
Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia Rady školy, Spojená škola Nižná, v roku 2013  

 
Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 

Termín konania:  16. 05. 2013  

Prítomní :   Podľa  prezenčnej listiny (príloha č.1) 

Program:  

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2012 – predseda   RŠ 

3. Plán práce školy za rok 2012 – predseda RŠ 

4. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2012/2013 a plnenie 

plánu práce školy – zástupca pre teoretické predmety, Ing. Kozáčiková  

5. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných 

skúšok trojročných učebných odborov – zástupkyňa školy Ing. Kozáčiková a Bc. 

Bielončík  

6. Plán výkonov na školský rok 2014/2015 a koncepčný zámer rozvoja školy – 

riaditeľ školy, Ing. Smolár  

7. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – 

riaditeľ školy, Ing. Smolár  

8. Činnosť plavárne a posúdenie statiky – riaditeľ školy, Ing. Smolár  

9. Stanovisko RŠ k predaju tenisových kurtov – riaditeľ školy, Ing.Smolár 

10. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy – p. Pažítková 

11. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2012 - hlavná a podnikateľská činnosť - p. 

Pažítková 

12. Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov – p.Pažítková 

13. Rôzne a diskusia 

14. Uznesenie a záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ,   

Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou sedem členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  

úvod všetkých srdečne privítala. 

Ospravedlnení: Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško, p. Šuttyová, M Stachera. 

      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom sedem hlasov schválený. Proti – 0 

hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  

 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 4/12, kde v odporúčaní boli úlohy splnené 

nasledovne:  

 Predsedkyňa RŠ, Bc. Garbiarová prepracovala plán zasadnutí RŠ na tento kalendárny 

rok 2013.  

 Ing. Kozáčiková zverejnila vyhlášku 209 o ukončení štúdia na NN pre maturantov. 

 

K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2012 – Bc. Garbiarová  

 Predsedníčka RŠ prečítala prítomným správu o činnosti RŠ, SŠ v Nižnej za 

kalendárny rok 2012, ktorá bola zároveň počtom sedem hlasov schválená. Proti – 0 hlasov, 

zdržalo sa 0 hlasov. Celé znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.2. 

 

K bodu 3 - Plán práce školy na rok 2012  

 Predsedníčka RŠ, SŠ v Nižnej prečítala prítomným plán zasadnutí na tento kalendárny 

rok, ktorý bol zredukovaný na dve zasadnutia, keďže podľa nového štatútu, prebehnú už len 

na začiatku a na konci školského roku. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 17.10.2013 

 



K bodu 4 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2012/2013 

a plnenie plánu práce školy 

 Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa za odborné predmety, vyhodnotila prvý polrok 

školského roku 2012/2013 čo do prospechu, dochádzky a správania.  

V porovnaní s adekvátnym obdobím predchádzajúceho školského roku nedošlo 

k výraznejším zmenám v prospechu. Z celkového počtu 662 žiakov s vyznamenaním skončilo 

44 žiakov, s PVD 105, neprospelo 131 a neklasifikovaných bolo 6 žiakov. V správaní sa počet 

pokarhaní riaditeľom školy oproti predchádzajúcemu obdobiu znížil na 17 (59), znížených 

známok zo správania na druhý stupeň bolo 14(41) a štvrtý stupeň dostalo 7 žiakov(14). Horšie 

je to už s dochádzkou na vyučovanie kde priemer na žiaka dosiahol 69,05. 

 Ing. Kozáčiková sa vyjadrila k plneniu plánu školy na školský rok 2012/2013 podľa 

hlavných úloh školy. Vyberáme:  

- ŠkVP boli aktualizované na začiatku šk. roka, všetky zmeny boli zaznamenané, do 

začiatku nového šk. roku budú vypracované nové ŠkVP pre študijný odbor grafický 

dizajn tak, aby bol k dispozícii od 1.9.2013. 

- Prebieha kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy, ktorí si buď dopĺňajú 

kvalifikáciu alebo si zvyšujú odborné kompetencie.  

-  Propagácia školy prebieha na niekoľkých úrovniach a to rôznymi spôsobmi. Články 

do regionálnych periodík, internetová stránka školy, školský časopis GAUDEAMUS 

(získal cenu televízie Markíza), bilboardy a propagačné materiály školy, Burzy 

povolaní a Dni otvorených dverí. Okrem toho boli zorganizované viaceré akcie, na 

ktoré bola pozvaná aj široká verejnosť: výstava umeleckých prác žiakov, výstava prác 

Pedagógov a študentov SUŠ v Dolnom Kubíne, výstava Anna Franková, aktivity pre 

deti s downovým syndrómom, vymaľovanie Materského centra Dupajda v Nižnej, 

projekt Comenius, množstvo ekologických aktivít a projektov... 

- Kvalitu výchovy a vzdelávania zvyšujú aj súťaže, ktoré alebo organizujeme, alebo sa 

ich zúčastňujeme a to s vynikajúcimi výsledkami (kompletné výsledky budú 

zosumarizované vo výročnej správe školy). 

- Energetická bilancia školy by sa mala zlepšovať vďaka grantom, ktoré získali pre 

školu financie na vybudovanie fotovoltickej elektrárne (30 fotovoltických panelov na 

strechu školy). Okrem toho sa pracuje na už schválenom projekte „Slnko v našej 

záhrade“,  v rámci ktorého sa buduje skleník  s vykurovaním cez dva slnečné 

kolektory. Nadbytočné teplo bude odvádzané na ohrev teplej vody do hygienických 

priestorov telocvične. 

 

K bodu 5 -  Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 

a záverečných skúšok trojročných učebných odborov – zástupkyňa školy, Ing. 

Kozáčiková, Bc. Bielončík.  

 K dnešnému dňu prebehla písomná a praktická časť MS, ktorej sa zúčastnilo 145 

žiakov maturitných ročníkov. Výsledky z PF IČ a EČMS boli na školu doručené 7.5.2013  

nasledovnými výsledkami:  

Nemecký jazyk: zo 42 žiakov neurobilo PF EČ 7 a PF IČ žiakov. Priemer školy bol na SOŠT 

38,6 a na SUŠ 37,3%.  

Anglický jazyk: zo 101 žiakov úrovne B1 PF EČ neurobilo 18 a PF IČ 6 žiakov. Jeden žiak 

robil úroveň B2, kde bol úspešný. Jeden žiak neuspel ani v jednej časti PF. Priemer školy bol 

45,3 na SOŠT, 43,5 na SUŠ a v úrovni B2 56,7%.  

Slovenský jazyk a literatúra: z celkového počtu 142 neuspeli 2 žiaci v PF EČ a na PF IČ jeden 

žiak. Celkový priemer školy na SOŠT 50,7 a na SUŠ 55,3 %.  

Matematika: ide o dobrovoľný predmet a naši žiaci študenti boli úspešný.  

Ak výsledky za tento školský rok porovnáme s minulým, SOŠT ich má lepšie a celkovo sú 

výsledky (najmä v nemeckom jazyku) oveľa úspešnejšie. Ústne maturitné skúšky budú 

prebiehať v termíne od 27. do 31.5. 2013. 



Bc. Bielončík informoval prítomných, že 9. až 17. mája 2013  praktickú maturitnú skúšku 

absolvovalo 118 študentov, z ktorých mnohí obhajovali svoje práce priamo v 25 auto 

servisoch. Práve tieto boli na veľmi vysokej úrovni.  

V mesiaci júni 17.-19.06.2013 prebehnú na škole záverečné skúšky v učebných odboroch 

TAP, stolár a elektromechanik (37 žiakov). Žiaci majú možnosť po ich úspešnom absolvovaní 

nastúpiť na NŠ v študijnom odbore TEP a mechanik elektrotechnik. V dňoch 5. a 7. 06. 2013 

budú prebiehať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti 508/2009 §21, na ktorú sa majú 

možnosť prihlásiť všetci žiaci so zameraním mechanik elektrotechnik a elektromechanik. 

 

K bodu 6 – Plán výkonov na školský rok 2014/2015 a koncepčný zámer rozvoja školy – 

riaditeľ školy, Ing. Smolár.   

 Nový plán výkonov je potrebné schváliť do 30.06.2013 na VÚC a návrh vedenia SŠ 

v Nižnej je nasledovný: na SOŠT pre študijný odbor mechanik elektrotechnik plánujeme 

otvoriť štyri triedy s počtom 120 žiakov, trojročný učebný odbor elektromechanik jedna trieda 

s počtom 30 žiakov, stolár pol triedy s počtom 10 žiakov a technicko administratívny 

pracovník jedna trieda s počtom 20 žiakov. Celkové počty žiakov sa nemenia, zreálňujeme 

len počty v jednotlivých odboroch podľa záujmu a práve v odbore elektromechanik počty 

žiakov stúpajú. Na SUŠ plánujeme otvoriť triedu propagačných grafikov s počtom 27 

a grafický dizajn s počtom 18 žiakov. Študijný odbor umelecko remeselné spracúvanie dreva 

pomaly končí pre nezáujem zo strany verejnosti.  

Plán výkonov bol jednohlasne schválený počtom 7 hlasov (proti 0, zdržal sa O). 

  

K bodu 7 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov 

– riaditeľ školy, Ing. Smolár  

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

(číslovania)z 3347 4 01 na 3347 L, preto je dôležité schváliť nové číslovanie a takto upravený 

odbor zaradiť do siete od septembra 2014. Návrh bol počtom 7 hlasov schválený (proti 0, 

zdržal sa 0).  

 

K bodu 8 – Činnosť plavárne a posúdenie statiky – riaditeľ školy, Ing. Smolár  

 Ing. Smolár požiadal členov RŠ za zriaďovateľa o vyjadrenie sa k stavu VSP, ktoré je 

vo vlastníctve zriaďovateľa a spravuje ho SŠ v Nižnej. Problematika havarijného stavu najmä, 

vzduchotechniky a strechy, bola prerokovaná na všetkých možných úrovniach (u premiéra, 

prednostu VÚC,  poslancov, na MŠ SR), bola vypracovaná štúdia stavu VSP, oslovení 

podnikatelia. Stanovisko oslovených je jednoznačné, VSP v Nižnej nie je v tomto období 

prioritou, čo do investícií. Vedenie školy v súčasnosti čaká na posúdenie statika, ktoré bude 

odovzdané odboru Vnútornej správy VÚC a podľa toho sa rozhodne o ďalšom osude VSP. Čo 

sa ekonomiky týka, v súčasnosti VSP nie je stratové, aj vďaka pravidelnej dotácii zo strany 

VÚC, plaveckým výcvikom základných stredných škôl. 

 

K bodu  9 - Stanovisko k predaju tenisových kurtov – riaditeľ školy, Ing. Smolár  

 Ing. Smolár informoval prítomných o možnosti odpredať tenisové kurty záujemcom 

z radov podnikateľov. Tie sú súčasťou areálu VSP a tiež sú v správe SŠ v Nižnej. Bc. 

Mešková odporučila skôr prenájom, ktorý by bol pre školu rentabilnejší, keďže odpredajom 

by sme mohli prísť o celú získanú finančnú čiastku. Odporučila zároveň poradiť sa u p. 

Fabiánovej, ktorá z možných alternatív by bola najlepšia.  

 

K bodu  10 - Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy.  

 p. Pažítková informovala prítomných o činnosti Združenia technického a vedeckého 

rozvoja Oravy, ktoré ku dňu 1.1.2012 vykazovalo stav na účte 261,88 € (šlo o 2% dane, 

dotácie a dary). V roku 2012 bol celkový príjem vo výške 2. 092,53 € a celkové výdavky 

predstavovali sumu 976,39 €.  



 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2012 na účte 1.394,20 €. Stav finančných 

prostriedkov bude priložený k zápisnici ako príloha č.3. 

 

K bodu 11 – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2012, hlavná a podnikateľská 

činnosť.  

 P. Pažítková oboznámila prítomných s hospodárením a plnením rozpočtu Spojenej 

školy za kalendárny rok 2012. Táto hospodárila v účtovnom období k 31.12.2012 

s prostriedkami príspevku zo štátneho rozpočtu a prostriedkami z vlastných výnosov 

organizácie. Výška normatívu je podhodnotená, bežná údržba objektov a zariadení nie je 

vykonávaná v takom rozsahu, ako je potrebné, rastie skrytá zadlženosť objektov. Účtovne sa 

organizácia delí na tri časti, ktoré sú financované samostatne: škola, školský internát a školská 

jedáleň. Tu pribudli finančné prostriedky z plavárne a vzdelávacie poukazy.  

a) finančné prostriedky od ŽSK (MŠ SR)  

    osobné náklady:  1 122 782€ 

    prevádzka spolu:    272 875,68€ 

    ROZPOČET       1 395 657,68€ 

b) finančné prostriedky od ŽSK  

     Školský internát                     121 317,00€  

     Školská jedáleň                      20 082,00€  

     Školská jedáleň – kapitálové 88 888,22€     

c) tržby z predaja služieb  

     hlavná činnosť               277 302,00€  

     podnikateľská činnosť       7 737,65€ 

 Spojená škola  mala za spomenuté obdobie hospodársky výsledok -39 785,95€, z toho 

podnikateľská činnosť 1,28€, ktorý vyjadruje len účtovnú hodnotu, nie skutočnosť.  

Kompletnú správu o hospodárení školy, tržby a výrobné náklady ako aj podnikateľskú 

činnosť prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.4.  

 

K bodu 12 – Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov. 

P. pažítková oboznámila prítomných s hodnotiacou správou záujmového vzdelávania za 

školský rok 2012/2013. Na začiatku šk. roku boli 680 študentom odovzdané vzdelávacie 

poukazy a ponúknutých 53 krúžkov. Na školu bolo prijatých celkovo 651 poukazov, z toho 4 

externé. Reálne začalo pracovať 52 záujmových útvarov, ktoré vedú záznamy o svojej 

činnosti, ktorá je zároveň vedením školy kontrolovaná. Podrobná hodnotiaca správa je 

pripojená k zápisnici ako príloha č.5.  

 

K bodu 13 - Rôzne, diskusia  
 Bc. Garbiarová sa u zástupcov zriaďovateľa v RŠ informovala, či je možné zverejniť 

výsledky volieb a zápisnicu ustanovujúcej schôdze na portáli, keďže išlo o tajné hlasovanie.  

 

K bodu 14 - Uznesenie , záver 

Uznesenie č. 1/2013 : 
 Berie na vedomie: 

            a/ Vyhodnotenie činnosti RŠ SŠ Nižná, za kalendárny rok 2012.  

 b/ Plán práce RŠ na rok 2013. 

 c/ Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1.polrok šk. roku 2012/2013 a plnenie plánu práce 

 školy.  

d/ prípravu maturitných skúšok denného štúdia a záverečných skúšok trojročných   

učebných odborov.  

 e/ Informácie o činnosti Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy.  

 f/ Správu o výsledku hospodárenia za rok 2012, hlavnú podnikateľskú činnosť.  

 g/ Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov. 



 

 

 

 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7 hlasov,  

          (proti 0, zdržal sa 0) 

        

            2/ Plán práce na kalendárny rok 2013 počtom 7 hlasov,   

          (proti 0, zdržal sa 0)  

 3/ Plán výkonov  na školský rok 2014/2015 počtom 7 hlasov,  

          (proti 0, zdržal sa 0)  

5/ Zmenu kódu a znovu zaradenie do siete študijný odbor pre nadstavbové štúdium 

drevárska a nábytkárska výroba od šk. roku  1.9.2014  počtom 7 hlasov,   

          (proti 0, zdržal sa 0)  

  

 

 Odporúča: 

1/  Vedeniu SŠ v Nižnej informovať sa u p. Klincovej na možnosť prenajať tenisové 

kurty pri plavárni za čo najvýhodnejších podmienok a na úpravu zmluvy 

s potenciálnym záujemcom. 

 

 Ukladá:     
1. Predsedkyni rady školy informovať sa u p. Klincovej o možnosti zverejnenia 

zápisnice z volieb riaditeľa školy. 

        T: máj 2013 

 

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

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  16. 05. 2013  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

Nižná 16. 05. 2013  

 

 

 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 

    

 


