
Z á p i s n i c a 
z druhého zasadnutia Rady školy, Spojenej školy Nižná, v roku 2013  

 
Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:  30. 09. 2013  
Prítomní :   Podľa  prezenčnej listiny (príloha č.1) 
Program:  

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 
2. Výročná správa školy za rok 2012/2013 – Ing. Smolár,  riaditeľ školy 
3. Informácie o školských vzdelávacích a výchovných programoch, ich inovácia 

a zmeny v školskom zákone – Ing. Kozáčiková, Mgr. Mikolášik 
4. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov 

a otváraných odboroch pre školský rok 2013/2014 – zástupca pre SOŠT, Ing. 
Kozáčiková  

5. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V 
procesu v šk. roku 2013/1014 -  riaditeľ školy, Ing. Smolár, Ing. Javorek  

6. Informácie o zahájení školského roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a projekty 
schválené pre školský rok 2013/2014 – riaditeľ školy, Ing. Smolár  

7. OV, ŠI a ŠJ – organizačné zabezpečenie na šk. rok 2013/2014 – jednotlivý vedúci 
úsekov  

8. Činnosť plavárne – riaditeľ školy, Ing.Smolár, Ing. Javorek 
9. Návrh plánu práce RŠ na rok 2014  – Bc. Garbiarová 
10. Činnosť Žiackej školskej rady – zástupca žiakov v RŠ 
11. Rôzne a diskusia 
12. 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 a bývalému členovi, p. Dulíkovi, poďakovala za jeho 
pôsobenie v RŠ. 
Ospravedlnení: Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško, p. Zuzana Mešková, Ing. Jozef 
Višňovský. 
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol po drobnej úprave počtom sedem hlasov 
schválený. Proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 1/13, kde v odporúčaní bola úloha splnená 
nasledovne:  
 Vedenie SŠ sa informovalo o možnosti dlhodobo prenajať tenisové kurty pri plavárni, 
čo bude aktuálne len v prípade vyriešenia problematiky plavárne.  – splnená 
 

K bodu 2 – Výročná správa školy za rok 2012/2013  
 Riaditeľ SŠ prečítal prítomným výročnú správu školy za rok 2012/2013, ktorej znenie 
bolo odporučené RŠ SŠ počtom 7 hlasov za, proti 0, zdržal sa 0 (celé znenie výročnej správy 
–   www.ssnizna.sk  ). 
 
K bodu 3 – Informácie o školských vzdelávacích a výchovných programoch, ich inovácie 
a zmeny v školskom zákone 
 Zástupkyňa pre SOŠT, Ing. Kozáčiková, informovala prítomných o aktualizácii ŠkVP, 
ako základného pedagogického dokumentu školy pre prvé, druhé a tretie ročníky. Zároveň 
boli upravené a prispôsobené súčasným podmienkam školy. ŠkVP pre prvé ročníky boli 
v spolupráci s jednotlivými predmetovými komisiami kompletne vynovené pre všetky 
študijné a učebné odbory, ako aj nadstavbové štúdium. Od 1.9.2013 totiž platia nové ŠVP. 



Najväčšia zmena sa týka najmä využitia disponibilných hodín, ktorými boli posilnené najmä 
všeobecnovzdelávacie predmety, posilnil sa druhý cudzí jazyk, zmeny sa týkali aj 
výkonových a obsahových štandardov. Ďalšie zmeny sa týkali študijných odborov 
umeleckého zamerania, kde bola posilnená dotácia hodín pre odbornú prax. Od 1.9.2013 sme 
otvorili nový študijný odbor grafický dizajn, pre ktorý sme pripravili nový ŠkVP s identickým 
názvom.  
 Mgr. Mikolášik, vedúci vychovávateľ, informoval prítomných o činnosti školského 
internátu za minulý školský rok 2012/2013 a zároveň konštatoval, že pre tento školský rok 
nedošlo ku zmenám výchovných programov, ktoré budú realizované.  
 RŠ SŠ v Nižnej odporučila informáciu počtom 7 hlasov za, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 4 – Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých 
žiakov, otváraných študijných a učebných odboroch 
 Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa za SOŠT, vyhodnotila priebeh  prijímacích skúšok 
a prítomných oboznámila s ich definitívnym výsledkom a to zapísaným počtom žiakov. 
Vyberáme:  
ŠO mechanik elektrotechnik – prihlásených 156, zapísaných 92  
ŠO propagačná grafika – prihlásených 45, zapísaných 24  
ŠO grafický dizajn – prihlásených 14, zapísaných 10  
UO technicko administratívny pracovník – prihlásených 42, zapísaných 8  
UO stolár – prihlásených   18, zapísaných 8  
UO elektromechanik - silnoprúdová technika – prihlásených37, zapísaných 15  
ŠO technicko - ekonomický pracovník – prihlásených 19, zapísaných 19  
ŠO elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení – prihlásených 8, zapísaných 8 

Celkovo oproti predchádzajúcemu školskému roku, kedy bolo ku 15.9.2012 na našej 
škole zaevidovaných 668 žiakov, v tomto školskom roku 2013/2014 k tomu istému dátumu je 
počet zaevidovaných žiakov 660 a počet tried 29, čo nie je až taký veľký rozdiel.  
 
K bodu 5 -  Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V 
procesu v šk. roku 2013/2014 
 Ing. Smolár priblížil členom RŠ aktuálny stav SŠ čo do pedagogicko – organizačného 
a materiálneho zabezpečenia v/V procesu. K 1.9.2013 je na škole 109 zamestnancov, z toho 
73 pedagogických (učitelia, majstri a vychovávatelia) a 36 nepedagogických pracovníkov. 
Všetky predmety sú vyučované odborníkmi plne kvalifikovanými na výkon tejto činnosti až 
na 96%. Súčasťou školy sú budova školskej jedálne, školský internát, odborné dielne, 
telocvičňa, VSP a tenisové kurty.  
 V tomto školskom roku vedenie školy plánuje dovy baviť nový ateliér na spracovanie 
fotografií, pripravuje sa „malý priemyselný park“ (v spolupráci s firmou MTS Krivá) pre 
autoelektroniku a energetiku a podľa finančných možností školy aj vybavenie odborných 
učební adekvátnou technikou.  
 Pripravuje sa školenie na nové softvérové systémy, vybavenosť pre technikov 
(multisim a multiword).  
 Podľa vyjadrenia Ing. Javorka má škola zaplatené k dnešnému dňu všetky pohľadávky 
a v spolupráci v VÚC budú v najbližšej dobe rekonštruované balkóny na školskom  internáte. 
 
K bodu 6 – Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám, projekty 
schválené pre školský rok 2013/2014 
 Ing. Smolár oboznámil prítomných s hlavnými úlohami školy, ktoré sú vytýčené tak, 
aby boli jasné a splniteľné pre aktuálny školský roku a podmienky školy.  
 V minulom školskom roku bolo podaných niekoľko projektov a schválené nám boli 
štyri (výzva MŠ predkladala sedem projektov). Pre tento školský rok pokračuje teda realizácia 
už začatého projektu na fotovoltaickú elektráreň (záverečné správy), schválený a realizovaný 



bude projekt na vybavenie školskej jedálne pod názvom Zdravý životný štýl, pokračuje 
projekt Comenius, vďaka ktorému naši študenti vycestujú do Fínska a čaká sa na projekt 
„Odborné vzdelávanie“, ktorý postúpil už do druhého kola (vybavenie odborných učební pre 
energetiku a počítačové systémy). 
   
K bodu 7 – OV, ŠI a ŠJ  – organizačné zabezpečenie na šk. rok 2013/2014 
 Bc. Habovštiak, zástupca riaditeľa pre OV, informoval prítomných o pripravenosti OV 
na nový školský rok. Prvý a druhý ročník pokračujú bez problémov, v treťom ročníku sú do 
výučby zavádzané novšie koncepcie. Končiace ročníky študijných a učebných odborov sú za 
zmluvnené v 62 firmách podľa svojho zamerania. Pri uzatváraní zmlúv pretrvávajú niektoré 
problémy, ktoré sa však snažia operatívne riešiť. Na OV bola vybudovaná nová dielňa pre 
silnoprúd a do septembra 2014 by mala byť vybudovaná a vybavená dielňa pre 
autoelektroniku a energetiku (z bývalej strojárskej dielne aj odpredajom starého strojného 
vybavenia) „malý strojový park“. Problémom naďalej zostáva technické vybavenie dielni na 
odbornom výcviku, ktoré je zastaralé a výkonnosťou už nestačí novému technickému trendu 
najmä u vyšších ročníkov. Problémom je aj životnosť týchto technických zariadení, ktoré po 
2-3 rokoch odchádzajú. 
 Mgr. Mikolášik skonštatoval, že počet ubytovaných na školskom internáte každoročne 
stúpa. Pre tento školský rok si podalo prihlášku 107 žiakov (aj z okolitých škôl). Záujem 
o internát SŠ v Nižnej je aj vďaka bohatému programu, pestrej ponuke aktivít, dobrej 
starostlivosti zo strany vychovávateľov a možnostiam, ktoré lokalita ponúka na využitie 
osobného voľna. Súčasťou internátu je aj veľmi dobre vybavená knižnica (ponúka zábavnú aj 
odbornú literatúru), relaxačné centrum, biliardový stôl a  kalčeto.  
 Ing. Javorek sa k otázke školskej jedálne vyjadril optimistickejšie. Podarilo sa, 
v spolupráci s VÚC, zrekonštruovať vzduchotechniku v kuchyni, zaviesť dve hlavné jedlá na 
výber, nezvyšovať stravnú jednotku pre žiakov (žiaci platia len hodnotu potravín) a zároveň 
zvýšiť počet stravníkov. Je len na škodu, že kapacita školskej jedálne je 600 stravníkov, 
technická kapacita je však len 200 stravníkov.  
 
K bodu 8 – Činnosť plavárne – riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Ing. Smolár informoval prítomných, že od posledného zasadnutia RŠ Vnútorná správa 
VÚC po preskúmaní a prehodnotení situácie okolo VSP rozhodla o jej zatvorení a odpredaní. 
VSP je dlhodobo v havarijnom stave a v súčasnosti neexistujú zdroje, z ktorých by bolo 
možné previesť úplnú rekonštrukciu strechy, vzduchotechniky a interných priestorov. Na 
základe tohto rozhodnutia riaditeľ SŠ vymenoval likvidačnú komisiu, ktorá následne 
odporučila vyradiť VSP ako nepotrebný majetok. V prípade odpredaja však odporučila 
zriaďovateľovi zachovať podstatu VSP ako výcvikového strediska a zachovať benefity, ktoré 
SŠ za správcovania VSP využívala (žiaci SŠ využívali plaváreň zadarmo).  
 
K bodu  9 – Návrh plánu  práce RŠ na rok 2014 
 Bc. Garbiarová prečítala členom RŠ návrh plánu na rok 2014, ktorý bol po miernych 
úpravách schválený počtom sedem hlasov za, proti 0, zdržal sa 0. (Schválený plán bude 
priložený ako príloha č. 2).  
 
K bodu  10 - Činnosť Žiackej školskej rady  
 Zástupca ŽŠR, Denisa Halušková, informovala prítomných o jej činnosti v minulom 
školskom roku a oboznámila s pripravovanými aktivitami na rok 2013/2014. Vyberáme:  

- Imatrikulácia prvých ročníkov  
- Deň úsmevov  
- Mikuláš (pre deti ZŠ a študentov SŠ)  
- Vianočná akadémia  
- Deň boja proti AIDS  



- Deň počatého dieťaťa  
- Valentín – pečenie palaciniek a diskotéka  
- Deň objatí  
- Medzinárodný deň žien  
- Bambiriáda ...  

 Činnosť ŽŠR je veľmi bohatá, nápaditá a je veľkou oporou vedeniu školy pri práci so 
žiakmi. Bola vytvorená vlastná stránka študentského parlamentu, na ktorú sa dá dostať cez 
školskú stránku www.ssnizna.sk  
 
K bodu 11 - Rôzne, diskusia  
 Bc. Garbiarová – sa zaujímala o matematiku ako maturitného predmetu,... 
 Ing. Kozačiková – ešte nebolo prijatý zákon ,.... 
 p. Sitek – či nie je možné zabezpečiť techniku cez sponzorov, 
 Bc. Habovštiak – keď nám poskytnú jeden počítač to nevyrieši našu situáciu, lebo na 
 skupinách máme po 10 žiakov. Dúfame, že mám prejde projekt, ktorý by veľmi 
 pomohol. 
 
K bodu 12 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 1/ : 

� Berie na vedomie: 
a/ Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a zapísaných žiakoch, 
otváraných odboroch pre šk. rok 2013/2014. 

 b/ Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu 
v šk. roku 2013/2014. 
 c/  Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy a projektom 
schváleným pre tento školský rok. 
d/ Organizačné zabezpečenie šk. roku 2013/2014 na OV, ŠI a v ŠJ. 

 e/  Informácie o činnosti VSP.  
 f/  Informácie o činnosti ŽŠR.  
 g/  Návrh plánu práce RŠ na rok 2014. 
 

� Schvaľuje: 
            1/ Program zasadnutia s jedným pozmeňujúcim návrhom počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0) 
            2/ Plán práce RŠ na kalendárny rok 2014 počtom 7 hlasov,   
          (proti 0, zdržal sa 0)  

� Odporúča: 
1/  Znenie výročnej správy školy za šk. rok 2012/2013  
2/  ŠkVP a výchovné programy na školský rok 2013/2014  
3/  Návrh likvidačnej komisie ku činnosti VSP 

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

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  30. 09. 2013  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
 
Nižná 30. 09. 2013  
 
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová..............................
   


