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Moderná a jedinečná škola 
Novinkou je nástenná maľba v architektúre

Kvalitný tím je základ každej úspešnej práce. Tú odvádzajú 
na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove, kde cítiť, že 
ťahajú za jeden koniec vedenie, učitelia aj študenti. Či sa roz-
právate s vyučujúcim, alebo so žiakmi, výsledok je rovnaký. 
Všetci pracujú na jednom – na napredovaní inštitúcie, ktorá 
je jednotkou medzi strednými školami nielen v Prešove, ale aj 
v celom Prešovskom kraji. 

Ak máte doma deviataka, ktorého 
čaká výber strednej školy, nasledujúce 
riadky vám môžu pomôcť pri správ-
nom rozhodnutí. Stredná odborná 
škola podnikania na Masarykovej ulici 
v Prešove dáva šancu novým veciam, 
mladým a  šikovným ľuďom a  kráča 
s dobou. Vďaka svojej pestrej ponuke 
študijných odborov a  množstvu ino-
vácií môže byť tým správnym rozhod-
nutím. „Škola je dlhodobo certifi-
kovaná ako jedna z mála inštitúcií 
v  Prešove, sme držiteľom ratingu 
BBB, ktoré má svoju vypovedaciu 
schopnosť v  podobe ʼvysoko eru-
dovanej a  profesionálne vedenej 
inštitúcieʼ. Okrem toho je škola dr-
žiteľom certifikátu ISO normy kva-
lity, v  poslednej dobe sme získali 
certifikát Prešovskej univerzity 
ako cvičná škola pre budúcich uči-
teľov, ktorí u nás vykonávajú prax. 
V tomto roku sa môžeme pochvá-
liť aj čestným uznaním Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory. 
Toto všetko je zrkadlom toho, ako 
sa škole darí. Tešia nás ocenenia 
partnerov, ktorí nás poznajú a oce-
ňujú našu kvalitu a výstupy školy,“ 
pýši sa riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta. 

O tom, že kráča škola s dobou, sved-
čia pribúdajúce odbory v  závislosti 
od potrieb trhu práce. „Už druhý rok 
rozširujeme sieť našich odborov 
o  nové študijné odbory, a to eko-
nomické lýceum, informačné a ob-
chodné vzťahy so zameraním na 
medzinárodné podnikanie a  služ-
by a  súkromné podnikanie. Od 
septembra 2015 budeme škálu štu-
dijných odborov rozširovať o nový 
umelecký odbor Nástenná maľba 
v architektúre.“ S počtom 480 žiakov 
patrí SOŠ podnikania do prvej pätice 
najväčších stredných odborných škôl 
v  prešovskom kraji. „Stále sa sna-
žíme priniesť na trh vzdelávacích 
subjektov nové a moderné odbory, 
preto máme zameranie na podni-
kanie, cestovný ruch, manažment, 
dizajn, ekonomiku či  právo. Naši 
pedagógovia sa neustále vzdeláva-
jú, takže sa máme o čo oprieť a po-
kračovať smelo do budúcnosti,“ 
pochválil celý pedagogický zbor Ing. 
Stanislav Kuchta. Bez neho by totiž 
nebolo možné uskutočniť nekonečný 
rad zmien a inovácií, ktorým stredná 
škola prešla. Jednotlivé odbory pred-
stavili sami učitelia. 

Ing. Anna Fertaľová, úsek prak-
tického vyučovania a  odborných 
predmetov

- To, že sa škola neustále snaží 
o prepájanie teórie s praxou, svedčí aj 
každoročný projekt cvičných firiem. 
Tie sa často označujú ako most medzi 
teóriou a praxou, ale môžeme ich na-
zvať aj pojmom ekonomická hra. Za-
kladá sa predovšetkým ako simulácia 
reálnej firmy v školskom prostredí, 
kde sa simulujú činnosti prebiehajúce 
v každej reálnej firme. Žiaci  pracujú  
v  cvičnej  firme  na  našej  škole  od  
roku  2006,  ako  spoločníci  a  zároveň  
jej  zamestnanci v jednotlivých od-
deleniach, vďaka čomu si môžu nájsť  
pracovnú  pozíciu,  v  ktorej  budú  pô-
sobiť  aj  po  absolvovaní štúdia. Práca   
v  cvičnej  firme  podporuje  zvýšenie  
samostatnosti,  rozvíja  schopnosti  
komunikácie, spolupráce, tímovosti, 

kreativity, podnikateľského mysle-
nia, zodpovednosti za vlastnú prá-
cu i prezentácie výsledkov vlastnej 
práce i práce celej firmy. Naše cvičné 
firmy sa pravidelne zúčastňujú me-
dzinárodných veľtrhov v Bratislave 
a Košiciach, na ktorých prezentujú 
svoje obchodné zručnosti. Na 16. 
Medzinárodnom veľtrhu v Bratislave 
získali 2. miesto v hlavnej súťaži Naj-
lepšia cvičná firma a v Košiciach na 
12. ročníku MVCF krajín V4 získali 2. 
miesto za najlepšiu elektronickú pre-
zentáciu.

Taktiež vzhľadom na potreby pra-
xe sme doplnili vyučovací proces  
o predmety právneho charakteru, 
aby vedeli absolventi vypĺňať rôz-
ne formuláre. Gro vo vzdelávaní na 
našej škole sú praktické predmety, 
a to naši absolventi chvália, pretože 
je to pre nich prínosom do ďalšieho 
života.

Ing. Mária Sotáková, vedúca 
študijného odboru ekonomické 
lýceum

- Vďaka neustálemu rozvoju sme 
vytvorili pre našich študentov 
veľmi zaujímavý študijný odbor - 
ekonomické lýceum, ktoré by malo 
tvoriť akýsi prechod medzi gym-
naziálnym a  odborným štúdiom. 

V  rámci neho sme sa snažili po-
silniť jazyky v odborných predme-
toch, takže ekonomický predmet 
majú žiaci v  cudzom jazyku, rov-
nako tak je posilnená aj konver-
zácia v  cudzom jazyku. Cieľom je 
totiž pripraviť našich žiakov na trh 
práce, ktorý v  posledných rokoch 
bezpodmienečne vyžaduje znalosť 
cudzích jazykov.

RNDr. Ing. Mária Vavreková, študij-
né odbory zamerané na cestovný 
ruch

- Prvý študijný odbor so zameraním na 
cestovný ruch bol pracovník marketin-
gu v cestovnom ruchu. V ňom je posil-
nená prax, žiaci chodievajú na odborný 

výcvik aj do prevádzok, sú pripravení 
pre sféru služieb cestovného ruchu so 
zameraním na propagáciu. Majú vyni-
kajúce výsledky, čo sa týka aranžovania 
a úpravy balenia produktov cestovného 
ruchu, získali mnoho ocenení. Druhý 
odbor je manažment regionálneho ces-
tovného ruchu, čo je v  mojich očiach 

Mgr. Matilda Tóthová, zástup-
kyňa riaditeľa školy pre odborné 
vzdelávanie

- Naša škola ponúka kvalitné vzde-
lanie v  troch hlavných blokoch: 
ekonomika a  podnikanie, oblasť 
cestovného ruchu a umelecké odbo-
ry. Veľmi nás teší, že medzi odbormi, 
ktoré máme v jednotlivých blokoch, 
sú aj odbory ojedinelé na Slovensku. 
Niektoré sú v experimente, čo zna-
mená, že škola požiadala minister-
stvo školstva o zaradenie odboru do 
nášho programu na štyri alebo päť 
rokov na skúšobnú dobu, po ktorej 
sa to celé vyhodnocuje. Počas tých-
to rokov žiadna iná škola tento štu-
dijný odbor nemôže otvoriť, takže 
vždy prichádzame s niečím novým. 
V  umeleckom bloku máme v  ta-
komto experimente veľmi lukratív-
ny odbor Dizajn interiéru, ktorý má 
už svojich prvých absolventov. Asi 

jediný na Slovensku  máme aj štu-
dijný program ekonomicko-právne 
služby a poradenstvo. 

Čo sa týka kvality vyučovacieho 
procesu, pedagogický zbor je kvalit-
ný, o čom svedčí aj vyhodnocovanie 
agentúry INECO, od ktorej máme 
veľmi dobré hodnotenie. A  keďže 
chceme udržiavať tempo s  moder-
ným svetom, vyučujú u nás aj ľudia 
z praxe, z vysokých škôl, architekti 
a ďalší, ktorí vedia priniesť aktuálne 
a reálne veci na naše hodiny. Keď-
že je naším cieľom pripraviť žiakov 
do života čo najlepšie po stránke 
podnikateľského myslenia, neustá-
le sa snažíme o maximálne prepo-
jenie teórie s praxou. Okrem praxe 
v  prešovských firmách ponúkame 
aj zahraničné praxe, či už na Cypre, 
alebo v Grécku, takže študenti majú 
možnosť  získavať skúsenosti aj  
v zahraničí.
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Lýdia Tomášová z Hanušoviec nad Topľou
študuje dizajn interiéru - 4. ročník

- Chcem ísť na architektúru a  toto je asi najlepšia cesta po tej praktickej 
stránke. Čo ma veľmi teší je, že na praxi máme skutočných architektov a táto 
škola bola jediná, ktorá niečo také ponúkala. Vždy mi hovorili, že sa na ar-
chitektúru nedostanem, že neviem kresliť, ale tu som nadobudla väčšie se-
bavedomie, a to vďaka tomu, že tu máme rôzne aktivity. Dokonca mi škola 
dovolila pomaľovať steny v triedach, za čo som bola ocenená. Keď sa  potre-
bujem pripravovať na vysokú školu, učitelia mi ochotne pomáhajú, dokonca 
so mnou ostávajú po škole.

Jana Bakalárová z Kukovej 
študuje manažment regionálneho cestovného ruchu - 3. ročník

- Mám rada cestovný ruch a chcela som sa zúčastniť aj zahraničnej praxe, 
preto som tu začala študovať. Podarilo sa mi už navštíviť Cyprus a tento rok 
plánujem Taliansko v rámci nového projektu. Škola nám naozaj ponúka veľa 
možností a ten správny odrazový mostík do života.

Denis Klučarovský z Prešova
študuje ekonomicko-právne služby a poradenstvo - 3. ročník

- Ako deviatak som si dal prihlášky na viacero škôl, ale myslím, že toto bola 
najlepšia voľba. Toto je škola, ktorú využijem, aj keď nepôjdem na vysokú 
školu a mám niečo v rukách. So spolužiakom sa zapájame ako organizátori, 
moderátori či technická výpomoc do mnohých akcií na škole, tiež sme vy-
hrali druhé miesto na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem. Sme stále 
aktívni a to je na tejto škole skvelé, pretože prax je do života veľmi dôležitá.

Damián Cap z Chminianskej Novej Vsi 
študuje ekonomicko-právne služby a poradenstvo - 3. ročník

- Vždy ma bavila matematika, ekonomika, manažérska komunikácia, právo  
a toto je jediná škola, ktorá ponúkala študijný odbor s týmito predmetmi. 
Zahŕňa všetko, čo ma baví. Je to tiež určite dobrý základ pre štúdium na 
vysokej škole, keďže chcem pokračovať ďalej v ekonomike. Čo chválim je, že 
škola ponúka mnoho aktivít ohľadom podnikania, kde sa môžeme zapájať 
a tým naberať nové a nové skúsenosti.

PaedDr. Anna Simková, umelecké 
študijné odbory

- Momentálne poskytujeme dva 
umelecké odbory, a to odevný dizajn 
a  dizajn interiéru. Od septembra 
2015 sa budeme môcť pochváliť no-
vým študijným odborom nástenná 
maľba v  architektúre, čo nás nes-
mierne teší. Šancu dostaní mladí 
ľudia, ktorí sa radi realizujú v kres-
bách na steny a my by sme ich chceli 
podchytiť a  dať im nielen základ 
umeleckého vzdelania, ale aj naučiť 
pracovať so softvérom. 

Sme neustále v pohybe, snažíme 
sa byť kreatívnymi a učiť žiakov ku 
kreativite, k  odbornosti a  profesio-
nalite, a  to vo vysoko erudovanom 
pracovnom kolektíve odborníkov – 
žiakov učia ľudia z praxe, odborníci 
vo svojej profesii. 

Prví absolventi dizajnu interié-
ru mali minulý rok stopercentnú 
úspešnosť na prijímacích pohovo-
roch na architektúru, niektorí si už 
založili prvé živnosti, iní študujú 
v  zahraničí, takže môžeme byť na 
svojich študentov právom hrdí. 

Súčasťou výučby sú aj medziná-
rodné maliarske plenéry. Ide o týž-
denný pobyt, či už na Spiši, v  Tat-
rách alebo v  Pieninách. Výstupom 
z tohto pobytu sú dve výstavy, jedna 
v Prešove a druhá v Čechách, keďže 
spolupracujeme so školou v Ústí nad 
Orlicí. 

V  rámci umeleckých odborov sa 
žiaci zúčastňujú aj obľúbenej súťaže 
Módna línia mladých, ktorú organi-
zuje naša škola. Je to celoslovenská 
súťaž s medzinárodnou účasťou a aj 
tu sa môžeme pochváliť vynikajúci-
mi výsledkami.

PaedDr. Mária Havrillová - zástup-
kyňa riaditeľa pre teoretické vyu-
čovanie

- Okrem učiteľov odborných predme-
tov sú tu aj učitelia všeobecno-vzde-
lávacích predmetov a  ich činnosť na 
škole je taktiež nezanedbateľná. Aj 
v rámci týchto predmetov sa naši žia-
ci zúčastňujú rôznych súťaží či stre-
doškolských odborných činností, no 
a môžeme sa pochváliť, že majú po-
predné umiestnenia a výsledky.

Spomeniem aj fakt, že naša škola 
ponúka na výber z piatich cudzích ja-
zykov: anglický, nemecký, ruský, fran-
cúzsky a  španielsky. Pred polrokom 

v rámci krúžkovej činnosti sa nám tiež 
podarilo realizovať kurz japonského 
jazyka, o  ktorý bol veľmi veľký záu-
jem. Okrem našich učiteľov máme aj 
lektora, ktorý komunikuje anglickým 
jazykom. 

V našom záujme je robiť si vlastné 
zisťovanie, do akej miery žiaci experi-
mentujú v oblasti závislosti - je to pre 
nás základ, ako zvoliť správny smer. 
Taktiež mapujeme, ako pracujeme, 
ako kvalitne žijeme, aká je interakcia 
učiteľ – žiak, spokojnosť verejnosti 
s  nami. Vďaka týmto výsledkom po-
tom vieme, na čom máme stavať, aké 
sú naše pozitíva a aké  negatíva treba 
odstrániť.

Ing. Bohuš POPÍK – zástupca ria-
diteľa školy pre výchovu mimo 
vyučovania a školský internát

- Keďže máme odbory, ktoré sú v na-
šom regióne ojedinelé, cestujú za 
nimi aj žiaci z väčších vzdialeností. 
Máme tu žiakov z okresu Stará Ľu-
bovňa, Humenné, ale aj z Košické-
ho kraja, Sniny či z Gelnice. Tým 
poskytujeme kvalitné ubytovanie 
na našom internáte s kapacitou 96 
miest. Rodičov tu nahrádzajú vy-
chovávateľky, ktoré spolupracujú 
s  učiteľmi, neustále myslíme na 

vyučovací proces žiakov a  v  nepo-
slednom rade sa im snažíme pobyt 
na internáte oživiť rôznymi zábav-
nými aktivitami. Preto organizuje-
me plesy, imatrikulácie, diskotéky, 
športové aktivity, návštevy divadla, 
múzeí, kín či aquaparku. Pochváliť 
sa môžeme úspechom na rôznych 
súťažiach v  rámci voľnočasových 
aktivít, napríklad 2. miesto vo flor-
bale v  rámci kraja, našim chlap-
com sa darí aj vo futbale, dievčatá 
sú dobré v modernom speve, takže 
nielen škola, ale aj internát žije zau-
jímavými aktivitami.

Týmto neustálym napredovaním sa snaží celý pedagogický zbor vyhovieť 
potrebám mladých ľudí, na ktorých stojí naša budúcnosť. Ako hodnotia 
prístup učiteľov, moderné myslenie a atmosféru školy jej študenti?

veľmi pekný študijný odbor. Žiaci 
študujú literatúru, dejepis, občiansku 
náuku a ďalšie predmety, ktoré dáva-
jú všeobecný základ, ale aj predmety, 
ktoré ponúkajú výbornú prípravu na 
ďalšie štúdium. V rámci týchto študij-
ných odborov sa zúčastňujú naši žiaci 
na súťaži Vitajte v našom regióne, kde 
vedia ponúknuť produkt pre akúkoľ-
vek miestnu časť, obec alebo mesto na 
Slovensku. Taktiež neustále pripravu-
jeme barmanské, baristické, sprievod-
covské aj animátorské kurzy, ktorým 
sa žiaci neustále tešia. Dokonca ich 

navštevujú aj ľudia z  iných sloven-
ských miest. Žiaci si taktiež vytvárajú 
cestovné kancelárie alebo organizácie, 
čo sa snažíme posunúť do vyššieho le-
velu. Spomeniem napríklad produkt, 
ktorí vymysleli pre skupinku detí zo 
škôlok a  základných škôl. Dostali za 
úlohu postarať sa o nich počas celých 
dvoch dní, takže im museli zabez-
pečiť ubytovanie, stravu, vymyslieť 
program, vyrátať cenu. Ohlasy zvonku 
boli pozitívne a dostali sa k nám aj po-
žiadavky na ich zopakovanie, čo je tá 
najlepšia spätná väzba.


