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Prílohy 

 Príloha č. 1. Všeobecné pokyny a informácie 

 

1.1 Všeobecne záväzné právne predpisy 

 

Na školský rok 2010/2011 platia tieto zákony, vyhlášky, smernice, metodické usmernenia 

a pokyny MŠ, vedy, výskumu a športu SR a nariadenia Vlády SR: 

 

Zákony: 

 

* Zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších     

   predpisov  

* Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 

* Zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov 

* Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

* Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom  

   záujme v znení neskorších predpisov 

* Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších  

   predpisov 

* Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov 

* Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

* Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

* Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

* Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

* Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  

   a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 

* Zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, 

SŠ ...  

   a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve 

 

Vyhlášky: 

 

* Vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii  

   akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti 

o akreditáciu  

   vzdelávacieho programu atď. 

* Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách  

   pedagogických a odborných zamestnancov 

* Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné  

   kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov  

   v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. 

* Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

* Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách 



* Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, 

na  

   ZUŠ, na praktických školách a na odborných učilištiach 

* Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne  

   znevýhodneného prostredia 

* Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 

školských 

   tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia              

* Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 

v znení  

   neskorších predpisov 

* Vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní 

náhrady  

   maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 

* Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie 

* Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na SŠ 

* Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte 

* Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z., 

ktorou  

   sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 

o ich  

   organizačnom a finančnom zabezpečení 

* Vyhláška MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu 

* Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej  

   výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

* Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní 

* Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii 

* Vyhláška MŠ SR č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme 

* Vyhláška MŠ SR č. 405/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 319/2008 Z. z. 

o uznávaní  

   náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. 

 

Nariadenia Vlády SR: 

 

* NV SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti 

a priamej  

   výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

* NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu FP zo štátneho rozpočtu 

pre  

   školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

* NV SR. č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z. 

* NV SR č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z. v znení NV SR               

   č. 29/2009 Z. z. 

 

Smernice MŠ SR: 

 

* Smernica č. 11/2010 - R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku SR, 

štátnej  



 3 

   zástavy SR, textu štátnej hymny SR a textu preambuly Ústavy SR v priestoroch škôl so 

štátnym  

  vzdelávacím programom 

* Smernica č. 7/2010 - R z 11. februára 2010, ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa  

   vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických   

  a odborných zamestnancov 

* Smernica č. 19/2009 - R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program 

adaptačného  

   vzdelávania 

* Smernica č. 18/2009 - R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie  

   a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedag. a odborných zamestnancov na 

účely  

   akreditácie 

* Smernica č. 13/2009 - R z 5. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení  

   súťaží žiakov škôl 

* Smernica č. 2/2009 - R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov 

* Smernica č. 8/2008 - R z, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí FP zriaďovateľom škôl za  

   mimoriadne výsledky žiakov 

* Smernica č. 6/2008 - RI o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ SR 

* Smernica č. 8/2006 - R o činnosti školských knižníc 

 

Metodické usmernenia a pokyny MŠ SR: 

 

* Metodické usmernenie č. 12/2010 - R zo 4. júna 2010 o uložení opatrení vo výchove žiakov  

   v školských internátoch 

* Metodický pokyn č. 10, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 8/2009 - R na hodnotenie  

   a klasifikáciu žiakov SŠ 

* Metodický pokyn č. 8/2009 - R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ 

* Metodické usmernenie č. 4/2009 - R k zavedeniu jednotného postupu škôl pri vzniku  

   registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí 

* Metodické usmernenie č. 11/2008 – R pre plánovanie a zabezpečenie evakuácie v školách             

* Metodické usmernenie č. 9/2008 – RI k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove                    

   a vzdelávaní 

* Metodické usmernenie č. 1/2008 o aktualizácii učebných osnov ZŠ a SŠ o informácie 

o zavedení  

  eura a o používaní pomôcok o eure 

* Metodický pokyn č. 5/2007 - R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri 

vykonávaní  

   podnikateľskej činnosti 

* Oznámenie MŠ SR č. 230/2006 Z. z. o vydaní výnosu MŠ SR z 12. apríla 2006 o poskytovaní  

   dotácií v pôsobnosti MŠ SR 

* Metodické usmernenie č. 7/2006 - R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách 

* Metodický pokyn č. 5/2006 - R, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 4/2005 - E, 

ktorým sa  

   určuje postup pri poskytovaní FP zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií 

* Metodické usmernenie č. 15/2005 - R, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre ZŠ a SŠ pre 

prípad  

   pandémie chrípky v SR 

* Metodický pokyn č. 12/2009 - R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl pri 

vykonávaní  



   podnikateľskej činnosti 

 

Okrem základným právnych noriem platia aj vnútorné predpisy, pokyny a smernice vydané 

riaditeľom školy 

 

zdroj: [16] 
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Príloha č. 2: Zoznam priamych konkurentov 

 

zdroj: [23] 

 

Priamy konkurenti 

Typ školy Celý názov školy Adresa

OA Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu 17.novembra 2701 Čadca štátna škola

OA Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13 Žilina cirkevná škola

OA Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin štátna škola

OA Obchodná akadémia Nábrežie K.Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš štátna škola

OA Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín štátna škola

OA Obchodná akadémia Scota Viatora 4 Ružomberok štátna škola

OA Spojená škola – Obchodná akadémia Medvedzie I. 133/1 Tvrdošín štátna škola

OA Spojená škola – Obchodná akadémia Nábrežná 1325 Kysucké Nové město štátna škola

OA Spojená škola – Obchodná akadémia Slanická osada Námestovo štátna škola

OA Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania Jarná 13 Žilina súkromná škola

Miesto pôsobenia Spôsob financovania



Príloha č. 3 Frekvencia návštev  

 

Frekvencia_návštevy * Ročník Crosstabulation 

Count 

 
Ročník 

Total 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Frekvencia_návštevy kaţdý deň 15 7 14 6 42 

niekoľkokrát mesačne 20 24 27 18 89 

jedenkrát mesačne 3 2 5 11 21 

stránku som mimo školy uţ 

navštívil 

2 1 2 7 12 

stránku som mimo školy 

ešte nenavštívil 

0 0 0 1 1 

Total 40 34 48 43 165 
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Príloha č. 4: SWOT analýza 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

+ sedemdesiatročná tradícia v meste Ţilina a    
Ţilinskom samosprávnom kraji 

- nedostatočné priestory pre vyučovanie tel.výchovy 

- absencia priestorov pre realizáciu  kultúrnych a 
spoločenských akcií + lokalizácia školy v centre mesta 

+ výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti 

- nedostatok aktuálnych učebníc a moderných 
učebných pomôcok pre vyučovanie odborných a 
spoločensko-vedných predmetov 

+ úspechy študentov v  okresných a 
krajských postupových súťazí a pred. 
olympiád 

+ odbornosť a kvalifikovanosť pegagogických 
zamestnancov školy 

- nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu a interiéru školy 

+ uplatnenie absolventov na trhu práce - nedostatočná spolupráca rodičov  s pedagogickými 
zamestnancami školy pri riešení výchovných a 
vzdelávacích problémov 

+ úroveň výchovného poradenstva a 
prevencie sociálno-patologických javov 

+ ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov v oblasti inovácie výchovno-
vzdelávacieho procesu 

- nedostatočná čitateľná a finančná gramotnosť ţiakov 

  

+ materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
(audiovizuálna učebňa) 

+ spolupráca školy s právnickými a fyzickými 
osobami pri zefektívnení výchovno-
vzdelávacieho procesu 

Príleţitosti Riziká 

Dlhodobý záujem ţiakov základných škôl o 
študijný odbor obchodná akadémia 

nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva v regióne 
Horné Povaţie 

Záujem ţiakov o mimoškolskú činnosť 
narastajúca agresivita ţiakov a výchovné problémy 
ţiakov 

Projektová činnosť pedagogických 
zamestnancov Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov Moţnosť vyuţitia štrukturálnych fondov ako 
zdrojov mimorozpočtového financovania  

Nezáujem rodičov o spoluprácu pri riešení výchovných 
a vzdelávacích problémov ţiakov 

Spolupráca s partnerskými školami v 
zahraničí 

Zosúladenie odbornosti ţiakov s 
poţiadavkami na trhu práce 

Nezáujem ţiakov o inovatívne metódy výchovno-
vzdelávacieho procesu 

Spolupráca s firmami a inštitúciami pri 
zabezpečovaní odbornej praxe   

 
Zdroj: [18] 



Príloha č.5: Dotazník 

 
DOTAZNÍK 
 
Vážení študenti, 
 
     som študentom 2.  ročníka nadväzujúceho štúdia na Ekonomickej fakulte VŠB – 

TU  v Ostrave odbor Marketing a obchod a chcel by som vás  poţiadať o vyplnenie 

môjho dotazníka, ktorý bude slúţiť pre potreby spracovania mojej diplomovej práce. 

Témou práce je  Analýza PR komunikácie strednej školy.  Vami poskytnuté informácie 

budú spracované, vyhodnotené a pomôţu pri zlepšovaní komunikácie vašej školy so 

študentami. Dotazníky sú anonymné. Otázky s viacerými možnými odpoveďami 

sú riadne označené. Vami zvolenú odpoveď potvrďte týmto znakom - x  . Za  

prejavenú ochotu pri vyplňovaní dotazníkov vopred ďakujem.  

Bc. Michal Lehocký 

 

1. Ako ste sa dozvedeli o štúdiu na Obchodnej akadémii  Veľká okružná (môžete 

označiť viac možností) 

                               

a)     navštívil som oficiálne stránky školy   

b)     zúčastnil som sa Dňa otvorených dverí    

c)     prečítal som si článok o škole v Ţilinských novinách/Ţilinskom večerníku  

d)     informovali ma moji rodičia/známi 

e)     iný spôsob...................... /uveďte/  

 

2. Kto najviac ovplyvnil Vaše  rozhodnutie študovať na tejto škole (označte prosím len 1 

odpoveď) 

 

a)      sám som sa rozhodol  

b)      moji rodičia, súrodenci 

c)      moji priatelia  

d)      moji učitelia 

e)      iní ………….. /uveďte/ 

 

3. Škola má svoju vlastnú oficiálnu internetovú stránku. Ako často mimo školy  túto 

stránku navštevujete? 

 

a)        kaţdý deň 

b)        niekoľkokrát mesačne 

c)        jedenkrát mesačne 

d)        stránku som uţ mimo školy navštívil 

e)        stránku som ešte mimo školy nenavštívil(prejdite na otázku č.9) 
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4. Ako hodnotíte úroveň jednotlivých atribútov stránky? 

 

Známkujte ako v škole 

 

1- výborná/e 

2- chválitebná/e 

3- dobrá/e 

4- dostatočná/e 

5- nedostatočná/e 

 

 1 2 3 4 5 

Miera zabezpečenia stránky voči zneuţitiu 

poskytovaných údajov 
     

Rýchlosť načítania internetovej stránky      

Vzhľad internetovej stránky      

Prehľadnosť stránky      

Mnoţstvo informácií      

Aktuálnosť informácií      

Zobrazovanie stránky v rozličných internetových 

prehliadačoch 
     

 

5. Stránky Obchodnej akadémie poskytujú množstvo užitočných informácií, ktoré 

uľahčujú štúdium študentov. Ktoré sekcie stránky najčastejšie navštevujete (môžete 

označiť maximálne 3 odpovede) 

 

a)        rozvrh hodín 

b)        diskusné fórum  

c)        informácie o pripravovaných súťaţiach, akciách 

d)        Fotogaléria 

e)        E-learning 

f)        zastupovanie učiteľov 

g)        iné sekcie,............................... /uveďte/ 

 

6. Koľko času priemerne za týždeň strávite prezeraním stránok školy ? 
a)         5 minút a menej 

b)        30 minút a menej 

c)        1 hodinu 

d)        2 hodiny 

e)        viac ako 2 hodiny 

 

 

7. Chýbajú Vám nejaké dôležité informácie na stránkach školy? (možno označiť viac 

odpovedí) 

 

a)        rozšírená fotogaléria (príp. moţnosť vkladania videí) 

b)        videochat  

c)        online objednávanie obedov 

d)        elektronická ţiacka kniţka 

e)        zoznam úspešných absolventov 

f)        odkazy na potencionálnych zamestnávateľov 

g)        iné informácie,............................... 



h)        nechýbajú mi ţiadne dôleţité informácie 

 

8. Ako hodnotíte dôležitosť jednotlivých atribútov stránky ? 
 

  

1- veľmi dôleţitá/e 

2- stredne dôleţitá/e 

3- málo dôleţitá/e 

4- nedôleţitá 

5- absolútne nedôleţitá 

 

 1 2 3 4 5 

Miera zabezpečenia stránky voči zneuţitiu 

poskytovaných údajov 
     

Rýchlosť načítania internetovej stránky      

Vzhľad internetovej stránky      

Prehľadnosť stránky      

Mnoţstvo informácií      

Aktuálnosť informácií      

Zobrazovanie stránky v rozličných internetových 

prehliadačoch 
     

 

9. Aký spôsob komunikácie školy so študentom by ste privítali ? 

 

 Určite 

áno 

Asi 

áno 

Asi 

nie 

Určite 

nie 

Komunikácia prostredníctvom facebooku 

 
    

Posielanie SMS správ na mobilné telefóny 

študentov 
    

Komunikácia prostredníctvom e-mailov 

 
    

Súčasná forma – prostredníctvom diskusného fóra 

na stránkach školy 
    

Písomná forma – oznámenia a letáčiky na 

nástenkách 
    

Iný spôsob komunikácie, ……………………. 

 
    

 

 

10. Zúčastňujete sa akcií a súťaží usporiadaných na pôde školy?  

 

a)       áno, uveďte ktorých…................................................  

b)       nie  
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11. Akým spôsobom by ste zvýšili povedomie potencionálnych študentov o škole?  
 

 Určite 

áno 

Asi 

áno 

Asi 

nie 

Určite 

nie 

Zaloţením facebook stránky 

 
    

Tvorbou letáčikov a ich následnov distribúciou na 

základných školách 
    

Reklamou v miestnom rádiu 

 
    

Pravidelným uverejňovaním informácií o škole 

v Ţilinskom večerníku a v iných lok. novinách 
    

Iný spôsob, …………. 

 
    

 

12. Obchodná akadémia vydáva vlastný časopis. Prispievate do tohoto časopisu? 

 

a)        áno, prispievam pravidelne 

b)       áno, prispievam sporadicky 

c)       uvaţoval som o príspevku do tohoto časopisu 

d)        do časopisu som ešte neprispel 

e)        nezaujímam sa o tento časopis 

 

13. Doporučili by ste na základe Vami získaných skúseností štúdium na Obchodnej 

akadémii svojim priateľom, známym? 

 

a)        áno, pretoţe………………. 

b)       nie, pretoţe………………  

 

14. Študentom ktorého ročníka na Obchodnej akadémii ste?  
a)        1. ročník 

b)       2. ročník  

c)       3. ročník  

d)       4. ročník 

 

 

15.  Ste?  
 

a)      Muţ   

b)       Ţena 

 

  

16. Vaše bydlisko?  
 

a)     mesto Ţilina 

b)     iné mesto/obec……………….. /uveďte/ 

 

Za Vami prejavenú ochotu ďakujem 

 


