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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Stredná odborná škola dopravná 

Adresa školy: Sklenárova 9, 821 09  Bratislava 2 

Telefónne číslo: 02/53 41 52 50 

Fax: 02/53 41 25 02  

Internetová adresa: www.sosd-ba.sk 

E-mailová adresa: skola@sosd-ba.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľ školy Ing. Miroslav Hrabovský 

zástupca riaditeľa školy pre odborný výcvik Ing. Blanka Čičátková 

zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Mária Žideková 

vedúca sekretariátu riaditeľa Elena Szederová 

 

Rada školy  

 

Rada školy SOŠ dopravnej bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29. 11. 2011. Funkčné obdobie začalo dňom 

29. 11. 2011 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Eva Šmátralová predsedníčka nepedagogických zamestnancov 

2. JUDr. Tibor Šmitala podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  člen BSK-do 21. 02. 2014 

4. PaedDr. Mária Barancová  člen BSK-do 21. 02. 2014 

5. Miroslav Baxa  člen BSK-do 21. 02. 2014 

6. Ing. Ladislav Gujber člen BSK 

7. Jozef Janata člen pedagogických zamestnancov 

8. Elena Gálová člen rodičov  

9. Iveta Klímová člen rodičov – do 31. 08. 2014 

10. Erika Mravcová člen rodičov 

11. Viktória Ištvánová člen žiakov – do 31. 08. 2014 

12. Peter Ágoston člen BSK-od 21. 02. 2014 

13. Mgr. Attila Horváth člen BSK-od 21. 02. 2014 

14. Mgr. Marek Fedor člen BSK-od 21. 02. 2014 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014  

 

V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnili  dve zasadnutia Rady školy SOŠD. 

Na svojich zasadnutiach sa RŠ vyjadrovala k chodu a organizácii školského roku, výchovno-

vzdelávacím výsledkom,  pedagogickým a personálnym záležitostiam. V rámci školy sa 

konali doplňujúce voľby zástupcu pedagogických zamestnancov – teoretické vyučovanie, 

voľba nového predsedu a podpredsedu RŠ na nasledujúce volebné obdobie, schválila nový 

Štatút RŠ. Vyzdvihla a podporila aktivity školy, dosiahnuté výsledky v predmetových 

olympiádach, súťažiach a projektoch, zvýšenú pozornosť venovanú náboru nových žiakov. 
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Svojich členov informovala o  programe a  úlohách školy, prerokovávala otázky 

hospodárskeho a materiálneho rozvoja. Úzko spolupracovala s vedením školy pri plnení 

cieľa v koncepčnom zámere rozvoja školy 

 

 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 

 

A. predmetové komisie (PK) 

Na škole pracujú tri predmetové komisie: 

 PK všeobecno- vzdelávacích predmetov – humanitná 

 PK všeobecno- vzdelávacích predmetov – prírodovedná 

 PK odborných predmetov – dve sekcie: 

            a) študijné odbory 

           b) učebné odbory  

Predmetové komisie pracovali podľa svojich plánov práce na príslušný školský rok. Tieto    

komisie zasadajú pravidelne štyri krát ročne a mimoriadne v prípade potreby. 

Kontrola práce prebiehala v zmysle plánu vnútroškolskej kontroly - formou hospitácií, 

kontrolou úloh zo strany vedenia školy. 

 

B. pedagogická rada, zamestnanecký dôverník,  výbor ZRŠ, výchovný poradca, zástupca        

zamestnancov pre BOZP, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor prevencie 

drogovej závislosti, koordinátor  výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor 

informatizácie, vedúci CO a Ochrany života a zdravia 

            Pedagická rada zasadá minimálne šesť krát ročne a mimoriadne v prípade potreby. 

      Zamestnanecký dôverník  podľa potreby spolupracuje pri riešení pracovno-právny    

vzťahov. 

     Riaditeľ školy veľmi úzko spolupracoval s poradnými orgánmi na pravidelných   

zasadnutiach.  

 

 

Počet žiakov školy za školský rok 2013/2014 

 
Neúplné stredné 1 až 4 ročné (záverečná skúška, výučný list) 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2013 Stav k 31. 8. 2014 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1. 2 42 2 2 34 2 

2. 2 38 4 2 36 4 

3. 2 43 6 2 40 5 

Spolu 6 123 12 6 110 11 

 
Úplné stredné 4 až 5 ročné (maturita) 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2013 Stav k 31. 8. 2014 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1.       

2. 1 20 2 1 20 2 

3. 1 21 1 1 19 1 

4. 1 19 1 1 18 1 

Spolu 3 60 4 3 57 4 
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Nadstavbové 1 až 3 ročné 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1. 2 49 3 2 34 2 

2. 2 42 6 2 32 6 

Spolu 3 91 9 4 66 8 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 
Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet 

prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

1 študijný odbor 26 19 19 19 - 

1 učebný odbor 42 - 42 42 42 

1 nadstavb. štud. 49 - 49 49 49 

Poznámka: z 19 prijatých žiakov štud. odboru sa zapísalo na štúdium 5 žiakov,  z toho 

dôvodu neotvorený 1. ročník  

 

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 
Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 5 SOŠA, J. Jonáša 5, BA, SPŠD, Kvačalova 20, BA,   

SSOŠ, Exnárova 20, BA, SOŠ polygr., Račianska 190, BA 

2 nadst.št. 1 SOŠA, J. Jonáša 5, BA,   

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
Koncoročná klasifikácia 

 

3 ročné bez maturity Priemerný prospech 

I. AML 2,85 

I. BM 2,62 

II. AML 2,82 

II. BMK 3,01 

III. AML 2,67 

III. BMK 2,87 

4 ročné s maturitou  

II. KP 2,91 

III. LA 2,56 

IV. LA 2,75 

Nadstavbové štúdium  

I. D 2,01 

I. S 3,29 

II. D 2,47 

II. S 2,60 
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Maturitné skúšky 

 

Počet prihlásených žiakov na MS 56    

Predmet Počet 

žiakov 

Úroveň Úspešne % 

úspešnosti 

Externá časť MS     

SJL 52  49 94,2 

ANJ 35 B1 35 100,0 

NEJ 9 B1 3 33,3 

Písomná forma IČ MS     

SJL 52  51 98,1 

ANJ 35 B1 33 94,3 

NEJ 9 B1 7 77,8 

Teoretická časť OZ MS 34  34 100,0 

Praktická časť OZ MS 46  45 97,8 

Ústna forma IČ MS – riadny termín     

SJL 34  34 100,0 

ANJ 28 B1 28 100,0 

NEJ 5 B1 5 100,0 

Ústna forma IČ MS – mimoriadny 

termín september 

    

SJL 10  9 90,0 

ANJ 5 B1 5 100,0 

NEJ 4 B1 4 100,0 

Teoretická časť OZ MS 9  9 100,0 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2013/2014 

 
Trieda Študijný/učebný odbor, zameranie 

I. AML 2487 H 01 autoopravár mechanik 

   2487 H 04 autoopravár lakovník 

I. BM 2487 H 01 autoopravár mechanik 

II. AML 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 2487 H 04 autoopravár lakovník 

II. BMK 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 2487 H 03 autoopravár karosár 

III. AML 2487 2 01 autoopravár mechanik 

 2487 2 04 autoopravár lakovník 

III. BML 2487 2 01 autoopravár mechanik 

 2487 2 03 autoopravár karosár 

II. KP 3759 K 00 komerčný pracovník v doprave 

III. LA 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy 

IV. LA 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy 

I. D 3757 L dopravná prevádzka 

I. S 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov 

a zariadení 

II. D 3757 L  dopravná prevádzka  

II. S 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov 

a zariadení 

 

 



 6 

 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

 

Zamestnanci školy spolu  

Počet pedagogických 29 

Z toho:  

- kvalifikovaní 27 

- nekvalifikovaní 2 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 20 

Z toho:  

- upratovačky, vrátnik, vodič, údržbár 11 

- administratívni pracovníci 9 

Spolu počet zamestnancov SŠ 49 

Z toho pedagogických 29 

 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

Por.č. Priezvisko a meno, titul aprobácia 

1.  Hrabovský Miroslav, Ing. - riaditeľ SVŠT 

2.  Žideková Mária, Ing. – zást. riad. pre TV SVŠT 

3.  Blecha Ľuboš, Ing. SVŠT 

4.  Denčiaková Dagmar, Ing.  SVŠT 

5.  Fogtová Kamila, Ing. SVŠT 

6.  Gara Karol, Ing. VŠE 

7.  Chnápko Emil, Ing.  SVŠT 

8.  Janíček Dušan, Ing. SVŠT 

9.  Jelušová Nadežda, Ing. VŠP 

10.  Lazová Ľudmila, RNDr. PF – CHEM, ETV 

11.  Lihocká Emília, Mgr. PF – OBN, ETV 

12.  Litterová Iveta, Mgr. UK PF – SJL, ANJ 

13.  Mišunová Tatiana ÚSV- št. skúška NEJ 

14.  Nemček Tomáš, Mgr. UMB - FHaPV 

15.  Podhajská Helena, Ing. SVŠT 

16.  Prekop Jozef, Mgr. FHV UMB 

17.  Rišková Oľga, Mgr. PF – NEJ, RUJ 

18.  Straková Daša, Mgr. PF – SJL, RUJ 

19.  Šmitala Tibor, JUDr. Práv.F UK 

20.  Vicenová Veronika, Mgr. FF UK 

21.  Vojtušová Daniela, RNDr. PF – MAT, FYZ 

22.  Žideková Miroslava, Mgr. FHaPV 

23.  Čičátková Blanka, Ing.- zást. riad. pre OV VŠE 

24.  Gramblička Radek ÚSO 

25.  Janata Jozef ÚSO 

26.  Kováčik Milan SOU 

27.  Liška Rudolf ÚSO 

28.  Majoroš Zoltán ÚSO 

29.  Siekel Jozef ÚSO 
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Odbornosť vyučovania v školskom roku 2013/2014 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Slovenský jazyk a literatúra 0 

Cudzie jazyky 0 

Všeobecno-vzdelávacie predmety 0 

Odborné predmety 0 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2013/2014 

 
Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje začalo 

adaptačné 0 0 0 0 

priebežné 29 0 29 0 

inovačné 2 0 0 0 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Regionálne kolo súťaže v TK Prezentácia na AUTOSALÓNE BA 

Školské kolo AUTOOPRAVÁR JUNIOR AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2014 

Kreatívne súťaže v rámci JUVYR 2013 Účasť na 22..ročníku JUVYR 2013 

Školské kolo súťaže v TK Účasť na súťaži pridružených členov ZLZ SR 

o najlepšiu študentskú prácu zo SŠ v SR 

v odbore zasielateľstvo a logistika 

Odborné prednášky z oblasti logistiky 

v doprave (ZLZ SR) 

Zváračský kurz  

Súťaž vo voľnom kreslení technikou grafity, 

PC 

Profesionálna armáda – regrutačné stredisko – 

ÚVS BA 

Tvorba propagačných materiálov pomocou 

výpočtovej techniky 

Prezentácia školy  na Dni župných škôl – 

Avion Shopping Park – január 2014 

Cezhraničná spolupráca škôl Praha – Brno – 

Bratislava 

Protidrogová prevencia – MŠVVaŠ SR,  

ÚV SR pre prevenciu kriminality 

Ročníkové práce v odbornom zameraní Vzdelávanie – finančná gramotnosť 

Účasť na súdnom pojednávaní mladistvých IDEB – spolupráca s profesionálnou armádou 

Súťaž – školský milionár Spolupráca s CPPPaP  

Odborné exkurzie: 

- Spaľovňa komunálneho odpadu 

- Čistička odpadových vôd 

- Dopravné múzeum 

- Technické múzeum Viedeň 

- Slovenské národné múzeum 

- Prístav Bratislava 

- Univerzitná knižnica 

- Historické a kultúrne pamiatky Bratislavy 

- KIA Slovensko  

- Volkswagen BA 

- Vodné dielo Gabčíkovo 

- Letisko Bratislava 

- Logistické parky Bratislava a okolie 

Účasť na akciách, školeniach, konferenciách, 

odborných seminároch, klubových 

podujatiach: ZLZ SR, SOPK SR, ÚDPaT SR, 

SAMP, BSK, MPC, SAŠ, ŠIOV, Inštitút 

vzdelávania, IUVENTA, ČESMAD, ŽS 

CARGO, ÚVZ SR, ŠÚ SR 

Školenia: HOMOLA s.r.o., Pragmasys, 

Hospodárske noviny, 

Liga proti rakovine – Zdravý životný štýl, 

Fajčenie a zdravie, Výživa a zdravie 

ŠIOV – delegovanie odborného pedagóga do 

PS OK pod záštitou MŠVVaŠ SR 

Návšteva Autosalónu Bratislava Profesia Days – propagácia školy 

Návšteva výstav, prednášok, kultúrnych 

podujatí: STU BA, NBS 

Deň Otvorených dverí STU 
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Deň otvorených dverí Valentínska kvapka krvi 

Kreatívna súťaž „Aj moja škola môže byť 

pekná“ 

Ekotopfilm 

Informačné dni v období 10/2013 – 04/2014 Separácia vlastného odpadu 

Služby pre verejnosť v dielňach SOŠD: 

ponuka bežných opráv vozidiel, 

klampiarskych prác, geometrie vozidla, 

testovanie motorov a ich nastavenie 

 

Prezentácia školy na vlastnej web stránke ako 

aj v odborných časopisoch (PRAVDA, Avízo, 

Bratislava expres, Bratislavské noviny, 

Transport), reklamné spoty „Zákruta“, „Dobré 

ráno“ reklamný panel na oplotení školy, 

reklamný baner na budove školy a Lanovke 

Koliba, osobné  návštevy zamestnancov na ZŠ 

s informáciami o možnosti štúdia na SOŠD  

 

Pomoc neprospievajúcim žiakom – 

doučovanie 

 

Zabezpečenie športového relaxu pre 

zamestnancov vo vlastnom športovom 

zariadení – posilňovňa, telocvičňa 

 

Prednášky  - partnerské vzťahy 

                  - drogová prevencia 

                  -  kriminalita mládeže 

 

 

Športové súťaže  

 – žonglovanie s futbalovou loptou,  kondičná 

kulturistika, veľký futbal, halový futbal, 

strelecká liga (vzduchové zbrane), tlak na 

rovnej lavičke,  pretláčanie rukou, športový 

deň „Športom proti drogám“, vianočný 

futbalový turnaj, cyklotúry 

 

Športové súťaže   

-Obvodné kolo vo futsale 

–Stredoškolská futsalová liga 

-Silná ruka,  

- Obvodné kolo stolný tenis 

- Futbalový turnaj pri príležitosti Dňa 

študentov 

- 32. ročník Pohára mládeže vo futbale ŠH 

- Krajské kolo v atletike 

- návšteva futbalového zápasu Slovan-Senica 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské kolo Celosloven

ské kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Technické kreslenie 4., 6.,10. 

miesto   
    

Autoopravár Junior 

2014 Castrol 

6.,11., 2x 

15,19,21,

32,40,53. 

miesto  

 6. miesto   

Súťaž pridružených 

členov ZLZ SR 

o najlepšiu študentskú 

prácu zo SŠ v SR 

v odbore zasielateľstvo 

a logistika 

   

2. miesto 

  

Obvodné kolo vo 

futsale 

1. miesto     
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Stredoškolská 

futsalová liga 

 8. miesto    

Silná ruka  2x 5.miesto    

Obvodné kolo stolný 

tenis 

10. 

miesto 

    

Vianočný halový futbal 

SŠ 

1.miesto     

Futbal pri príležitosti 

Dňa študentov 

2. miesto     

32. ročník Pohára 

mládeže - futbal  

 1. miesto    

Krajské kolo 

 atletika- diaľka 

              -vrh guľou 

  

3. miesto 

4.  miesto 

   

 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Infovek rok 2001 trvá  

Otvorená škola BSK- oblasť športu rok 2008 trvá  

Realizácia modelového bezdrôtového 

sieťového riešenia (WiFi) 

rok 2008 trvá  

Modrá škola – voda pre budúcnosť rok 2009 trvá  

Elektronická pošta rok 2009 trvá  

Národný projekt ESF – Vzdelávanie 

učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 

rok 2009 trvá  

Národný projekt Profesijný a  

kariérový rast pedag. zamestnancov 

rok 2010 trvá  

Protifajčiarsky projekt Športom proti 

drogám 

rok 2010 trvá  

Recyklohry rok 2010 trvá  

Rešpekt pre zdravie rok 2011 trvá  

RIS pre oblasť RŠ rok 2011 trvá  

Vráťme knihy do škôl rok 2011 trvá  

Projekt Prax študentov v Nemecku 

a Holandsku v automobilovom 

priemysle 

rok 2012 trvá  

EdTWIN rok 2011 trvá  

IKT v procese vzdelávania rok 2012 trvá  

Projekt Digitalizácie školstva 

DIGIPEDIA 

rok 2013 trvá  

Národný projekt  Rozvoj stredného 

odborného vzdelávania 

rok 2013 trvá  

Programy a projekty zamerané na deti 

a mládež 

rok 2014 trvá  

Poď na futbal  rok 2013 trvá  

Program Zelená škola  rok 2014 trvá  
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Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Budova školy je vhodne situovaná v rozšírenom centre mesta s výbornou dostupnosťou na 

mestskú a prímestskú dopravu, obkolesená zelenou záhradou.  

 

Súčasťou školy je telocvičňa so zariadenou posilňovňou, školský dvor s doskočiskom 

a priestorom pre vrh guľou, kde prebiehali hodiny telesnej výchovy a rôzne športové aktivity. 

 

Vlastné dielne odborného výcviku sa nachádzajú mimo hlavného areálu školy. Vybavené sú 

zariadením a pomôckami v zmysle platných normatívov.   

 

Počas posledných rokov škola prechádzala postupnými rekonštrukciami financovanými 

zriaďovateľom – Bratislavským samosprávnym krajom. Z vlastných finančných zdrojov sa 

financovali exteriérové úpravy kmeňových učební, odborných učební, kabinetov,  (maľovka, 

podlahy, tabule, osvetlenie). 

 

Vyučovací proces na škole prebiehal v kmeňových učebniach, odborných učebniach a  

dielňach pre odborný výcvik. 

 

Odborné učebne sú vybavené pomôckami v zmysle platných normatívov pre študijné 

a učebné odbory. 

 3 učebne výpočtovej techniky s pripojením na Internet 

 1 odborná učebňa so živými motormi (vybavená interaktívnou tabuľou) 

 1 odborná učebňa zariadená na výuku techniky administratívy a elektrotechnické 

merania 

 1 učebňa pre karosárov a lakovníkov 

 1 odborná učebňa zariadená na výuku cudzích jazykov a IKT  

Trvale venujeme veľkú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese  nielen 

odborných predmetov, ale aj všeobecno-vzdelávacích predmetov, najmä jazykov 

s možnosťou využívania wifi siete.  

 

Ďalšie priestory podieľajúce sa na výchovno-vzdelávacom procese: 

  školská a učiteľská knižnica 

  sklad učebníc 

  zborovňa so samostatným stravovacím a oddychovým priestorom  

  zbierka učebných pomôcok  

  kabinet výchovného poradcu 

  kabinety pre zamestnancov školy (vybavené IKT napojené na internet) 

 

Škola disponuje spoločenskou miestnosťou využívanou na školské a spoločenské podujatia. 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Správa o hospodárení k 31.12.2013    

          

I. Úvod 

SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava poskytuje stredné odborné vzdelanie pre 

žiakov v oblasti autoopravárenstva a dopravy pre región Bratislava a okolie, ako aj úplné 

stredné vzdelanie v oblasti dopravy. 

II. Hospodárenie organizácie za sledované obdobie 

1.Oblasť výnosov 

Výnosy organizácie sa skladajú z dotácie BSK, z produktívnej práce žiakov a podnikateľskej 

činnosti. Podnikateľská činnosť tvorí 8,00 % celkových výnosov  školy. Podiel dotácie na 

celkových výnosoch je 88 %. Produktívna činnosť žiakov je 4 %. 
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a) Zo štátneho rozpočtu 656 660,26 EUR, z toho: 

- na mzdy a odvody       492 107,48 EUR 

- na prevádzku                164 552,78 EUR 

b) Z tržieb predaja vlastných služieb  30 210,22 EUR 

c) Z tržieb podnikateľskej činnosti     62 564,90 EUR 

2.Oblasť nákladov 

Náklady na hospodársku činnosť dosiahli celkovú sumu 867 664,94 EUR, z toho:  

39 049,99 EUR sú náklady na podnikateľskú činnosť. Najväčšou položkou v nákladoch sú  

po mzdách a odvodoch, náklady na energie (teplo, elektrina, voda).  

a) Náklady na hlavnú činnosť 828 614,95 EUR 

- Spotreba materiálu             18 884,67 EUR 

- Spotreba energie   74 470,49 EUR 

- Služby    23 268,05 EUR 

- Osobné náklady           597 399,57 EUR 

- Dane         234,70 EUR 

- Odpisy majetku a rezervy  87 372,23 EUR 

- Ostatné náklady   26 501,44 EUR 

b) Náklady na podnikateľskú činnosť 39 049,99 EUR 

c) Spotreba materiálu      7 676,13 EUR 

d) Spotreba energie            10 074,88 EUR 

e) Služby      6 535,44 EUR 

f) Osobné náklady                  0 EUR 

g) Dane       1 603,89 EUR 

h) Ostatné náklady            12 842,93 EUR 

 

Náklady na podnikateľskú činnosť boli  premietnuté v pomere v akom sa využíva majetok 

školy na vedľajšiu činnosť. 

 

III. Záver 

Hospodársky výsledok za hlavnú činnosť je zisk 27 377,21 EUR. Za podnikateľskú činnosť  

je zisk 19 582,56 EUR po zdanením.  

Spolu za celú organizáciu je zisk vo výške  46 959,77 EUR.  

Organizácia  sa snaží aj napriek neustále sa znižujúcemu rozpočtu zabezpečiť kvalitnú 

prípravu študentov na budúce povolanie. 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
Hlavným cieľom je udržať školu na tak vysokej úrovni, aby bol neustály záujem o našu školu 

zo strany žiakov,  rodičov,  zamestnávateľov, ako aj kvalitných učiteľov. 

 

Zintenzívnili sme spoluprácu s  organizáciami, zväzmi a zástupcami zamestnávateľských 

zväzov: Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 

Asociácia SOŠ Slovenska, Slovenská asociácia malých podnikateľov, Zväz branných 

a technických činností SR, Slovenská asociácia športu na školách, spolupráca s Homola s. r. 

o., cezhraničná  spolupráca Praha – Brno – Bratislava a aktívne sme sa  zúčastňovali  na 

výstavách, športových súťažiach a vedomostných súťažiach: Autosalón Bratislava, JUVYR, 

Autoopravár Junior, Regionálne kolo v technickom kreslení. Ako členovia Slovenskej  

obchodnej a priemyselnej komory mali naši absolventi učebných odborov, ktorí prospeli 

s vyznamenaním alebo prospeli veľmi dobre, možnosť získať osvedčenia SOPK. 
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Zúčastňovali sme sa  ich zasadnutí, pravidelne nám boli poskytované študijné materiály 

pre vyučovanie, pomáhali nám pri zabezpečovaní praxe  pre našich žiakov. Vzájomnou 

spoluprácou sme zabezpečili odborné prednášky pre žiakov a spoluprácu pri tvorbe ŠkVP. 

 

Výsledkom nášho snaženia sú nielen získané vedomosti žiakov, ale aj udelené certifikáty, 

ocenenia, (certifikát MŠVVaŠ SR za účasť na 22. ročníku školskej prezentačnej výstavy 

výrobkov a služieb žiakov SŠ JUVYR 2013, ďakovný list ZLZ SR za aktívny prístup pri 

výchove mladej generácie v oblasti logistiky a zasielateľstva).  

 

Neustále vyvíjame aktivity pre zaradenie našej školy do centra odborného vzdelávania. 

 

Snažíme sa našu školu dostať do povedomia verejnosti (žiakov,  rodičov,  zamestnávateľov, 

ako aj kvalitných učiteľov) aj na rôznych akciách organizovaných MŠVVaŠ SR, našim 

zriaďovateľom BSK, ako napr. prezentácia školy  na Dni župných škôl – Avion Shopping 

Park,  účasť na autosalónoch, logistických veľtrhoch a pod. 

 

Zameriavali sme sa na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi 

a zamestnávateľmi. 

 

Z dôvodu skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu sme oslovili zamestnávateľov 

z oblasti autoopravárenstva a diagnostickej techniky s požiadavkou dovybavenia odborných 

učební a  dielní odborného vyučovania modernejšou technikou. 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení) 

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 každoročný záujem uchádzačov o štúdium, 

 výhodná poloha školy v širšom centre mesta, výborné napojenie na mestskú 

a prímestskú dopravu, 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, ktorá sa prejavuje pri vedení 

talentovaných žiakov, ako aj motivácii menej nadaných žiakov, 

 prax v riešení krízových situácii a schopnosť efektívnej komunikácie, 

 celoživotné vzdelávanie učiteľov, 

 dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, 

 dobré priestorové vybavenie školy pre konanie školení a seminárov rôzneho 

zamerania, 

 zabezpečovanie odborného výcviku vo vlastných dielňach ako aj v renomovaných 

firmách  u zmluvných zamestnávateľov, zabezpečenie odbornej praxe u zmluvných 

zamestnávateľov, 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného a učebného odboru, 

 veľmi nízke % nezamestnanosti našich absolventov, ich perspektívne uplatnenie 

v praxi, resp. v ďalšom štúdiu na vysokých školách, 

 zabezpečenie športového relaxu pre zamestnancov vo vlastnom športovom zariadení 

– posilňovňa, telocvičňa,  

 záujem žiakov o širokú ponuku športových aktivít, v ktorých už dlhodobo 

dosahujeme výborné výsledky nielen v rámci mesta, ale aj regiónu, či celého 

Slovenska, 

 záujem žiakov o využívanie informačných a komunikačných technológií (kompletne 

vybavené 4 počítačové miestnosti),  

 záujem o získavanie  jazykovej spôsobilosti  v cudzom jazyku vďaka vybavenosti 

odborných učební,  
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 každoročné zapájanie žiakov do odborných súťaží ako aj organizácia súťaží 

z rôznych vedomostných oblastí, 

 ovládanie práce s PC technikou na dobrej úrovni u väčšiny pedagogických 

zamestnancov, 

 spoluúčasť pri organizovaní a zabezpečovaní veľtrhov a výstav s rôznorodou 

tematikou, 

 spolupráca s odbornými školami s podobným zameraním v ČR. 

Slabými  stránkami  školy sú :  

 každoročný nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební, 

dielní odborného vyučovania a kabinetov, 

 zastaralá vybavenosť klasických tried a sociálnych zariadení, 

 nemáme vlastné stravovacie a ubytovacie zariadenie (možnosť stravovania je na 

blízkej ZŠ, v priestoroch školy je bufet, využívaná donáška obedov). 

 

Príležitosti školy signalizujú : 

 bezproblémové uplatnenie absolventov školy po skončení štúdia, 

 možnosť komplexného vzdelávania v odboroch dopravy, logistiky, strojárstva 

a autoopravárenstva, 

 možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb ÚPSVaR, 

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí , 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ,  ŠIOV, MPC, 

CPPPaP,  ÚPSVaR SR, CVTI SR, NUCEM, Inšpektorát práce a  inými, ako 

predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb,  

 členstvo a  dobrá spolupráca so Zväzom logistiky a  zasielateľstva SR, Úniou 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Slovenskou obchodnou a priemyselnou 

komorou, ASOŠ Slovenska, Zväzom branných a technických činností SR, SAŠ na 

školách, Slovenská asociácia malých podnikateľov, 

 zosúladenie odbornosti žiakov s  požiadavkami trhu práce na základe analýz 

podnikateľských subjektov.  

Prekážky v rozvoji školy sú :  

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl – integrovaní 

žiaci, 

 spokojnosť žiakov s priemernými až podpriemernými študijnými výsledkami,  

 nízka priemerná mzda v oblasti školstva, čo spôsobuje nedostatok mladých 

pedagógov, 

 slabší záujem rodičov o spoluprácu so školou , slabšie sociálne zázemie rodičov 

našich žiakov, 

 nepriaznivý demografický vývoj. 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

 
Aj napriek sťaženým podmienkam na trhu práce sa naši absolventi úspešne uplatňujú v praxi, 

alebo pokračujú v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách. 

 

Vzhľadom na to, že neexistuje systém sledovanosti uplatnenia absolventov škôl na trhu 

práce, ich presné počty nepoznáme, ale zo skúsenosti z predchádzajúcich rokov, z kontaktov 

triednych učiteľov so svojimi bývalými žiakmi, môžeme konštatovať, že približne 30 % 

našich absolventov bolo prijatých na vysoké školy. 
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Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni a zohľadňujú 

platné predpisy v uvedenej oblasti 

 

Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity školy sú v rámci možností na dobrej úrovni hlavne v oblasti športu 

a IKT. Žiaci mali možnosti vyžitia v športových činnostiach, organizovaním exkurzií, 

výletov, kultúrnych podujatí, poznávacích zájazdov, prípadne prácach v internetových 

učebniach. 

 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

Rodičom a súrodencom žiakov bol prístupný v mimovyučovacích hodinách internet a 

telovýchovné zariadenia. Rodičia boli aktuálne informovaní o prospechu žiakov cez IZK 

a boli v sústavnom kontakte s vyučujúcimi formou elektronickej pošty. Uchádzačom 

o štúdium sme pravidelne poskytovali aktuálne informácie o škole na vlastnej web stránke 

ako aj osobnými konzultáciami  našich  zamestnancov na ZŠ ako aj u nás  (DOD, Informačné 

dni, a pod.). Spolupráca s výchovným poradcom bola realizovaná podľa požiadaviek 

a potrieb školy, rodičov a žiakov počas celého školského roka na veľmi dobrej odbornej 

úrovni. Taktiež žiaci ako aj rodičia sa mohli celoročne kontaktovať s koordinátormi 

environmentálnej výchovy, prevencie drogovej závislosti a výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu, ako aj s koordinátorom maturitných skúšok. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi a rodičmi žiakov ako aj s podnikateľskými 

subjektmi a organizáciami, ktoré sa zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

každým rokom zlepšujú a to vďaka sústavnému vzdelávaniu a zvyšovaniu si kvalifikovanosti 

zamestnancov školy. Celkovo môžeme hodnotiť, že vzťahy zainteresovaných strán sú na 

veľmi dobrej úrovni. Každodennou praxou bol individuálny kontakt vedenia školy, triednych 

učiteľov, učiteľov, výchovného poradcu s rodičmi, či už osobnou, písomnou alebo inou 

formou. Rozšírili sme možnosť kontaktov so širokou verejnosťou aj prostredníctvom našej 

web stránky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2013/2014 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

Ing. Miroslav Hrabovský, riaditeľ školy 

Ing. Mária Žideková, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

Eva Šmátralová, predsedníčka Rady školy SOŠD 

Ing. Kamila Fogtová, zástupca zamestnancov a výchovný poradca 

Bc. Katarína Mokrišová, ekonomický úsek 

Daniela Sviteková, tajomníčka 

Anna Strapeková, ekonomický úsek 

Elena Szederová, vedúca sekretariátu riaditeľa 
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Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2012 -2017 

4. Plánu práce SOŠD na školský rok 2013/2014 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy SOŠD, Sklenárova 9, Bratislava 

7. Správy o výsledku rozboru hospodárenia k 31. 12. 2013 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 8. októbra 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy Strednej odbornej školy dopravnej odporúča Bratislavskému samosprávnemu 

kraju ako zriaďovateľovi SOŠ dopravnej, Sklenárova 9, Bratislava schváliť Správu                 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

 

Prerokované dňa 21. októbra 2014 

 

 

 

 

....................................................... 

                predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy dopravnej, 

Sklenárova 9, Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Pavol Frešo                                                                                                                        
                                                                                                     predseda 


