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§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: 
názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej 
pošty 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná priemyselná škola dopravná  

Adresa školy Študentská 23, Trnava 

Telefón 033 -5521161 

E-mail spsdtt@stonline.sk  

WWW stránka www.spsdtt.sk  

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Titl., priezvisko, 

meno 

Telefón Služ. 

mobil 

e-mail 

Riaditeľ Ing. Peter Papík 033-

5521085 

0911039607 peterpapik.spsdtt@gmail.com  

Zástupca riaditeľa 
školy 

Ing. Ivan 
Magdolen 

033-
5340682 

0911718770 magdolen.spsdtt@gmail.com  

Zástupca riaditeľa 

školy 

Ing. Dana Selecká 033-

5521161 

        

0911060422 

dana.selecka@gmail.com  

Vedúca 

hospodárskeho 

oddelenia 

Jarmila 

Szombathová 

033-

5521161 

0903663775 szombathova.jarmila@zupa-

tt.sk  

 

Rada školy 

 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda Jarmila Szombathová szombathova.jarmila@zupa-tt.sk  

pedagogickí 
zamestnanci 

Mgr. Katarína Pechová   

 
Ing. Eva Časárová   

zástupcovia rodičov Ing. Slávka Sorádová    

  Nikoleta Kozáková   

  Mgr. Tatiana Sabová   

zástupca žiakov Matej Sorád   

zástupca zriaďovateľa Mgr. Stanislav Pravda   

  Mgr. Rastislav Mráz    

  Ing. Marián Viskupič   

  Mgr. Tibor Pekarčík   
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§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, 
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Telefón 033 555 9111  

E-mail info@trnava-vuc.sk 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 641 žiakov, z toho 630 žiakov denného štúdia a 11 žiakov externého 
štúdia 

Počet tried: 24 z toho 23 tried denného štúdia a 1 trieda externého štúdia 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 

I.A 26 

I.C 29 

I.D 30 

I.EA 29 

I.EB 28 

I.EC 30 

I.EE 11 

II.A 23 

II.C 22 

II.D 29 

II.EA 30 

II.EB 29 

II.EC 32 

III.A 33 

III.C 18 

III.D 28 

III.EA 30 

III.EB 29 

III.EC 19 

IV.CE 30 

IV.D 28 

IV.DT 27 

IV.EA 24 

IV.EB 27 
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§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 37 15 

DPP 14 1 

Znížený úväzok 7 0 

ZPS 1 3 

Na dohodu 3 0 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných 

Učiteľov 0 54 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

- 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo 
školského zariadenia na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 
SOČ 16  10 6  

Zenit 4  4   

NAG CISCO 4   4  

AMAVET 6  4 2  

SME    2  

TSME    2  

Hollého pamätník 2 2    

Šach 1  1   

SME – Súťaž mladých elektronikov, TSME – Technická súťaž mladých elektronikov 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

SPŠ dopravná v Trnave na základe povolenia na podnikateľskú činnosť dospelých poskytuje odborné 

kurzy aj pre verejnosť : 

•     na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ponúkame akreditované kurzy 

podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z. o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 

•    na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame 
akreditovaný študijný program "Elektrotechnické minimum" na získanie elektrotechnickej 



kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov a vzdelávací program 

„Logistika v preprave tovarov“ 

•   príprava na odbornú spôsobilosť dopravcu v cestnej nákladnej doprave 

•   Jazyková škola  

  
Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa pravidelne zapájajú do technických súťaží 

aj s medzinárodnou účasťou. Už piaty rok sa úspešne angažujú v medzinárodnej súťaži ekologických 

vozidiel ECO Shell marathon.  
Súťaž Shell Eco Marathon má celosvetovú pôsobnosť. Zmyslom projektu je zapojiť študentov do 

problematiky riešenia energetických otázok pohonu dopravných prostriedkov so smerovaním na 
využívanie obnoviteľných zdrojov, do problematiky  znižovania spotreby fosílnych palív. Naši študenti 

chcú prispieť k rozvoju ekologických technológií, chcú dokázať, že vedia navrhnúť, postaviť súťažné 
vozidlo a s ním sa porovnávať so svojimi vrstovníkmi na medzinárodnej úrovni. V roku 2016 a 2017 až 

2019 sme postavili elektromobil a so cťou sme súťažili. 

Naši študenti sa ako jediní stredoškoláci na Slovensku angažujú v tejto medzinárodnej súťaži. Svoje 
predstavy a ambície  zhmotňujú teraz vo forme tvorby nového projektu, ktorým je vozidlo vo vyššej 

kategórii / Urban koncept / do ktorej by chceli vstúpiť s vozidlom s hybridným pohonom.  
Stretávaním a konfrontáciou so zahraničnými rovesníkmi získavajú študenti cenné skúsenosti a  nové 

poznatky, ktoré by chceli zúročiť v nových projektoch. Rozhodne im takéto aktivity otvárajú možnosti 

lepšej orientácie v nových technológiách a tieto budú môcť využiť vo svojej profesijnej kariére alebo 
v ďalšom štúdiu na technických vysokých školách. V tomto školskom roku sme sa prezentovali 

s elektromobilom napríklad na Salóne elektromobilov v Bratislave. 
 

Verejná prezentácia školy je najvýraznejšia v projekte Ministerstva dopravy a výstavby SR Študuj 
dopravu. V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti 

dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby SR,  so spoločnosťami Železnice Slovenskej republiky, 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Siemens s.r.o.,ako 
aj s vybranými strednými odbornými školami, medzi ktoré patrila 

aj Stredná priemyselná škola dopravná Trnava pripravili projekt Študuj dopravu. Dôvodom realizácie 
projektu je vážny nedostatok niektorých profesií, ktorý sa v nasledujúcich rokoch ešte prehĺbi. Preto sa 

spojili rezortné ministerstvo, zamestnávatelia a školy aby sa spoločnými silami pokúsili tento problém 

riešiť a osloviť rodičov, žiakov základných škôl a výchovných poradcov za účelom propagácie 
štúdia dopravných študijných a učebných odborov, pretože absolventov týchto odborov nečaká Úrad 

práce, ale istota zamestnania. Vzhľadom na skutočnosť, že trh práce potrebuje aj vysoko 
kvalifikovaných odborníkov, vysokoškolské štúdium v oblasti dopravy je v záujme zamestnávateľov.  

Na verejnosti sa škola prezentovala aj v rámci protipandemických opatrení počas Dní otvorených 
dverí, ktoré sa konali online formou.  
 

Škola sa do prezentácie zapája i pri nadviazanej spolupráci s Klubom priateľov železníc Trnavy 
a okolia. V tomto školskom roku sme prezentovali školu i počas jazdy historického vlaku do Radošiny.  

   
Vynikajúcou prezentáciou školy na verejnosti boli aktivity pedagógov i študentov, niektoré  

si všimli i iní a písali o škole, ako napríklad o našej prezentácii vo Veľkých Ripňanoch počas jazdy 

historického vlaku do Radošiny, alebo o aktivitách našich železničných modelároch.  
 

Prezentácia školy sa uskutočňovala i v rámci akcií, ktoré sa udiali i na našej škole, ktoré mali 

nadregionálny význam, či sa na nich zúčastnili firmy a spoločnosti, ktoré si vybrali našu školu na 

prezentovanie odborných prednášok v záujme skvalitniť výchovnovzdelávací proces a priblížiť prax 

študentom. Ide o akcie Siemens day, organizovaný spoločnosťou Siemens s prednáškami 

o najmodernejších technológiách v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky. Sem patrí i učasť 

študentov školy na akciách organizovanej spoločnosťou JA Junior Achievement. 



      Taktiež účasť školy v projekte Erasmus plus je veľmi dobrou reprezentáciou školy i v zahraničí, aj keď 

v tomto školskom roku sa pre pandémiu nekonali zahraničné stáže. 

 Škola sa stala súčasťou i projektu Učiaca sa Trnava. 
       

Za tieto aktivity pedagógov a študentov ďakujem i touto formou. 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo 
školské zariadenie zapojené 

Projekty 

A) Dlhodobé 

Dňa 6.11.2018 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky vyhlásila svojím 

rozhodnutím Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave za Centrum odborného vzdelávania a 

prípravy pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie.   

SPŠ dopravná v Trnave toto prestížne označenie získala najmä preto, že : 

- je nadregionálnou odbornou školu poskytujúcou komplexné stredné odborné vzdelávanie v rôznych 

formách štúdia: 

  dennom, externom-večernom, vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie (akreditované kurzy) 

- poskytuje podľa svojich výsledkov kvalitné odborné vzdelávanie 

- má materiálne vybavenie aj personálne obsadenie pre kvalitné a kvalifikované teoretické i praktické 

vyučovanie 

- má významnú podporu a spoluprácu so zamestnávateľmi v oblasti dopravy a telekomunikácií 

- poskytuje nadštandardné certifikované vzdelávanie v CISCO akadémii 

- prax študentov poskytuje u zamestnávateľov 

- je partnerskou strednou školu a má podpísané Memorandum o spolupráci s Fakultou elektrotechniky 

a  informačných technológií a pripravuje úspešne absolventov pre poračujúce odborné vysokoškolské 

štúdium 

- v oblasti prípravy absolventov pre oblasť zabezpečovacej techniky je lídrom na Slovensku   

- získala podporu Trnavského samosprávneho kraja,ako zriaďovateľa školy, Ministerstva dopravy a 

výstavby SR, zamestnávateľov a Asociácie zamestnávateľov a zamestnávateľských združení SR. 

 V zmysle zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov môže stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo alebo 

stredisko odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy ak o tom, so súhlasom 

zriaďovateľa, rozhodne vecne zodpovedná stavovská alebo profesijná organizácia.  

 

  

Aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy bližšie popisuje Správa o jej činnosti, ktorá je 

samostatnou prílohou tejto správy.  

Škola je zapojená dlhodobo i do projektu Erasmus plus. 



 V školskom roku 2020/2021 pokračoval projekt Cisco Akadémie, ktorý umožňuje vzdelávanie 

študentov s možnosťou získania medzinárodného certifikátu v oblasti počítačových sietí a informačných 

technológií.  

Na SPŠD Trnava sme v spolupráci so zamestnávateľmi za účelom riešenia krízového nedostatku 

zamestnancov otvorili externé večerné štúdium v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika 

v doprave a telekomunikáciách. Štúdium je v zmysle Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) §42 ods.5 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách § 7, odsek 1, písmeno 

b) . 

Štúdium vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu(ŠVP) pre odborné vzdelávanie a prípravu pre 

skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie – vzdelávacia oblasť elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách. Organizácia štúdia je v súlade z bodom 21 vyššie uvedeného ŠVP – Organizácia 

výchovy a vzdelávania v externej forme štúdia. 

Profil absolventa, požadované kompetencie a cieľové požiadavky sú v súlade z vyššie uvedeným ŠVP 

a Školským vzdelávacím programom študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť. 

Maturitné formy a témy sú totožné s dennou formou štúdia študijného odboru 3739 M elektrotechnika 

v doprave a telekomunikáciách na SPŠD Trnava v danom školskom roku. 

SPŠD Trnave v rámci podnikateľskej činnosti realizuje školenia a aktivity získavania a overovania 

kvalifikácie elektrotechnikov v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. ako i vzdelávanie dospelých v 
akreditovanom kurze Elektrotechnické minimum a ďalších ponúkaných kurzoch. 

Pokračujú tiež projekty Jazykovej školy ako súčasť SPŠ dopravnej.  

Škola je zapojená do enviromentálneho projektu „ Zbieram baterky“. Projekt realizujú spoločnosti 
INSA s.r.o. a MACH Trade s.r.o. s podporou MŽP SR 

 

B) Krátkodobé 

Škola sa zapojila v tomto školskom roku znova do Projektu globálneho podnikanie spoločnosti Junior 
Achievement Slovensko podporovaný renomovanými spoločnosťami za účelom skvalitnenia výuky 

ekonomiky. V rámci podpory ekonomického vzdelávania a vedomia žiakov našej školy boli prednášky, 
alebo exkurzie zamerané na finančnú gramotnosť. 

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty: 

Stredná priemyselná škola dopravná pokračuje v tvorbe projektov a má záujem pokračovať v projekte 
Erasmus plus, aby zvyšovala odbornú i jazykovú pripravenosť študentov. Na projekte dlhodobo úspešne 

pracujú Ing. Vladimír Brath a Ing. Ľubica Gergelyová. V tomto školskom roku pripravili úspešný projekt 

Elektromobilita a digitalizácia v modernej praxi dopravy. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, 

pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí                  

a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. 

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, 

poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha 

organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými 



organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou                            

a svetom práce.         

SPŠ dopravná vypracovala už v školskom roku 2016-17 i projektový zámer  a podala žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok z programu IROP v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. 

Projekt bol až v roku 2019 vyhodnotený ako úspešný a škola v školskom roku 2019-20 začala s jeho 

realizáciou v ktorom sa v tomto školskom roku pokračuje. 

Podali sme i návrh na realizáciu modernizácie učební v projekte Modernejšia škola, ale náš projekt nebol 

vybraný. 

 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

V školskom roku 2020/2021 nebola uskutočnená na škole žiadna inšpekcia vykonaná Štátnou školskou 

inšpekciou.  

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu je stav školy nasledovný : 

- priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične a pod.) 

V poslednom čas esa podarilo vyriešiť najpálčivejšie problémy – zatekajúce terasy, výmena okien                             

na škole, rekonštrukcia výdajne stravy a  vymeniť staré presklené schodisko v pavilóne B. Cez prázdniny 
sme vybudovali s vlastných zdrojov a s podporou Nadácie SPP workoutové ihrisko a doskočisko. 

Zákazom parkovania na Študentskej ulici sa skomplikovala situácia s parkovaním zamestnancov a na 

tento účel sa používa vnútorný priestor školy, ktorý sa ale do budúcnosti bude musieť upraviť.  

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

Učebné pomôcky pre vyučovanie odborných predmetov máme zabezpečenú na relatívne dobrej úrovni, 

no však začínajú byť mnohé z nich zastarané a potrebovali by inováciu, aby škola mohla držať krok                        
s praxou. To sa snažíme zabezpečiť i pomocou grantov, ale je nevyhnutný i výrazný podiel zriaďovateľa 

a štátu. 

- potreby a pripravované plány 

Potrebujeme riešiť rozšírenie kapacity jedálne i kapacity vyučovacích priestorov, parkovanie v areáli 

školy a celkovú energetickú efektívnosť jednotlivých budov školy. 

 

Plány do ďalšieho školského roka : 

•     rozvíjať aktivity Centra odborného vzdelávania 



•      stabilizácia počtu žiakov a tried 

•      udržať  kvalifikovanosť pedagogického zboru  

•   byť komplexnou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou vzdelávanie v dennom, externom 

vzdelávaní a akreditovaných kurzoch v rámci podnikateľskej činnosti, poskytovať celoživotné 
vzdelávanie  

•      rozvíjať spoluprácu so zmluvnými spoločnosťami /praxe, exkurzie.../ 

•      v spolupráci so zriaďovateľom riešiť problémové časti budov školy   

 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má 
škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

V minulom školskom roku za najväčšie plusy a mínusy považujem : 

+ - 

Zvládnutie dištančného vzdelávania žiakmi 

i učiteľmi 

Prerušenie vyučovania na školách na Slovensku 

z dôvodu epidémie coronavírusu a z toho 

dôvodu zrušenie maturitných skúšok 

Činnosť Centra odborného vzdelávania 

a prípravy 

Nedostatok financií na technologickú obnovu 

učebných pomôcok 

Odsúhlasenie plánu výkonov na 6 tried a jeho 

naplnenie 

Nedostatočné kapacity školskej jedálne 

Zamestnanosť a uplatnenie absolventov  

Partnerstvo s Fakultou elektrotechniky 

a informačných technológií Žilinskej univerzity 

a Materiálovotechnolgickou fakultou STU 

v Trnave 

  

Činnosť  Jazykovej školy   

Vzdelávanie dospelých : kurz Elektrotechnické 

minimum + elektrotechnická spôsobilosť i kurz 

Dopravca v cestnej doprave a Logistika 

v preprave tovarov 

  

CISCO akadémia   

Projekt Erasmus plus   

Úspechy študentov v súťažiach   

Činnosť OZ SEMAFOR a výber 2% z dane   

 



 

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

ŠVVP na SŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 27 

Na škole pracuje školská špeciálna pedagogička, ktorá zastrešuje prácu s integrovanými žiakmi. 

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v 
školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva 

Prijatí žiaci 

  2675 M 3739 M 3760 M 3765 M 3767 M Spolu 

Prihlásení 133 101 100 51 107 492 

Zapísaní 60 30 30 30 25 175 

 

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných 
odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a 
vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj 
informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho 
vzdelávania 

Odbory 

Trieda Študijný odbor 

I.A 3767 M dopravná akadémia 

I.C 3765 M technika a prevádzka dopravy 

I.D 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

I.EA 2675 M elektrotechnika 

I.EB 2675 M elektrotechnika 

I.EC 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

I.EE* 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

II.A 3767 M dopravná akadémia 

II.C 3765 M technika a prevádzka dopravy 

II.D 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

II.EA 2675 M elektrotechnika 

II.EB 2675 M elektrotechnika 

II.EC 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

III.A 3767 M dopravná akadémia 

III.C 3765 M technika a prevádzka dopravy 

III.D 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

III.EA 2675 M elektrotechnika 

III.EB 2675 M elektrotechnika 

III.EC 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 



IV.A 3767 M dopravná akadémia 

IV.C 3765 M technika a prevádzka dopravy 

IV.D 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

IV.EA 2675 M elektrotechnika 

IV.EB 2675 M elektrotechnika 

IV.EC 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

  - externé štúdium 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda Poč

et 

Vyzname

naní 

Veľmi 

dobre 

Pros

peli 

Neprosp

eli 

Neklasifikov

aní 

Správan

ie 2 

Správan

ie 3 

Správan

ie 4 

I.A 26 6 14 6 0 0 0 0 0 

I.C 28 0 6 20 2 0 0 0 0 

I.D 30 2 12 16 0 0 0 0 0 

I.EA 29 13 14 2 0 0 0 0 0 

I.EB 28 8 15 5 0 0 0 0 0 

I.EC 30 4 9 17 0 0 0 0 0 

I.EE 11 1 6 4 0 1 0 0 0 

II.A 23 14 8 1 0 0 0 0 0 

II.C 22 0 3 19 0 0 0 0 0 

II.D 29 6 11 11 1 0 0 0 0 

II.EA 30 4 6 20 0 0 0 0 0 

II.EB 28 3 4 21 0 0 0 0 0 

II.EC 32 2 3 26 1 0 0 0 0 

III.A 33 1 10 22 0 0 0 0 0 

III.C 18 1 1 15 1 0 0 0 0 

III.D 28 3 6 19 0 0 0 0 0 

III.EA 29 6 4 19 0 0 0 0 0 

III.EB 29 2 6 21 0 0 0 0 0 

III.EC 19 2 5 12 0 0 0 0 0 

IV.CE 30 5 9 15 0 1 0 0 0 

IV.D 28 2 3 23 0 0 0 0 0 

IV.DT 27 4 6 16 1 0 0 0 0 

IV.EA 24 1 8 15 0 0 0 0 0 

IV.EB 27 2 10 15 0 0 0 0 0 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa 
osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Na finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 

2020/2021 boli pridelené: 
a) dotácie zo štátneho rozpočtu 
V kalendárnom roku 2020 mesiace september - december: 534.581,00 € 
V kalendárnom roku 2021 mesiace január – august : 1.179.016,00 € 



Rok 2021 - LVVK – 0,00 € 
Odchodné – 9-12/2020  - 2.453,00 € 
Odchodné – 1-8/2021 – 8.740,00 € 
Maturity – v šk. roku 2020/2021 – 404,00 € 
b) príspevky na čiastočnú úhradu od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť 
Príspevky v školskom roku 2020/2021 
Jazyková škola:  1.675,75 € 
Hmotné zabezpečenie z OZ SEMAFOR pri SPŠ dopravnej v Trnave v šk. roku 2020/2021 – 35.482,03 € 
c) finančné prostriedky prijaté za Vzdelávacie poukazy 
V školskom roku 2020/2021 bolo vydaných 632 vzdelávacích poukazov a prijatých 600.Zo 600 sa 

uplatnilo (absolvovali 60 hodín)  318 poukazov.  
Získané finančné prostriedky za školský rok 2020/2021 
Celková suma: 19.200,00 €   

Čerpanie: položka 612 - príplatky pedagogických pracovníkov – 4.095,00 € 
Položka 620  odvody – 1.432,00 € 
položka 633009 materiál  – 13.673,00 € 
d) finančné prostriedky prijaté  (boli použité na vykrytie  nákladov na prevádzku školy) 
- za prenájom priestorov-  3.579,32 € 
- zisk z podnikateľskej činnosti  - 0 € 
  

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského 
zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom 
čase 

Voľnočasové aktivity 

V školskom roku 2020-21 boli ponúkané nasledovné krúžky : 

Názov záujmového krúžku 

Automobil z každej strany 

CISCO Academy I 

Debatný krúžok 

Ekonomické certifkáty KROS pre študentov 3. a 4. roč. 

Ekonomika v číslach 4. roč. 

Ekonomika v praxi 

Elektrotechnika v praxi a príkladoch 

E-Twining 2. roč. 

Finančná gramotnosť pre všetkých 

Fyzika v praxi 

CISCO Academy II. 

Internetová a informačná bezpečnosť 

Klub SPŠD 1. roč. 

Kresliace programy CAD 

Krúžok železničných modelárov 

Mechanika v príkladoch 

Myslím ekonomicky 

Precvičme si matematiku 

Príprava na skúšky ECDL – Certifikát 



Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Shell Eco-Marathon súťažný tím 

SOČ 4. roč. EKO predmety 

SOČ 4. roč. prevádzkové predmety 

SOČ ekonomické predmety 

SOČ ELIN 

SOČ PK AUTO 

Spracovanie informácií na počítači 2. a 3. roč. 

Športové hry 

Tanečný krúžok 

Krúžky u ktorých to obsah umožňoval sa realizovali i dištančne. 

Jazyková škola 

Na SPŠ dopravnej v Trnave pôsobí i akreditovaná Jazyková škola. V školskom roku 2020-21 ponúkala 

nasledovné kurzy : 

ANJ pre 1. ročník – špeciálny, rozširujúci kurz venovaný študentom, ktorí pri vstupnom rozraďovacom 

teste dosiahli veľmi dobré-vynikajúce výsledky → Mgr. Tatiana Štefániková 

ANJ pre 2. ročník – špeciálny, rozširujúci kurz venovaný študentom študujúcim na úrovni mierne 

pokročilý (Pre-Intermediate) bol hneď na začiatku októbra 2020 zrušený vzhľadom na prechod do online 

vyučovania. Daná forma nevyhovovala ani študentom a ani vyučujúcej (Mgr. Lenka Truchliková) 

ANJ pre 3. ročník – špeciálny, rozširujúci kurz , individuálny→ Mgr. Lucia Pastírová 

Kurz fungoval od októbra do decembra 2020 (vrátane), v januári 2021 bol kurz pozastavený a nedošlo 

k jeho obnoveniu. 

NEJ pre začiatočníkov- špeciálny kurz → Mgr. Anita Bačová 

Externý kurz plánovaný na objednávku spoločnosti Jacobs Slovakia s.r.o. so sídlom na Piešťanskej 

ulici 3, Trnava bol pozastavený z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a nedošlo k jeho obnoveniu ani 

v závere šk. roku. Pôvodným účastníkom kurzu bola ponúknutá výučba v online forme, čo však zamietli. 

Externý kurz – vykonávaný na objednávku spoločnosti Delta Consult a.s. so sídlom na Paulínskej ulici 

24, Trnava. Kurz prebiehal od septembra 2020 do októbra 2020, následne bol prerušený, k obnoveniu 

došlo v máji 2021. 

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Murphy 

 

 

 

 

 



Vystavenie jazykových certifikátov 

KURZ POČET CERTIFIKÁTOV 

NEJ pre začiatočníkov 5 

1. ročník, špeciálny 

rozširujúci kurz ANJ 

nadväzujúci na študijný 

plán pokročilých 

(Intermediate) 

4 

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

V čase od 12.10.2020 do 16.4.2021 pre 4. ročníky a do 14.5.2021 pre 1.-3. ročníky  prebiehalo v škole 

vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu. Boli vydané nariadenia riaditeľa školy pre pedagogických zamestnancov 

k zabezpečeniu dištančného vzdelávania a organizácie práce a pre nepedagogických zamestnancov pre 
zabezpečenie chodu školy počas prerušenia prevádzky. Nariadenia boli vydané v zmysle pokynov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Škola realizovala dištančné vyučovanie podľa plného rozvrhu, žiadne predmety sa nerušili. Do 

dištančného vzdelávania pomocou systému edupage, ale i mailovou komunikáciou a ďalšími 
elektronickými komunikačnými prostriedkami (videokonferenčné vyučovanie, komentované prezentácie, 

zvukové formáty súborov...) sa zapojili všetci učitelia a takmer všetci žiaci v rámci možností úspešne. 
Niektoré prípady nespolupracujúcich boli riešené individuálne.  

Po návrate žiakov do školy sme sa zamerali na dobiehanie praktických zručností a odbory, ktoré majú 
v Školskom vzdelávacom programe 10 dňovú prax mali v rámci nej zaradené bloky praktického 

vzdelávania.   

Anketa, ktorá prebehla medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi ukázala, že škola nastavila dištančné 

vzdelávanie dobre a prevládala s ním u všetkých zainteresovaných spokojnosť.    

Zmluvní partneri školy hodnotili veľmi negatívne rozhodnutie Ministerstva, školstva, vedy, výskumu 

a športu o zrušení maturitných skúšok a vypočítanie známok administratívne so známok počas štúdia. 
S ich kritikou sa stotožňujem aj z toho dôvodu, že je rozdiel  v našej i medzinárodnej stupnici kvalifikácií 

ak niekto skončí strednú školu s alebo bez maturity. Týmto rozhodnutím sa všetci absolventi stredných 
škôl z tohto pohľadu dostali na rovnakú úroveň a ten rozdiel sa zotrel. V okolitých štátoch maturity 

prebehli. Okrem toho, že to rozhodnutie poškodilo v konečnom dôsledku absolventov na trhu práce, 

bolo i nespravodlivé v tom, že ani študentom, ktorí si vybrali praktickú maturitnú skúšku vykonať formou 
obhajoby vlastného projektu a na ktorom pracovali dlhý čas vo svojom voľnom čase a tieto projekty 

mali hotové, nemohli ich mať ohodnotené, ale aj im sa tiež vypočítala známka len z predmetov. Práve 
táto forma praktickej maturity umožňuje študentom samostatne pracovať, zbierať podklady, 

vyhodnocovať ich, dospieť k záverom a tie si pred komisiou obhájiť. Škola sa snažila túto 
nespravodlivosť znížiť a pridelili sme projektu veľkú váhu pri známke z praktickej časti odbornej zložky. 

Najhoršie na tom je, že situácia sa zopakovala druhý rok po sebe. 

Chcem i touto formou poďakovať všetkým učiteľom za zvládnutie náročnej situácie počas prerušeného 

vyučovania a ich vo veľkej väčšine veľmi dobrú prácu počas dištančného vzdelávania, ako i všetkým 
nepedagogickým zamestnancom za zabezpečenie chodu školy.  



Záver 

Vypracoval: Ing. Peter Papík 

V Trnave, 16. septembra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.9.2021 

Schválené zriaďovateľom : 10.12.2021 
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