Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
so sídlom na Strednej priemyselnej škole strojníckej
814 75 Bratislava, Fajnorovo nábrežie 5
_____________________________________________________________________

Zápisnica č. 1/2015
zo zasadania Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 24. - 25. marca 2015 v Sliači – Sielnici, hotel Kaskády
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny - príloha A
Program:
1. Otvorenie
2. Aktuálne informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
a) Prijímacie konanie a legislatívne zmeny – PhDr. Romana Kánovská
b) Zákon o odbornom vzdelávaní – Ing. Marián Galán
c) Testovanie PISA z pohľadu hodnotenia NUCEM-u
d) Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického
e) Štruktúra učebných a študijných odborov SOŠ z pohľadu Zväzu
automobilového priemyslu
f) Činnosť Odborného zväzu pracovníkov školstva, vedy, výskumu a športu
pri presadzovaní záujmov zamestnancov
3. Pracovné stretnutia zástupcov SOŠ v sekcii stredných priemyselných škôl,
stredných odborných škôl, obchodných a hotelových akadémii
4. Otvorenie zasadania Valného zhromaždenia
5. Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
6. Správa o činnosti ASOŠS
7. Správa o hospodárení s fondom Asociácie
8. Návrh čerpania rozpočtu fondu Asociácie na rok 2015
9. Diskusia
10. Návrh a prijatie uznesenia
11. Ukončenie rokovania
1. Zasadanie Valného zhromaždenia otvorila Mgr. Alžbeta Staníková, členka
správnej rady Asociácie privítaním hostí a členov Asociácie.
2.
a) Štátna tajomníčka MŠVVaŠ pozdravila rokovanie v mene ministra
školstva Juraja Draxlera. Vo svojom vystúpení sa venovala
pripravovanej zmene pri prijímaní žiakov do strednej školy. Poukázala
na stanovisko ústavného súdu v súvislosti s priemermi žiakov
základných škôl pri prijímacom konaní, ktorý ich označil za
diskriminačne. Prijímacie konanie pre štúdium počnúc školským rokom
2015/2016 - v súlade s POP – bez podstatných zmien, 2016/2017 –
koncepčné zmeny po diskusii verejnosti s cieľom zjednodušiť spôsob
prijímania na SŠ (jedna prihláška, žiaci 9. ročníkov postúpia jeden
celoštátny test s minimálnou váhou 50 % v kritériách pre prijatie, externý
dohľad – učitelia SŠ), pričom zostane zachovaný MONITOR 9 na
základných školách – apríl príslušného roka. Zámerom MŠVVaŠ je určiť
minimálnu úspešnosť v testovaní ako nutný predpoklad prijatia žiaka na
štúdium na gymnáziách a stredných odborných školách.
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b) Generálny riaditeľ sekcie odborného vzdelávania v súčinnosti s JUDr.
Surmajovou – riaditeľkou odboru legislatívy MŠVVaŠ informoval
prítomných o zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý je predložený na
podpis prezidentovi SR. Nový zákon komplexe upravuje problematiku
odborného vzdelávania, definuje typy stredných odborných škôl (stredná
odborná škola a prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom,
stredná umelecká škola s prívlastkom, stredná zdravotnícka škola,
obchodná akadémia, hotelová akadémia, policajná stredná odborná
škola, stredná škola požiarnej ochrany), náležitosti praktického
vyučovania, systém duálneho vzdelávania, proces certifikácie, zmluvu
o duálnom vzdelávaní, učebná zmluva, vzorové učebné plány, vzorové
učebné osnov (záväzne dokumenty pre školu), hmotné zabezpečenie
žiaka, kompetencie samosprávneho kraja, kompetencie stavovských
a profesijná organizácii.
c) PaedDr. Repovský Vladimír vo svojom vystúpení prezentoval výsledky
testovania PISA, ktoré testuje výkony žiakov na Slovensku každé 3 roky
15 ročných žiakov, pričom sa testuje schopnosť používať vedomosti.
Testovanie 2003, 2006, 2009, 2012 z matematickej, prírodovednej
a čitateľskej gramotnosti
má klesajúcu tendenciu. V porovnaní
s okolitými krajinami je SR na jednej úrovni s Maďarskom, výrazne
zlepšenie vykazuje Česko a Poľsko, stabilitu prezentuje Rakúsko.
d) Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania prezentovala Mária Grebeňová Laczová. NUCEM vrámci národného projektu Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť (Projekt spolufinancovaný za zdrojov EÚ) má
modulárny charakter v členení: verejný portál, testovanie, banka úloh
a testov, tvorba úloh, interný portál, štatistiky a modul výskum. Poskytla
informácie o generálna maturitnej skúške, do ktorej sa zapojilo 313
SŠ/4433 žiakov - 75 % z nich považuje spôsob e-testovania za
opodstatnený, pokyny k testovaniu je potrebné zjednodušiť, ako. Za
všetky testovania – škole prináleží finančná odmena – 400 – 450 EUR.
Pre používanie portálu sa uskutočnia pre učiteľov školenia v rozsahu 4
hodín v 04/2015.
e) Prezident zväzu automobilového priemyslu – Ing. Holeček prezentoval
názor z pohľadu pracovného trhu a konštatoval, že zo SŠ vychádza
menej ako 50 000 žiakov, viac ako 60 % z nich pokračuje v štúdiu na
VŠ, z ktorých viac ako 30 % je nezamestnaných – študujú odbor, ktorý
trh práce. Na obnovu pracovnej sily potrebuje automobilový priemysel v
SR 11 000 absolventov ročne, pričom zo ŠS vychádza len 7000.
Z uvedeného vyplýva potreba reformy na ZŠ a SŠ. NH potrebuje len 31
% vysokoškolský vzdelaných, z VŠ vychádza až 51 %, 46 %
absolventov sa nikdy nezamestná v odbore.
f) Ing. Maták – podpredseda odborného zväzu pracovníkov školstva
prezentoval vo svojom vystúpení vývoj počtu absolventov SŠ za
obdobie 2011 – 2014 a poukázal na zvyšovanie počtu absolventov
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gymnázií – 75 352, pokles absolventov SOŠ technických odborov – 60
367, nárast absolventov SOŠ netechnických odborov – 84 183
v súhrne za SR, ale aj podľa krajov. Ďalej informoval, že OZ od roku
2012 vyrokúvali 3krát, čím došlo k valorizovaniu platovej tabuľky po 5 %.
4 valorizácia by mala zahŕňať aj štátna správu v roku 2016. Nárast
plátov za 3 roky je 20 %. Cieľom je dosiahnuť aby plat učiteľa
predstavoval 75 % priemerného platu vysokoškolský vzdelaného
človeka. OZ aj naďalej vníma ako problém platovú tabuľku pre
nepedagogických zamestnancov.
3. Pracovné stretnutia zástupcov SOŠ v sekcii stredných priemyselných škôl viedol Ing.
Felix Dőmeny, sekciu stredných odborných škôl viedla RNDr. Oľga Skysľáková, sekciu
obchodných a hotelových akadémii viedol PaedDr. Viktor Baláž a RNDr. Viera
Mikulová. Závery zo zasadania tvoria prílohu B.
4. a 5. Otvorenie zasadania Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 25. 03. 2015
opätovne otvorila Mgr. Alžbeta Staníková a navrhla členov volebnej, mandátovej
a návrhovej komisie v zložení:
Volebná komisia:
Mandátová komisia:
Návrhová komisia:

Ing. Eva Kozová
RNDr. Oľga Skysľáková
PaedDr. Viktór Baláž
Ing. Štefánia Hmírová
RNDr. Viera Mikulová
Ing. Slavomír Kožár
Ing. Igor Šesták

Jednotliví členovia komisii boli jednohlasne schválení. Po sčítaní počtu prítomných
členov Asociácie, konštatoval predseda mandátovej komisie, že valné zhromaždenie
nie je uznášania schopné. Zo 102 členov Asociácie bolo prítomných 46. Predsedajúca
Mgr. Alžbeta Staníková vyhlásila 20 minútovú prestávku. Po kooptovaní volieb sa valné
zhromaždenie uznieslo jednomyseľným hlasovaním všetkých prítomných, že uznesenie
je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.
6. Správu o činnosti ASOŠS predniesol jej predseda Ing. Felix Dőmény, ktorá tvorí
prílohu C
7. a 8. Správu o hospodárení s fondom Asociácie za rok 2014 a Návrh čerpania
rozpočtu fondu Asociácie na rok 2015 predniesla RNDr. Viera Mikulová a sú prílohami
D a E.
9. V diskusii počas obidvoch dní sa riešili problémy, podnety, dotazy, požiadavky, ktoré
položili jednotliví členovia:
Dotazy
- Ing. Milan LACA, SOŠ technická Prešov – Pri duálnom vzdelávaní bude možné
uzavrieť dohodu medzi zamestnávateľom a žiakom aj po jeho zápise na
štúdium?
- V súčasnosti sú Spojené školy s organizačnými zložkami. Ostáva tento názov?
- Kedy sa budú nanovo prehodnocovať potrebné odbory na trhu práce?
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Prečo sa legislatívne nerieši zásadný problém SŠ – sieť škôl a školských
zariadení (máme 2krát väčší počet miest na SŠ ako je počet žiakov 9. ročníka)
- Čo sa stalo s pasportizáciou škôl, ktorú organizoval ŠIOV?
- Aký je osud žiaducich a nežiaducich odborov v školách?
- Je možné zachovať názov školy bez prívlastku po novele zákona o odbornom
vzdelávaní?
- Od kedy sa plánuje financovanie nie na žiaka ale na triedu?
- Bude mať zamestnávateľ povinnosť účasti v stavovskej organizácii?
- Bude konkrétna stavovská organizácia garantom kvality pre daný odbor?
- Budú jednotné kritéria na ZS? Kto garantuje kvalitu – kto vydá výučný list (škola
alebo stavovská organizácia)?
- Na základe akých kritérií sa stanovuje normatív pre stredné školy, nakoľko
priemyslovky sú podhodnotené. Máte v pláne robiť revíziu normatívov?
- Do akého termínu musí zamestnávateľ (resp. rodič) doniesť požiadavku do SOŠ,
aby žiak vstúpil do duálneho systému vzdelávania a v tomto školskom roku, teda
pre žiakov 1.ročníka od 01. 09. 2015?
- Tibor Macháč, SPŠ Považská Bystrica - Budú sa naďalej rušiť a spájať len
odborné školy (SPŠ, SOŠ)? Normatívne financovanie nezohľadňuje rozsah
majetku, ktorý ma škola v správe, napr. budovy, dielne, internát, pozemky... Je
na to riešenie? Aké?
Požiadavky
- Prosíme MŠ, aby po schválení noviel zákonov, vyhlášok urýchlene urobilo
konsolidované znenia týchto právnych predpisov (pomôžu riaditeľom v ich
náročnej práci)
- Podnet: EČ MS z vyučovacieho jazyka a CJ v jednom dni je pre žiakov časovo
veľmi náročná. I napriek množstvu pripomienok zo strany ŠkMK sa s týmto nič
nerobí.
Problémy
- V novele školského zákona v § 3 ods. 2 ... ak zriaďovateľ nesúhlasí
s navrhnutými kandidátmi na riaditeľa školy, nemusí ho vymenovať do funkcie.
Nie je úplne zbytočné, aby v Radách škôl boli aj zástupcovia zriaďovateľa, ŠŠI,
odborov školstva okresných úradov, ... keď aj tak zriaďovateľ nemusí súhlasiť
s navrhnutým kandidátom. Zdá sa mi to ako politické čistky.
- Bude nový školský zákon riešiť skutočnosť, keď žiak nemá odpracovaných
1400/1520 hodín odborného výcviku za tri/štyri roky štúdia? Príčinou zvyčajne je
vysoká ospravedlnená absencia.
Podnety
- Bolo by cestou k zvýšeniu záujmu o štúdium na SOŠ zasiahnutie do ŠVP
základnej školy (odborná stáž v 8. a 9. ročníku u zamestnávateľov regiónu)
- Kto nesie zodpovednosť za nastavené kritéria pre prijímanie žiakov na SOŠ,
ktoré ústavný súd svojim nálezom zhodnotil ako protiústavné. Školy svoje plány
výkonov nastavovali v čase platnosti priemerov. Skutočnosť však pre prijímacie
konanie pre školský rok 2015/2016 je úplne iná – rozšírili sme ponuku pre
učebné odbory
-

10. Návrh na uznesenie č. 01/2015 predniesla RNDr. Mikulová Viera
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
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berie na vedomie:
1) legislatívne zmeny MŠ pri prijímacom konaní počnúc školským rokom 2015/2016
2) informáciu o zákone o odbornom vzdelávaní
3) informáciu o výsledkoch testovania PISA v období 2003 – 2012 v SR
4) stanovisko Zväzu automobilového priemyslu k štruktúre učebných a študijných
odborov v stredných odborných školách v SR
5) informatívnu správu o činnosti Odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy,
výskumu a športu
6) správu o čerpaní finančných prostriedkov fondu ASOŠS za rok 2014
7) návrh čerpania rozpočtu finančných prostriedkov fondu ASOŠS na rok 2015
8) závery z rokovaní sekcie stredných priemyselných škôl, sekcie obchodných
a hotelových akadémii, sekcie stredných odborných škôl
9) stav finančných prostriedkov na účte asociácie vo výške EUR 3 033,43
schvaľuje:
1) nových členov správnej rady z Nitrianskeho kraja – Ing. Katarínu Čurilovú,
riaditeľku SOŠ potravinárskej so sídlom v Nitre
2) správu o činnosti Asociácie SOŠ Slovenska za rok 2014
3) členský príspevok vo výške 20,00 EUR pre rok 2015
4) návrh pre MŠVVaŠ – pre uchádzača o štúdium v študijnom odbore gymnázium
vyžadovať aspoň 70 % úspešnosť z testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ, pre
uchádzača o štúdium v študijných odboroch vyžadovať aspoň 40 % úspešnosť z
testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
ukladá:
1. Zvolať stretnutie všetkých členov Asociácie v termíne 20. – 21. októbra 2015
Termín: 09 - 10/2015
Zodpovedný: Ing. Félix Dőmény
2. Predložiť MŠVaV
zhromaždenia
Termín: 04/2015

SR odporúčania a

návrhy

zo zasadania

Valného

Zodpovedný: Ing. Félix Dőmény

3. Zúčastniť sa rokovania k aktuálnym otázkam školstva s MŠVVaŠ v zložení: Ing.
Hlávačová Ľubica – SOŠ Nitra, Nábrežie mládeže 1, Mgr. Bačíková – Obchodná
akadémia Trnava, Ing. Félix Dőmény – SPŠ strojnícka Bratislava
Termín: 28. 03. 2015
Zodpovedný: Ing. Félix Dőmény
4. Zabezpečiť zverejnenie záverov zo zasadania na webovom sídle Asociácie
Termín: do 15. 04. 2015
Zodpovedný: Mgr. Staníková Alžbeta
RNDr. Viera Mikulová
5. Vypracovať dodatok k Stanovám Asociácie bez zmeny jej názvu a predložiť ho
na pripomienkovanie členom na webové sídlo Asociácie
Termín: 06/2015
Zodpovedný: RNDr. Eva Kozová
6. Zverejniť na webovom sídle Asociácie zoznam členov Asociácie v roku 2015
Termín: 04/2015
Zodpovedný: Mgr. Bačíková Marta
7. Zabezpečiť návrh člena správnej rady za Trenčiansky kraj
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Termín: 09/2015

Zodpovedný: Ing. Ľuboš Jandík

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté všetkými prítomnými členmi valného zhromaždenia.
11. Rokovanie ukončila Mgr. Alžbeta Staníková poďakovaním prítomným za aktívnu
účasť.
Prílohy
Príloha A – Prezenčná listina
Príloha B – Závery zo zasadania sekcii
Príloha C – Správa o činnosti Asociácie za rok 2014
Príloha D – Správa o hospodárení s fondom Asociácie
Príloha E – Návrh čerpania rozpočtu na rok 2015

Zápisnicu vyhotovil:

RNDr. Mikulová Viera
člen správnej rady

Zápisnicu overil:

Ing. Alžbeta Staníková
člen správnej rady

Sielnica
25. 03. 2015

Ing. Felix Domeny
prezident ASOSŠ

6

