Profesijný životopis

Slavomír Zoch, Mgr.
nar. 16. 8. 1951 v Podlužanoch, okr. Bán. nad Bebravou
ženatý, dve deti

Matematicko-fyzikálna fakulta UK
Odb. všeobecno vzdelávacích predmetov pre stredné školy,
aprobačný predmet – matematika
1970 – 1974 Pedagogická fakulta UK Trnava, odbor matematika-chémia
1985
Kvalifikačná príprava, štúdium pre vedúcich pedagogických
pracovníkov stredných škôl „školský manažment“
1998
„Interlang“ súkromná škola protokolu, kurz spoločenskej etiky
protokolu, umenia rokovať v pracovnom a spoločenskom styku
2012
Funkčné inovačné štúdium so záverečnou prezentáciou „Zmeny
v procese vzdelávania SOŠVO zavedenie nového študijného
odboru 4227 605 vinohradníctvo a ovocinárstvo-somelierstvo
Jazykové schopnosti:
ruský - čiastočne
nemecký - čiastočne
Vzdelanie:

1980 - 1983

Priebeh kariéry:
1974 – 1975
1975 – 1976
1976 - 1989
1989 – 1991
1991 – 2017

Celý profesijný život prežitý na SOŠ vinársko-ovocinárskej v
Modre
Vychovávateľ, učiteľ
Základná prezenčná vojenská služba
Učiteľ
Zástupca riaditeľa školy
Riaditeľ školy

Počet rokov praxe:
42 rokov pedagogickej praxe
Manažérska prax:
1989 – 1991 Zástupca riaditeľa, priamo podriadených 22 učiteľov
1991 – 2017 Riaditeľ školy, priamo podriadených vedúcich pracovníkov 6,
počet nepriamo podriadených 60 pracovníkov

Profesionálne schopnosti: Vybudovanie prístavby školy (odborné učebne, kabinety,
kotolňa – hodnota 50 mil. SK) ukončené 1996.
Zavedenie nových odborných zameraní:
1. Podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve 1995
2. Agroturistika vo vinohradníctve a ovocinárstve 2003
3. Somelierstvo vo vinohradníctve a ovocinárstve 2011
Organizovanie odborných seminárov z oblasti vinohradníctva,
vinárstva a ovocinárstva pre odbornú verejnosť i študentov školy
v spolupráci s Ovocinárskou úniou Slovenska, Zväzom
výrobcov hrozna a vína na Slovensku.
Organizácia
a usporiadavanie
výstav
vína
k rôznym
príležitostiam.
Rekonštrukcia telocvične školy nákladom 1,5 mil. Sk.
Budovanie strediska odbornej praxe nákladom 8 mil. Sk, r.
2007.
Obnova automobilového parku – dodávkový Fiat, r. 2003.
Škoda Felícia, r. 2000; traktor Deutz-Fahr, r. 2007; dodávkový
automobil Renault, r. 2016; autobus IVECO, r. 2016 – 123 tis.
EUR.
Výmena okien a zatepľovanie internátu r. 2015 – 500 tis. EUR.
Organizácia výročí školy 110, 120, 130; príprava almanachov
k výročiam.
Inovácia interiéru internátu školy.
Výmena podlahy a nábytku v jedálni školy, r. 2000.
Organizácia celoslovenskej súťaže SOČ, r. 2005.
Zabezpečenie bezplatného prenájmu budovy školy patriacej
ECAV cirkvi od r. 1991 doteraz.
Budovanie jazykových multimediálnych učební, interaktívnych
tabúl v učebniach.
Modernizácia strojového zariadenia vo výdajni jedál v PaKa
Modra.
Modernizácia prístrojového zariadenia v kuchyni SVOŠVO.
Zapájanie učiteľov a žiakov do odborných súťaží SOČ, Zlaté
nožnice, Somelierske súťaže, súťaže naj Agro dievča, chlapec,
spoločenské súťaže, súťaže Kráľovna vína.
Budovanie Strediska odbornej praxe – výsadba 1,2 ha.
vinohradu modrých odrôd, r. 2013.
Osobná angažovanosť pri vrátení pivnice, časti vinohradov po
rozpade Školského majetku a zabezpečenie finančných
prostriedkov pre vybudovanie Strediska odbornej praxe.
Prebudovanie pivnice a degustačnej miestnosti v Modre na
Hornej ulici, r 2005.
Vybudovanie degustačnej miestnosti, r. 2003.
Získanie súhlasu vykonávať hospodársku činnosť v škole ako
doplnkový zdroj príjmov.
Spolupráca s Múzeom Ľudovíta Štúra pri organizovaní osláv
výročí.
Spolupráca s mestom Modra na rôznych úrovniach.
Organizácia a podpora projektu Comenius – 24 tis. EUR.

Spolupráca so školami Wieselburg, Klosterneuburg, Eisenstadt,
Valtice.
Reprezentácia školy v médiách a publikačná činnosť o živote
školy.
Vystupovanie v TV – Farmárska revue, Bratislavská TV, Patriot
Organizácia ukážky „Dobrej praxe“ v Elescu vrámci
predsedníctva SK PRES v novembri 2016 pre 80 pedagógov
z 27 krajín EU.
Dlhoročný člen školskej komisie v meste Modra.
Vedúci sekcie riaditeľov odborných škôl pri OŠ BSK.
V rokoch 1994 – 1996 zabezpečenie trojmesačnej výuky
slovenského jazyka 50 amerických lektorov.
Prijímanie návštev amerických veľvyslancov na škole – Teodor
Rassel a iní.
Organizácia ročných študijných pobytov žiakov tretích ročníkov
vo vinohradoch americkej Pensylvánie (od r. 1995 – 2010
v počte 14).
Oprava fasády „Pálenice“, r. 2014.
Oprava strechy nad pivnicou, r. 2016.
Vyasfaltovanie priestranstva areálu pred pivnicou a cesty
k internátu.

Publikačná a propagačná činnosť tvorí prílohu.

