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Základné identifikačné údaje o škole 
Základná škola 
J. Švermu 6 
071 01 Michalovce 
Telefónne číslo: 056/6441640 
Web stránka: www.zssvermumi.edupage.org 
E-mail: zssvermu6mi@gmail.com  
 

Zriaďovateľ 
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie Osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
 

Vedúci zamestnanci 
Mgr. Yvonne Kobilicová, riaditeľka školy 
Mgr. Jarmila Škrabuľáková, zástupkyňa riaditeľky školy 
Mgr .Marek Balogh, zástupca riaditeľky školy 
Zdenka Bendzáková, vedúca vychovávateľka ŠKD 
Mária Čižmárová, vedúca ŠJ 
Mgr. Marián Hajdučko, výchovný poradca, Mgr. Anna Bančejová-asistent VP 
 

Rada školy pri ZŠ 
MUDr. Benjamín Bančej 
MUDr. Ján Mihalečko 
PhDr. Marta Horňáková 
Ing. Katarína Poláková 
Mgr. Ján Džara  
PaedDr. Martina Tomovčíková  
Viera Rončinská 
Monika Boberová 
Bc. Jana Terezková 
Mgr. Žaneta Kutášová 
MUDr. Pavel Kerecman 
 

Vedúci metodických združení a predmetových komisií 
MZ 1.-2. roč. Mgr. Oľga Belejkaničová 
MZ 3.-4. roč. PaedDr. Dana Hricová 
MZ ŠKD Zdenka Bendzáková 
PK slovenského jazyka a literatúry Mgr. Alena Kačmarová 
PK matematiky Mgr.Vladimíra Jevčáková 
PK informatiky Mgr. Viera Kramáreková 
PK cudzích jazykov Mgr. Iveta Šašalová 
PK dejepisu a geografie  Mgr. Darina Kozáková 
PK telesnej výchovy Mgr. Jozef Marec 
PK technickej výchovy Mgr. Marek Balogh 



PK fyziky-chémie-biológie RNDr. Renáta Kincelová 
PK občianskej výchovy PaedDr. Marcela Šimonová  
PK ENV-NBV Mgr. Natália Čičváková  
PK HUV-VYV Mgr. Blanka Kormaníková 
 

Počet žiakov v školskom roku 2017/2018 
Spolu 626  z toho v 1.-4. ročníku  274 v 5.-9.ročníku 352 
Počet začlenených žiakov v bežných triedach 13 
Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (HN) 28 
Počet žiakov zapísaných v ŠKD  208 
 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 
Spolu 73 z toho   rozhodnutí o odkade povinnej školskej dochádzke: 7 
  z toho mimo SR 2 
  opakujúci 1. ročník 1 
  odhlásili sa na inú školu 2 
  nenastúpili 2 
 

Počet žiakov 9. ročníka  
Spolu  58 
Z nich neumiestnených 3 (mimo územia SR) 
Prijatí na gymnáziá  23 
Prijatí na SOŠ 35 
Počet žiakov končiacich v nižších ročníkoch 7 ( z toho 3 na gymnázium) 
Z nich neumiestnených 3 (mimo územia SR) 
 
 

Výsledky Testovania 9 - 2018 
Počet testovaných žiakov  55 
Matematika          Priemerný počet bodov: 13,8   SR: 11,2 
           Priemerná percentuálna úspešnosť: 68,8 SR: 55,9 
        Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 12,9  
  
Slovenský jazyk a literatúra 
          Priemerný počet bodov: 20,2   SR: 15,7 
          Priemerná percentuálna úspešnosť: 80,9 SR: 63,0 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 17,9  
 
 

Výsledky Testovania 5 - 2017 
Počet testovaných žiakov 64 
Matematika         Priemerný počet bodov: 21,5                               SR: 19,4 
          Priemerná percentuálna úspešnosť: 71,8          SR: 64,7 
      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru  7,1 
 
 



Slovenský jazyk a literatúra 
                                               Priemerný počet bodov: 21,3                              SR: 18,9 
                                               Priemerná percentuálna úspešnosť: 71,0         SR: 62,8 
    Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru         8,2 
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov za školský rok 2017/2018 
Počet žiakov   626 
Prospeli   573 91,5% 
Neprospeli   1 0,15% 
Neklasifikovaní   52 8,3% 
Počet žiakov so samými jednotkami    197 31,5% 
Počet žiakov s vyznamenaním   348 55,6% 
Prospeli veľmi dobre     88 14,0%  
 
Počet znížených známok zo správania  2. stupeň 3  
Počet znížených známok zo správania  3. stupeň 1 
Počet znížených známok zo správania  4. stupeň 1 
 
Počet pokarhaní udelených riaditeľkou školy 11 1,75% 
Počet pokarhaní udelených triednym učiteľom 14 2,2% 
Počet pochvál udelených riaditeľkou školy  25 3,99% 
Počet pochvál udelených triednym učiteľom 102 16,3% 
 
 

Dochádzka žiakov 
Počet vymeškaných hodín spolu: 56 111  priemer na 1 žiaka za 1.a2.polrok: 97,29 
Z toho počet neospravedlnených hodín: 330 priemer na 1 žiaka za 1.a2.polrok: 0,57 
 

Počet zamestnancov školy 
Počet pedagogických zamestnancov  40 
Prepočítaný stav PZ    37,5 
Počet vychovávateliek ŠKD   7 
 
 Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
 
Počet nepedagogických zamestnancov 19 
Prepočítaný stav NPZ    19 
 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
Aktualizačné vzdelávanie 68  
Adaptačné vzdelávanie 1   
Ukončená 1. atestácia 1   
Ukončená  2. atestácia 1   
 
 
 



Aktivity, prezentácia na verejnosti, výsledky súťaží 
Počet záujmových útvarov   44 
Počet spoločensko-vedných útvarov  31 počet žiakov 634 
Počet prírodovedných útvarov  10 počet žiakov 164 
Počet športových útvarov   3 počet žiakov 57 
 
Počet žiakov zapojených do záujmových útvarov 855 
 
V Centre voľného času pri ZŠ pracovalo 16 útvarov, v nich 185 žiakov. Činnosť CVČ  bola 
zameraná na tanec spoločenský, ľudový a moderný a šport (futbal, florbal, volejbal, basketbal, 
loptové hry pre mladších žiakov – vybíjaná, stolný tenis, turistika, atletika, gymnastika, 
cyklistika). 
 
 

Výsledky žiakov v súťažiach v školskom roku 2017/2018 tvoria prílohu č. 1. 
 
 

Významné podujatia a aktivity organizované školou (výber) 
 
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka 

Plavecký výcvik žiakov  1. a 4. ročníka 

Svetový deň zdravia 

Mesiac úcty k starším  

Medzinárodný deň školských knižníc 

Školský maratón čítania v 2.-4. ročníku 

Halloweenske aktivity 

Týždeň boja proti drogám 

Týždeň vedy a techniky 

Šarkaniáda v ŠKD 

Mikuláš 2017 

Memoriál Jozefa Marcina v basketbale  

Korčuliarsky výcvik 

Komparo 2017 

Popoludnie v knižnici so starými rodičmi 

Návšteva divadelného predstavenia v Prešove 

Vianočný bazár - Dobrý anjel 

Mikulášske a vianočné vystúpenie pre seniorov 

Vianočne vystúpenie v charitatívnom dome  

Zbierky do detských domov 

Les ukrytý v knihe 

Novoročný turnaj vo florbale pre žiakov školy 

Čo sa sluší a čo nie - súťaž pre žiacke družstvá 

LVVK pre žiakov 7. ročníka 

Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka 



Deň otvorených dverí  pre predškolákov a ich rodičov 

Nástrahy internetu - aktivity 

Výstavka kníh s predajom v školskej knižnici 

Daruj knihu škole 

Snežienka ako dar  

Týždeň slovenských knižníc 

Týždeň boja proti rasizmu 

Rodinné právo - beseda s právnikom 

Beseda s anglickým lektorom 

Deň narcisov - zapojenie do zbierky 

Vystúpenie žiakov v poľskom RZESZÓWE 

Veľkonočný bazár  

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise  

Tvorivé dielne zamerané na Veľkú noc 

Ujo Ľubo v ŠKD 

Noc v školskej knižnici 

Školská športová olympiáda 

Deň mlieka 

Projektový týždeň  zameraný na finančnú gramotnosť 

Malí finančníci v ŠKD 

Školské výlety 

Zber papiera 

Veselá olympiáda v ŠKD 

Svetový deň vody 

Beseda s lesníkom 

Po stopách histórie mesta – beseda s pracovníkom Zemplínskeho  múzea Michalovce 

Rodinné právo 

Beseda so spisovateľkou 

Beseda s príslušníkom PZ 

Chemická show 

Mobilné planetárium 

Karneval v ŠKD 

Kuchárska show 

 
Súťaže a aktivity, ktorých organizátorom bola škola 
 

Vedomostné:    Chemická olympiáda   okresné kolo 
     Olympiáda SJaL    okresné kolo 
     Družstvá mladých zdravotníkov  regionálne kolo 
      
      
 
Športové: Vybíjaná „O pohár primátora mesta“ mestské kolo 
  Malý futbal chlapci 3.-4. roč.   okresné kolo 



  Malý futbal chlapci 5.-6. roč.   okresné kolo 
  Malý futbal chlapci 7.-9. roč.   okresné kolo 
  Volejbal chlapci MŠO    mestské kolo 
  Mestská volejbalová liga      
  Prázdninová futbalová liga    
  Stolný tenis dievčatá    okresné kolo 
  Stolný tenis chlapci    okresné kolo 
  Vybíjaná dievčatá 5.-7. ročník  okresné kolo 
 
     
 
Estetického zamerania: Zemplínske zvončeky  mestská súťaž 
       Súťaž v speve náb. piesní  mestská súťaž 
       Prednes duchovnej prózy  mestská súťaž 
       Puškinov pamätník   okresné kolo 
      
 
 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Zdravá škola – Škola podporujúca zdravie – certifikát v roku 1999 
Kým nie je príliš neskoro 
NP –„Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie“ 
NP –„Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva“ 
NP –„Rozvoj informatizácie regionálneho školstva II“ 
NP – „IT akadémia – vzdelávanie pre XXI. Storočie“ 
Environmentálna výchova – škola je členom Klubu škôl environmentálneho minima 
Festival kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských základných škôl so zahraničnou 
účasťou 
Záložka do knihy spája  školy 
O2 Športová akadémia Mateja Tótha pre školský rok 2018/2019 
 
 
 

Štátna školská inšpekcia 
 

Poslednú školskú inšpekciu vykonala Štátna školská inšpekcia v školskom roku 
2015/2016 -  „Testovanie 2016“. 

 
 

Priestorové podmienky školy 
 
Školské priestory predstavujú: 29 klasických tried 

5 odborných učební – fyzika, chémia, dielňa, kuchynka, 
biológia 
2 učebne IKT    
2 telocvične 



     školská knižnica 
     školská jedáleň 
 
 
 

Materiálno-technické podmienky 
 

Počas školského roka sme okrem svojpomocných opráv na bežnú údržbu v škole  
využívali  najmä spoluprácu so Službami mesta Michalovce, s.r.o.  
 V školskom roku 2017/2018 sme zrealizovali: 

 

• Šatňové skrinky s lavičkami v chlapčenskej a dievčenskej šatni 

• Doplnenie výbavy telocvične o basketbalové koše pre žiakov  triedy s posilneným 
vyučovaním Tv 

• Doplnenie  vybavenia kabinetu Tv 

• Úprava interiéru pri vstupe 

• Pomôcky do kabinetov 

• Výmena nábytkových častí v kabinete výchovného poradcu 

• Doplnenie kabinetov elektronikou a výpočtovou technikou 

• 7 interaktívnych  tabúľ s príslušenstvom (dataprojektor, PC, uzamykateľná skrinka...) 
v triedach 

• Doplnenie tried bielymi tabuľami 

• Výmena potrubia pri poruche pod budovou školy  (jedáleň) 

• Úprava interiéru jedálne 
  

V budúcich rokoch je potrebné: 

• Obnovenie a úprava areálu školy, zeleň 

• Rekonštrukcia futbalového ihriska a atletickej dráhy 

• Doplnenie kabinetov učebnými pomôckami 

• Strecha na budove telocviční a zateplenie   

• Výmena skrinkového  nábytku v triedach 

• Výmena klasických tabúľ v ďalších triedach 

• Výmena radiátorov v triedach a na chodbách 
 

 
 

Školská knižnica 
Školská knižnica disponuje s knihami pre žiakov I. stupňa, II. stupňa, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. Školská knižnica nemá právnu subjektivitu a je školskou 
knižnicou v zmysle zákona o knižniciach. Zriadená bola 1. septembra 1985. 

V knižnici je zaevidovaných 9 084 knižničných jednotiek pre žiakov ( detská, 
mládežnícka a náučná literatúra pre žiakov)a pre dospelého čitateľa (metodické pomôcky, 
príručky, študijný materiál a náučná literatúra pre pedagogických zamestnancov).  V školskom 
roku 2017/2018 pribudlo do školskej knižnice 249 kníh, 157 kníh starších, používaných, ktoré 
získala školská knižnica v rámci akcie 11. ročníka „Daruj knihu škole“. V rámci „Marca – 
mesiaca knihy" 8 kníh dostala školská knižnica  sponzorsky.  



Školskú knižnicu navštevujú žiaci každú stredu. V tomto školskom roku bolo 
zaregistrovaných 442 žiakov a 44 dospelých používateľov.  

V školskom roku 2017/201 sme sa zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy: „Tajuplný svet knižných príbehov“. Našou partnerskou školou sa 
stala Základní škola a Mateřská škola, Vodárenská 2116, Kladno.. Do projektu sme sa zapojili 
už siedmykrát. Ústredná metodička SPK Mgr. Ceningová  udeleila školskej knižnici diplom za 
aktívnu účasť a zapojenie sa do všetkých aktivít týkajúcich sa projektu Záložka do knihy spája 
školy. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa prvýkrát zapojili do 
projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice „Deň Milana Rastislava Štefánika – 
zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Cieľom bolo zábavnými formami práce 
s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu vôbec. 

 
Okrem toho školská knižnica organizuje rôzne aktivity: 
Knihovnícky krúžok 
Daruj knihu škole  - 11. ročník 
Marec – Mesiac knihy:  Výstavka kníh 10. ročník 

Kniha a ja 
Čitateľský oriešok 

     Hodina spoločného čítania 
    Čitateľský maratón 
    Čítame so starými rodičmi 
    Pracujeme so slovníkmi 
    Projekty o slovenských spisovateľoch 
Medzinárodný deň školských knižníc 
Deň detskej knihy 
Recitačné súťaže – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín 
Spolupráca so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického 

 
 

Správa o hospodárení školy za rok 2017 tvorí prílohu č. 2 
 
Školská jedáleň 
 

 V školskom roku 2017/2018 bolo v školskej jedálni zapísaných  459 stravníkov. z toho 
401 žiakov. Počet žiakov v hmotnej núdzi stravujúcich sa v školskej jedálni bol priemerne 24,5. 
Percento stravovanosti v základnej škole bol 63,6 %. Všetky zamestnankyne ŠJ majú odbornú 
spôsobilosť na výkon svojej funkcie. 
 Školská jedáleň sa zapojila do celospoločenských programov: 

• školské mlieko – automat RAJO 5 089 ks 

• školské ovocie  8 795 ks 
 

Zamestnankyne školskej jedálne sa aktívne spolupodieľajú na akciách poriadaných  školou 
a ŠKD.  

 
 
 



Hlavné úlohy na školský rok 2018/2019 

 

 Hlavné úlohy na školský rok 2018/2019 vychádzajú z analýzy výchovno-vzdelávacích 

výsledkov školského roka 2016/2017, zákona o výchove a vzdelávaní, Pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ŠVP a ŠkVP, IŠVP a IŠkVP . 

1. Do plánov a života školy implementovať Národný program výchovy a vzdelávania.  

2. Najlepší záujem dieťaťa musí byť v centre pozornosti pri všetkých činnostiach       
uskutočňovaných v škole. Plne rešpektovať a v práci uplatňovať Dohovor o právach 

dieťaťa, Deklaráciu práv dieťaťa a ďalšie dokumenty prijaté na jeho ochranu. 

3. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých vzdelávacích predmetoch ako prioritnú 
úlohu, základný predpoklad zvládnutia učiva.   

4. V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť 
dôraz na technickú výchovu a techniku, vytvorenie podmienok pre ich výučbu, aby 
zamýšľaná koncepcia sa neminula účinku. V súvislosti s tým zamerať sa aj na 
vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. 

5. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na envi-
ronmentálnu výchovu, dobrovoľnícku činnosť, finančnú gramotnosť, výchovu 
k manželstvu a rodičovstvu.  Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti zamerať 
najmä na vedenie žiakov  k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú 
vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych 
postojov a správania sa žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

6. Rozvíjať, podporovať a skvalitňovať činnosť školskej knižnice ako informačného, 
komunikačného a kultúrneho centra školy, miesta neformálneho vzdelávania. 
 

7. Realizovať 19. ročník festivalu kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských 
základných škôl so zahraničnou účasťou. 
 

8. Podporovať vzdelávanie učiteľov v súlade s potrebami školy, najmä v oblasti čítania s    
porozumením, finančnej gramotnosti, techniky, environmentálnej výchovy. 
 

9. Dôsledne dodržiavať platnú legislatívu pre rezort školstva, ako aj zákony, vyhlášky 
a nariadenia s ním súvisiace. 
 
 

Hlavné úlohy na školský rok 2018/2019 sú  rozpracované a realizované v jednotlivých 

zložkách PPŠ. 

 

                                    Mgr. Yvonne   K o b i l i c o v á  

                            riaditeľka školy 



Rada školy pri Základnej škole, J. Švermu 6,  M I C H A L O V C E 

 

 

 

Stanovisko Rady školy 
 

 

 

 Rada školy pri ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach na zasadnutí 26.10.2018                                                        

prerokovala „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018“ podanú 

riaditeľkou školy Mgr. Yvonne Kobilicovou.  

 

 Rada školy uvedenú „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2017/2018“ prijala a súhlasí s jej obsahom. Členovia Rady školy nemali k správe žiadne 

pripomienky a správu odsúhlasili.  

 

 

 

 

 

        MUDr. Benjamín  BANČEJ v.r. 

                 predseda Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, J. Švermu 6,   M I C H A L O V C E 

 

 

 

 

 

 Pedagogická rada ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach prerokovala „Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 dňa 25.10.2018.                                        . 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Yvonne   KOBILICOVÁ v.r. 

            riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

Súťaže v školskom  roku 2017/2018 

 

Športové súťaže jednotlivci 

Mestská  úroveň  

IN LINE – Antónia Jakubecová  

IN LINE – Emma Kužmová 

IN LINE – Martina Majerníková 

Plávanie – Emma Kanocová – 1. miesto 

Plávanie – Emma Kanocová – 2. miesto 

Plávanie – Samuel Makšim – 1. miesto 

Plávanie – Samuel Jakubec – 2. miesto 

Plávanie – Petronela Makšimová – 1. miesto 

Plávanie – Petronela Makšimová – 1. miesto 

Plávanie – Kristína Tirpáková – 3. miesto  

Atletika – Martin Engel – 1. miesto 

Atletika – Martin Engel – 3. miesto 

Atletika – Samuel Jenčík – 2. miesto 

Atletika – Nicola Štefániková – 3. miesto 

Atletika – Jana Tokárová – 3. miesto 

Viacboj všestrannosti – Letícia Schmalhofferová -  2. miesto 

Viacboj všestrannosti – Letícia Schmalhofferová -  3. miesto 

Viacboj všestrannosti – Dominika Ivanková – 1. miesto 

Viacboj všestrannosti – Dominika Ivanková – 2. miesto 

Viacboj všestrannosti – Dominika Ivanková – 3. miesto 

Viacboj všestrannosti – Daša Jevčáková  – 1. miesto 

Viacboj všestrannosti – Šimon Hlodinok  – 1. miesto 

Viacboj všestrannosti – Šimon Hlodinok  – 3. miesto 

 

Okresná úroveň 

Diana Čačková – Šach – 2. miesto 

Iveta Geročová – Šach – 4. miesto  

Letícia Schmalhofferová – Beh oslobodenia Strážske – 3. miesto 

Letícia Schmalhofferová – Andritz cup Humenné – 1. miesto 

 

Krajská úroveň 

Diana Čačková – Šach – 2. Miesto 

Medzinárodná úroveň 



Vedomostné súťaže a olympiády 

Mestská úroveň 

Mia Micáková – Michalovce očami mladých výtvarníkov – zlaté pásmo 

Iva Vaľková -  Michalovce očami mladých výtvarníkov – zlaté pásmo 

Samanta Mojsejová - Michalovce očami mladých výtvarníkov – zlaté pásmo 

Zuzana Babinčáková - Michalovce očami mladých výtvarníkov – bronzové pásmo 

Margaréta Hajduková - Michalovce očami mladých výtvarníkov – zlaté pásmo 

Karin Petruňová - Michalovce očami mladých výtvarníkov – strieborné pásmo  

Monika Šinkárová – Puškinov pamätník – 3. miesto 

Gabriel Kuriľak – Puškinov pamätník – 2. miesto 

Gabriel Kuriľak – Shakespeare´s day - 2. miesto 

Marcela Majorošová – Puškinov pamätník – 3. miesto 

Matúš Tomovčík - Shakespeare´s day - 2. miesto 

Matúš Tomovčík – Zemplínske zvončeky – 1. miesto 

Samuel Vasiľ - Shakespeare´s day - 2. miesto 

Branislav Mindžák – IgePeHaBoj – 5. miesto 

Michaela Šimonová – Zemplínske zvončeky – 3. miesto 

Zuzana Hajdučková – Prednes duchovnej prózy – 1. miesto 

Vanesa Jusková – Prednes duchovnej prózy – 3. miesto 

Miriama Šimonová – Prednes duchovnej prózy – 3. miesto 

Andrea Kicošová – Spev náboženských piesní – 2. miesto 

Sára Cenknerová - Spev náboženských piesní – 3. miesto 

 

Okresná úroveň 

Gabriel Kuriľak – Šaliansky Maťko – 3. miesto 

Gabriel Kuriľak - Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto 

Gabriel Kuriľak – Vesmír očami detí – postupujúca práca 

Gabriel Kuriľak – Matematická olympiáda – 3. miesto 

Jakub Kačur – Matematická olympiáda – 4. miesto  

Jakub Kačur  - Môj kamarát počítač – 2. miesto 

Jakub Kačur – Pytagoriáda – 3. miesto 



Jakub Kačur – Geografická olympiáda – 4. miesto 

Jakub Kačur - Čo vieš o hviezdach - 1. miesto 

Teodor Krajník – Môj kamarát počítač – 5. miesto  

Teodor Krajník – Viem, čo neviem – 4. miesto 

Dominika Mitníková – Dejepisná olympiáda – 9. miesto 

Dávid Moskaľ – Dejepisná olympiáda – 10. miesto 

Dávid Moskaľ – Pytagoriáda – 6. miesto 

Dávid Moskaľ – Geografická olympiáda – 5. miesto 

Dávid Moskaľ – Matematická olympiáda – 4. miesto 

Ema Danilovičová – Pytagoriáda – 6. miesto 

Edita Dolobáčová – Dejepisná olympiáda – 8. miesto 

Edita Dolobáčová - Fyzikálna olympiáda – 4. miesto 

Edita Dolobáčová – Chemická olympiáda – 3. miesto 

Tomáš Mihálik - Fyzikálna olympiáda – 4. miesto 

Diana Čačková - Fyzikálna olympiáda – 5. miesto 

Vladimír Borek – Fyzikálna olympiáda – 3. miesto 

Margaréta Hajduková – Olympiáda nemeckého jazyka – 1. miesto 

Margaréta Hajduková – Archimediáda – 6. miesto 

Zuzana Hajdučková – Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto 

Karin Petruňová - Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto 

Gabriel Dobranský – Geografická olympiáda – 3. miesto 

Gabriel Dobranský - Čo vieš o hviezdach - 3. miesto 

Jaroslav Bašista – Geografická olympiáda – 1. miesto 

Marcela Majorošová - Čo vieš o hviezdach - 7. miesto 

Marcela Majorošová – Archimediáda – 6. miesto 

Ondrej Belej – Chemická olympiáda – 1. miesto 

Vanesa Ščerbová – Chemická olympiáda – 2. miesto 

Emma Richvalská – Štúrov Zvolen – 3. miesto 

Emma Richvalská – Matematická olympiáda – 1. miesto 

Sára Richvalská – Matematická olympiáda – 4. miesto 

Lenka Pavlovová – Slávik Slovenska – 2. miesto 

Zina Čurmová – Slávik Slovenska – 2. miesto 



Zuzana Labancová – Archimediáda – 4. miesto 

 

Krajská úroveň 

Sára Cenknerová – Ruská pieseň – 1. miesto 

Gabriel Kuriľak – Ruské slovo – 2. miesto  

Gabriel Kuriľak – Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto 

Vladimír Borek – Fyzikálna olympiáda – 10. miesto 

Gabriel Dobranský – Čo vieš o hviezdach – 5. miesto  

Jakub Kačur – Čo vieš o hviezdach – 8. miesto 

Ondrej Belej – Chemická olympiáda – úspešný riešiteľ 

   

Celoštátna úroveň 

Miriama Šimonová – Galéria MIL 2017 – 1. miesto  

Eduard Čukan – Všetkovedko 2. roč. – 11. miesto 

Ema Danilovičová – Všetkovedko 3. roč. – 12. miesto 

Sára Cenknerová – Ruská pieseň – 2. miesto 

Kristína Šimková – Kukučínova literárna Revúca – 3. miesto 

Aneta Puškárová – Kukučínova literárna Revúca – 1. miesto 

Lenka Podstavská - Kukučínova literárna Revúca – 3. miesto 

Sofia Ivanová – Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – 1. miesto 

Tamara Miglecová – Literárny Kežmarok – čestné uznanie 

Gabriel Kuriľak – Maľujte s PRIMALEXOM  – 3. miesto 

Jakub Kačur – iBobor – 100% percentil 

 

Medzinárodná úroveň 

  

Športové súťaže – družstvá 

Mestská úroveň 

Vybíjaná 3.-4.roč. - O pohár primátora mesta - 4. miesto 

Mc Donald´s cup – 1. miesto 

Mix volejbal – 1. Miesto 

Malý futbal – 3.-4. ročník – 2. miesto 



Malý futbal – 5.-7. ročník – 3. miesto 

Florbal – chlapci – 3.-4. ročník – 4. miesto 

Florbal – dievčatá – 5.-7. ročník – 4. miesto 

Florbal – chlapci – 5. -7. ročník – 4. miesto 

Minihádzaná – chlapci a dievčatá – 4. ročník – 2. miesto 

Bedminton – chlapci – 7.-9. ročník – 4. miesto 

Bedminton – dievčatá – 7.-9.ročník – 4. miesto 

Vybíjaná – chlapci a dievčatá – 3.-4. ročník – 4. miesto 

Basketbal – chlapci – 3. miesto 

Basketbal – dievčatá – 3. miesto 

Volejbal  - chlapci a dievčatá – 7.-9. ročník – 1. miesto 

Volejbal – dievčatá – 2. miesto 

Volejbal – chlapci – 3. miesto 

Plávanie – dievčatá – 2. miesto 

Plávanie – chlapci – 3. miesto 

 

      

Okresná úroveň 

Mc Donald´s cup – 2. miesto 

Cezpoľný beh  -  chlapci – 7. miesto 

Cezpoľný beh  -  dievčatá – 7. miesto 

Stolný tenis – dievčatá – 2. miesto 

Stolný tenis – chlapci – 5. miesto  

Florbal  - dievčatá – 1. miesto 

Florbal – dievčatá – 5 .miesto 

Vybíjaná – 3.-4. ročník – 6. miesto 

Vybíjaná – dievčatá – 5.-7. ročník – 2. miesto 

Malý futbal – chlapci a dievčatá – 3.-4. ročník – 1. miesto 

Malý futbal – 7.-9. ročník – 4. miesto 

Malý futbal – 5. -7. ročník – 3. miesto 

Malý futbal – chlapci a dievčatá – 3.-4. ročník – 2. miesto 

Atletika – štafeta 4x60 m – 3. miesto 



Krajská úroveň 

Šach  -  9. miesto 

 

Celoštátna úroveň 

   

Vedomostné (iné) súťaže - družstvá 

 

Mestská úroveň 

Michalovce – naše mesto, jeho minulosť a súčasnosť – 2. miesto 

EKOBEH – 1. miesto  

Finančná gramotnosť – Work shop  - 2. miesto 

Spev náboženských piesní (duo) – 1. miesto 

 

Okresná úroveň   

Sudoku – 2. miesto 

Sudoku – 4. miesto 

Medzníky 2. svetovej vojny – 2. miesto 

Družstvá mladých zdravotníkov – 2. miesto  

Zalužicki poľo – 1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Správa o hospodárení Základnej školy, J. Švermu 6, Michalovce 

 za rok 2017 

 

Správa o hospodárení za rok 2017 obsahuje výsledky hospodárenia Základnej školy, J. 
Švermu 6 v Michalovciach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Michalovce. 

 

Základná škola J. Švermu 6 v Michalovciach je právnym subjektom od 1.4.2002. 

K 31.12.2017 navštevovalo školu 630 žiakov, z toho na I. stupni 275 žiakov, na II. stupni  355 

žiakov  v 28 triedach. 

V škole pracovalo 66 zamestnancov, z toho 47 pedagogických (z toho 3 kňazi),  19 

nepedagogických  zamestnancov. 

Prehľad o zdrojoch financovania 

 Prehľad o pridelených finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu v roku 2017 

PRENESENÉ  KOMPETENCIE 

Dotácia na normatívne výdavky: 

  mzdy a poistné                                                       855 100 € 

  prevádzka                                                              165 300 € 

  S p o l u :                                                               1 020 400 € 

 

Dotácia na nenormatívne  výdavky: 

  na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia        2 253  € 

  na dopravu žiakov                                                    6 180  € 

  vzdelávacie poukazy                                               19 066 €  

  príspevok na učebnice           195 € 

  príspevok na školu v prírode   3 700 €  

  príspevok na LVVK      6 600 €  

  S p o l u :                                                                   40 065 € 

 

 

 



1. Čerpanie bežných normatívnych výdavkov 

 

Mzdy a poistné 

tarifné platy        :                             534 184 € 

osobné príplatky:                               16 454 €  

odmeny               :                               18 020 € 

ostatné    príplatky:                            55 696 € 

poistné                :                             230 746 €  /vrátane DDP   / 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

S p o l u :                                           855 100 € 

 

 

Prevádzka 

cestovné náhrady                                                             719 € 

energia, voda a komunikácie                                     41 567 € 

materiál                                                                         44 231 € 

dopravné                                                                                0 € 

údržba                                                                           31 405 € 

nájomné za prenájom                                                         0 € 

služby                                                                            30 907 € 

nemocenské dávky,odstupné                                     6 171 €    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

S p o l u :                                                                     155 000 € 

 

 

2. Čerpanie bežných nenormatívnych výdavkov 

 

•  na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia                    2 253  € 

•  doprava žiakov                                                              6 180  € (z toho 573 € z r. 2016) 

•  vzdelávacie poukazy                                                  19 066  € 

• príspevok na učebnice                    195 € 

• príspevok na školu v prírode              3 700 € 



• príspevok na LVVK                                                       6 600 €  

• odchodné                2 071 €  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 

               S p o l u :                                                                       40 065 € 

 

 

Nevyčerpané výdavky zo ŠR v roku 2016-dopravné žiakov  vo výške 573 €  boli 

presunuté  do roku 2017 a použité na výplatu dopravného a nevyčerpané finančné prostriedky 

z roku 2017 boli presunuté do roku 2018 vo výške 581 €. 

 

 

3. Prehľad o čerpaní ostatných zdrojov financovania školy 

Najvýznamnejším zdrojom financovania školy v roku 2017 boli finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu poskytnuté z rozpočtovej kapitoly  MŠ SR. 

Doplnkovým zdrojom financovania boli vlastné príjmy – rozpočet 6 300 €, dosiahnuté príjmy 

pre ZŠ vo výške 5 482,33€ boli použité na čiastočnú úhradu nákladov za plyn, výplatu vrátok 

príjmov z minulých rokov zo zdravotných poisťovní,za pedagogickú  prax a poplatky banke. 

Škola organizovalaobvodové kolo chemickej olympiáda s použitím príjmov vo výške 220 € 

a obvodové kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry s použitím príjmov vo výške 450 €. 

 

Z prostriedkov zriaďovateľa bolo v roku 2017 poskytnutých 2 758 € na realizáciu týchto 

podujatí:  

• Vybíjaná „O pohár primátora mesta“         150 € 

• Za umiestnenie v športových súťažiach         288 € 

• Malý futbal dievčat                      100 € 

• Futbalová prázdninová liga žiakov                                                                    120 € 

• Festival kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských škôl              2 000 € 

• Puškinov pamätník                                                                                                    100 € 

 

 

            



Originálne kompetencie 

 

1.Školský klub detí 

 

Príjmy:    Dotácia MaO                            65 200 € 

           T a S                     4 500  € 

           Vlastné príjmy                        17 287,66  € 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-– 

    Príjmy spolu:                                        86 987,66 €   

 

 

 Výdavky:  Mzdy a odvody                     65 200 € 

                  MaO z vlastných príjmov       17 149,80 € 

                 Tovary a služby                              4 637,86 €   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 

  Výdavky spolu:                                           86 987,66 € 

 

 Vlastné príjmy vo výške 17 287,66 € boli použité na mzdy a odvody  17 149,80 € 

a 137,86 € na tovary a služby.      

Z prostriedkov určených na TaS /vo výške 4 500 €/ boli odvedené príspevky  vo výške 

615,31 € do SF,  príspevky 1 330,08 € k stravovaniu zamestnancov ŠKD, náhrady za zdravotnú 

starostlivosť  130,80 €, nákup všeobecného materiálu 255,52 € a čiastočnú refundáciu 

nákladov za energie vo výške 2 141,07 €. Náhrady za PN vo výške165,08 €. 

 

2. Centrum voľného času 

 

Príjmy: dotácia-transfer zriaďovateľa            8 800 € 

 dotácia od obecných úradov              4 730,20 € 

               vlastné príjmy                                      2 665 € 

_____________________________________________ 

   Príjmy spolu:                                                  16 195,20 €    

 



Výdavky: odvody                                                   3 300 € 

                tovary a služby                                    13 195,20 € 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-– 

Výdavky spolu:                                                    16 195,20 € 

 

Vlastné príjmy boli dosiahnuté vo výške 2 665 € (rozpočet príjmov 2 850 €) , ktoré boli 

použité na nákup učebných pomôcok a spotrebného materiálu na činnosť v plnej výške. 

 

3.Školská jedáleň   

 

Príjmy:   dotácia MaO                                   63 700 € 

               TaS                                                       8 270 € 

               TaS z vlastných príjmov                  18 240,64 € 

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Príjmy spolu:                                 90 210,64 € 

 

Výdavky: Mzdy a odvody                            63 700 € 

               TaS                                                     8 270 € 

               TaS z vlastných príjmov                18 240,64 €  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–- 

Výdavky spolu:                                             90 210,64 € 

 

Rozpočet vlastných príjmov ŠJ bol 18 730 €. Školská jedáleň použila  vlastné príjmy vo 

výške 18 240,64 €na tovary a služby. 

                                

 

 

 

 

 

 



 


