
Rada školy Strednej odbornej školy dopravnej, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava 

 

Výročná správa 

 o činnosti Rady školy za október 2014  - október 2015  

 

 

Rada školy je zriadená v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej 

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

zákonov  a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
 

 

Členovia Rady školy:  

Eva Šmátralová, predseda RŠ, zastupuje nepedagogických zamestnancov školy 

Tibor Šmitala, JUDr.,  podpredseda RŠ, zastupuje pedagogických zamestnancov školy 

Peter Ágoston, delegovaný zástupca zriaďovateľa   

Attila Horváth, Mgr., delegovaný zástupca zriaďovateľa   

Ladislav Gujber, Ing.,  delegovaný zástupca zriaďovateľa   

Marek Fedor, Mgr., delegovaný zástupca zriaďovateľa   

Elena Gálová, zastupuje rodičov žiakov školy 

Erika Mravcová, zastupuje rodičov žiakov školy 

Martina Hupková, Mgr., zastupuje rodičov žiakov školy 

Jozef Janata, zastupuje pedagogických zamestnancov školy 

Lucia Šteffeková, zastupuje žiakov školy 

 

Zasadnutia Rady školy: (október 2014 – október 2015) 

21.10.2014 

Informácia o otvorení školského roka 2014/2015.  

Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach V-V-Č za šk. rok 2013/2014, odporučenie 

zriaďovateľovi BSK schváliť správu. 

Prerokovanie návrhu počtu žiakov na šk. r. 2015/2016. 

Prerokovanie uskutočnených zmien v školských vzdelávacích programoch v študijných 

odboroch 

Návrh kandidáta do Územnej školskej rady – Ing. Miroslav Hrabovský 

Zhodnotenie činorodej dlhoročnej spolupráce školy s firmou HOMOLA autoservisná technika 

v odbornom, praktickom a teoretickom vzdelávaní, poskytovanie bezplatných školení pre 



žiakov, majstrov OV a pedagógov odborných predmetov, čo vnímajú členovia RŠ ako 

mimoriadny prínos pre školu.   

 

04. 12. 2014 

 

Zasadnutie RŠ uskutočnené formou PER ROLLAM  z dôvodu akútnosti a časovej tiesne - 

vyjadrenie stanovísk jednotlivých členov RŠ riaditeľovi školy Ing. Hrabovskému na základe 

žiadosti Úradu BSK zo dňa 5. 11. 2014. 

Vyjadrenie stanovísk členov  RŠ sa týkalo odkúpenia nehnuteľnosti – dielne OV, Dopravná 

ul. 51, s.č. 9600 na parc. č. 4778/37, a pozemkov p.č.. 1778/18, 4778/21 a 4778/37, k. ú. Rača 

firmou AUTOSERVIS HAMILTON, spol. s.r.o. Bratislava. 

   

Stanoviská členov RŠ:   

 

Eva Šmátralová  - proti odkúpeniu 

Tibor Šmitala, JUDr.  - proti odkúpeniu   

Peter Ágoston,   - za odkúpenie súčas. dielne – 126 m2+pozemok pod ňou 

Attila Horváth, Mgr.  - nevyjadril sa  

Ladislav Gujber, Ing.  - proti odkúpeniu   

Marek Fedor, Mgr.   - za odkúpenie  

Elena Gálová    - nevyjadrila sa 

Erika Mravcová   - proti odkúpeniu 

Martina Hupková, Mgr. - proti odkúpeniu  

Jozef Janata    - proti odkúpeniu 

Lucia Šteffeková   - proti odkúpeniu 

   

Zhodnotenie stanovísk členov RŠ 

Proti odkúpeniu nehnuteľností hlasovalo 7 členov 

Za odkúpenie nehnuteľnosti hlasoval 1 člen 

Nevyjadrili sa 2 členovia 

Za čiastočné odkúpenie hlasoval 1 člen (za odkúpenie súčas. dielne – 126 m2+pozemok pod 

ňou) 

RŠ odporúča riaditeľovi školy Ing. Hrabovskému vyjadriť zriaďovateľovi BSK nesúhlas 

s odkúpením predmetných nehnuteľností v priestoroch dielní OV, ul. Dopravná 51, 

Bratislava. 

 

21. 04. 2015 

 

Prerokovanie kritérií prijímacích pohovorov na šk. r. 2015/2016 

Informácia o výkonoch na šk. r. 2015/2016 

Príprava a organizácia maturitných a záverečných skúšok 2015 

Prerokovanie návrhu výkonov na šk. r. 2016/2017 

Príprava volieb jednotlivých členov RŠ na nadchádzajúce volebné obdobie (október – 

november 2015) 

Vyzdvihnutie vynikajúceho úspechu, poďakovanie a udelenie pochvaly riaditeľa školy Ing. 

Hrabovského žiakom školy za vynikajúce výsledky vo finále celoslovenskej súťaže 



AUTOOPRAVÁR JUNIUOR CASTROL 2015 – Richard Gach – 1. miesto, Tomáš Pecha –7. 

miesto. 

Zhodnotenie aktivít a činnosti práce jednotlivých predmetových komisií 

Vyslovenie poďakovania Ing. Kamile Fogtovej za jej dlhoročnú tvorivú a obetavú prácu vo 

výchove mladej generácie. Ing. Fogtová bola ocenená predsedom Úradu BSK Ing. P. Frešom 

pri príležitosti Dňa učiteľov 

 

21. 10. 2015   

 

Otvorenie šk. roka 2015/2016 

Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach V-V-Č za šk. rok 2014/2015, odporučenie 

zriaďovateľovi BSK schváliť správu. 

Prerokovanie počtu žiakov, ktorých možno prijať do I. ročníka v šk. roku 2016/2017. 

Prerokovanie návrhu počtu tried a počtu žiakov I. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 

2016/2017. 

Príprava a priebeh volieb nových členov RŠ na nadchádzajúce volebné obdobie. 

Vyslovenie poďakovania odchádzajúcim členom RŠ za ich činorodú a obetavú prácu  v RŠ 

počas ich štvorročného volebného obdobia. 

Informácia o zmenách v ŠkVP – výkonové štandardy vo všeobecno–vzdelávacích predmetoch 

matematika, fyzika, jazyky, úprava hodinových dotácií, úprava osnov odborných predmetov. 

Zmeny v ŠkVP vyplývajú hlavne z požiadaviek zamestnávateľov. 

Prerokovanie návrhu o určení dĺžky obednej prestávky.  

Prerokovanie návrhu p. Ágostona a p. Janatu o zmenu Čl. 4 Štatútu RŠ – dvoch 

pedagogických zamestnancov – zástupcov v RŠ voliť osobitne za teoretické a praktické 

vyučovanie, z dôvodu prínosu presných a objektívnych informácií o priebehu a výkone OV na 

zasadnutiach RŠ priamo od majstra OV. 

 

Volebné obdobie členov RŠ (s výnimkou delegovaných zástupcov zriaďovateľa, ktorí 

zostávajú i naďalej členmi RŠ) končí dňa 29. 11. 2015. Dňa 3. 12. 2015 sa uskutoční 

ustanovujúce zasadnutie  RŠ s novozvolenými zástupcami za jednotlivé úseky. Po jeho 

následnom schválení zriaďovateľom – Úradom BSK začína RŠ pracovať na nasledujúce 

volebné obdobie – 4 roky v novom zložení. 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole dopravnej, Sklenárova 9, Bratislava si plnila svoje 

úlohy v súlade s platnou legislatívou. Vyjadrovala a presadzovala verejné záujmy, záujmy 

žiakov, rodičov  a zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.  Vykonávala funkciu 

verejnej kontroly, vyjadrovala sa k činnosti, školy, hospodáreniu školy, k činnosti orgánov 

štátnej správy a samosprávneho kraja z pohľadu školskej problematiky. 

 

Príloha 

Analýza hospodárenia v roku 2015 

 

 

Vyhotovila dňa: 5.11.2015       Eva Šmátralová 

       predseda Rady školy 


