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Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre odborné
predmety a praktické vyučovanie
zástupca riaditeľa školy pre teoretické
vyučovanie
zástupca riaditeľa školy pre školské
dielne – Dopravná 51

Meno a priezvisko
Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING.PAED.IGIP
Ing. Ivana Lukačovičová, ING.PAED.IGIP
Mgr. Stanislav Miko
Ing. Róbert Uzsák

Rada školy
Rada školy pri Strednej odbornej škole dopravnej, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava bola
ustanovená v zmysle § 24 zákona 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 3. 12. 2015 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy
P. č. Meno a priezvisko
Eva Šmátralová
1.
Mgr. Emília Lihocká
2.
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
3.
Július Hron
4.
Ing Juraj Majtán
5.
Juraj Michalík
6.
Ing. Dagmar Hubačová
7.
Ing. Agnes Morávková
8.
Peter Čecho
9.
10. Milan Kolář
11. Miroslav Ernest Morávek

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený (delegovaný) za
nepedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov žiakov do 31. 08. 2019
rodičov žiakov
rodičov žiakov
žiakov do 31. 08. 2019

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia RŠ. Z dôvodu akútnosti a
krátkosti času bolo jedno zasadnutie RŠ formou per rollam. Členovia RŠ sa touto formou
vyjadrovali k návrhu na zaradenie nových odborov do siete škôl a školských zariadení SR
s platnosťou od šk. roka 2020/2021 nasledovne: učebný odbor 2466 H 02 mechanik opravár
– stroje a zariadenia, študijné odbory - pokračovanie experimentu 2495 K autotronik, 24XY
K technik opráv pozemných kolízií – experiment, 2684 K bezpečnostné systémy v doprave
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a priemysle, 3767 M dopravná akadémia, 3776 K 01 mechanik lietadiel, 3778 K technik
informačných a telekomunikačných technológií, pomaturitné odbory – 2381 Q 00 strojárstvo,
3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave. Obsah vzdelávania navrhovaných odborov
má spoločný základ s odbormi, ktoré sa na škole v súčasnosti realizujú.
Na svojich zasadnutiach sa členovia RŠ vyjadrovali k výchovno-vzdelávaciemu procesu
školy, organizácii školského roka, personálnym a ekonomickým otázkam ohľadom
zabezpečenia plynulého chodu školy. Úzko spolupracovali s vedením školy pri plnení cieľa
v koncepčnom zámere rozvoja školy, vyzdvihli a podporovali aktivity školy - súťaže,
projekty a výstavy. Ocenili mimoriadne úspešné výsledky žiakov pri reprezentácii školy.
RŠ vyzdvihla a ocenila vysoký prínos spolupráce s CPA SR A SOPK pri formovaní novej
vízie školy, ocenila činorodú spoluprácu so všetkými zmluvnými pracoviskami a to nielen
v systéme duálneho vzdelávania. Funkčné obdobie súčasnej RŠ končí dňa 3. 12. 2019. Z toho
dôvodu prebehnú voľby na všetkých úrovniach zástupcov do RŠ a dňa 4. 12. 2019 bude
konštituované nové zloženie RŠ v súlade s platnou legislatívou.
Rada školy SOŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava nedisponuje žiadnym majetkom, svoju
činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy. V šk. roku 2018/2019 nečerpala žiadne
finančné prostriedky.
Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia
Predmetové komisie (PK)
Na škole pracovali dve predmetové komisie:
 PK všeobecno- vzdelávacích predmetov,
 PK odborných predmetov a praktickej prípravy.
Predmetové komisie pracovali podľa svojich plánov práce na príslušný školský rok. Tieto
komisie zasadali 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.
Pedagogická rada, gremiálna rada, zamestnanecký dôverník, Rodičovská rada školy,
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,
Žiacka školská rada.
Pedagogická rada zasadala minimálne šesť krát ročne a mimoriadne v prípade potreby.
Gremiálna rada zasadala mesačne a mimoriadne podľa potreby. Riaditeľ školy veľmi úzko
spolupracoval s poradnými orgánmi na pravidelných zasadnutiach.
Zamestnanecký dôverník
vzťahov.

podľa potreby spolupracoval pri riešení pracovno-právnych

Žiacka školská rada bola založená dňa 09. 01. 2018 a plnila svoje poslanie v zmysle platnej
legislatívy.
Prenos informácií bol zabezpečovaný z jednotlivých pracovných porád úsekov teoretického
a praktického vyučovania.
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Počet žiakov školy za školský rok 2018/2019
Neúplné stredné 1 až 4 ročné (záverečná skúška, výučný list)
Ročník

1.
2.
3.
Spolu

Počet tried

2
2
2
6

Stav k 15. 9. 2018
Počet žiakov Z toho
integrovaných

57
45
36
138

Počet tried

9
8
4
21

2
2
2
6

Stav k 31. 8. 2019
Počet žiakov Z toho
integrovaných

49
39
33
121

9
4
4
17

Úplné stredné 4 až 5 ročné (maturita)
Ročník

1.
2.
3.
4.
Spolu

Počet tried

Stav k 15. 9. 2018
Počet žiakov Z toho
integrovaných

2
2
2
1
1

0
0
0
17

Počet tried

0
0
0
2
2

0
0
0
1
1

Stav k 31. 8. 2019
Počet žiakov Z toho
integrovaných

0
0
0
15
15

0
0
0
2
2

Nadstavbové 1 až 3 ročné
Ročník

1.
2.
Spolu

Počet tried

1
1
2

Stav k 15. 9. 2018
Počet žiakov Z toho
integrovaných

24
15
39

Počet tried

1
3
4

1
1
2

Stav k 31. 8. 2019
Počet žiakov Z toho
integrovaných

12
12
24

0
2
2

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
prihlásenýc
h žiakov

Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku

Počet žiakov
úspešných
v prijímacom
konaní

Počet
prijatých
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

1 študijný odbor
1 učebný odbor
1 nadstavb. štúdium

84
59
33

73
-

73
-

50
63
30

63
30
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Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník
2.
3.

Počet prijatých
Z ktorej školy
žiakov
0
2
SSOŠ Exnárova 20, BA, SSOŠA DA, J. Jonáša 5, BA

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia
3 ročné bez maturity
I. A
I. B
1. ročník
II.AME
II.BMK
2. ročník
III. AML
III. AML
3. ročník
4 ročné s maturitou
IV. LA
Nadstavbové štúdium
I. SD
II.SD

Priemerný prospech
2,34
2,66
2,5
2,48
2,28
2,38
2,58
2,44
2,51
2,2
2,51
2,21

Maturitné skúšky

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2018/2019
Trieda
I. A
I. B

II. A
II. B

III. AME

III. BMK

IV. LA

Študijný/učebný odbor, zameranie
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 02 autoopravár elektrikár
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 03 autoopravár karosár
2487 H 04 autoopravár lakovník
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 02 autoopravár elektrikár
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 03 autoopravár karosár
2487 H 04 autoopravár lakovník
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 02 autoopravár elektrikár
2487 H 03 autoopravár karosár
2487 H 04 autoopravár lakovník
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 02 autoopravár elektrikár
2487 H 03 autoopravár karosár
2487 H 04 autoopravár lakovník
3760 M 00 prevádzka a ekonomika dopravy
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I. SD

II. SD

3757 L 00 dopravná prevádzka
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a
zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov
a zariadení
3757 L 00 dopravná prevádzka

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických
Z toho:
- upratovačky
- administratívni zamestnanci
Spolu počet zamestnancov SŠ

25
25
1
1
7
2
5
36
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia:
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Priezvisko a meno, titul
Andrejčák Imrich, doc. Ing. PhD. TMC.,
Blecha Ľuboš, Ing.
Bucz Štefan, Ing. PhD.
Černá Ľubica, doc., Ing., PhD.,
Denčiaková Dagmar, Ing.
Foltín Miroslav, Ing.
Galvanek Peter, Ing.
Chalupová Zuzana, Mgr.
Chnápko Emil, Ing.
Janata Jozef
Karlík Marián
Krenčanová Erika, Ing.
Lihocká Emília, Mgr.
Lukačovičová Ivana, Ing.
Medovarská Helena, Ing.
Miko Stanislav, Mgr.
Peniašková Mária, Mgr.
Rabčan František
Siekel Michal
Slobodník Richard, Mgr.
Tamene Getnet, Dr., PhD.
Uzsák Róbert, Ing.
Vidoman Igor
Vrabcová Mária, Mgr.
Zatkalík Martin, Ing. PhD.
Žideková Miroslava, Mgr.

Aprobácia
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
SJL
odborné predmety
MOV
MOV
odborné predmety
OBN, ETV
odborné predmety
odborné predmety
TEV
ANJ
MOV
MOV
NEJ
ANJ
MOV
MOV
ANJ
odborné predmety
SJL

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2018/2019
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Všeobecno-vzdelávacie predmety
Odborné predmety
Informatika

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
0
0
0
1

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2018/2019
Forma
vzdelávania
adaptačné
priebežné
inovačné
funkčné

Počet
vzdelávaných
0
24
0
1

Priebeh vzdelávania /počet
ukončilo
pokračuje
0
0
0
24
0
0
0
1
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začalo
0
0
0
0

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
AUTOSALÓN Bratislava 2019- expozícia
Kreatívne súťaže v rámci Dni otvorených
dverí 2017
Dni otvorených dverí SOŠD 2018/19

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
KARTING NA ŠKOLÁCH 2018
Študuj Dopravu 2018

Pomoc neprospievajúcim žiakom –
doučovanie
Prezentácia školy na vlastnej web stránke,
facebook, v odborných časopisoch
(Bratislavské noviny, Transport),
osobné návštevy zamestnancov na ZŠ
s informáciami o možnosti štúdia na SOŠD

Protidrogová prevencia – MV SR

Dni župných škôl – Avion Shopping Park
Bratislava 2018 - prezentácia
Školské kolo AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018
AUTOSALÓN Bratislava 2019
Informačné dni
AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019
Školské kolo súťaže v technickom kreslení
Deň Otvorených dverí - STU BA, ZU Žilina,
Prezidentský palác
Regionálne kolo súťaže v TK 2019
100 rokov lodníctva Múzeum dopravy
Bratislava 2018
Školské kolo „Súťaž automechanik 2018“
SLOVLOG 2018
Školské kolo Olympiáda Matematika a ANG 2018 12th IEEE International Conference on
Application of Information and
Communication Technologies
Poznaj svoje mesto
GRAND PRIX -SJF STU-BA 2019
Odborné exkurzie:
Účasť na akciách, konferenciách, odborných
- INTRANS a. s.
seminároch, klubových podujatiach: ZLZ SR,
- Dopravné múzeum
SOPK SR, STU BA, NBS, EU Bratislava,
- Slovenské národné múzeum
ÚDPaT SR, SAMP, BSK, MPC, SAŠ, ŠIOV,
- Prístav Bratislava
Inštitút vzdelávania, IUVENTA, ČESMAD,
- Bibliotéka Incheba BA
Železnice SR, CARGO, ÚVZ SR, ŠÚ SR,
- Historické a kultúrne pamiatky Bratislavy
Motor Car Budapest
- METRANS DANUBIA a.s. Dunajská Streda školenia: HOMOLA s.r.o., JL spol. s r.o.,
- NBS BA
FECO-Gajdács, , Schenker
- Kuhne Nagel BA
- JL spol. s r.o.
Zváračský kurz 2018
- Exkurzia Viedeň
Ekotopfilm
- logistické parky Bratislava a okolie
Profesia Days, Burza práce, Veľtrh
- AAA auto, - Rail Cargo ČSKD
pracovných príležitostí
Akcie v rámci projektu Zelená škola
Národný program prevencie obezity

IDEB – spolupráca s profesionálnou armádou
Spolupráca s CPPPaP
Separácia vlastného odpadu

Zabezpečenie športového relaxu pre
zamestnancov

Športové súťaže
- Veľký futbal o pohár predsedu BSK
- Branný súboj študentov -Malacky
Tech-Day 2018, Shift 2th Rail Brno,
One Day Festival 2018,

Športové súťaže: halové veslovanie, atletika,
Olympijský športový deň Športom proti
drogám, splav Malého Dunaja, turistika,
cyklotúry, lyžiarsky výcvik, Kart One Arena
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a projektoch
Názov súťaže, olympiády,
projektu
Regionálne kolo

KARTING SOŠDBA 2018
Technické kreslenie
AUTOOPRAVÁR KAROSÁR
JUNIOR 2019
AUTOOPRAVÁR
MECHANIK JUNIOR 2019

Medzinárodné
súťaže

Umiestnenie

1. miesto
3. miesto
1., 2., 4.,
miesto
4. miesto

Krajské kolo

1. miesto
xxx
1., 2., 5.
miesto
4. miesto

Celoslovenské
kolo

1. miesto
xxx
1., 2., 4.
miesto
xxx

Umiestnenie
x

xxx
xxx
xxx

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Škola škole – BSK
Škola škole - BSK
Škola škole - BSK
Škola škole - BSK
Športom proti drogám
Recyklohry
Medzinárodný program Erasmus+
projekt 2017-1-SK01-KA202-035399,
Inovácie v autoopravárenstve
hybridov a elektromobilov
Vráťme knihy do škôl
EdTWIN
JA SLOVENSKO
NP – elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva
„DIGIPEDIA“
APVV-14-0446 Hodnotenie
kompetencií učiteľa - PF UKF Nitra
Zdieľanie zručností v Európe V.KA1
Regrutácia 2018
Testovanie IKT zručnosti IT
FITNNESS 2019
NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP č.
312011C789
Medzinárodný program Erasmus+
projekt 2017-1-SK01-KA202-035399,
Inovácie v autoopravárenstve
hybridov a elektromobilov

Termín začatia
Termín ukončenia Výsledky
realizácie projektu realizácie projektu
3/2019
7/2019
3/2019
7/2019
3/2019
7/2019
3/2019
7/2019
rok 2010
trvá
rok 2010
trvá
10/2017
10/2019

rok 2011
rok 2011
6/2019
rok 2013

trvá
trvá
trvá
trvá

3/2017

6/2019

1/ 2017
rok 2017
1/2018

trvá
trvá
6/2019

rok 2017

trvá

rok 10/2017

10/2019
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V sledovanom období nebola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI ŠIC Bratislava.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Škola sídli od 01. 09. 2017 v budove SPŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava. Budova školy
je vhodne situovaná v rozšírenom centre mesta s výbornou dostupnosťou na mestskú
a prímestskú dopravu, obkolesená zelenou záhradou. Súčasťou školy je telocvičňa
v spoločnom užívaní so zariadenou posilňovňou. Dielne školy sa nachádzajú mimo areálu
školy. Vybavené sú zariadením a pomôckami v zmysle platných normatívov. Výchovnovzdelávací proces na škole prebiehal triedach, odborných učebniach a dielňach pre odborný
výcvik.
Odborné učebne sú vybavené pomôckami v zmysle platných normatívov pre študijné
a učebné odbory.
 4 učebne výpočtovej techniky s pripojením na Internet
 1 odborná učebňa s motormi (vybavená interaktívnou tabuľou)
 1 odborná učebňa zariadená na elektrotechnické merania
 1 učebňa pre karosárov a lakovníkov
 1 učebňa pre autoopravárov
 1 odborná učebňa zariadená na výuku cudzích jazykov a IKT
 1 projektová učebňa
Trvale venujeme veľkú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese nielen
odborných predmetov, ale aj všeobecno-vzdelávacích predmetov.
Ďalšie priestory podieľajúce sa na výchovno-vzdelávacom procese:
 1 školská a učiteľská knižnica
 1 sklad učebníc
 1 kabinet výchovného poradcu
 3 kabinety pre zamestnancov školy (vybavené IKT napojené na internet)
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Analýza hospodárenia k 31. 12. 2018
I. Úvod
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 09 Bratislava poskytuje stredné
odborné vzdelanie pre žiakov v oblasti autoopravárenstva a dopravy pre región Bratislava
a okolie, ako aj úplne stredné vzdelanie v oblasti dopravy.
Svoju hlavnú činnosť zabezpečovala v roku 2018 s priemerným počtom 34 stálych
zamestnancov a k 31. 12. 2018 fyzický stav zamestnancov bol 34.
V hodnotenom období – za rok 2018 mala škola v priemere : 185 žiakov /plánovaný počet
v rozpočte na rok 2018 bol celkom 198 žiakov/.
II. Hospodárenie organizácie za sledované obdobie
1. Oblasť príjmov
Príjmy organizácie sa skladajú z príspevkov zo ŠR, z dotácie BSK, príjmy z EU zdrojov a
z produktívnej práce žiakov, z príjmov z prenájmu a z ostatných príjmov. Celkové príjmy sú
742 998,15€. V tom sú zahrnuté aj kapitálové transfery z rozpočtu VÚC v objeme 118
674,62 €.
Štruktúra výnosov podľa zdroja financovania /ZF/
Výnosy celkom v tom:
Príspevok zo ŠR – ZF 111
Príspevok BSK, originálne kompetencie – ZF 41
Výnosy z kapitálových transferov ZF 41
Tržby za vlastné výkony
Tržby z predaja služieb
Ostatné finančné výnosy EU zdroje

v Eur
742 998,15
575 131,18
118 674,62
15 543,84
49 554,99
1 046,29
37 955,00

%podiel
100,00
66,80
13,56
1,77
5,63
0,11
4,34

1.Oblasť výdavkov
Výdavky na hospodársku činnosť dosiahli celkovú sumu 1 023 557,10 EUR. Kapitálové
výdavky boli vyčerpané v celkovej hodnote , t. j. 212 428,41 €. Najväčšou položkou
vo výdavkoch sú mzdy, odvody, náklady na energie (teplo, elektrina, voda) .
Štruktúra nákladov celkom
Mzdy
Zdravotné a sociálne poistenie
Služby
Energie
Materiál
Údržba
Nájom
Cestovné náhrady
Transfery

379 626,05
139 529,41
98 420,04
38 399,78
68 916,48
5 110,94
2 205,60
3 710,28
4 101,94
740 020,52

III. Záver
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je zisk 5 398,44 €
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%
51,30%
18,85%
13,30%
5,19%
9,32%
0,69%
0,30%
0,50%
0,55%
100,00%

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.
Projekty, aktivity:
 Medzinárodný program Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, 20171-SK01-KA202-035399, Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov.
Cieľom je zavedenie nového študijného odboru 2495 K autotronik.
 Škola sa stala členom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP
SR) pôsobiacich v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a
prípojných vozidiel, ich komponentov a účelových nadstavieb na motorové a prípojné
vozidlá, príslušenstvo motorových a prípojných vozidiel, projekcia a výroba náradia a
účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel, dovoz motorových
vozidiel a obchodovanie s nimi, príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre
automobilový, dodávateľský a príbuzný priemysel, ako i servis a prevádzku cestných
vozidiel.
 Sme jediná škola v SR, ktorá organizuje odbornú súťaž v technickom kreslení na
regionálnej úrovni. Súťaž je určená pre žiakov SPŠ a SOŠ, do ktorej sa každoročne
s radosťou zapája cca 15 škôl/40 účastníkov. Túto súťaž dlhoročne organizujeme
a tým umožňujeme žiakom prezentovať sa a zároveň porovnať úroveň svojich
vedomostí a zručností so žiakmi z iných škôl. Tak ako iné roky, sa naši žiaci
umiestnili na popredných miestach.
 AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019- tradícia sa opakuje, úspechy pokračujú. Súťaž je
určená pre mladých autoopravárov, v ktorej súťažiaci prezentujú svoje teoretické
vedomosti a praktické zručnosti postupne v jednotlivých kolách – školskom,
oblastnom a celoslovenskom. Súťaž je súčasťou povinného testovania žiakov
trojročných učebných odborov a zúčastňujú sa ho všetci žiaci tretích ročníkov
(učebný odbor 2487 H autoopravár - zameranie mechanik a elektrikár, karosár,
lakovník). V rámci celoslovenského finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019,
ktorú každoročne organizuje Cech predajcov a autoservisov SR, sme dosiahli
opätovne očakávané úspechy. Výborné výsledky dosahované v jednotlivých kolách
súťaže svedčia o tom, že naša škola je v rámci Bratislavského kraja stále na
vynikajúcej úrovni a dostáva sa viac a viac do povedomia širokej verejnosti.
Zintenzívnili sme spoluprácu s STU Bratislava - prednášky, poskytovanie študijných
materiálov, spolupráca na ročníkových projektoch, Ekonomickou univerzitou Bratislava poskytovanie odbornej literatúry, prednášky, recenzie odbornej literatúry.
Úspešné napredovanie v spolupráci so zväzmi, cechmi a organizáciami: Zväz logistiky
a zasielateľstva SR, Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení SR, Asociácia SOŠ Slovenska, Cech predajcov a automobilov SR,
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská asociácia malých podnikateľov, Zväz
branných a technických činností SR, Slovenská asociácia športu na školách, Homola
s.r.o., JL spol. s r.o., FECO-Gajdács. Zúčastňovali sme sa ich zasadnutí, pravidelne nám boli
poskytované študijné materiály pre vyučovanie, pomáhali nám pri zabezpečovaní praxe
a odborných prednášok pre našich žiakov.
Aktívne sme sa zúčastňovali na výstavách, olympiádach, športových a vedomostných
súťažiach. Snažíme sa našu školu dostať do povedomia verejnosti na rôznych akciách
organizovaných MŠVVaŠ SR, našim zriaďovateľom BSK.
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Zameriavali sme sa na pravidelnú komunikáciu s našimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi
a zamestnávateľmi. Deň otvorených dverí sme organizovali s viacerými významnými
zamestnávateľmi s informáciami o možnostiach duálneho vzdelávania žiakov našej školy.
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:
 možnosť komplexného vzdelávania v odboroch dopravy, logistiky, strojárstva
a autoopravárenstva,
 bezproblémové uplatnenie absolventov školy po skončení štúdia,
 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,
 skúsenosti v riešení krízových situácii a schopnosti efektívnej komunikácie,
 materiálno-technická podpora CPA SR – zabezpečenie cestnými motorovými
vozidlami, komponentmi CMV, učebnými pomôckami, náradím,
 zabezpečovanie odborného výcviku vo vlastných dielňach ako aj v renomovaných
firmách u zmluvných zamestnávateľov, zabezpečenie odbornej praxe u zmluvných
zamestnávateľov autorizované prevádzky značiek MERCEDES Benz, OPEL,
ŠKODA, AUDI, PORSCHE, atď.,
 členstvo a dobrá spolupráca so zväzmi: Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Únia
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia SOŠ Slovenska,
Cech predajcov a autoservisov SR, STU BA, Zväz branných a technických činností
SR, SAŠ na školách, Slovenská asociácia malých podnikateľov, Technické
a vzdelávacie konzorcium pri VŠTE České Budějovice ČR,
 každoročná účasť žiakov v odborných súťažiach, v ktorých dosahujeme výborné
výsledky v rámci mesta, regiónu, Slovenska, ako aj organizácia súťaží vo
vedomostných oblastiach,
 široká ponuka športových aktivít, v ktorých už dlhodobo dosahujeme výborné
výsledky v rámci mesta, regiónu, celého Slovenska,
 využívanie informačných a komunikačných technológií aj vo voľnom čase,
 cudzojazyčná podpora pre OVP,
 spoluúčasť pri organizovaní a zabezpečovaní výstav s rôznorodou tematikou,
 spolupráca s odbornými školami s podobným zameraním v ČR.
Slabými stránkami školy sú :






nedostatok priestorov, odborných učební, dielní školy a kabinetov,
investičný dlh - zastaraná vybavenosť klasických tried,
technický stav budov školských dielní,
spokojnosť žiakov s priemernými až podpriemernými študijnými výsledkami,
stravovacie a ubytovacie zariadenie.
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Príležitosti školy sú:
 celoživotné vzdelávanie učiteľov,
 možnosť spolupráce s podnikateľskými subjektmi,
 resp. v ďalšom štúdiu na vysokých školách,
 vytváranie partnerstiev s podobnými školami doma a v zahraničí,
 zlepšenie spolupráce s inštitúciami: ZAP SR, ŠPÚ, ŠIOV, MPC, CPPPaP, ÚPSVaR
SR, CVTI SR, NUCEM, Inšpektorát práce a inými, ako predpoklad dobrých
koncepčných a poradenských služieb,
 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz
podnikateľských subjektov.
Ohrozenia školy sú:
 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy,
 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl – integrovaní
žiaci,
 nízka priemerná mzda v oblasti školstva,
 nedostatok pedagógov,
 slabší záujem rodičov o spoluprácu so školou , slabšie sociálne zázemie rodičov
našich žiakov.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Naši absolventi úspešne uplatňujú v praxi, alebo pokračujú v ďalšom vzdelávaní na vysokých
školách. Na základe analýz uvedených na http://skoly.sme.sk/skola/?ID=86 nastal pokles
nezamestnaných absolventov SOŠD z 19,24 % na 3,92 % a regionálne uplatnenie
absolventov 1,2.

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
Dobrovoľnícke aktivity v rámci celosvetového programu „Zelená planéta“– počas voľných
dní. Voľno časové 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 sprístupnený v mimo vyučovacích hodinách internet.
Rodičia boli aktuálne informovaní o prospechu žiakov cez IZK a formou elektronickej pošty.
Uchádzačom o štúdium sme pravidelne poskytovali aktuálne informácie o škole na vlastnej
web stránke, facebooku, 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
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environmentálnej výchovy, prevencie drogovej závislosti
a rodičovstvu, ako aj s koordinátorom maturitných skúšok.

a výchovy k manželstvu

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 vzťahy zainteresovaných
strán 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.
Škola sa stala členom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR)
pôsobiacich v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a prípojných vozidiel,
ich komponentov a účelových nadstavieb na motorové a prípojné vozidlá, príslušenstvo
motorových a prípojných vozidiel, projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre
automobilový a príbuzný priemysel, dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi,
príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový, dodávateľský a príbuzný
priemysel, ako i servis a prevádzku cestných vozidiel.
Duálne vzdelávanie v sledovanom období škola uzatvorila 11 duálnych zmlúv v oblasti
predaja vozidiel a autoopravárenstva a 14 žiakov bolo prijatých do systému duálneho
vzdelávania s uzatvorenou učebnou zmluvou. K 31. 08. 2018 mala škola uzatvorených
celkom 17 zmlúv o SDV.
Prehľad organizácií, v ktorých vykonávali odborný výcvik žiaci v učebnom odbore
2487 H autoopravár
P.č.

Názov organizácie

1.

MOTOR – CAR BRATISLAVA, spol. s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

2.

AUTO DIŠKANEC s.r.o., Žitná 7497/5, 831 05 Bratislava

3.

KARIREAL SLOVAKIA a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok, prev.: Galvaniho 13, Bratislava

4.

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava

5.

HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24, 841 07 Bratislava

6.

CARSTAR, Pasienková 9678/5, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

7.

TODOS-ITALIA s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

8.

JL s.r.o., Dvojkrížna 5,821 07 Bratislava

9.

MaH s.r.o., Polianky 16, 845 23 Bratislava

10.

DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo, Bajkalská cesta 31, Bratislava

11.

TODOS s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

12.

VOLVO GROUP SLOVAKIA, s.r.o., Diaľničná 9, 903 01 Senec

13.

Auto-IMPEX s.r.o, Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava

14.

AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava

15.

HÍLEK, s.r.o., Vajanského 24, 905 01 Senica

16.

BOAT, Vajnorská 167, 821 04 Bratislava

17.

TOYOTA PPC, Einsteinova 13, 851 01 Bratislava

18.

MAN TRUCK and Bus Slovakia, s.r.o. , Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

19.

Auto Ideal s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava 3
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20.

BMW Group MaS s.r.o., Harmincová 2, 841 01 Bratislava

21.

ARC Team, Prípojná 9807/1, 821 06 Bratislava

22.

T.O.P. AUTO Bratislava a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

23.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 864 04 Bratislava

24.

Motor partner s.r.o., Panonská cesta 22, 851 05 Bratislava

Prehľad organizácií, v ktorých vykonávali odborný výcvik žiaci v študijnom odbore
3759 K komerčný pracovník v doprave
P. č.

Názov organizácie

1.

Slovenská plavba a prístavy a.s. , Horárska 12, 815 24 Bratislava

2.

Rail Cargo operátor –CSKD s.r.o., organizačná zložka Žilina, pracovisko Bratislava, Lúčna 2,
821 09 Bratislava

3.

Kuehne+Nagel s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava

4.

DHL Express( Slovakia), spol. s.r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

5.

Lagermax autotransport spol. s.r.o., Rybničná 40/C, 831 06 Bratislava

6.

ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor riadenia ľudských zdrojov, Klemensová 8, 813 61 Bratislava

7.

MOTOR – CAR BRATISLAVA, spol. s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

Prehľad organizácií, v ktorých vykonávali odborná prax žiaci nadstavbového štúdia
v študijných odboroch 2414 L strojárstvo a 3757 L dopravná prevádzka
P.č.

Názov organizácie
1.

DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo, Bajkalská cesta 31, Bratislava

2.

MAXMOTORSPORT, Hradská 2/A, Bratislava

3.

MAN TRUCK and Bus Slovakia, s.r.o. , Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

4.

MaH s.r.o., Polianky 16, 845 23 Bratislava

5.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Dolnozemská 7, 864 04 Bratislava

6.

SCANIA SLOVAKIA s.r.o. Dealer Bratislava Senec, Diaľničná cesta 2/A, Senec

7.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol s r.o., Dolnozemská 7, Bratislava

8.

Fiat GRIF, Panonská cesta 22, 851 05 Bratislava

9.
10.
11.
12.

Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o., Námestie sv. Martina 141/18, D. Lužná
Auto Dom u Petránov s.r.o., Most pri Bratislave
RUDOLF WOLF, Palmová 46, Bratislava
AUTOSERVIS Marcel Mittendorfer, Balkánska 103, Bratislava

13.

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, Bratislava

14.

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 9, Bratislava

15.

Juraj Kováč MOTORREIFEN s. r. o., Svornosti 66, Bratislava

16.

Autodiely PEROMA spol.s.r.o., Kremnická 26, Bratislava

17.

SOŠD, Dopravná 51, Bratislava
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2018/2019

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING.PAED.IGIP, riaditeľ školy
Mgr. Stanislav Miko, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. Ivana Lukačovičová, ING. PAED. IGIP., zástupca riaditeľa pre odborné predmety a
praktické vyučovanie
Eva Šmátralová, predseda Rady školy pri SOŠD

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 2017 -2023
4. Plánu práce SOŠD na školský rok 2018/2019
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava
7. Správy o výsledku rozboru hospodárenia k 31. 12. 2018
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 22. októbra 2019.

Stanovisko rady školy
Rada školy pri Strednej odbornej školy dopravnej odporúča Bratislavskému samosprávnemu
kraju ako zriaďovateľovi SOŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava schváliť Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019.
Prerokované dňa 22. októbra 2019

.......................................................
predseda RŠ

Stanovisko zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy dopravnej,
Kvačalova 20, Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019.
V Bratislave

…………………..

Mgr. Juraj Droba
predseda
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