 

Contest 2020 
• VISITKOSICE 
• Škultétyho 

rečňovanky 
• ... 

Šk. rok 
2019/2020 

Reprezentácia žiakov na 
súťažiach 

https://www.facebook.com/Sukrom
na-stredna-umelecka-skola-filmova/ 

https://www.skolske.sk/clanok/536
69/ja-chranim-teba-ty-chranis-
mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuS
wzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-
M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA 
 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projektová činnosť je súčasťou vzdelávacej činnosti školy, napomáha k zvyšovaniu tvorivosti, 
flexibilnosti a kreativity žiakov a zvyšuje odbornú a pedagogickú spôsobilosť pedagogických 
zamestnancov. 

Zapojenosť SSUŠF do projektov dlhodobo a ich udržateľnosť: 

  Názov projektu Číslo Zameranie Podporený 

1. 

Erasmus+ Program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport - Nové 
príležitosti v multimédiách a 
umení V 

2019-1-SK01-
KA116-
060589 

Krátkodobá mobilita žiakov OVP 
Odborná príprava zamestnancov v 
zahraničí 

Projekt začína 01. 06. 2019 a 
končí 31. 05. 2021 (24 mesiacov). 

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
celoživotného 
vzdelávania 

2. 

Erasmus+ Program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport - Nové 
príležitosti v multimédiách a 
umení IV 

2018-1-SK01-
KA116-
046029 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

01. 06. 2018 a končí 31. 05. 2020. 

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
celoživotného 
vzdelávania 

3. 

Kľúčová akcia 2 – Strategické 
partnerstvá Erasmus+ 
Creativity, Media and 
Culture Treasures Connect Us 

2018-1-CZ01-
KA229-
048209_4 

Školské výmenné partnerstvá, 01. 
09. 2018 a končí 31. 08. 2020. 

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
celoživotného 
vzdelávania 

4.  

Erasmus+ Program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport - KA116 - 
Mobilita učiacich sa a 
zamestnancov v OVP 

2017-1-SK01-
KA116-
034988 

Mobility v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy – pracovné 
stáže žiakov a pedagógov 

 

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
celoživotného 
vzdelávania  

https://youtu.be/aSrDBWtViEw?fbclid=IwAR0B1bcEdKTZmLVdCaqBl7xq3bWitSbhNbZi300fZUe9ZSz6mPGe3jnhMO4
https://youtu.be/ueqYRM6MBmY?fbclid=IwAR3iinUs7yA3OlZbCDh74X2Afrpr_1cf8v5H_59xccaalAakYurxgfx0MkM
https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova/
https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova/
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
https://www.skolske.sk/clanok/53669/ja-chranim-teba-ty-chranis-mna?fbclid=IwAR0BAmWQwS3EuSwzV77ZdV6cwB5-MVy-7Wa_l-M17CC8_G9g5BtUQxKZ_bA
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
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„Nové príležitosti v 
multimédiách a umení III“ 

5. 

Erasmus+ Program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport - KA116 - 
Mobilita učiacich sa a 
zamestnancov v OVP 
New Opportunities in 
Multimedia and Art II 

2016-1-SK01-
KA116-
022357 

Mobility v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy – pracovné 
stáže žiakov a pedagógov 

 

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
Erasmus+ pre 
vzdelávanie a 
odbornú prípravu 

6. 

Erasmus+ Program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport - KA102 - 
Mobilita učiacich sa a 
zamestnancov v OVP 
„New Opportunities in 
Multimedia and Art“  

2015-1-SK01-
KA102-
008607 

 

 

 

Mobility v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy – pracovné 
stáže žiakov a pedagógov 

  

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
Erasmus+ pre 
vzdelávanie a 
odbornú prípravu 

7. 

 Erasmus+ Program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport -  KA109 - 
Charta v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy 

 Charta v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy 

2015-1-SK01-
KA109-
008989 

Vzdelávacie mobility jednotlivcov 
v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy – pracovné stáže žiakov 
a pedagógov 

SAAIC - Národná 
agentúra Programu 
Erasmus+ pre 
vzdelávanie a 
odbornú prípravu 

8. 
PARTNERSTVO v 
projekte "Ukrajina a Slovensko 
očami mládeže"  

 Partnerstvo v projekte - 
Prijímateľ: Regionálna Inovačná 
Agentúra z.p.o. 

zlepšenie toku informácií k 
mladým ľuďom 

program 
Cezhraničnej 
spolupráce 

 

9. 

Školské televízne štúdio a 
školská televízia s vlastným 
vysielaním ako centrum 
odborného vzdelávania a 
prípravy 

26110130495 

Vytvorenie školského televízneho 
štúdia ako centra odborného 
vzdelávania a prípravy, 
programovej štruktúry, E- 
learningové vzdelávanie 
efektívneho využitia školskej 
televízie vo výchovno 
vzdelávacom procese... 

ESF, OP vzdelávanie 

 národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému region. Školstva“ - DigiŠkola 
(interaktívna tabuľa a tablety, ktoré žiaci využívajú prioritne vo všeobecných predmetoch) 

 národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického 
testovania“ – E-test (žiaci IV.F v jesennom a jarnom testovaní 2019 testovali testové zošity z 
predmetov ANJ_B1 a SJL).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2015&vv_typ=KA102
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Podané projekty v školskom roku 2019/2020   

 Typ  a názov 
projektu Číslo  Zameranie Podporený Schválený Grant 

Erasmus+ Program EÚ 
pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, 
mládež a šport - Nové 
príležitosti v 
multimédiách a 
umení VI. 

2019-1-
SK01-
KA116-
060589 

Krátkodobá mobilita 
žiakov OVP 
Odborná príprava 
zamestnancov v 
zahraničí 
Projekt začína od 
01.09.2020 do 
31.08.2022 

SAAIC - 
Národná 
agentúra 
Programu 
Erasmus+ pre 
vzdelávanie a 
odbornú 
prípravu 

ÁNO 28 401 
EUR  

Erasmus+ Program EÚ 
pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, 
mládež a šport - 
Laboratórium 
inovácií a tvorivosti 

2020-1-
SK01-
KA202-
078338 

Kľúčová akcia 2: 
Strategické partnerstvá 
Kombinovaná mobilita 
učiacich sa v OVP C1 
a C2, trvanie 28 
mesiacov, od 
01.09.2020 do 
31.12.2022 

SAAIC - 
Národná 
agentúra 
Programu 
Erasmus+ pre 
vzdelávanie a 
odbornú 
prípravu 

ÁNO 219 890 
EUR  

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Inšpekcia v šk. roku 2019/2020 nebola vykonaná 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

1. Prehľad učební  a vybavenia 
Normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebné odbory a študijné 
odbory stredných odborných škôl sú zverejnené na webovom sídle www.siov.sk a podrobný rozpis 
v pasportizácii našej školy. 

 Por. č. Názov učebne a skratka Počet 
1. Výtvarný ateliér (veľký)  VAT 1 
2. Foto-video ateliér  FVA 1 
3. Multimediálna učebňa   MUL 1 
4. Počítačová učebňa   POČ 1 
5. Ateliér virtuálnej grafiky  (AVG) 1 
6. Animačný ateliér  (ANI) 1 
7. Rozhlasové štúdio 1 
8. Školské TV štúdio (TVŠ) 1 
9. – 11. Strižňa I. až III.  S1,  S2, S3 3 
12. Projekčná miestnosť - kinosála (PROJ) 1 
13. – 16. Triedy 1 – 4 (I.F, II.F, III.F, IV.F) 4 
17. Tmavá komora 1 
18. Telocvičňa T v prenájme 
19. Maskérňa 1 
20. Školská knižnica  1 

http://www.siov.sk/
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Podrobnejší rozpis: 

Počet učební používaných školou - 20, z toho 11 odborných - ateliér virtuálnej grafiky, 
multimediálne učebne, foto-video ateliér, výtvarný ateliér, strižne, animačný ateliér, školské TV 
štúdio a maskérňa, tmavá komora, nová projekčná miestnosť a školská knižnica. 
Škola disponuje špeciálnou audio a video technikou, ktorá slúži pre potreby vyučovacieho procesu - 
poloprofesionálna kamera SONY HD, mini DV kamery Panasonic, digitálne fotoaparáty SONY, 
digitálny fotoaparát HP, dataprojektory, počítače s grafickými a strihovými softwérmi, špeciálne 
technické vybavenie na snímanie zvuku a exteriérové i interiérové svetlá a ďalšie technické vybavenie 
priebežne dopĺňané v zmysle potrieb odboru a technologického vývoja. 
Učebne sú vybavené novým školským nábytkom a videotechnikou s veľkoplošnými obrazovkami a 
BD prehrávačmi. 
V multimediálnej učebni a ateliéry virtuálnej grafiky je na výchovno-vzdelávací proces k dispozícii 
25 počítačov s príslušenstvom. V učebniach, podľa študijného odboru a potrieb výchovno-
vyučovacieho procesu, slúžia ďalej na výučbu interaktívna tabuľa, audiovizuálna technika, 
dataprojektory, digitálne fotoaparáty, skenery, digitálne kamery, tlačiarne, kresliarske stoly, knižnica 
odbornej literatúry, veľmi dobre vybavená knižnica slovenskej a svetovej literatúry a špeciálne stroje, 
prístroje a zariadenia ateliérov jednotlivých študijných odborov a ich zameraní. Hygienické 
zariadenia spĺňajú legislatívne stanovené požiadavky. V procese výučby a pre získanie špeciálnych 
zručností podľa potrieb a zamerania odboru sa používajú softvérové balíky: Office(MSWord, 
MSExcel, PowerPoint atď.), grafické programy (napr. Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe 
Acrobat Reader, Adobe Illustrator, Adobe AferEffects, Macromedia Flash), strihové a zvukové 
programy (napr. Animo8.0, 3D a 4D programy, FinulCut, ProTooluse) a ďalšie priebežne 
aktualizované verzie softvéru. 

Vzhľadom k novej situácii s pandémiou nového typu koronavírusu na jar 2020, škola promtne 
zareagovala a spojazdnila od 16.3.2020 online výučbu vo virtuálnych učebniach aj s novým rozvrhom 
pre jednotlivé triedy. 

2. Odborné učebné texty SSUŠF využívané od r. 2010 

 
Školské učebnice sú priebežne objednávané a dopĺňané z MŠVVaŠ SR, digitálne verzie učebníc a 
ďalšie voľné prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru môžu učitelia využívať 

rok vydania
2010

2012
2012

2012
2012
2012

2012

2014

2014

2014

2014

Názov učebných textov
Strihová skladba, Mgr. Peter Hrabinský

Moderovanie, komunikácia a rétorika v rozhlase a televízii  (ISBN 978-80-971744-
0-8), Anna Lemesányiová, Ivana Jáchymová

Odborná umelecká prax (biela kniha obrazovej a zvukovej tvorby),  (ISBN 978-80-
971744-1-5), Jarmila Uhríková, Peter Hrabinský, Walter Uhrík

Školské televízne štúdio vo výchovno-vzdelávacom procese (ISBN 978-80-971085-
8-8), prof. Jozef Hardoš, ArtD., Tomáš Sipos

Tutoriály vo výchovno-vzdelávacom procese (ISBN 978-80-971085-0-2), Dominika 
Uhríková, Jozef Hardoš

Výtvarná príprava (ISBN 978-80-971085-3-3), Ing. Daniel Tatarka

Umelecká produkcia manažment a marketing v médiách (ISBN 978-80-971085-5-
7), Mgr. Ivan Bencze
Technológia tvorby v masmédiách (ISBN 978-80-971085-1-9), PhDr. Pavol Štec

Úvod do fotografie (ISBN 978-80-971085-4-0), Ing. Martin Vysoký

Moderné dejiny filmu, televízie a rozhlasu (ISBN 978-80-971085-2-6), PhDr. 
Tatiana Snitková

Masmediálna prax  (ISBN 978-80-971085-9-5), Jarmila Uhríková, Peter Hrabinský, 
Walter Uhrík
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prostredníctvom odporúčaných webových sídiel v POP na daný šk. rok, napr. 
www.eaktovka.sk. 

 
3. Plány: počas prázdnin opraviť a zveľadiť vonkajší areál školy – vstup, chodníky. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

K nahliadnutiu na sekretariáte školy.  

§2 ods. 1n 

Koncepčný zámer a plnenie cieľov školy za školský rok 2019/2020    

V posledných rokoch sa nám zvyšuje počet záujemcov o školu. Aj naďalej za hlavný strategický cieľ 
školy považujeme stabilizovanie a zvyšovanie ich počtu. Dostali sme sa do situácie, keď na 
prijímacích skúškach naozaj robíme výber tých najlepších žiakov. 

Koncepcia rozvoja školy je sformulovaná do štyroch hlavných cieľov :   

1. cieľ: Rozvoj kľúčových kompetencií vo všetkých oblastiach výchovno – vzdelávacieho 
procesu 

2. cieľ: Súlad výchovy a vzdelania s dôrazom na prierezové témy 

3. cieľ: Zabezpečenie personálneho, ekonomického a materiálneho zázemia v škole  

4. cieľ: Prezentácia školy na verejnosti a projektové riadenie 

V oblasti výchovy sa ako najvážnejší problém školy javí dochádzka žiakov, preto sme sa aj 
v školskom roku 2019/2020 sústredili na plnenie cieľov v každej zo stanovených oblastí 
a predovšetkým sme napĺňali hlavné strategické ciele rozvoja školy v tomto rozsahu: 

• zrekonštruovali sme vstupný areál školy, 
 

• pokračovali sme v tvorbe dvoch nových mobilitných projektov v rámci programu Erasmus + 
Nové príležitosti v multimédiách a umení VI. a tiež  Laboratórium inovácií a tvorivosti 
cez strategické partnerstvá.  
 

V rámci prezentácie školy na verejnosti a prepojenia s praxou sme vyhodnotili 5. ročník festivalu 
videodiel natočených mobilným telefónom Mobilfest 2019 a zahájili 6. ročník, pokračovali sme vo 
videotvorbe pre US STEEL, Prírodovedeckú fakultu UPJŠ, podporovali nadviazané a úspešne 
fungujúce kontakty s VŠMU Bratislava, Akadémiou umení Banská Bystrica, Filmovou akadémiou 
Miroslava Ondříčka v Písku, regionálnymi a lokálnymi televíziami a rádiami (TV Region, TV 
Zemplín, Rádio Šport, TV Naša). Spolupráca v rámci praxe žiakov na Art Film Feste 2020 
v Košiciach sa nekonala vzhľadom na COVID-19. 

http://www.eaktovka.sk/
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§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

➢ vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

➢ výborné materiálno-technické vybavenie školy 

➢ priaznivá klíma v škole, dobré medziľudské vzťahy 

➢ individuálny prístup k nadaným žiakom 

➢ individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

➢ spolupráca s pedagogičkou so špeciálno-pedagogickej poradne 

➢ spolupráca s Občianskym združením zriadeným pri škole 

➢ rozpracovaný systém mimoškolských aktivít 

➢ tvorba projektov a ich úspešná realizácia 

➢ úspešná reprezentácia školy i krajiny 

➢ prepojenie teoretickej prípravy s praxou - vlastná tvorba audiovizuálnych programov 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

➢ nepriaznivá celospoločenská klíma k súkromným školám 
➢ určovanie počtu prijatých žiakov v jednotlivých odboroch KSK podľa analýzy Trexima  
➢ slabá ekonomická sila obyvateľstva v regióne 

Uplatnenie žiakov 

Z celkového počtu absolventov štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020 podiel 
absolventov na trhu práce 

Počet 
absolventov, ktorí 

konali MS 

Počet absolventov, 
ktorí pokračujú v 

štúdiu na VŠ 

Počet absolventov, 
ktorí pokračujú vo 

VOŠ 

Počet absolventov 
zaradených do 

praxe 

Počet absolventov 
nezaradených do 

praxe 
32 17 6 9 0 

Psychohygienické podmienky 

Vyučovanie v našej škole prebiehalo v 4 klasických triedach a v 7 odborných učebniach a ateliéroch. 
V rámci niektorých odborných predmetov a tém boli súčasne využívané aj strižne 1 a 2. Všetky 
miestnosti sú dostatočne veľké a veľmi dobre vybavené na výučbu.  

Pri tvorbe rozvrhu sme zachovali základné požiadavky na náročnosť jednotlivých predmetov. 
Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť telocvičňu formou prenájmu pre všetky triedy bol rozvrh 
podriadený tejto podmienke. Ďalšie hľadisko pri tvorbe rozvrhu bolo zameranie na výučbu odborných 



27 
 

predmetov a praktickej prípravy v odborných učebniach a ateliéroch, ktoré sa vyučujú v skupinách - 
táto podmienka tiež vo vysokej miere ovplyvnila rozvrh. 

Prestávky sme zachovali dve 5 minútové, 10 - minútové v počte 8 a jednu veľkú 20-minútovou 
prestávku po tretej hodine. Na obed odchádzali žiaci po skončení rozvrhu v jednotlivých dňoch a 
žiaci, ktorí mali 7. až 10. vyučovaciu hodinu išli na obed počas predĺženej 40-minútovej prestávky 
po 6. hodine. 

Tvorba rozvrhu sa uskutočnila podľa učebných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom, 
kde sme zachovali počet hodín pre jednotlivé ročníky a dbali sme, aby tento počet, vrátane 
disponibilných hodín a voliteľných predmetov, nepresiahol stanovený počet. 

Vyučovanie v našej škole začína o 8:00 hod. 

ONLINE VÝUČBA – náhradný rozvrh 

Vzhľadom k novej situácii s pandémiou COVID-19 na jar 2020, škola promtne zareagovala a 
spojazdnila od 16.3.2020 online výučbu vo virtuálnych učebniach aj s novým rozvrhom pre jednotlivé 
triedy. Online výučba je v čase od 9.00 hod. denne do 12.35 alebo 13.30 hodiny (počas pracovného 
týždňa). 

Hodiny boli sústredené hlavne na maturitné predmety: slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk a 
teoretické odborné predmety.  

Vyučovanie prebiehalo tak, že žiak sa prihlásil do google meet pomocou hesla do virtuálnej triedy, 
kde uvidel svoju vyučujúcu učiteľku. My sme videli, že žiak je prihlásený. Pedagóg viedol klasicky 
hodinu, žiak sa mohol zapájať a bol aj hodnotený. 

Každý žiak musel mať teda počítač a byť pripojený na internet.  

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Študenti školy mali možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať záujmové útvary ponúkané 
školou (uvedené v tabuľke), ako aj ďalšie krúžky v rámci Súkromného centra voľného času a 
Súkromnej základnej umeleckej školy v priestoroch našej školy. 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 
Voľný audiovizuálny ateliér (Fotelka)_1 11 1 BcA. Igor Bondarenko 
Voľný audiovizuálny ateliér (Fotelka)_2 7 1 Mgr. Valter Uhrík 
Voľný fotografický ateliér 20 1 MgA. Erik Sikora ArtD. 
Voľný výtvarný ateliér_1 6 1 Ing. Daniel Tatarka 
Voľný výtvarný ateliér_2 2 1 Mgr. art. Jana Szabóová ArtD. 
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Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 
s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe 
vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o 
výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi prebieha vo viacerých úrovniach: 

• členstvo rodičov v Rade školy, 
• spolupráca vybraných rodičov z každej triedy (Rodičovská rada) s vedením školy a 

členmi gremiálnej porady riaditeľky školy – informácie o plánoch práce školy a ich 
zabezpečení a plnení a o komplexných výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 
prenos pripomienok širokej rodičovskej verejnosti k činnosti školy, 

• individuálna spolupráca rodičov so všetkými pedagógmi školy – informácie o priebehu 
vzdelávania žiakov, konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi, informácie o aktuálnom dianí v 
škole, pripravovaných akciách, organizácii školského roka a pod. Spolupráca prebieha 
osobným kontaktom, telefonicky, písomným stykom, v ostatných rokoch najširšiu spoluprácu 
zabezpečuje internetová žiacka knižka. 

 

Škola má tiež zmluvu so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie, ktoré sídli na Medickej 2 v Košiciach. Toto zariadenie poskytovalo poradenské 
konzultácie, psychologické poradenstvo a odbornú pomoc (ďalej text zo Správy): 

V zmysle platnej legislatívy /podľa § 130 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní a 
zákona  č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a o komore psychológov v znení neskorších 
predpisov,  vyhlášky MŠ 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 
a prevencie a   pedagogicko-organizačných  pokynov MŠ VVaŠ SR/ a zmluvy č.3/2015 vykonávala 
psychologička SCPPPaP  PhDr. Angelika Prevozňáková počas  školského  roka psychologickú 
činnosť zameranú  na pomoc žiakom, s cieľom  rozvíjania  ich  psychického zdravia, využitím 
moderných foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, nápravno - 
korektívnej a preventívnej práce. Svoje  odborné služby  poskytovala aj rodičom a pedagógom. 

 

Odborná činnosti pre žiakov v tomto školskom roku bola  zameraná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
na  riešenie problémov  vzdelávacieho, osobnostného,  emocionálneho, sociálneho vývinu  
a profesijnej orientácie. Dôraz bol  kladený aj  na starostlivosť o  začlenených/ žiakov a  žiakov 
1.ročníka. Začleneným žiakom boli vypracované individuálne výchovno - vzdelávacie plány, ktoré 
boli aj počas roka aktualizované  a bolo im poskytované psychologické poradenstvo a reedukácia. 

Vo vzťahu k pedagógom boli odborné konzultácie  zamerané   na riešenie problémového správania 
žiakov, porúch správania, špecifických porúch učenia,  problémy vo vzťahoch v triednych 
kolektívoch, postup pri riešení problémov súvisiacich s rodinnými problémami a pod.   
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V zmysle § 55 zákona 317/2009  bolo počas roka poskytované odborné poradenstvo aj pedagógom 
školy. 

Vo vzťahu k rodičom boli poskytované  individuálne poradenské konzultácie s cieľom 
pomôcť pri riešení problémov  dieťaťa.  

Diagnostická, poradenská a terapeutická činnosť bola realizovaná individuálne 
i skupinovo na základe žiadosti pedagógov, rodičov aj samotných žiakov /do 18 rokov so súhlasom 
rodiča/.  

Najčastejšie problémy, ktoré žiaci  udávali a riešili boli:    

• riešenie problémov v učení  / zlý prospech, neschopnosť sústrediť sa a pod./ -  2 žiaci 
• špecifické poruchy učenia -  začlenenie - psychodiagnostické vyšetrenie 

a konzultácie,  rediagnostika – 7 žiakov 
• profesijná orientácia -  voľba ďalšieho štúdia a povolania – 2 žiaci 4.ročníka, 13 žiakov 

3.ročníka 
• riešenie problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života, ale aj  zvládania 

životných kríz a ťažkostí, problémy vo vzťahoch, rizikové správanie, depresia a pod.   –   7 
žiakov 
Celkovo boli individuálne psychologické  podporné služby poskytnuté 31 žiakom,  z toho 4 
žiaci boli  vedení terapeuticky. 

  Preventívna a osvetová činnosť s triednymi kolektívmi prebiehala na základe 
screeningovej diagnostiky a  bola zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu žiakov a 
prevenciu sociálno – patologických javov,  zlepšenie postojov a motivácie k učeniu, posilneniu 
autoregulačných mechanizmov žiakov, posilnenie rešpektovania autority učiteľa vo vyučovacom 
procese. 

U  žiakov 1.ročníkov   boli zrealizované tieto  preventívne a intervenčné aktivity:  

• „Ako sa efektívne učiť“ – prednáška s diskusiou a sebamonitorovanie, ktoré bolo 
zamerané na osvojenie si efektívnych foriem prípravy  na vyučovanie a adaptáciu na strednú 
školu  

• screeningové, sociometrické a depistážne mapovanie triedneho kolektívu, prieskum 
postojov žiakov k návykovým látkam s následnou analýzou s triednym učiteľom a  
poradenskou prácou s triedou a problémovými žiakmi  

• zážitkové  aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania s dôrazom na prevenciu 
šikanovania, prieskum výskytu šikanovania  

 

U žiakov 2.ročníkov  boli realizované:   

• zážitkové  aktivity zamerané na prevenciu užívania návykových látok, prieskum postojov 
žiakov k návykovým látkam   

 

Žiakom  3.ročníkov boli  adresované tieto aktivity:   

• program profesijnej orientácie  - voľby ďalšieho štúdia a povolania s následnými 
individuálnymi poradenskými konzultáciami pre žiakov a poskytovaním informácií 
o možnostiach ďalšieho štúdia a uplatnenia  
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Pre žiakov  4.ročníkov boli uskutočnené tieto aktivity:      

• beseda zameraná na efektívnu prípravu na maturitu,   postup pri prihlasovaní sa na VŠ 
a povinnosti absolventa školy po jej ukončení + svet práce   

• program profesijnej orientácie  - voľby ďalšieho štúdia a povolania s následnými 
individuálnymi poradenskými konzultáciami pre žiakov a poskytovaním informácií 
o možnostiach ďalšieho štúdia a uplatnenia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pre rodičov bola poskytnutá poradenská konzultácia  v 4 prípadoch, išlo o  problémy ich detí – 
adaptácia na nové prostredie,  vzdelávacie a výchovné problémy, individuálna integráciu. 
 

Zo strany pedagógov  bol záujem o konzultácie zamerané na  porozumenie  problémom 
osobnostného vývinu žiakov a  pomoc pri ich riešení  a postup pri individuálnej integrácii žiakov. 
Triedni učitelia boli informovaní o realizovaných skupinových aktivitách s ich triedami (screening 
problémov študentov, sociometria, preventívne aktivity s triedami, besedy a pod.)  

   Počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie -  počas dištančnej formy vzdelávania 
bolo žiakom poskytované telefonické  a on – line poradenstvo. 

Na prevcentrum@prevcentrum.sk   mohli žiaci i rodičia  požiadať o konzultáciu, poradenstvo, 
alebo informáciu aj prostredníctvom e-mailu, čo jednorázovo  využilo 5 žiakov, opakovane 2 žiaci 
a jeden rodič. 

Aktuálne informácie a možnosť konzultácie pre žiakov, pedagógov a rodičov  boli a sú /aj v čase 
prázdnin/ dostupné aj na našich webových stránkach: www.prevcentrum.sk, 
www.rovesnicivprevencii.sk, www.prevenciasikanovania.sk. 

 

Aktivity výchovného poradenstva  

V školskom roku 2019/2020 boli hlavné ciele v oblasti výchovného poradenstva  zamerané na 
poradenskú, konzultačnú a koordinačnú činnosť v otázkach výchovy a vzdelávania, optimalizácie  
vzťahov v triedach, aktivity v oblasti osobnostného rozvoja žiakov, prevenciu sociálno-patologických 
javov, podporu duševného zdravia žiakov a aktivity kariérneho poradenstva a prevencie pred 
nezamestnanosťou u absolventov školy. V školskom roku 2019/2020 bol plán výchovného poradcu 
plnený a splnený na základe odporúčaní v POP pre školský rok 2019/2020, plánu práce výchovného 
poradcu pre školský rok 2019/2020 a aktuálnych požiadaviek školy v danom školskom roku. Na 
plnení aktivít plánu práce sme spolupracovali aj so  Súkromným centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Súkromným centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva a ďalšími inštitúciami. 
 
Prehľad splnených aktivít výchovného poradenstva v školskom roku 2019/2020: 

 v zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva boli 
realizované skupinové aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, 
delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na 
podporu právneho vedomia detí a žiakov  

mailto:prevcentrum@prevcentrum.sk
http://www.prevcentrum.sk/
http://www.rovesnicivprevencii.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/
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 monitorovanie problémov detí vo výchove, vzdelávaní a vývine ich osobnosti, 
sprostredkovanie psychologických a iných odborných služieb a starostlivosti žiakom 
školy, spolupráca s triednym učiteľom pri vykonávaní ich pedagogickej diagnostiky 

 poskytovanie informácií a pomoci žiakom a ich zákonným zástupcom pri voľbe štúdia, 
povolania a pracovného zaradenia, zabezpečovanie agendy pre túto oblasť v spolupráci 
s triednymi učiteľmi 

 pedagogicko-psychologická diagnostika: profesionálna orientácia žiakov - cieľová 
skupina: žiaci 2. a 3. ročníka – realizované bolo skupinové psychodiagnostické vyšetrenie 
v spolupráci so školskou psychologičkou a následné individuálne konzultácie výsledkov  
so žiakmi 4. ročníka 

 sprostredkovanie odbornej pomoci triednym učiteľom pri riešení problematiky týkajúcej 
sa detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

 koordinácia postupu pri riešení problémov žiakov a prijímaní výchovných opatrení 
 spolupráca s vedením školy, pedagogickými zamestnancami, najmä s triednymi učiteľmi, 

zákonnými zástupcami žiakov, školským psychológom, centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva, centrom špeciálnopedagogického poradenstva a ďalšími 
školskými zariadeniami a ďalšími inštitúciami a organizáciami podieľajúcimi sa na 
výchove a vzdelávaní žiakov školy s dôrazom na začlenených žiakov 

 informovanie pedagógov o  výchovno-poradenských aktivitách a možnostiach pri riešení 
výchovných problémov detí 

 vykonávanie prieskumov, prieskumových štúdií a vyhodnotení súvisiacich s činnosťou 
výchovného poradcu 

 Realizované pedagogické poradenstvo a prieskumy : 
 Predbežný záujem žiakov 4. ročníka o vysokoškolské štúdium a pomaturitné štúdium na 

stredných školách 
 Sociálne vzťahy žiakov v triedach (skupinové aktivity pre žiakov 1.až 3. ročníka, sociometria 

v 1. ročníku) 
 Šikanovanie v školskom a mimoškolskom prostredí (1. a 2. ročník) 
 Postoje žiakov školy k návykovým látkam  (1.a 2. ročník) 
 Poradenstvo v oblasti profesijného smerovania pre žiakov 3. a 4.ročníka 
 Pedagogická diagnostika a poradenstvo pre začlenených žiakov 

 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola realizuje ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu celý rad výstav a prehliadok prác žiakov 
školy. Škola je každodenne prístupná novým záujemcom o štúdium na našej škole. Každý rok sa 
zúčastňuje workshopu „Správna voľba povolania - prezentácia možností štúdia na strednej škole“. 
Škola sa tiež spolupodieľa na organizácii MobilFestu. Každý návštevník školy si môže pri vstupe 
pozrieť práce našich žiakov. Škola aktívne spolupracuje s filmovým klubom Cinefil v Košiciach, v 
priestoroch ktorého sa konajú vernisáže výtvarných a fotografických prác našich žiakov ako aj 
projekcie žiackej filmovej tvorby. Na vysokej úrovni je aj spolupráca s Českým centrom v Košiciach 
pri organizovaní projekcií filmovej tvorby Českej republiky a besied s autormi týchto diel. Širokej 
verejnosti slúži požičovňa audiovizuálnej techniky. 



32 
 

Záver 

Celkovo škola splnila úlohy stanovené na školský rok 2019/2020. Výchovno-vzdelávací proces bol 
celkovo na dobrej úrovni. Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 

Na základe dosiahnutých výsledkov je potrebné stanoviť pre nový školský rok nasledovné 
východiská: 
- pokračovať v trendoch, ktoré priniesli dobré výsledky, a to: vyučovanie cudzích jazykov, kvalitná 
príprava žiakov na maturitné skúšky, prijímacie skúšky na vysoké školy a súťaže, plánovitá a 
systematická činnosť PK, 
- pokračovať v zavádzaní online vzdelávania pri zlej pandemickej situácii, tiež inovácií a úprav ŠkVP 
v súlade s aktualizáciou štátneho vzdelávacieho programu. 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:  

PhDr. Jarmila Uhríková (riaditeľka školy) .................................................................... 

Ing. Lívia Hirjaková (zástupkyňa riaditeľky školy) ...................................................... 

V Košiciach, 28. augusta 2020    

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: .............................   

 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej, Petzvalova 2, Košice za školský rok 
2019/2020 a vyjadruje spokojnosť s priebehom tohto školského roka. Rada školy pri o Súkromnej 
strednej umeleckej školy filmovej, Petzvalova 2, Košice odporúča zriaďovateľovi školy schváliť 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 . 

Prerokované dňa .....................................  

................................................................. 
Predseda Rady školy 

 

Stanovisko zriaďovateľa  

Zriaďovateľ: PhDr. Jarmila Uhríková 

schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej 
strednej umeleckej školy filmovej, Petzvalova 2, Košice za školský rok 2019/2020. 

  
Košice, dňa .................................................................... 

Podpis (pečiatka):........................................................... 
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