
Z á p i s n i c a 
z druhého zasadnutia Rady školy Spojenej školy Nižná, v roku 2012 

 
Miesto konania:  klubovňa Spojenej školy v Nižnej 
Termín konania:  23.05.2012  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie  a plnenie  uznesenia 
2. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov a        
    otváraných  odboroch pre šk. rok  2012/2013 – zástupkyňa školy,  
    RNDr. Adámusová  
3. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia, ako aj záverečných  
    skúšok trojročných učebných odborov – zástupcovia školy 
4. Plán výkonov na školský rok 2013/2014 a koncepčný zámer rozvoja školy –      
    riaditeľ školy, Ing. Smolár 
5. Návrhy na zmenu študijných učebných odborov a úpravy učebných plánov –   
    riaditeľ školy, Ing. Smolár 
6. Informácie o projektoch schválených pre školský rok 2012/2013 
7. Činnosť Združenia technického rozvoja Oravy – Ing. Javorek 
8. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2011 a hlavná podnikateľská činnosť –     
     Ing. Javorek 

   9.  Informácie o činnosti Žiackej školskej rady – zástupca žiakov 
  10. Rôzne a diskusia 
  11. Uznesenie a záver 

  
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 

Zasadnutie Rady školy otvorila a viedla Bc. Garbiarová, predsedkyňa RŠ SŠ v Nižnej. 
Prítomnosťou 7 členov bola uznášania schopná. 

Ospravedlnení: Ing. Miriam Skacelová, Ing Ivan Šaško, Ing. Jozef Višňovský,  Zuzana 
Mešková. 
      Predsedkyňa predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom 7 platných hlasov 
schválený bez pozmeňujúcich návrhov. Následne pristúpila ku kontrole plnenia uznesenia 
prijatého na predchádzajúcej porade a to nasledovne:  
V bode odporúča ŽŠR prispievať do Nižnianskych ozvien pravidelnými článkami 
o študentských aktivitách skonštatovala, že sa priebežne plní a v bode ukladá predsedníčke 
RŠ pripraviť stanovisko RŠ SŠ Nižná k novému študijnému odboru, grafický dizajn,  úloha 
bola splnená. 
        
K bodu 2  - Informácie o prijímacom konaní, počte prihlásených a prijatých žiakoch, 
otváraných učebných a študijných odboroch pre šk. rok 2012/2013 – RNDr. Adámusová  
 Zástupkyňa riaditeľa školy informovala prítomných, že pre budúci školský rok sa na 
SUŠ hlásilo 59 žiakov, ktorí vykonali talentové skúšky na odbor propagačná grafika (6 žiakov 
neuspelo) z toho sa do prvého ročníka zapísalo 24 žiakov. Odbor URSD pre budúci školský 
rok neotvárame pre nezáujem.  
 SOŠT prijala 190 prihlášok na odbor mechanik elektrotechnik (zapísalo sa 100 z toho 
na autoelektronika 25, počítače a počítačové siete 41, manažér v automobilovom priemysle 15 
a energetika 18), na učebný odbor technicko administratívny pracovník 31(zapísalo sa 15), 
elektromechanik 17 (zapísalo sa 7) na stolára 6 (zapísali sa traja žiaci – odbor neotvárame).  
 Pre školský rok 2012/2013 otvárame 6 tried denného štúdia s počtom 148 žiakova  
    

-1 - 



jednu triedu nadstavbového štúdia s počtom 30 žiakov (technicko – ekonomický pracovník, 
energetika). Pre všetky odbory denného štúdia bude vyhlásené druhé kolo prijímacích 
pohovorov. 
  
K bodu 3 – Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 
a záverečných skúšok trojročných učebných odborov. 
 Ing. Kozáčiková  vyhodnotila externú a internú časť maturitných skúšok. Na SUŠ 
externú časť z predmetu SJL absolvovalo, 26 žiakov, všetci úspešne (percentil 56,1), 
z predmetu ANJ úroveň B1 22 študentov úspešne (percentil 58,2), úroveň B2 tri študentky 
úspešne (percentil 69,7).  
 Na SOŠT v predmete SJL maturovalo 112 žiakov, z toho 13 neuspelo (percentil 46,9), 
ANJ úroveňB1 absolvovalo 94 žiakov, 28 neuspelo (percentil 39,2), NEJ absolvovalo 17 
žiakov, z toho 13 neuspelo (percentil 28,7), MAT absolvovalo 11 žiakov a jeden neuspel 
(percentil 45,5).  
 Internú časť maturitnej skúšky z predmetu SJL na SUŠ úspešne absolvovali všetci, 
z ANJ neuspeli traja (úroveňB1). Na SOŠT v SJL uspeli všetci, z ANJ neuspeli 18 a NEJ 
uspeli všetci žiaci.  
 V termíne od 28. – 30.05.2012 prebehnú ústne maturitné skúšky a záverečné skúšky 
pre štvorročné študijné odbory a pre  učebné  odbory  technicko -   administratívny pracovník,  
stolár   a elektromechanik  od 18. – 20. 06. 2012 – praktická a ústna  časť záverečných 
skúšok. 
 
K bodu 4 – Plán výkonov na školský rok 2013 – 2014 a koncepčný zámer rozvoja školy.  
 Ing. Smolár, riaditeľ SŠ informoval, že plán výkonov na školský rok 2013/2014 
zostáva pre študijné odbory mechanik elektrotechnik v počte 30 pre každé zameranie. Pre 
učebné odbory TAP  24 žiakov, EM 18 žiakov a stolár 12 žiakov. SUŠ výrazne posilnila 
propagáciu pre odbor URSD (napr. akcia na Donovaloch – Habakuk, kde naši žiaci spolu 
s MOV prezentujú svoje výrobky a prácu). Plánujeme preto otvoriť jednu triedu s počtom 20 
propagačných grafikov a 10 URSD. Máme pripravený aj študijný odbor grafický dizajn pre 
10 žiakov. Čo sa týka koncepčného zámeru školy, vedenie uvažuje o zmene názvu pri odbore 
manažér automobilovej výroby na autoelektronik. Taktiež bude potrebné urobiť zmeny 
v propagácii učebného odboru stolár. Plánujeme zavádzať odbory zamerané na ochranu 
životného prostredia, nové trendy. 
 
K bodu 5 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných 
plánov. 
 Ing. Smolár dal na zváženie prítomným, ako aj vedeniu SŠ existenciu študijného 
odboru manažér automobilovej výroby a kontroly, ktorý sa líši od autoelektronika v jednom 
predmete vyučovanom až v treťom ročníku, keďže tento odbor je pre žiakov atraktívnejší. 
K výraznejším úpravám učebných plánov nedochádza. 
 
K bodu 6 -  Informácia o projektoch schválených pre školský rok 2012/2013  
 V spolupráci s Ing. Ľubovou bol vypracovaný projekt na fotovoltaickú elektráreň na  
6 kW, nafázovanú na vonkajšiu sieť, ktorá po dokončení bude súčasťou výučby na škole, ale 
zároveň by mala pri plnej funkčnosti ušetriť 5 – 6% energií. Tento projekt bol schválený 
a prvý prísun financií 3,146 dolárov na dokumentáciu a predprípravu, ktoré už prišli a na 
samotnú realizáciu projektu, príde ešte okolo 20 tis. dolárov.  
 V súčasnosti sa stavia altánok na školskom dvore, taktiež z ekoaktivít, 
z KOMPRAXU, ktorý sa po dokončení stane malým environmentálnym strediskom – 
soláriom nie na oddych, ale ako učebná pomôcka. Súčasťou projektu bude, aj malá veterná 
elektráreň.  
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Pre autoelektronikov sa plánuje výučba hybridných systémov na šetrenie benzínu a pre 
počítače a počítačové siete projekt zameraný na riadiace systémy a na reguláciu (napr. ohrev 
vody alebo regulačné systémy.)  
 Bol schválený projekt na vybudovanie lezeckej steny v telocvični a s tým spojené 
aktivity (Ing. Ľubová a učitelia TSV), na ktorý nám bolo zaslaných 500€.  
 
K bodu 7 -  Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy  
 Ing. Javorek informoval prítomných o stave finančných prostriedkov v roku 2011, 
z čoho vyberáme: Stav finančných prostriedkov k 01.01.2011 na účte 45,89 €, v pokladni 
9,60€. V roku 2011 celkový príjem bol vo výške 749,08 €. Táto suma pozostávala z 2% dane 
vo výške 702,99 € a členských príspevkov vo výške 46,00 €. Na základe požiadaviek členov 
združenia sa financie následne prerozdelili. K zápisnici prikladáme presnú správu aj menný 
zoznam členov združenia. 

 
K bodu 8 – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2011, hlavná a podnikateľská 
činnosť  
 Ing. Javorek predložil prítomným správu k plneniu rozpočtu k 31.12.2011 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.  
 Spojená škola mala k 31.12.2011 hospodársky výsledok 63 360,85 € a podnikateľská 
činnosť 2,03 €, ktorý však vyjadruje len účtovnú hodnotu, nie skutočnosť. Úplnú správu 
prikladáme ku zápisnici.  
 
K bodu 9 – Informácie o činnosti Žiackej školskej rady  
 Matej Stachera, zástupca za študentov, oboznámil prítomných s doterajšou činnosťou 
ŽŠR. Vyberáme:  
- pripravili rozhlasovú reláciu k spomienke na Pavla Demitru,  
- aktívne si pripomenuli  Deň úsmevu,  
- zorganizovali Imatrikuláciu pre žiakov I. ročníkov,  
- pre svojich členov zorganizovali víkend na horskej chate,  
- vytvorili spomienkový kalendár na rok 2012, kde sú nafotené jednotlivé triedne kolektívy,  
  zamestnanci a aktivity ŽŠR,  
- pripomenuli si Deň boja proti AIDS,  
- ďalej Mikuláša pre študentov našej školy a pre základnú a materskú školu,  
-Vianočnú akadémiu pre žiakov SŠ spojenú so zbierkou pre Maroša Turského (bojujúci  
  s rakovinou – 250 €),  
- zorganizovali Deň objatí,  
- Valentínsku zábavu spojenú s Palacinkovým dňom, 
-  pripomenuli nám Medzinárodný deň žien a Daň učiteľov,  
- zúčastnili sa kampane ku Dňu počatého dieťaťa,  
- zbierku Zo srdca deťom (600 €),  
- Bambiriádu  
- zúčastnili sa Zlatého Ámosa, kde vybrali Mgr. Kakačkovú a spolu strávili v Košiciach 4 dni 
  (prenos v TV bude 30.06.2012)...  
 
K bodu 10 – Rôzne a diskusia 
-Ing. Smolár, na doplnenie k odboru manažér automobilovej výroby v treťom ročníku žiakom  
 pribúda 1 hodina predmetu systém riadenia kvality,  avšak všetky ostané predmety sú  
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 rovnaké ako v odbore autoelektronik, 
-p. Bielončík, informoval o praktickej časti maturitnej skúšky, kde žiaci mali dva zadania, 
niektorí pracovali na vlastných zadaniach a skúšky prebiehali v škole na odbornom výcviku, 
ako aj v 6-tich servisoch, kde žiaci počas 4 ročníka vykonávali odborný rozvoj, 
Na záverečné učňovské skúšky je prihlásených 55 žiakov troch odborov – odbor TAP, 
elektromechnik, stolár. Záverečná skúška je vykonavanná pod dozorom Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory/SOPK/. 
 
K bodu 10 Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 2/12: 

� Berie na vedomie: 
a) Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov a otváraných 

odboroch pre školský rok 2012/2013 
b) Informáciu o prípravách ústnych maturitných skúšok, priebehu externých a interných 

MS denného  a nadstavbového štúdia ako aj záverečných skúšok trojročných 
učebných odborov 

c) Plán výkonov na školský rok 2013/2014 a koncepčný zámer rozvoja školy 
d) Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov  
e) Informáciu o projektoch schválených pre školský rok 2012/2013  
f) Informáciu o činnosti Združenia technického rozvoja Oravy  
g) Správu o výsledku hospodárenia za rok 2011, hlavnú a podnikateľskú činnosť  
h) Informácie o činnosti Žiackej školskej rady 
� Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7 hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa 0) 

2/ Plán výkonov na školský rok 2013/2014 počtom 7 hlasov, 
        (proti  0, zdržal sa 0) 

 
� Odporúča: 

1/  Oznámiť na NN v škole, na paneli obecného úradu a v Nižnianskych ozvenách 
úspechy z činnosti ŽŠR     Z:Žiacka školská rada 
       T:Máj 2012 
 2/  Dostupnú dokumentáciu a fotografie zo svojej činnosti poskytnúť aj riaditeľovi   
školy.       Z:Žiacka školská rada 
        T:Máj2012 

 
Uznesenie bolo schválené počtom  /7/  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 23. 05. 2012  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 23. 05. 2012  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 
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