
Správa rady školy za uplynulé volebné obdobie 2012-2016. 
 

  V mesiaci január 2016 na základe Metodického pokynu  ŽSK a podľa zákona  

č . 596/2003 a zmene zákona a  vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.  , ktorou sa mení vyhláška 

MŠ SR č. 291/2004 Z. z., uskutočnili voľby do Rady školy. Členmi rady školy  alebo 

školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský úrad, sú 

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca 

nepedagogických  zamestnancov, traja zvolení zástupcovia rodičov , štyria delegovaný 

zástupcovia zriaďovateľa, a zástupca žiakov príslušnej školy. Štatút školy bol doplnený o  

dodatok č.1, kde sa RŠ schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.  

Rada školy pri SŠ Nižná mala 11 členov. 

Pri zahájení činnosti 23.02.2012 Rada školy pracovala v nasledovnom zastúpení: 

1.   Alojz Dulík   - zástupca rodičov 

2.   Mária Šuttyová              - zástupca rodičov  

3.   Roman Kašuba                  - zástupca rodičov 

4.   Mgr. Ľubica Lešňovská     - zástupca pedag .pracovníkov 

5.   Bc. Mária Garbiarová        - zástupca pedag. pracovníkov 

6.   Anna Pažitková                 - zástupca ostatných zamestnancov 

7.   Zuzana Mešková               - zástupca zriaďovateľa  

8.   Ing. Ivan Šaško                  - zástupca zriaďovateľa 

9.   Ing. Jozef Višňovský         - zástupca zriaďovateľa 

10. Ing. Miriam Skacelová      - zástupca zriaďovateľa 

11.  Matej Stachera              - zástupca žiakov 

Počas tohto volebného obdobia podľa štatútu Rady školy, bolo 7 zmien a zastúpenie 

jednotlivých členov, bolo  nahrádzané kooptáciou alebo voľbami.  

30.9.2013-Antón  Sitek, Jana Kráľová- zástupca rodičov, Halušková Denisa zástupca žiakov, 

16. 01. 2015-Štefan Kristofčák – zástupca zriaďovateľa, Gluch Rastislav-zástupca žiakov, 

26.10.2015 -Jozef Čierny , Erika Hudecová- zástupca rodičov 

V poslednom roku volebného obdobia pracovala v tomto zložení:  
Jozef Čierny               - zástupca rodičov 

Erika Hudecová              - zástupca rodičov 

Jozef Virostko                 - zástupca rodičov 

Mgr. Ľubica Lešňovská    - zástupca pedag .pracovníkov 

Bc. Mária Garbiarová       - zástupca pedag. pracovníkov 

Anna Pažitková                - zástupca nepedag. zamestnancov 

 Mgr.Zuzana Mešková              - zástupca zriaďovateľa  

Ing. Jozef Višňovský                  - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Miriam Skácelová   - zástupca zriaďovateľa  

Mgr. Štefan Kristofčák               - zástupca zriaďovateľa 

Rastislav Gluch   - zástupca žiakov 

 

Rada školy sa zišla v  rokov 2012-2016 10-krát v zmysle štatútu a plánov zasadnutí. 

Účasť členov rady školy bola na dobrej úrovni 83%. 

 

Dňa 11. 02. 2013 bol vypísaný konkurz na riaditeľa školy SŠ Nižná ŽSK Žilina , uverejnený 

v regionálnej tlači 18. 02. 2013 a na internetovej stránke školy a nástenných novinách školy 

11. 02. 2013.  

26. marca 2013  bol stanovený konkurz na riaditeľa školy. Ing. Peter Smolár – po súčte 

hlasov „za“ bol nadpolovičnou väčšinou zvolený na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej 

školy Nižná a vymenovaný za nového riaditeľa školy.  
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Rada hľadala podľa svojich možností najvhodnejšie spôsoby riešenia existujúcich problémov 

spolu s vedením školy. Zasadnutia boli navrhnuté tak, aby riaditeľ školy mohol na ne 

predkladať aktuálne informácie nielen o pedagogicko-organizačnom a materiálovom 

zabezpečení prebiehajúceho školského roka a o príprave nastavajúceho školského roka, ale aj 

o  finančnej situácií a hľadaní nových možností a riešení. 

 

RNDr. Adámusová,Tamara a Ing. Kozačiková Vladimíra zástupkyne riaditeľa školy 

informovali prítomných o Výchovno-vzdelávacích programoch. Zo správ vyberáme:  

Situácia sa zlepšila oproti predchádzajúcemu obdobiu v počte vyznamenaných  a PVD. 

Počet vymeškaných hodín boli prejednané na predmetových komisiách, boli vytypované 

problémové triedy, s ktorými sa pracovalo na náprave prijatými opatreniami. 

Bc. Bielončík Jozef a Bc. Habovštiak Eugen informovali o praktických častiach 

maturitných skúšok, kde žiaci majú zadania školské, a niektorí pracovali na vlastných 

zadaniach a skúšky prebiehali v škole na odbornom výcviku, ako aj v servisoch, kde žiaci 

počas 4. ročníka vykonávajú  odborný rozvoj. Veľmi dobrá je spolupráca s okolitými firmami 

MTS, Siemens, Henkel, PlastKOVO a ďalšie.  

Na záverečné učňovské skúšky sú vykonávane pod dozorom Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory/SOPK/. 

 

 Ing. Smolár Peter informoval prítomných o hospodárení školy, kde sme dosiahli 

pozitívne výsledky. Po viacerých komplikáciách s VSP a vyjadreniach statikov, Ing. Smolár 

Peter informoval prítomných, že od 2.5.2014 bolo VSP odobraté zo správy SŠ a vrátené 

VÚC, ako majiteľovi. Tí následne odpredali VSP obci Nižná, ktorá sa stáva oficiálnym 

vlastníkom 1.6.2014.  

 Riaditeľ školy každoročne oboznamoval prítomných s výročnou správou školy, ktorá 

obsahuje informácie o základných údajoch o škole,  zamestnancoch, projektoch, súťažiach, 

reprezentácii školy, VV výsledkoch a hospodárení školy. Kompletné správy sú na web 

stránke školy.  

 Ratingová agentúra IES (International education society) v Londýne uskutočnila na 

našej škole  vyhodnotenie podľa platných európskych noriem. Na základe získaných 

informácií nás zaradila do kategórie B. 

V nasledujúcich rokoch sme dosiahli vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach, súťažiach, 

ale aj v projektovej činnosti, čo nám v  školskom roku 2015 prinieslo zvýšenie ratingu od 

medzinárodnej agentúry IES Londýn na hodnotu BB.  

Počas letných prázdnin sa na SŠ podarilo viacero väčších opráv, úprav priestorov 

(maľovanie učební a spoločných priestorov, podlahy, žalúzie ...), boli zakúpené potrebné 

didaktické pomôcky, dataprojektory, notebooky na teoretické vyučovanie a OV a iné 

výchovno-vzdelávacie pomôcky. Všetko sa realizovalo z vlastných zdrojov organizácie, 

vzdelávacích poukazov a z financií Rodičovskej rady. Bolo podotknuté, že prevádzkové 

náklady nevystačia ani na samotnú prevádzku školy.  

 Okrem už spomenutých bol vypracovaný aj projekt na rekonštrukciu vzduchotechniky 

a úplnú rekonštrukciu školského internátu, ktoré boli zrealizované. Naďalej pokračujeme v 

projekte Nové trendy odbornej prípravy v projekte RIOP. 

 Vedenie školy sa zameralo najmä na šetrenie energií, skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozdelenia kompetencií na predmetové komisie, ktoré 

hľadajú riešenia vzniklé vo vyučovacom procese.  

Vďaka Ing. Ľubovej Beate, ktorá sa venuje environmentalistike na našej škole, sa 

pripravil  projekt ESF pre odborné vzdelávanie, prostredníctvom ktorého získané prostriedky 

sa využili na nákup didaktiky pre mechanika elektrotechnika. Prebehlo jednanie so  
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spoločnosťou GEF GP  na fotovoltaickú elektráreň. V spolupráci s Ing. Ľubovou 

Beatou bol vypracovaný projekt na fotovoltaickú elektráreň na 6 kW,  fázovanú na vonkajšiu 

sieť, ktorá po dokončení sa stala súčasťou výučby na škole, ale zároveň by mala pri plnej 

funkčnosti ušetriť 5 – 6% energií. 

Rada školy sa vyjadrovala  k plánom výkonov na príslušný školský rok. 

Strategickým zámerom, bolo vypracovanie  novej organizačnej štruktúry  hľadanie 

možnosti využitia trhu práce v učebných a študijných odboroch. 

Vyberám návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov:  
Odbor URSD sa pre nezáujem neotvoril a bol vyradený so siete odborov. Pôvodne schválený 

nový študijný odbor, reklamná tvorba  nebol zaradený, z dôvodu neukončenia 

experimentálneho procesu. Ako náhradné riešenie, bol schválený umelecký študijný odbor  

grafický dizajn. 

 Boli vypracované školské vzdelávacie programy pre nový  študijný program, grafický dizajn, 

ďalej sa  aktualizovali súčasné programy pre odbor mechanik elektrotechnik tak, aby už 

v prvom ročníku bola jednoznačná ich odborná profilácia. Zmeny sa budú týkať najmä 

odborného výcviku, ktorý bude doplnený o praktické zapájania v danom odbore, do 

výšky rámca bezpečnosti práce pre žiakov prvých ročníkov, ako aj zapojenie sa do duálneho 

vzdelávania. 

Pripravil sa ŠkVP pre externú formu štúdia v učebnom odbore 2683 H 11 – elektromechanik, 

silnoprúdová technika.  

V nadstavbovom štúdiu, v odbore drevárska a nábytkárska výroba došlo k zmene kódu 

(číslovania) z 3347 4 01 na 3347 L, preto upravený odbor bol zaradený do siete.  

Rada školy  schválila otvorenie nadstavbovej triedy denného štúdia v odbore   6476 L   

Technicko - ekonomický pracovník a externého štúdia DIS.  

Pre budúce obdobie podporujeme študijný odbor zameraný na CNC stroje, dovzdelávaní 

učiteľov pre tento odbor, dobudovaní interiéru a exteriéru školy. Následne bol vypracovaný 

nový ŠkVP pre študijný  odbor  Programovanie a riadenie CNC strojov (platí od 1.9.2015). 

Po  hlasovaní e-mailom „per rollam“ členovia Rady školy schválili učebný  odbor 2683 H 12           

elektromechanik – automatizačná technika 

Plán práce školy bol plnený aktivitami ako sú burzy povolaní , články do miestnych 

a regionálnych periodík, vlastný školský časopis  GAUDEAMUS / informovať základné 

školy, odkiaľ k nám prichádzajú potencionálni študenti/.  

Okrem už spomenutých aktivít a činností sa aj žiaci našej školy zúčastnili množstva 

súťaží v ktorých nás veľmi úspešne reprezentovali.  

Zúčastnili sa Zlatého Ámosa, zúčastnili sa v Terchovej vzdelávacieho workshopu Mladí líder, 

školenia ŽŠR v hoteli Junior a 1. zasadnutia Krajského stredoškolského parlamentu, stretnutia 

koordinátorov a členov regionálneho parlamentu ORAVA, 17. Valného zhromaždenia Rady 

mládeže ŽK, športový deň v kolkárni a rôzne športové podujatia. 

Ako jediný zástupca Slovenska sa zúčastňujeme súťaže systémy Jablotrón. 

Zároveň pracovali na projekte cudzích jazykov ERAZMUS PLUS. V rámci mobility naši 

študenti a zamestnanci zúčastnili stretnutí v Estónsku, Fínsku, Maďarsku.  

Bola vybudovaná lezecká stena v telocvični. 

Taktiež sa žiaci zapájajú do charitatívnych akcií ako boli: benefičné koncerty, návštevy 

odborných exkurzií, atď.   

  

 V záujmovom vzdelávaní sa žiakom  odovzdá okolo 650 vzdelávacích 

poukazov, v ponuke bolo  50 krúžkov.  Čo do rozdelenia na oblasti, v jazykových krúžkoch , 

športových, v umeleckých, v počítačových , v matematických  a odborne zameraných.  

-3- 

  



Mgr. Mikolášik Michal, vedúci ŠI oboznamoval prítomných s výsledkami ich činnosti. Z jeho 

znenia vyberáme:  

- zorganizovanie zoznamovacieho večierku  

- prehliadku chovu jazdeckých koní   

- výlet na Prasatín  

- návšteva zrúcaniny kostola sv. Ondreja v Sedliackej Dubovej  

- návšteva muzikálového koncertu  

- zber kníh na predaj z ktorého zisk išiel na pomoc ľuďom v núdzi  

- Vianočný a Mikulášsky večierok 

- Psychosociálne tréningy, osobné rozhovory, športové súťaže, kvízy...  

Pre tento školský rok majú pripravené najmä projekty, ktorými si chcú doplniť vybavenie 

internátu, knižnice a spoločenských priestorov a mnohé iné podujatia. 

 

Žiak Gluch Rastislav prácu ŽŠR zhrnul nasledovne :  

- Imatrikuláciu pre žiakov prvých ročníkov  

- Deň objatia  

- Deň úsmevu  

- Valentínsku diskotéku  

- vyrobili prvý školský kalendár na rok 2012  

- zaviedli pečenie palaciniek raz do mesiaca vo vestibule školy  

- nainštalovali veľmi vkusný panel o svojej činnosti vo vestibule obecného úradu  

- zúčastnili sa viacerých zbierok, výroby plagátov a letákov  

- vyzvali spolužiakov na založenie školskej kapely...  

-Vianočnú akadémiu pre žiakov SŠ spojenú so zbierkou pre Maroša Turského (bojujúci  

  s rakovinou) 

- pripomenuli nám Medzinárodný deň žien a Daň učiteľov,  

- zúčastnili sa kampane ku Dňu počatého dieťaťa,  

- zbierku Zo srdca deťom (600 €),  

- Bambiriádu a mnohé ďalšie. Taktiež sa riešili rôzne pripomienky žiakov. 

 

Na zasadnutia podľa potreby sú prizývaní vedúci jednotlivých stredísk ako aj starosta 

obce Ing. Rosina Jaroslav. Ponúkol možnosť publikovať viac informácií o dianí na kole 

a úspechoch našich žiakov nielen zo strany pedagógov, ale aj Žiackej školskej rady formou 

informačných  panelov na mestom úrade a Nižnianských ozvenách 

Veľmi vysoko ocenil prácu ŽŠR, ktorý opakovane odporučil aj prispievať článkami do 

Nižnianskych ozvien. Ocenil výbornú spoluprácu s vedením školy, avšak poukázal na jeden 

nedostatok a to je fajčenie žiakov pri blízkych bytovkách. Mgr. Lešňovská Ľubica 

informovala, že tento problém sa rieši v spolupráci Mgr. Šándorom Tiborom, ktorý 

spolupracuje so školou ako preventista a problém rieši  s konkrétnymi opatreniami.  

  

 Ing. Javorek Roman predkladal prítomným správy o plnení rozpočtu,  z ktorej 

vyberáme: Výška normatívu je podhodnotená a škola, ako aj školské zariadenia nedostávajú 

dostatok finančných prostriedkov na pokrytie základných prevádzkových nákladov. Bežná 

údržbu objektov a zariadení, nie je vykonávaná v takom rozsahu, ako je potrebné, rastie skrytá 

zadlženosť objektov.  

 

Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy svojou činnosťou finančne 

podporilo obnovu novej techniky. 
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 Do odborných učební sa zaviedol nový hardvér a softvér ako aj materiál na 

propagačné účely. 

  

 Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov školy na tento účel určenými 

v súlade s osobitnými predpismi, pričom nemá vlastný majetok. Nemá schválený rozpočet, 

nakoľko všetky potrebné náklady po prejednaní s vedením školy boli uhrádzané z rozpočtu 

školy.  

Rada školy hľadala možnosti vzájomnej komunikácie nielen medzi zamestnancami, ale aj 

medzi žiakmi a ostatnými subjektami, ktoré s ňou spolupracovali. 

 

 

 

 

 

Nižná 22. 02. 2016      Bc. Garbiarová Mária  

             Predseda RŠ 
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