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Prehlásenie a vlastnícke práva 

Predkladateľ tejto správy prehlasuje, ţe uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti a in-

formácie, obsiahnuté v tejto správe, boli získané zo zdrojov inštitúcie. Vlastníkom sprá-

vy vrátane všetkých údajov je predkladajúca organizácia. 
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Základné informácie o organizácii  

 

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

 

Základné informácie o organizácii: 

Adresa: Hálova 16, Bratislava 

Webová stránka: www.spsehalova.sk    E-mail:  skola@spsehalova.sk    

Tel.: +421 2 63 82 34 02 Štatutár:  Ing. Iveta Šafránková 

 

Obdobie, za ktoré je organizácia v správe hodnotená: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

 

Celkový počet zamestnancov (k 31. 12. 2019):     49 

 

Garant CAF tímu (meno, priezvisko, funkcia):   Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

 

Metodik CAF tímu (meno, priezvisko, funkcia): Ing. Andrea Kuncová, zástupkyňa 

riaditeľky 

 

Spracovatelia samohodnotiacej správy modelu CAF: 

 

Kritérium 
Vlastník kritéria 

Meno a priezvisko Funkcia / pracovná pozícia 

1. Ing. Iveta Šafránková riaditeľka 

2. Ing. Andrea Kuncová zástupkyňa riaditeľky 

3. Mgr. Alena Brychtová zástupkyňa riaditeľky 

4. Mgr. Jozef Lukianov vedúci praktického vzdelávania 

5. RNDr. Mária Obselková 
vedúca predmetovej komisie 
prírodovedných predmetov 

6. Ing. Peter Farkaš 
vedúci predmetovej komisie 
elektrotechnických predmetov 

7. Ing. Daniela Hívešová, PhD. 
vedúca predmetovej komisie 
informatických a ekonomických predmetov 

8. Mgr. Mária Včasná 
vedúca predmetovej komisie 
spoločensko-vedných predmetov 

9. Ing. Simona Drojáková technicko-administratívna manaţérka 

http://www.spsehalova.sk/
mailto:skola@spsehalova.sk


SPŠE Hálova                                                             Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

5 

 
 

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manaţérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

Predstavenie organizácie 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava (SPŠE Hálova) je 
orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v Bratislavskom kraji. 

Od 1. 9. 1991 je samostatnou rozpočtovou organizáciou v úseku stredného odborného 
školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala Školská správa Bratislava VI 
zmocnená ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 542/1990 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve. Funkciu zriaďovateľa SPŠE (vtedy ešte „Markova 1“) začal plniť 
Krajský úrad Bratislava, dňom 1. 7. 2002 prešli kompetencie zriaďovateľa na BSK. 

Odbor školstva, mládeţe a športu Úradu BSK má vo vzťahu k SPŠE kompetencie 
v oblasti riadiacej - spracovanie výkonov SPŠE Hálova podľa počtu ţiakov, návrh na 
zmeny v sieti SPŠE Hálova, spracovanie personálnej agendy riaditeľky SPŠE Hálova.  

SPŠE Hálova je samostatnou právnickou osobou. Svoju činnosť finančne zabezpečuje 
na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení a to z rozpočtu vyčleneného Ministerstvom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR prostredníctvom Odboru školstva, mládeţe a športu BSK. 

Riaditeľka SPŠE Hálova vykonáva štátnu správu v I. stupni v zmysle § 5 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. 

Poslaním SPŠE Hálova je: 
1. Poskytovanie vzdelávacích sluţieb a to: 

 v 4-ročnom dennom štúdiu v odbore 2561 M informačné a sieťové technológie 
v oblasti prípravy na povolanie: vývoj IKT riešení, 

 v 4-ročnom dennom štúdiu v odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach 
prípravy na povolanie: počítačové systémy a televízna, komunikačná a multi-
mediálna technika, 

 v 2-ročnom externom pomaturitnom štúdiu v odbore 2675 N elektrotechnika 
v oblasti prípravy na povolanie: počítačové systémy. 

2. Plnenie funkcie športového strediska a realizácia športu pre všetkých so 
zameraním na mládeţ pod vedením športového odborníka - SPŠE Hálova 
poskytuje ako Krajské stredisko športu. 

3. Poskytovanie stravovacích sluţieb vo výdajnej školskej jedálni. 

Poslanie SPŠE Hálova je ukotvené v Zriaďovacej listine a jej dodatkoch. 

Vízia SPŠE Hálova: 
1. Byť kľúčovým aktérom stredoškolského vzdelávania v oblasti informačných 

technológií v bratislavskom regióne. 
2. Byť európskou modelovou školou realizujúcou demokratické vzdelávanie 

v OpenLaboch, rovnocenne rozvíjajúcou technologické aj mäkké zručnosti ţiakov, 
a to v súlade so všeobecne uznávanými ţivotnými a mravnými hodnotami. 

3. Byť inštitúciou poskytujúcou podmienky pre ďalšie vzdelávanie, komunikáciu medzi 
ľuďmi a uplatnenie v ţivote. 

4. Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na odbornosť 
zamestnancov a kvalitu procesov. 

Priorita č. 1: Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, jeho prepojenie s trhom práce 
a vypracovanie pruţnej vzdelávacej ponuky pre potreby trhu práce v regióne. Strategic-
ké úlohy: pravidelne monitorovať a vyhodnocovať trendy a potreby trhu práce v regióne, 
aktualizovať plán výkonov v závislosti od potrieb trhu práce, prepájať vzdelávací proces 
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SPŠE Hálova na rozvoj kompetencií ţiakov priamo v praxi, optimalizovať sieť odborov 
SPŠE Hálova v nadväznosti na potreby trhu práce, rozvíjať podnikateľské kompetencie 
ţiakov, rozvíjať marketingové aktivity SPŠE Hálova. 

Priorita č. 2: Premena tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby učiacej sa 
spoločnosti. Strategické úlohy: aplikovať vo vzdelávaní moderné formy a metódy, 
realizovať regionálne a medzinárodné projekty, organizovať praktické semináre spojené 
s nácvikom špecifických zručností, skvalitňovať materiálno-technické podmienky na 
vzdelávanie, získavať zdroje nad rámce normatívneho financovania. 

Priorita č. 3: Rozvoj celoţivotného vzdelávania. Strategické úlohy: realizovať 
pomaturitné kvalifikačné štúdium, aktualizovať a rozširovať ponuku vzdelávania 
v oblasti sieťových technológií, poskytovať vzdelávanie a overovanie v oblasti 
elektrotechnickej spôsobilosti. 

Poradnými orgánmi riaditeľky SPŠE Hálova sú: 

 Rada školy (volení a delegovaní zástupcovia) vyjadruje a presadzuje záujmy 
miestnej samosprávy, rodičov, PZ a ďalších zamestnancov školy a ţiakov. Plní tieţ 
funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 

 Gremiálna rada (zástupkyne riaditeľky, vedúci praktického vzdelávania, technicko-
administratívna manaţérka) rozdeľuje a kontroluje plnenie úloh členov GR za ostat-
né obdobie, pripravuje podrobný týţdňový plán práce SPŠE Hálova v oblasti peda-
gogickej aj ekonomicko-hospodárskej, navrhuje riešenia aktuálnych problémov 
v jednotlivých oblastiach činnosti. Na rozšírené zasadnutia gremiálnej rady sú pozý-
vaní aj predsedovia predmetových komisií. 

 Rodičovská rada (z kaţdej triedy jeden zástupca rodičov) zastupuje záujmy zákon-
ných zástupcov ţiakov, resp. rodičov a predkladá návrhy, poţiadavky vedeniu školy. 

 Ţiacka školská rada (ŢŠR) (volení zástupcovia ţiakov) zastupuje záujmy ţiakov 
a predkladá návrhy, poţiadavky vedeniu školy. 

 Pedagogická rada - členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci SPŠE Hálova. 

 Predmetové komisie (PK): PK spoločensko-vedných predmetov (SVP), PK cudzích 
jazykov (JAK), PK prírodovedných predmetov (PVP), PK telesnej a športovej výcho-
vy (TSV), PK elektrotechnických predmetov (ELK), PK informatických a ekonomic-
kých predmetov (INF a EKN). 

 Tematické pracovné skupiny - zostavené zo zamestnancov, ktorí majú potenciál 
a prejavili záujem dlhodobo sa angaţovať v danej oblasti a ktorí sú schopní sa 
dopĺňať a vzájomne učiť. Stretávajú sa podľa potreby po vyzvaní vodcami tímov. Zo 
stretnutí sa vyhotovujú len neformálne zápisy, dôraz sa kladie na prediskutovanie 
problematiky, formulovanie ďalšieho postupu, poţiadanie vodcov organizácie 
o usmernenie a pomoc - osobne alebo emailom. 

Tematické pracovné skupiny, zloţené z odborníkov z pedagogického aj nepeda-
gogického úseku, spolupracujú na riešení operatívnych úloh od zriaďovateľa a ďalších 
inštitúcií, návrhy riešení úloh predkladajú vedeniu SPŠE Hálova osobne alebo emailom, 
aj dlhodobých úloh, projektov. 

Dôvody zapojenia sa SPŠE Hálova do projektu: 

 získať štruktúrovaný obraz organizácie prostredníctvom samohodnotenia, 
identifikovať vlastné silné stránky a následne námety pre zlepšovacie činnosti, 

 reagovať na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti voči zainteresovaným 
stranám a tieţ modernizovať a meniť zauţívané systémy fungovania a poskytovania 
sluţieb smerom k širokej verejnosti. 



SPŠE Hálova                                                             Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

7 

 
 

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manaţérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

Od implementácie modelu CAF očakáva škola a jej CAF tím zainteresovanie 
zamestnancov do manaţérstva organizácie a podporu zmeny kultúry 
v organizácii. 
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Organizačná štruktúra 
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PREDPOKLADOVÉ KRITÉRIÁ 

Kritérium 1: Vodcovia 

Silné stránky: 

 Sformulovaná a pravidelne inovovaná vízia a poslanie SPŠE Hálova efektívnou ko-
munikáciou a vyuţívaním odborného aj osobného potenciálu jej zamestnancov pro-
stredníctvom účinného komunikačného systému. 

 Vyuţívanie slobodného a tímového prístupu v manaţérskej praxi - tímy pedagogic-
kých a nepedagogických zamestnancov orientované na špecifické oblasti činnosti 
školy. 

 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Trvalé zlepšovanie manaţérskeho systému podporujúceho zamestnancov v riešení 
etických dilem, ktoré sa objavujú, keď sa rôzne hodnoty organizácie dostávajú do 
konfliktu. 

 Dôsledné dodrţiavanie Etického kódexu, jeho implementácia do vzťahov a vyvodzo-
vanie dôsledkov. 

 Budovanie vzájomnej dôvery a rešpektu medzi vodcami a zamestnancami prostred-
níctvom proaktívnych opatrení na zvládanie akejkoľvek diskriminácie. 

 Rozšírenie uplatnenia e-governmentu v organizácii aj vo vzťahu k strategickým cie-
ľom, zvýšenie kvality výkonu štátnej správy v I. stupni. 

 Implementácia manaţérskeho informačného systému na základe vstupov z mana-
ţérstva rizík. 

 Skvalitnenie komunikácie vodcov s ostatnými zamestnancami tréningom vodcov 
v oblasti koučujúceho prístupu. 

 Rozšírenie systému hodnotenia zamestnancov a odmeňovania úsilia tímov 
a jednotlivcov. 

 Realizovať účinné manaţérstvo rizík. 
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Kritérium 1: Vodcovia 
 

Hodnotenie: Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby: 

1.1. Poskytlo organizácii smer rozvojom poslania, vízie a hodnôt 

1. Formulácia a rozvíjanie poslania a vízie organizácie so všetkými zainteresovanými 
stranami a zamestnancami. 

Opis: Oficiálni vodcovia v organizácii: riaditeľka, zástupkyne riaditeľky, vedúci praktic-
kého vzdelávania, technicko-administratívna manaţérka. 
Neoficiálni vodcovia: zamestnanci, ktorých identifikovali oficiálni vodcovia a členovia 
CAF tímu na základe skutočnosti, ţe kvalitou svojej práce významne prispievajú k napĺ-
ňaniu cieľov organizácie, svojimi postojmi a správaním ovplyvňujú ostatných zamest-
nancov a podporujú celkovú pozitívnu atmosféru v organizácii. Oficiálni a neoficiálni 
vodcovia sú uvedení v úvodnej tabuľke ako vlastníci jednotlivých kritérií.  
Rozvoj poslania, vízie a hodnôt bol zabezpečený prijatím programového dokumentu 
„Koncepcia rozvoja SPŠE Hálova na roky 2016 aţ 2020“ (D.4), ktorý definuje priority 
a ciele na roky 2016-2020. 
Vízia SPŠE Hálova sa vyvíjala na základe poţiadaviek zainteresovaných strán, ktoré 
má SPŠE Hálova zadefinované v dokumente Mapa vzťahov (D.5). 
Vodcovia SPŠE Hálova zohrávajú kľúčovú úlohu pri pravidelnom preskúmavaní, aktua-
lizovaní a sumarizácii relevantných informácií od zainteresovaných strán a ich spraco-
vaní do vízie, stratégie a hodnôt. Je to demokratický proces hľadania konsenzu, pretoţe 
poţiadavky od jednotlivých zainteresovaných strán sú často protichodné.  

2. Zavedenie hodnotového systému v súlade s poslaním a víziou organizácie a pritom 
rešpektujúc všeobecné hodnotové rámce verejnej správy. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova v spolupráci so zainteresovanými stranami zadefinovali 
hodnotový systém organizácie. Hodnoty, ktoré organizácia vyznáva, sú spracované 
v dokumentoch Etický kódex (D.6) a Školský poriadok (D.7). Sú to 

 Demokracia: rozhodujeme sa spoločne a preberáme za rozhodnutia zodpovednosť 
(D.8).    

 Rešpekt: pristupujeme s rešpektom a plnou váţnosťou ku ţiakom, 
spoluzamestnancom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám (D.9, D.10, 
D.11,).    

 Odbornosť a profesionalita: v oblasti, v ktorej pôsobíme, sme odborníkmi 
s profesionálnym prístupom k výkonu svojej práce (D.8).    

 Moderná sociálna politika: váţime si našich zamestnancov a vytvárame moderné 
podmienky pre kvalitný pracovný ţivot a prostredie (D.14).   

 Partnerstvo: našim prístupom vytvárame dlhodobú spoluprácu zaloţenú na 
partnerstve (D.15). 

 Filantropia: o filantropii nielen hovoríme, ale ju dokazujeme aj konkrétnymi aktivitami 
(D.16). 

 Ochrana ţivotného prostredia: kaţdodennými rozhodnutiami a činmi chránime 
ţivotné prostredie (D.17).  

Hodnoty organizácie sú komunikované verejnosti prostredníctvom webového sídla or-
ganizácie a v sledovanom období sa priebeţne aktualizovali. V sledovanom období sa 
preskúmavali a kontrolovali. 

3. Zabezpečenie širšej komunikácie o poslaní, vízii, strategických a operatívnych cie-
ľoch so všetkými zamestnancami v organizácii a inými zainteresovanými stranami. 

Opis: Strategické a operatívne ciele, ako aj prirodzená transformácia poslania a vízie 
organizácie sa prerokovávajú osobne na zasadnutiach Gremiálnej rady (D.18), na pra-
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covných poradách predmetových komisií (D.19), na pracovných poradách zamestnan-
cov (D.20), na zasadnutiach Rady školy (D.30), ako aj elektronicky prostredníctvom in-
ternetu a intranetu. 

4. Pravidelné preskúmavanie poslania, vízií a hodnôt zohľadňujúc zmeny vonkajšieho 
prostredia (napr. politické, ekonomické, spoločensko-kultúrne, technologické, analý-
za PEST a demografické prostredie). 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova raz ročne preskúmavajú poslanie, víziu a hodnoty organi-
zácie na základe regionálnych poţiadaviek na vzdelávaciu organizáciu (D.25) a zabez-
pečujú ich implementáciu do školského vzdelávacieho programu (D.26).  
Vodcovia SPŠE Hálova priebeţne preskúmavajú poslanie, víziu a hodnoty organizácie 
na základe aktuálne prijímaných a uplatňovaných medzinárodných vzdelávacích systé-
mov. Inovácie sú zamerané najmä na tieto funkcie vzdelávacieho systému v SPŠE Há-
lova: 

 podpora rozvoja osobnosti zameraná na kultiváciu kaţdého jednotlivca a na maxi-
málny rozvoj jeho potenciálu, pretoţe celkový tvorivý, vzdelanostný a kvalifikačný 
potenciál obyvateľov je hlavným zdrojom ďalšieho rozvoja spoločnosti (D.21, D.22, 
D.23), 

 výchova k otvorenosti a spolupráci umoţňujúca prijímať a rešpektovať odlišnosti 
druhých národov a kultúr (D.24), 

 podpora demokracie a občianskej spoločnosti (D.46), 

 zvyšovanie zamestnateľnosti, teda schopnosti trvalo sa uplatňovať na trhu práce, 
a to najmä orientáciou na zvýšenie pruţnosti a prispôsobivosti, na iniciatívu 
a tvorivosť, na vlastnú aktivitu a zodpovednosť (D.24), 

 zvyšovanie konkurencieschopnosti a prosperity ovplyvňovaním úrovne kvalifikova-
nosti pracovných síl, rozvíjaním schopnosti inovovať, reagovanie na zmeny, vyuţí-
vanie nových technológií a zvyšovanie celkovej úrovne riadenia. 

Preskúmavame pravidelne na ročnej báze prostredníctvom STEPE analýzy. 

5. Rozvíjanie manaţérskeho systému, ktorý predchádza neetickému správaniu sa, ale 
tieţ podporuje pracovníkov/zamestnancov v riešení etických dilem, ktoré sa objavu-
jú, keď sa rôzne hodnoty organizácie dostávajú do konfliktu. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova sa snaţia eliminovať veľkú psychickú záťaţ kladenú na 
zamestnancov v školskom prostredí organizačnými zmenami a úpravou pracovných 
podmienok. Vodcovia SPŠE Hálova kladú dôraz na preventívne opatrenia proti napä-
tým vzťahom, vyhoreniu a neetickému správaniu. Z iniciatívy vodcov sa v roku 2018 
v SPŠE Hálova zaviedol systém „sanitárnych dní“. Ide o vopred dohodnutý jeden deň 
v mesiaci, v ktorom sa vyučovanie skončí 5. vyučovacou hodinou. Zamestnanci sa 
stretnú v zborovni školy a popri občerstveniu diskutujú o témach, ktoré ich najviac ťaţia, 
vysvetľujú si situácie, nedorozumenia a riešia konflikty, ktoré v priebehu mesiaca nasta-
li. Neformálna atmosféra prispieva k vzájomnému porozumeniu a slúţi aj ako prevencia 
neetického správania. Zo stretnutí sa nerobia zápisy.  
Hodnoty, ktoré sa vyznávajú a Etický kódex sú ţivými dokumentmi, všetci zamestnanci 
majú právo navrhovať ich doplnenie, úpravy. Toto právo zamestnanci uplatňujú 
v menších skupinách (predmetové komisie, tímy), ako aj na pracovných poradách. 
Zmeny sa uskutočňujú po diskusiách prijatím väčšinového názoru. Naposledy sa tieto 
zmeny uskutočnili v septembri 2019 v súvislosti s prijatím nového zákona 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

6. Manaţérstvo prevencie korupcie identifikáciou potenciálnych oblastí konfliktov zá-
ujmov a poskytnutím návodu pre zamestnancov, ako v takýchto situáciách konať. 

Opis: Vodcovia plánujú a realizujú protikorupčné opatrenia v nadväznosti na dokument 
Protikorupčná politika 2019-2023, schválený vládou SR v roku 2018 a Národný protiko-
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rupčný program (NPKP) SR, schválený vládou SR v roku 2019 (https://rokovania. 
gov.sk/ RVL/Material/ 24015/2). 
Identifikácia potenciálnych oblastí konfliktov záujmov a poskytnutie návodu pre zamest-
nancov je predmetom internej smernice o protikorupčných opatreniach (D.119). 
Vodcovia zriadili kontaktnú schránku pre prijímanie podnetov o korupčnom správaní sa 
zamestnancov SPŠE Hálova a informovali všetkých zamestnancov o prijatí špecifického 
vnútorného predpisu. Okrem toho manaţment SPŠE Hálova odovzdá kaţdoročne ma-
jetkové priznania v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. 

7. Posilňovanie vzájomnej dôvery, lojálnosti a rešpektu medzi vodca-
mi/manaţérmi/zamestnancami (napr. monitorovaním trvalosti poslania, vízie a hod-
nôt a prehodnocovaním a odporúčaním noriem dobrého vodcovstva). 

Opis: Priestor na posilňovanie dôvery poskytujú spoločné neformálne stretnutia oficiál-
nych a neoficiálnych vodcov v pracovnom aj mimopracovnom prostredí. Obsah stretnutí 
plánujú a pripravujú vodcovia školy, ktorého členovia si vopred vyjasnili stanoviská, aby 
mohli ďalej postupovať jednotne. Cieľom stretnutí je definovanie konsenzu v širšom ok-
ruhu zamestnancov, návrh postupu zmeny, resp. implementácie noviniek. Zo stretnutí 
sa vyhotovujú len neformálne koncepty zápisov a tie sú podkladom pre prípravu prezen-
tácií pre ostatných zamestnancov. Prejavom dôvery, lojálnosti a rešpektu medzi vod-
cami je jednotná prezentácia stanoviska v ďalšej prezentácii témy v širšom okruhu za-
mestnancov. Vodcovia SPŠE Hálova pouţívajú prostredníctvom intranetu manaţérsky 
informačný systém, ktorý sa inovuje na základe výsledkov monitorovania strategických 
a operatívnych cieľov a zahŕňa aj publikovanie a aktualizovanie vnútorných predpisov. 
Všetkým zamestnancom SPŠE Hálova sú prostredníctvom intranetu prístupné kompe-
tencie členov jednotlivých úrovní manaţmentu.  

1.2. Manaţovalo organizáciu, jej výkonnosť a trvalé zlepšovanie 

1. Definovanie vhodných manaţérskych štruktúr (úrovne, funkcie, zodpovednosti 
a kompetencie/právomoci) a zabezpečenie systému na manaţérstvo procesov a 
partnerstiev v súlade so stratégiou, plánovaním, potrebami a očakávaniami zainte-
resovaných strán. 

Opis: Systém riadenia je definovaný v Organizačnom poriadku (D.2) a Pracovnom po-
riadku (D.3). Organizačná štruktúra sa mení v súlade so stratégiou tak, aby efektívne 
zabezpečovala vzájomnú podporu všetkých činností a oddelení organizácie a flexibilne 
reagovala na nové potreby. K účelnému plneniu úloh prispievajú aj komisie (stále a do-
časné) s deklarovanou funkčnou pôsobnosťou a poslaním, napríklad: predmetové ko-
misie (D.19), škodové komisie (D.28, D.47), komisie na skúšanie ţiakov (D.29). Účel-
nosť manaţérskych štruktúr sa vyhodnocuje na hodnotiacej pracovnej porade ku koncu 
školského roku a podľa potreby sa naplánuje zmena organizačnej štruktúry od septem-
bra. 

2. Identifikovanie a stanovovanie priorít pre potrebné zmeny týkajúce sa štruktúry, vý-
konnosti a manaţérstva organizácie. 

Opis: Priority a ciele pre všetky oblasti svojej činnosti stanovil manaţment SPŠE Hálova 
vo svojej Koncepcii rozvoja (D.4). Stav plnenia jednotlivých úloh sa vyhodnocuje 
s poradnými orgánmi riaditeľky: Radou školy trikrát v priebehu kalendárneho roka 
(D.30), Gremiálnou radou minimálne raz za dva týţdne, Rodičovskou radou štyrikrát za 
rok (D.31), Pedagogickou radou (D.32) šesťkrát za rok, Ţiackou školskou radou najme-
nej štyrikrát počas školského roka (D.33), predmetovými komisiami štyrikrát za rok. Na 
konci školského roka členovia vedenia SPŠE Hálova zhodnotia plnenie úloh za celý 
školský rok a navrhnú ročný plán úloh na ďalší rok, pričom zohľadňujú zmeny vonkaj-
šieho prostredia (D.34). 
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3. Definovanie merateľných cieľov výstupov a výsledkov pre všetky úrovne a oblasti 
organizácie, hľadajúc rovnováhu medzi potrebami a očakávaniami rôznych zainte-
resovaných strán v súlade s rozličnými potrebami zákazníkov (napr. tradičnosť po-
hlaví, rôznosť). 

Opis: SPŠE Hálova bola zriadená ako štátna rozpočtová organizácia so svojím špeci-
fickým poslaním a dlhodobými cieľmi, ktoré sú opísané v zriaďovacej listine (D.1). 
Vodcovia zadefinovali strednodobé ciele v Koncepcii rozvoja SPŠE Hálova na roky 
2016 - 2020 (D.4) a zároveň rozpracovali víziu do formy strategických cieľov organizá-
cie, ku ktorým priradili aj merateľné indikátory. Sumárne vyhodnotenie plnenia strate-
gických cieľov sa robí raz za školský rok (D.8), a to na troch úrovniach: v Pedagogickej 
rade, v Rade školy a u zriaďovateľa. Po schválení u zriaďovateľa sa správa zverejňuje 
na webovom sídle SPŠE Hálova. Merateľné ciele výstupov a výsledkov pre všetky 
úrovne a oblasti školy stanovené nie sú. Medzi potrebami a očakávaniami rôznych zain-
teresovaných strán dochádza ku konfliktu záujmov. Konsenzus pri stanovení merateľ-
ných cieľov výsledkov a výstupov pre všetky úrovne a oblasti organizácie je ťaţko do-
siahnuteľný z dôvodu rôznych poţiadaviek zainteresovaných strán. 

4. Rozvoj manaţérskeho informačného systému na základe vstupov z manaţérstva 
rizík a interných riadiacich systémov a stáleho monitorovania dosahovania strate-
gických a operatívnych cieľov organizácie (napr. Ballanced Scorecard). 

Opis: Organizácia nemá zavedený manaţérsky informačný systém na základe vstupov 
z manaţérstva rizík. Informácie a dokumenty sú k dispozícii na intranete v priečinkoch 
s rôznou úrovňou prístupu a pre rôzne špecifické skupiny zamestnancov.  
Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zápisov z porád je v pôsobnosti jednotlivých pra-
covných skupín, ktoré predkladajú prehľady o plnení/neplnení jednotlivých úloh zástup-
kyniam riaditeľky. Následne sa zaraďujú do programu zasadnutí Gremiálnej rady 
(D.18). 

5. Aplikácia princípov komplexného manaţérstva kvality (TQM) a zavedenie systémov 
manaţérstva kvality/certifikácie, ako sú model CAF alebo model výnimočnosti 
EFQM alebo ISO 9001. 

Opis: Organizácia doteraz neuplatňovala ţiadny z modelov komplexného manaţérstva 
kvality. V roku 2020 začína s implementáciou modelu CAF. 

6. Formulácia a prispôsobovanie stratégie e-governmentu strategickým a operatívnym 
cieľom organizácie. 

Opis: Organizácia má od roku 2018 implementovaný e-government na úrovni elektro-
nickej schránky. Uplatnenie e-governmentu organizácia plánuje a realizuje vo vzťahu 
k strategickému cieľu a získava preverených dodávateľov tovarov a sluţieb. V roku 
2019 SPŠE Hálova ako orgán verejnej moci pri svojej úradnej činnosti začala získavať 
a pouţívať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy – portál 
www.oversi.gov.sk. Aktuálne má prístup do IS: Odpis z Registra právnických osôb, Po-
tvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, Potvrdenia o nedoplatkoch na sociál-
nom poistení, Potvrdenia o nedoplatkoch na daniach. Na účely sluţby „Výpis z Registra 
trestov“ riaditeľka kontaktovala zriaďovateľa školy, ktorý vytvoril prístup pre riaditeľa 
školy v pozícii pouţívateľa. 
Na školský rok 2020/2021 je plánové rozšírenie uplatnenia e-governmentu v organizácii 
aj vo vzťahu k strategickým cieľom: 

 zvýšenie kvality výkonu správy registratúry - plnenie povinností orgánu verejnej moci 
prevádzkovaním aj elektronickej registratúry, 

 zvýšenie kvality výkonu štátnej správy v I. stupni - vydávanie elektronických rozhod-
nutí. 
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7. Vytvorenie vhodných podmienok pre projektové a procesné manaţérstvo a tímovú 
prácu. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova podporujú stanoviskami a rozhodnutiami tímovú 
spoluprácu zamestnancov pri riešení prioritných úloh a tém s cieľom dosiahnuť vyššiu 
kvalitu a efektivitu ich plnenia. Tematické pracovné tímy (D.36) sú zostavené zo 
zamestnancov, ktorí majú potenciál a prejavili ochotu v danej oblasti dlhodobo sa 
angaţovať a ktorí sú schopní sa dopĺňať a vzájomne učiť. Stretávajú sa podľa potreby 
po vyzvaní vodcami tímov. Zo stretnutí sa vyhotovujú len neformálne zápisy, dôraz sa 
kladie na prediskutovanie problematiky, formulovanie ďalšieho postupu, poţiadanie 
vodcov organizácie o usmernenie a pomoc - osobne alebo emailom. 
Organizácia vytvára prierezové pracovné skupiny, zloţené z odborníkov 
z pedagogického aj nepedagogického úseku. Členovia skupín spolupracujú na riešení 
operatívnych úloh od zriaďovateľa a ďalších inštitúcií, návrhy riešení úloh predkladajú 
vedeniu SPŠE Hálova osobne alebo emailom a tieţ dlhodobých úloh, projektov. 
Výsledky práce tímov a prierezových dlhodobých pracovných tímov sa umiestňujú na 
internete (https://spsehalova.sk/openlab/; https://spsehalova.sk/oznam-erasmus/) aj 
intranete.  

8. Vytváranie podmienok pre efektívnu internú a externú spoluprácu, chápajúc komu-
nikáciu ako jeden z najdôleţitejších kritických faktorov úspechu organizácie. 

Opis: Podstatným faktorom, aby zamestnanci SPŠE Hálova mohli pôsobiť v primera-
ných materiálnych a spoločenských podmienkach, je dobrá, otvorená, obojsmerná a 
všestranná komunikácia všetkých zloţiek organizácie. K dôleţitým komunikačným pro-
striedkom patria: webové sídla SPŠE Hálova, skrinky podnetov a pripomienok zamest-
nancov a ţiakov SPŠE Hálova. Taktieţ všetky zainteresované strany vyuţívajú moţ-
nosť osobného stretnutia s členmi manaţmentu. Vodcovia SPŠE Hálova realizujú tzv. 
politiku otvorených dverí s cieľom podpory zamestnancov a budovania vzájomnej dôve-
ry so zamestnancami. 

9. Preukázanie záväzku vodcov k trvalému organizačnému zlepšovaniu a inovácií tým, 
ţe propagujú kultúru inovácií, rovnako ako trvalé zlepšovanie a tak povzbudzujú 
zamestnancov k spätnej väzbe. 

Opis: V septembri 2019 Organizácia prijala smernicu na implementáciu modelu CAF 
(D.36). K trvalému organizačnému zlepšeniu výrazne napomáha projektová činnosť 
organizácie. Pozri →6.2.1 

10. Komunikovanie dôvodov iniciatív zmeny a ich očakávaných efektov so zamestnan-
cami a relevantnými zainteresovanými stranami. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova komunikujú so zamestnancami zmeny a dôvody zmien na 
pracovných poradách (D.20, D.21). Zmeny sa po konzultáciách a prijatí pripomienok 
zavádzajú do praxe. Organizácia vyhodnocuje zavádzanie zmien minimálne 2x ročne, a 
to na hodnotiacich zasadnutiach Pedagogickej rady na konci školského roka a na hod-
notiacich pracovných poradách na konci kalendárneho roku. 
V organizácii sa osvedčilo komunikovanie iniciatív zmien aj s relevantnými zaintereso-
vanými stranami a partnermi - zriaďovateľom, ţiakmi, rodičmi ţiakov, firemnými part-
nermi, a to na osobných stretnutiach - poradách - ako aj e-mailmi (D.30, D.31, D.33). 

1.3. Motivovalo a podporovalo zamestnancov v organizácii  a pôsobilo ako vzor 
správania sa 

1. Vedenie pomocou príkladov, a tým osobné pôsobenie v súlade so stanovenými 
cieľmi a hodnotami. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova sú iniciátormi inovácií, návrhov na uskutočnenie zmien, 
ale sú zainteresovaní aj do pravidelného sledovania úspešnosti zavádzaných zmien do 
praxe a ich plnenia. Niektorí vodcovia organizácie sú členmi poradných orgánov zriaďo-
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vateľa. Vodcovia osobitne vyzdvihujú takéto aktivity na spoločných stretnutiach zamest-
nancov organizácie a zohľadňujú aj pri odmeňovaní zamestnancov. Osobnosť organi-
zácie z radov interných zamestnancov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky a zaslúţili sa 
o rozvoj, uplatňovanie hodnôt a napĺňanie cieľov organizácie navrhuje SPŠE Hálova 
jedenkrát ročne na ocenenie zriaďovateľom (D.38). 

2. Podporovanie vzájomnej dôvery a rešpektu medzi vodcami a zamestnancami pro-
stredníctvom proaktívnych opatrení na zvládanie akejkoľvek diskriminácie. 

Opis: Vodcovia organizácie podporujú vzájomnú dôveru a rešpekt v duchu hodnôt de-
mokracie, humanizmu a tolerancie (D.6) a snaţia sa zamedziť akejkoľvek diskriminácii 
(D.3, D.50). 

3. Pravidelné informovanie zamestnancov a konzultácie o kľúčových otázkach týkajú-
cich sa organizácie. 

Opis: Vodcovia organizácie pravidelne informujú zamestnancov o kľúčových otázkach 
týkajúcich sa organizácie na zasadnutiach Gremiálnej rady (D.18), na pracovných pora-
dách predmetových komisií (D.19), na pracovných poradách zamestnancov (D.20). Po-
rady sa plánujú s dostatočným časovým predstihom, zamestnanci dostávajú e-mailom 
pozvánku aj s programom, aby sa vedeli na témy rokovania pripraviť. Tlačená pozvánka 
sa umiestňuje aj v zborovni na nástenku. Prostriedkom na udrţanie informovanosti v 
rámci organizácie je intranet, ktorý má na tento účel prispôsobenú štruktúru. Vodcovia 
sa dohodli, ţe na intranete sa jasne vyznačujú dokumenty, ktoré majú definitívnu podo-
bu a ktoré sú predmetom pripomienkovania. Informácie sa interným zamestnancom 
zasielajú aj formou hromadnej e-mailovej korešpondencie (D.39). 

4. Podporovanie zamestnancov pri vykonávaní ich povinnosti, plánov a plnení cieľov 
na podporu dosiahnutia celkových cieľov organizácie. 

Opis: Vodcovia organizácie poskytujú všetkým zamestnancom moţnosť vyuţívať ich 
podporu formou konzultácií v závislosti od náročnosti jednotlivých úloh. Okrem podpory 
odbornej, kladie organizácia dôraz aj na technickú a informačnú podporu zamestnan-
cov. Kaţdý zamestnanec má k dispozícii počítač, prístup na internet, vlastné e-mailové 
konto a moţnosť ďalej sa vzdelávať (D.13, D.22). Zamestnanci majú k dispozícii mo-
derne technické vybavenie a účelne riešené priestory na samostatnú prácu aj na prácu 
v rozlične veľkých pracovných skupinách. 

5. Poskytovanie spätnej väzby všetkým zamestnancom, aby sa zlepšila výkonnosť 
tímov a jednotlivcov. 

Opis: Vodcovia organizácie poskytujú spätnú väzbu všetkým zamestnancom: 

 operatívnym hodnotením, usmernením a podporou pri plnení konkrétnych úloh 
jednotlivcov alebo tímov, a to e-mailovou korešpondenciou a/alebo krátkymi 
operatívnymi stretnutiami, z ktorých sa nerobia zápisy, 

 vyhodnocovaním plnenia úloh na pracovných poradách (D.20), 

 pravidelným ročným hodnotením pedagogických zamestnancov (D.51). 
Hodnotenie zamestnancov sa vykonáva jedenkrát ročne v súlade s internou smernicou 
(D.21). Zamestnanca hodnotí jeho priamy nadriadený. Riaditeľku SPŠE Hálova hodnotí 
zriaďovateľ (D.40). Zamestnanci aj ţiaci SPŠE Hálova majú moţnosť poskytnúť spätnú 
väzbu vedeniu SPŠE Hálova vyuţitím skriniek námetov a pripomienok v zborovni 
a v priestoroch recepcie školy. V snahe skvalitniť komunikáciu vodcov/vede 
nia/zamestnancov, plánujú vodcovia organizácie v roku 2020 tréning manaţéra s 
koučujúcim prístupom. Získané skúsenosti uplatňujú vodcovia pri komunikácii so 
zamestnancami. Organizácia si stanovila od roku 2020 prioritný cieľ - sledovanie kvality 
vykonávaných činností a procesu zlepšovania sa.   
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6. Stimulovanie, povzbudzovanie a splnomocňovanie zamestnancov prostredníctvom 
poverovania, zodpovedností a právomocí vrátane zodpovedania sa. 

Opis: Riaditeľka SPŠE Hálova deleguje svoje právomoci na svoje zástupkyne, na vedú-
ceho praktického vzdelávania a technicko-administratívnu manaţérku na základe oblas-
tí, ktoré riadia. Vodcovia SPŠE Hálova preferujú delegovanie rozhodovania o beţnej 
agende na jednotlivých predsedov predmetových komisií, triednych učiteľov a vedúcich 
tímov. Zo základných dokumentov organizácie vyplýva vysoký stupeň právomocí, vrá-
tane zastupovania organizácie na rôznych podujatiach, a to so súhlasom riaditeľky 
SPŠE Hálova. Vodcovia organizácie vedú zamestnancov k tomu, aby  pri prezentovaní 
organizácie navonok vystupovali profesionálne a rešpektovali spoločné hodnoty. 

7. Propagovanie kultúry učenia sa a stimulovania zamestnancov, aby rozvíjali svoje 
kompetentnosti. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova podporujú a umoţňujú ďalšie vzdelávanie pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov  (D.13, D.22). Pozri → 7.2.6 
Vedúci pedagogickí zamestnanci absolvujú povinné funkčné vzdelávanie a funkčné ino-
vačné vzdelávanie, ktorého cieľom je o. i. aj rozvoj manaţérskych zručností (D.41). 
Technicko-administratívna manaţérka podporuje a umoţňuje nepedagogickým zamest-
nancom účasť na vzdelávacích aktivitách v rámci rozsahu ich pracovnej náplne. 

8. Preukázanie osobnej ochoty vodcov/manaţérov zaoberať sa odporúčania-
mi/návrhmi zamestnancov tým, ţe reagujú na konštruktívnu spätnú väzbu. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova sa zaoberajú aj anonymnými odporúčaniami/návrhmi 
získanými zo skriniek námetov a pripomienok zainteresovaných strán. Pozri → 7.2.2 
V roku 2018 zrealizovali vodcovia SPŠE Hálova rozsiahly dotazníkový prieskum 
spokojnosti zamestnancov (D.42). Na príprave, realizácii a vyhodnotení výsledkov 
dotazníkov sa podieľali aj externí odborníci. Objektívnosť získavania informácií bola 
zaručená anonymitou dopytovania a spôsobom zberu dotazníkov. Na základe 
výsledkov tohto prieskumu sa formulovali opatrenia týkajúce sa predovšetkým oblastí 
spokojnosti a motivácie. 

9. Uznávanie a odmeňovanie úsilia tímov a jednotlivcov. 

Opis: Pre stimuláciu a motiváciu zamestnancov uplatňuje SPŠE Hálova Kritériá prizna-
nia osobných príplatkov (D.43), ktoré sa aktualizujú spravidla v auguste v súvislosti so 
zmenou pracovných úloh a upravujú sa v novom školskom roku. Prehľad úloh jednotli-
vých zamestnancov je zverejnený v zborovni školy. Ďalšou zloţkou osobného príplatku 
priznávaného na obdobie jedného roka je výsledok hodnotenia zamestnancov za minulý 
školský rok na základe vopred stanovených kritérií. Vodcovia SPŠE Hálova venujú oso-
bitnú pozornosť oficiálnemu odmeňovaniu úsilia členov tematických tímov (D.35) dva-
krát v priebehu roka na slávnostnom stretnutí, z ktorého sa nerobí písomný záznam. 

10. Rešpektovanie a venovanie sa individuálnym potrebám a osobným záleţitostiam 
zamestnancov. 

Opis: V pracovnom poriadku SPŠE Hálova (D.3) sú zadefinované činnosti, ktoré môţu 
zamestnanci vykonávať mimo riadneho miesta pracoviska a k tomu je prispôsobený aj 
stravovací systém univerzálnymi stravovacími kartami. PZ tak môţe pokračovať 
v plnení pracovných povinností po zrelaxovaní, v mieste a čase, ktoré vyhovujú jeho 
individuálnym potrebám a zohľadňujú jeho osobné záleţitosti. Vodcovia SPŠE Hálova 
schvaľujú na základe individuálnych osobných potrieb úpravu rozvrhu hodín pedagogic-
kých zamestnancov. Pracovný poriadok upravuje aj ostatné poţiadavky zamestnancov, 
napr. prácu nadčas, prácu počas víkendov, prácu doma a iné mimoriadne osobné situ-
ácie, ktoré sa zamestnancovi vyskytnú. Podpora zamestnancov sa realizuje aj v rámci 
sociálneho programu ukotveného v Kolektívnej zmluve (D.14). 
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1.4. Manaţovalo efektívne vzťahy s politickými predstaviteľmi a ostatnými zain-
teresovanými stranami 

1. Vytvorenie analýzy zainteresovaných strán, definovaním ich hlavných aktuál-
nych/súčasných a budúcich potrieb a zdieľaním týchto zistení s organizáciou. 

Opis: SPŠE Hálova má vypracovanú analýzu zainteresovaných strán z hľadiska ich sú-
časných a predpokladaných budúcich poţiadaviek a potrieb (D.5). Najvýznamnejšou 
zainteresovanou stranou pre SPŠE Hálova sú uchádzači o štúdium, aktuálni ţiaci a ich 
zákonní zástupcovia, resp. rodičia. Ďalšie zainteresované strany: Bratislavský samo-
správny kraj, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátne orgány a inštitú-
cie, orgány regionálnej a mestskej samosprávy, zamestnávatelia - najmä z oblasti in-
formačných technológií, dodávateľské a spolupracujúce inštitúcie. Pozri → 2.1 

2. Podpora verejným autoritám pri definovaní verejných politík týkajúcich sa organizá-
cie. 

Opis: SPŠE Hálova ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja 
sa podieľa na vypracovaní a podporuje Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v 
stredných školách BSK (D.25). Vodcovia SPŠE Hálova spolupracujú prostredníctvom 
zriaďovateľa školy na strategických dokumentoch v oblasti legislatívy (pripomienkovanie 
návrhov zákonov a vyhlášok). 

3. Identifikácia a začlenenie relevantných verejných politík. 

Opis: SPŠE Hálova ako organizácia rezortu školstva má delegované úlohy, ktorých pl-
nenie vyplýva zo základných dokumentov, ale aj prioritné úlohy, ktorých plnenie vyplýva 
z Programového vyhlásenia vlády SR, z napĺňania európskych dokumentov a stratégií 
vyplývajúcich z členstva SR v Európskej únii a národných stratégií vznikajúcich v rámci 
rezortov a súvisiacich s podporou práce s mládeţou vo všeobecnosti. Uvedené straté-
gie sú východiskom pre definovanie vízie a strategických cieľov SPŠE Hálova. 

4. Zabezpečenie, aby ciele a úlohy pre výstupy a výsledky organizácie boli v súlade s 
verejnými politikami a politickými rozhodnutiami a uzatváranie dohôd s politickými 
autoritami o súvisiacich potrebných zdrojoch. 

Opis: Súlad kľúčových cieľov a úloh pre výstupy a výsledky SPŠE Hálova s verejnými 
politikami zabezpečuje a kontroluje Bratislavský samosprávny kraj tým, ţe určuje Plán 
výkonov SPŠE Hálova (D.44). Plán výkonov sa stanovuje v súlade s vyhláškou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu ţiakov prvého ročníka stredných 
škôl. Pri plánovaní sa zohľadňujú kritériá verejnej politiky - pomer miery zamestnanosti 
absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese, uplatniteľnosť absolventov v 
odbore vzdelávania, spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi. Od plánu 
a realizácie výkonov sa odvíja plán a realizácia zdrojov. Zriaďovateľ však prideľuje ško-
le normatívne finančné zdroje len vo výške 80 % prevádzkových nákladov a 92 % per-
sonálnych nákladov. Na základe finančnej inventúry má riaditeľka SPŠE Hálova moţ-
nosť preukázať v dohodovacom konaní potrebu dofinancovania (D.45).   

5. Zapojenie politických a iných zainteresovaných strán do rozvoja systému manaţér-
stva organizácie. 

Opis: Zainteresované strany sa zapájajú do systému manaţérstva prostredníctvom svo-
jich zástupcov v Ţiackej školskej rade, Rodičovskej rade, Rade školy, ktoré sú porad-
nými orgánmi vodcu organizácie. Nepriama forma zapájania je prostredníctvom pracov-
ných stretnutí, organizovaním nepravidelných workshopov, prednášok a spoločných 
prezentačných aktivít v internom aj externom prostredí (Dni otvorených dverí, Dni ţup-
ných škôl v rôznych mestách, veľtrhy a výstavy technického zamerania). Ďalšia efektív-
na forma zapájania zainteresovaných strán sú komisie na maturitné skúšky ţiakov 
SPŠE Hálova, ktorých členmi sú aj odborníci z praxe. Títo odborníci sú zároveň členo-
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via, resp. odborní garanti projektov, prípadne prednášatelia na odborných podujatiach, 
ktoré organizuje SPŠE Hálova. 

6. Udrţiavanie proaktívnych a pravidelných vzťahov s politickými zástupcami prísluš-
ných výkonných a legislatívnych oblastí. 

Opis: Vodcovia organizácie udrţiavajú a rozvíjajú vzťahy so zástupcami regionálnej po-
litiky, najmä s tými, ktorých zriaďovateľ delegoval do Rady školy pri SPŠE Hálova. Pos-
lanci BSK sledujú rozvoj školy, vyjadrujú sa k počtu ţiakov prijímaných do 1. ročníka 
štúdia a k podmienkam štúdia, pomáhajú pri získavaní dodatočných finančných zdrojov 
(D.30). Zároveň vodcovia vyhľadávajú nové partnerstvá, ktoré podporujú plnenie cieľov 
a napĺňanie vízie a poslania organizácie. 

7. Rozvíjanie a udrţovanie partnerstiev a kontaktov s dôleţitými zainteresovanými 
stranami (občania, mimovládne organizácie (NGO), záujmové skupiny a profesijné 
zdruţenia, priemysel a iní verejní zástupcovia). 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova udrţiavajú kontakty a partnerstvá s dôleţitými zaintereso-
vanými stranami: Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Republikovou úniou za-
mestnávateľov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), IT asociáciou 
Slovenska (ITAS), Asociáciou spoločností IT priemyslu, Centrom inkluzívneho vzdelá-
vania, Platformou rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.  

8. Zúčastňovanie sa na činnosti profesijných zdruţení, zastupiteľských organizácií a 
záujmových skupín. 

Opis: Vodcovia SPŠE Hálova sa zúčastňujú činností SOPK - prípravy a realizácie volieb 
orgánov komory, vzdelávacích aktivít, exkurzií u partnerov SOPK doma i v zahraničí. 
Vodcovia SPŠE Hálova podporujú individuálne členstvo svojich zamestnancov v profe-
sijných organizáciách, komisiách: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektro-
technikov Slovenska. 

9. Budovanie a zvyšovanie verejného povedomia, reputácie a uznania organizácie a 
jej sluţieb. 

Opis: Vodcovia propagujú svoje aktivity prostredníctvom svojho webového sídla a 
sociálnych sietí, organizáciou Dní otvorených dverí, prezentáciami na Dňoch ţupných 
škôl v rôznych mestách bratislavského regiónu, aktívnou účasťou svojich 
pedagogických zamestnancov na konferenciách organizovaných Štátnym inštitútom 
odborného vzdelávania, prezentáciami výsledkov svojej špecifickej formy vzdelávania 
v OpenLaboch v reprezentatívnych komerčných priestoroch, (http://openlab.sk/#). 
OpenLaby vzbudili pozornosť vo viacerých médiách, regionálnych aj celoslovenských, 
ako napr. časopis Forbes, ale aj ďalšie: 
https://www.forbes.sk/16-rocni-vyvojari-hier-programatori-stredoskolaci-su-sucastou-
unikat%20neho-projektu/#citatdna; www.bratislavskenoviny.sk/nasa-tema/53364-s-cim-
zapasi-skola-ktora-vychovava-it-specialistov 

10. Rozvíjanie produktovo a na sluţbu orientovanej koncepcie marketingu zameranej 
na zainteresované strany. 

Opis: Koncepcia marketingu na dané obdobie je vyhodnocovaná a aktualizovaná tri krát 
ročne (po kaţdom dni otvorených dverí a po prijímacích skúškach). 
Počas letných prázdnin SPŠE Hálova organizuje SUMMER TECH CAMP - letné tábory 
pre deti od 7 do 15 rokov, zamerané najmä na programovanie, no súčasťou táborov sú 
aj zábavné a športové aktivity (D.48).  
Na začiatku školského roka absolvujú ţiaci 1. ročníka SPŠE Hálova „Adaptačný tábor“ - 
dva súvislé dni, zamerané na spoznanie školy, spoluţiakov, učiteľov pod dohľadom 
skúsených pedagógov a psychológov (D.49). Pozri → 8.1.7 
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Kritérium 2: Stratégia a plánovanie 

Silné stránky: 

 Existencia, pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia Koncepcie rozvoja SPŠE Há-
lova v rokoch 2016 -2020. 

 Pravidelné porady vedenia s cieľom eliminovať negatívne vplyvy pri riešení napláno-
vaných úloh. 

 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Väčšia koordinácia jednotlivých činností so zameraním sa na efektívnosť medzi vý-
stupom a dôsledkom. 

 Pravidelne zisťovať, analyzovať a vyhodnocovať potreby zainteresovaných strán 
formou meraní, prieskumov, sledovanie spätnej väzby a identifikácia podnetov. 

 Vytvoriť a prijať plán podpory inovácií a modernizácií. 

 Systematickejšie podnecovať zamestnancov na podávanie návrhov zameraných na 
inovácie a modernizáciu. 
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Kritérium 2: Stratégia a plánovanie 

Hodnotenie: Zváţte, čo organizácia robí, aby: 

2.1.Zhromaţďovala informácie týkajúce sa súčasných a budúcich potrieb 
zainteresovaných strán, rovnako ako relevantné manaţérske informácie 

1. Identifikácia všetkých relevantných zainteresovaných strán, komunikácia výsledkov 
v celej organizácii. 

Opis: Identifikovanie zainteresovaných strán je uvedené v Koncepcii rozvoja SPŠE 
Hálova (D.4): 

Skupina zainteresovaných strán Charakteristika zainteresovaných strán 

Zriaďovateľ a iné orgány štátnej 
a verejnej správy 

Bratislavský samosprávny kraj, MŠVVŠ SR 

Zákazníci/cieľové skupiny uchádzači - ţiaci, zákonní zástupcovia, rodičia 

Zamestnanci 

interní a externí pedagogickí zamestnanci - 
učitelia, odborný zamestnanec - školský 
špeciálny pedagóg, technicko-administratívni 
zamestnanci: TA manaţérka, správca objektu, 
ekonómka-účtovníčka, PaM, recepčná, 
tajomníčka, upratovačky 

Partneri 
podnikateľská verejnosť - zamestnávatelia, 
vysoké školy a iné stredné školy, bývalí 
absolventi, rôzne typy organizácií a inštitúcií 

Dodávatelia tovarov a sluţieb 
dodávatelia odborných sluţieb, dodávatelia 
technických a administratívnych sluţieb 

Široká verejnosť  

Aktualizácia zainteresovaných strán bola realizovaná na školení CAF tímu. Spomedzi 
uvedených zainteresovaných strán majú kľúčový význam nasledovné zainteresované 
strany: ţiaci a ich zákonní zástupcovia, resp. rodičia, zamestnanci, zamestnávatelia, 
vysoké školy, verejnosť. Zainteresované strany majú dlhodobo rovnakú štruktúru. 
Zmeny nastávajú najčastejšie v doplnení partnerských subjektov. Aktualizácia 
zainteresovaných strán sa vykonáva operatívne. 

 Ţiaci predstavujú základnú cieľovú skupinu zákazníkov, nakoľko hlavnou činnosťou 
školy je poskytovanie stredoškolského vzdelávania. Špecifickou zainteresovanou 
stranou školy sú jej absolventi. Ovplyvňujú rozhodnutia potenciálnych zákazníkov 
školy a sú nositeľmi referencií o škole. Na základe skúseností je moţné očakávať, 
ţe význam tejto zainteresovanej strany ešte narastie a prepojenie medzi školou a jej 
absolventmi bude silnejšie. 

 Ďalšou významnou zainteresovanou stranou sú zamestnanci - interní a externí. Ich 
vzájomným prepojením sa zabezpečuje činnosť celej školy. Riadenie školy je 
zabezpečované vedením školy (riaditeľka, dve zástupkyne a vedúci praktického 
vyučovania). 

 Ďalšiu významnú skupinu zainteresovaných strán tvoria podniky, resp. 
podnikateľská obec všeobecne. Sú tými, ktorí posudzujú, či sa absolventi školy učili 
pre prax, či kvalita výučby zodpovedá poţiadavkám praxe, nakoľko sú 
zamestnávateľmi absolventov. Jedným zo základných cieľov školy je úzka 
spolupráca s príslušnou podnikateľskou sférou v relevantných odborných oblastiach. 
Túto spoluprácu rozvíja organizácia najmä vo forme: poskytovania praktického 
vyučovania pre ţiakov 4. ročníka počas celého školského roka v jeden deň 6 h 
s výnimkou prázdnin a štátnych sviatkov, poskytovania absolvovania povinnej 
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odbornej praxe plánovanej počas dvoch týţdňov v 2. a 3. ročníku (pravidelne 10 
pracovných dní po 6 hodín počas tzv. akademického a maturitného týţdňa, 
spolupráce pri vypracovávaní komplexných odborných prác k obhajobe vlastného 
projektu potrebného k praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky, 
organizovania výberových prednášok pre ţiakov, transferu odborných praktických 
vedomostí a zručností v oblasti výučby pre ţiakov (externí zamestnanci), spolupráce 
pri riešení rôznych odborných problematík (externý konzultant). S týmito 
zainteresovanými stranami organizácia spolupracuje na základe Memoranda, resp. 
zmluvy o spolupráci (D.53). 

2. Systematické zhromaţďovanie, analyzovanie a preskúmavanie informácií 
o zainteresovaných stranách, ich potrebách, očakávaniach a spokojnosti. 

Opis: Získavanie informácií od zainteresovaných strán prebieha na viacerých úrovniach 
v závislosti od typu zainteresovanej strany, potrebách a očakávaniach. Informácie sa 
prenášajú na vodcov organizácie (D.18). Systematické zhromaţďovanie, analyzovanie 
a preskúmavanie informácií sa realizuje pri: 

 ţiakoch na stretnutiach Ţiackej školskej rady, na ktorých vodcovia získavajú 
informácie o potrebách, očakávaniach a spokojnosti ţiakov školy prostredníctvom 
rozhovorov so zástupcami z jednotlivých tried (D.33), 

 rodičoch a zákonných zástupcoch na zasadnutiach Rodičovskej rady (D.31), 
triednych aktívoch (D.54), 

 absolventoch z verejne dostupných zdrojov o ich uplatnení; (https://www.cvtisr.sk/ 
skolstvo/ regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestna nosti -absolventov-
strednych-skol.html?page_id=10648, https://www.uplatnenie.sk/; 
https://www.trexima.sk/ 64-absolventov-strednych-skol-sa-uplatnuje-mimo-odbor-
vzdelania-ktori-studovali/)  

 zriaďovateľovi a iných orgánoch štátnej a verejnej správy na poradách riaditeľov škôl 
Bratislavského samosprávneho kraja, na webových sídlach, 

 zamestnancoch: na pracovných poradách (D.20) na zasadnutiach predmetových 
komisií (D.19), na hodnotiacich pohovoroch s pedagogickými zamestnancami 
(D.51), v anonymnom dotazníkovom prieskume spokojnosti (D.42), 

 partneroch neformálnou komunikáciou počas osobných stretnutí, e-mailami,  

 odberateľoch sluţieb a širokej verejnosti sa doteraz neuskutočňovalo štruktúrovane, 
nevyuţívali sa ţiadne formy dotazníkového zisťovania a neexistujú ani dôkazy o 
analyzovaní a plnení ich poţiadaviek.  

3. Pravidelné zhromaţďovanie, analyzovanie a preskúmavanie relevantných informácií 
o dôleţitých zmenách, ako sú politicko-právne, sociálno-kultúrne, ekologické, 
ekonomické, technologické a demografický vývoj. 

Opis: Zber a analyzovanie informácií, relevantných pre pôsobenie a smerovanie organi-
zácie vykonávajú vodcovia SPŠE Hálova. Informovanie zamestnancov o dôleţitých 
zmenách zabezpečujú vodcovia prostredníctvom mailov a porád. Vodcovia SPŠE Hálo-
va informujú o nových legislatívnych zmenách a podklady sú súčasťou zápisníc 
z porady alebo prezentácie z porád. 
Najvýznamnejším zdrojom pre oblasť vzdelávania sú štatistické údaje z overených 
zdrojov Štatistického úradu SR (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Štátny pedagogický ústav, Metodicko-
pedagogické centrum). Národná agentúra programu Mládeţ v akcii zhromaţďuje normy 
a európske legislatívne opatrenia. 
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Vodcovia SPŠE Hálova sledujú prijímanie nových právnych noriem prostredníctvom 
plateného portálu https://www.skolaefektivne.sk/. Na základe získaných informácií 
o právnom vývoji sa upravujú vnútorné predpisy organizácie. 
Zásadu pravidelnosti spĺňa rozpočtový proces, ktorý zahŕňa zostavovanie, schvaľova-
nie, plnenie rozpočtu a jeho prípadné zmeny. Návrh rozpočtu na nasledujúci rok je 
predkladaný zriaďovateľovi. 
Ďalším zdrojom vlastných informácií je aj dokument, ktorý rok spracovávajú vodcovia 
organizácie, a to Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
za príslušný školský rok (D.8). 

4. Systematické zhromaţďovanie relevantných manaţérskych informácií (informácií 
pre manaţérstvo), ako sú informácie o výkonnosti organizácie. 

Opis: Relevantné informácie potrebné pre riadenie organizácie vychádzajú z pravidel-
ných hodnotení výkonnosti organizácie: 

 na operatívnej báze - tieto sú analyzované a predkladané v rámci rokovania Gre-
miálnej rady týţdenne. Predmetom hodnotenia výkonnosti školy je predovšetkým 
pedagogická činnosť, ktorá sa plánuje pred začiatkom príslušného školského roka. 
Hodnotí sa pravidelne kaţdý štvrťrok (prospech, správanie, dochádzka ţiakov 
a plnenie plánov jednotlivých predmetových komisií), Pozri → 9.1 

 na ročnej báze - plnenie cieľov koncepčného rozvoja je vyhodnotené kaţdý rok 
v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 
rok, 

 k základným manaţérskym informáciám patria počty ţiakov, počty a štruktúra za-
mestnancov, ekonomické ukazovatele. 

Analýza vonkajšieho prostredia - STEPE analýza - zohľadňuje prostredie, v ktorom sa 
škola nachádza, resp. ktorému musí čeliť (D.8). Sektorovo pomenúva faktory, ktoré 
vplývajú na zmeny v škole z externého prostredia. Škola nemôţe tieto faktory zmeniť, 
ale pri určovaní svojich cieľov ich musí zohľadňovať. Na kvalitné vypracovanie STEPE 
analýzy je potrebné mať dobrý prehľad o prognózach vývoja súčasnej spoločnosti. 

5. Systematické analyzovanie interných silných stránok a oblastí na zlepšenie (napr. 
TQM – výsledky voči modelom CAF alebo modelom výnimočnosti EFQM) vrátane 
hrozieb a príleţitostí (napr. SWOT analýza, manaţérstvo rizika). 

Opis: Na posudzovanie vplyvov vnútorného a vonkajšieho prostredia SPŠE Hálova sa 
vyuţíva analýza SWOT. Výsledky SWOT analýzy - SPŠE Hálova v prostredí 
bratislavského regiónu sa nachádzajú v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok a sú vyuţívané pri tvorbe a formulovaní dlhodobého 
zámeru. 

2.2. Rozvíjala stratégiu a plánovanie, berúc do úvahy zhromaţdené informácie 

1. Prenesenie vízie a poslania do strategických (dlhodobých a strednodobých) 
a operatívnych (prevádzkových) (konkrétnych a krátkodobých) cieľov a činností 
zaloţených na (odozve) analýzy rizika. 

Opis: Koncepcia rozvoja SPŠE Hálova na roky 2016 - 2020 pomenúva najvyššie priority 
školy vzhľadom na jej ďalší rozvoj a dosiahnutie vízie školy. Pri tvorbe koncepcie 
rozvoja školy sa vodcovia snaţili premietnuť regionálne ciele do cieľov školy.  
Na dosiahnutie vízie školy sme aj v súvislosti s existujúcimi platnými dokumentmi 
stanovili priority, ktoré sú členené na strategické ciele, ktoré smerujú k naplneniu 
stanovenej priority a následne k realizácii vízie školy. Strategické ciele sa dosahujú 
pomocou špecifických cieľov v štyroch základných oblastiach, a to marketingovej, 
personálnej, materiálno-technickej a pedagogickej. 
Podrobný zoznam termínovaných aktivít a úloh potrebných na realizáciu strategických 
cieľov v pedagogickej oblasti je obsiahnutý v ročnom pláne úloh, ktorý predsedovia 



SPŠE Hálova                                                             Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

23 

 
 

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manaţérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

predmetových komisií pripravujú pravidelne na nasledujúci školský rok, pričom hodnotia 
plnenie úloh za predchádzajúci školský rok. Pri návrhu aktualizujú jednotlivé úlohy 
podľa okolností a potrieb (napr. podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ 
SR).  

2. Zapájanie zainteresovaných strán do rozvíjania stratégie a plánovania, vyvaţovaním 
a stanovovaním priorít ich očakávaní a potrieb. 

Opis: Vodcovia zapájajú zainteresované strany do rozvíjania stratégie a plánovania 
rôznym spôsobom: 

 PZ sa podieľajú na tvorbe a prerokovaní ročných plánov práce predmetových 
komisií v príslušných pracovných skupinách (D.56). Zvýšená pozornosť sa 
kaţdoročne venuje prerokovaniu školských vzdelávacích programov. 

 Zainteresované strany majú svoje zastúpenie napr. v Rade školy (poslanci, rodičia, 
ţiak, zamestnanci), v Rodičovskej rade (zástupca rodičov z kaţdej triedy) a majú 
moţnosť prekladať pripomienky a návrhy k strategickým dokumentom (D.57). 

Strategické dokumenty sú okrem dostupnosti v printovej podobe zverejnené aj na 
webovom sídle. 

3. Hodnotenie existujúcich úloh z hľadiska výstupov (produktov a poskytovaných 
sluţieb) a dôsledkov (dosiahnutých dôsledkov v spoločnosti) a kvality strategických 
a operatívnych (prevádzkových) plánov. 

Opis: Ak povaţujeme za najdôleţitejšie výstupy činnosti školy úspešných absolventov, 
moţno hodnotiť existujúce úlohy pozitívne, nakoľko ich plnením sa nám dlhodobo darí 
zabezpečovať poţadované výstupy. Ide o úlohy v oblasti zabezpečenia 
stredoškolského vzdelávania. Pozri → 9.2.5 
Výkony školy v oblasti realizácie Erasmus+ mobilít sa štatisticky zachytávajú v 
záverečnej Erasmus správe a v Erasmus finančnej správe. 
Táto prvá samohodnotiaca správa poskytuje priestor pre identifikovanie oblastí na 
zlepšovanie a prijatie Akčného plánu zlepšovania. 

4. Zabezpečenie dostupnosti zdrojov na vytvorenie a aktualizáciu stratégie 
organizácie. 

Opis: Zdrojmi na vytvorenie a aktualizáciu stratégie organizácie sú predovšetkým 
informácie. Tieto informácie sú dostupné z interných informačných systémov 
(akademický informačný systém), centrálnych registrov, overených informácii 
zverejňovaných MŠVVaŠ SR. Menej dostupnými sú informácie o plánovaných 
legislatívnych zmenách, informácie o vývoji názorov a nálad absolventov základných 
škôl alebo informácie o moţnostiach grantov prostredníctvom rôznych finančných 
mechanizmov. 

5. Vyváţenie úloh a zdrojov, dlhodobých a krátkodobých tlakov a poţiadaviek 
zainteresovaných strán. 

Opis: Plánovanie a získavanie zdrojov otvára nové moţnosti skvalitnenia hlavného 
procesu - výchovy a vzdelávania. Pozri → 9.1 
Stanovenie plánu počtu prijatých ţiakov je kaţdoročne vykonávanou úlohou v rámci 
plánov školy na nasledujúci akademický rok. Pri tejto činnosti sa zohľadňujú poţiadavky 
zainteresovaných strán, ako aj spoločné kapacity školy (administratívne priestory, 
učebne). Plán je predkladaný a schvaľovaný zriaďovateľom školy. 
Štrukturálne fondy Európskej únie predstavujú významný zdroj financovania 
modernizácie vzdelávania a rozširovania okruhu zainteresovaných strán.  
Zverejňovanie potenciálne vyuţiteľných výziev organizácia priebeţne sleduje na 
webových sídlach ministerstiev a príslušných agentúr. Pozri → 9.1.4 
Významný zdroj financovania výchovno-vzdelávacej činnosti predstavujú kaţdoročné 
dobrovoľné príspevky rodičov do Občianskeho zdruţenia Rodičia škole pri SPŠE.  
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Pozri → 8.1.8 
Zostavovanie, schvaľovanie, plnenie rozpočtu a jeho prípadné zmeny sú zavedené 
s cieľom vyváţiť úlohy a zdroje s výhľadom na ročné obdobie, pri dlhodobých 
projektoch na obdobie trvania projektu.  

6. Vytvorenie politiky spoločenskej zodpovednosti a jej integrácia do stratégie a 
plánovania organizácie. 

Opis: Politika spoločenskej zodpovednosti v organizácii neexistuje. Aktivity 
spoločenskej zodpovednosti sa realizujú prostredníctvom efektívneho budovania 
vzájomných vzťahov so zainteresovanými stranami, ktoré prispievajú k zvýšeniu 
dôveryhodnosti, udrţateľnosti a zlepšovania aspektov spoločenskej zodpovednosti. 
Dôraz je kladený predovšetkým na dodrţiavanie ľudských práv, starostlivosť 
o zamestnancov a rovnocenný prístup k nim (D.6), prevenciu znečisťovania ţivotného 
prostredia (separovaný zber), úsporu energií, vody (D.17), na boj proti korupcii, 
transparentnosť (D.120). Zamestnanci sa so ţiakmi zapájali do dobrovoľníckych aktivít 
(D.16), napr. od roku 2018 v rámci projektu DofE (D.59). 

2.3. Komunikovala a zavádzala stratégiu a plánovanie v celej organizácii a 
pravidelne ju preskúmavala 

1. Implementácia stratégie a plánovania stanovením priorít, určením časových 
ohraničení, vhodných procesov a projektov a vhodných organizačných štruktúr. 

Opis: V Koncepcii rozvoja SPŠE Hálova na roky 2016 - 2020 je definovaných 15 
strategických cieľov, vychádzajúcich z vízie. Vodcovia SPŠE Hálova pri zadávaní úloh 
určujú termíny plnenia úlohy, výstupy a zodpovednosti. Plnenie úloh je z časového a 
obsahového hľadiska sledované na poradách. Jednotlivé úlohy sú zadávané 
operatívne. Organizačná štruktúra je nástrojom na optimálne dosahovanie strategických 
cieľov a Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou. 

2. Prenesenie strategických a operatívnych (prevádzkových) cieľov organizácie do 
relevantných plánov a úloh organizačným útvarom a jednotlivcom v rámci 
organizácie. 

Opis: Koncepcia rozvoja školy (D.4) je stratégiou dlhodobého zámeru a táto je 
premietnutá do krátkodobých plánov - ročných plánov školy a predmetových komisií 
(D.34). Strategické a operatívne ciele a úlohy organizácie sú predmetom zasadnutí 
Gremiálnej rady za prípadnej účasti ďalších pozvaných zamestnancov (D.18). Na týchto 
zasadnutia sa pripravujú  

 inovácie existujúcich a príprava nových školských vzdelávacích programov, 

 plány prijímaných počtov ţiakov  do I. ročníka denného aj pomaturitného štúdia, 

 plány rozvoja zamestnancov (D.13), 

 plán rozpočtu na kalendárny rok a výhľadovo na 3 kalendárne roky. 

3. Rozvíjanie plánov a programov so stanovenými cieľmi a výsledkami pre kaţdý 
organizačný útvar a s indikátormi stanovujúcimi úroveň zmeny, ktorú chce 
organizácia dosiahnuť (očakávané výsledky). 

Opis: Koncepcia rozvoja SPŠE Hálova v rokoch 2016 – 2020 je výsledkom a kom-
promisom názorov, postojov, skúseností a najmä argumentov predloţených peda-
gogickými zamestnancami na gremiálnych poradách, pracovných poradách, 
zasadnutiach pedagogickej rady a zasadnutiach predmetových komisií. Kaţdá 
predmetová komisia má vypracovaný plán na príslušný školský rok a predkladá 
začiatkom školského roka finančné poţiadavky na plánované aktivity. Bol spracovaný 
Investičný plán na rok 2017, 2018, 2019, Plán verejného obstarávania na rok 2017, 
2018, 2019 a Rozpočet na príslušný kalendárny rok. 
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4. Efektívne komunikovanie s cieľom rozširovať ciele, plány a úlohy v organizácii. 

Opis: Vodcovia vyuţívajú systém komunikácie prostredníctvom pravidelných stretnutí, 
na ktorých sa riešia stanovené krátkodobé i dlhodobé ciele. Vodcovia školy sa 
pravidelne zúčastňujú stretnutí predmetových komisií, Ţiackej školskej rady, 
Rodičovskej rady a Rady školy. Efektívnosť komunikácie je taktieţ zabezpečovaná 
intenzívnou komunikáciou medzi vodcami, vedúcimi predmetových komisií 
a zamestnancami. Komunikácia prebieha aj v rámci pracovných porád, porád 
pracovných skupín, elektronickým uloţením zápisníc porád na sieťovom disku, 
prostredníctvom e-mailov, interného školského portálu www.spsehalova.edupage.org 
o pripravovaných aktivitách a projektoch. Absentuje dobrovoľná a iniciatívna 
komunikácia s cieľom poskytnúť skúsenosti, navrhnúť spôsoby riešenia. 

5. Rozvíjanie a implementácia metód na sledovanie, meranie a/alebo pravidelné 
hodnotenie výkonnosti organizácie na všetkých úrovniach (odboroch, pozíciách a 
organizačnej štruktúre) tak, aby bolo zabezpečené monitorovanie implementácie 
stratégie. 

Opis: Najčastejšou metódou je kontrola splnenia prijatého uznesenia, ktorú vykonávajú 
vodcovia operatívne tesne po uplynutí stanovenej lehoty plnenia, a to osobne 
u zodpovedného zamestnanca, alebo v skupine zamestnancov (tematická skupina, 
predmetová komisia) bez formálneho zápisu. Pred plánovaným stretnutím príslušnej 
skupiny zamestnancov vodcovia upozorňujú na kontrolu stavu plnenia úlohy v písomnej 
pozvánke na stretnutie (D.60) alebo v predbeţnom zápise zo stretnutia. Pravidelné 
hodnotenie plnenia cieľov je vyhodnocované v Správe o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok. 
Efektívnym nástrojom sledovania pedagogickej agendy je informačný systém ASC 
Agenda a interný školský portál https://spsehalova.edupage.org. SPŠE Hálova si chce 
osvojiť princíp kultúry kvality implementáciou modelu CAF ako nástroja komplexného 
manaţérstva kvality. Tento model je vhodným rámcom pre súbory noriem, postupy 
a smernice na zabezpečovanie kvality. Plánom vodcov je zaviesť sledovanie 
a vyhodnocovanie ďalších zvolených indikátorov kvality, významných pre 
zabezpečovanie kvality školy, ktorými sú všeobecne záväzné právne predpisy SR, 
kritériá pouţívané pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality 
a kritériá komplexného systému manaţérstva kvality.  

6. Rozvíjanie a implementácia metód na meranie výkonnosti organizácie na všetkých 
úrovniach z hľadiska vzťahu medzi vstupom a výstupom (účinnosť) a medzi 
výstupom a dôsledkom (efektívnosť). 

Opis: V danej oblasti SPŠE Hálova nerealizovala systémový prístup. 

7. Hodnotenie potreby reorganizácie a zlepšovania stratégií a metód plánovania 
zapájaním zainteresovaných strán. 

Opis: Vodcovia hodnotia potrebu reorganizácie a zlepšovania stratégií a metód 
plánovania na základe dosiahnutých výsledkov a cieľov na pravidelnej báze. 
K stratégiám a metódam plánovania školy sa vyjadrujú zainteresované strany 
prostredníctvom Rady školy, Rodičovskej rady, Ţiackej školskej rady a v prípade 
reorganizácie samotní zamestnanci prostredníctvom odborového zväzu a otvorenej 
komunikácie. Aktualizácia študijných programov sa uskutočňuje na základe poţiadaviek 
rozvoja vedných odborov, potrieb praxe, reflexie záujmu o študijné programy a podľa 
kvalifikačného profilu pedagógov. Na schvaľovaní nových študijných programov a 
zmien v študijných programoch sa podieľajú interní zamestnanci. Potreba reorganizácie 
a zlepšovania stratégií a metód plánovania bude jasne zadefinovaná zavedením 
modelu CAF. 
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2.4. Plánovala, zavádzala a preskúmavala inovácie a zmenu 

1. Vytvorenie a rozvíjanie novej kultúry/pripravenosti na inovácie prostredníctvom 
vzdelávania, benchlearningu, vytvárania učiacich sa laboratórií. 

Opis: Vodcovia vnímajú inovácie predovšetkým ako neustálu výzvu ku skvalitňovaniu 
školských vzdelávacích programov a foriem ich sprostredkovania ţiakom. 
Vodcovia vytvárajú podmienky a sú pripravení na rozvíjanie novej kultúry a inovácie v 
oblasti vzdelávania - OpenLaby (https://spsehalova.sk/openlab/). Tento proces sa podľa 
moţností zároveň premieta i do úpravy aktuálneho rozpočtu organizácie. Dôvodmi pre 
inováciu sú predovšetkým podnety z praxe, a tieţ podnety, ktoré sú výsledkom výmeny 
skúseností zamestnancov počas mobilít či výsledkom snahy prenosu tzv. dobrých 
skúseností (best practices) v rámci projektov (https://spsehalova.sk/erasmus/). Podpore 
vzdelávania slúţi aj kniţnično-informačný systém v rámci kniţničného fondu školskej 
kniţnice (https://spsehalova.sk/skolska-kniznica/). Nástrojom na vyhľadávanie je najmä 
on-line katalóg. 
SPŠE Hálova pripravuje na inovácie aj zamestnancov prostredníctvom vzdelávania 
a zlepšovania kompetencií a zručností (podpora zvyšovania jazykovej úrovne 
zamestnancov formou kurzov, vysielaním do zahraničia, účasťou na odborných 
podujatiach, poskytuje zamestnancom priestor pre zlepšenie IKT zručností, vytvára 
technické moţnosti  pre implementáciu nových vzdelávacích technológií a pod.). Nové 
učebne a laboratóriá vybavené modernou didaktickou technikou s podporou IKT sú 
pripravované s pomocou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, s pomocou 
finančných prostriedkov Občianskeho zdruţenia Rodičia škole, zriaďovateľa.  

2. Systematické sledovanie interných indikátorov zmeny a externých poţiadaviek na 
inováciu a zmenu. 

Opis: Vodcovia systematicky sledujú interné indikátory zmeny na základe záverov 
porád, prípadne pracovných stretnutí, môţu prehodnotiť ich plnenie a taktieţ aj 
spoluprácu so zainteresovanými stranami. Vodcovia priebeţne sledujú a analyzujú 
externé poţiadavky vychádzajúce zo školského zákona, zákona o odbornom vzdelávaní 
a príprave, zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch, 
zákona o financovaní základných a stredných škôl, vyhlášky o stredných školách 
a ďalších súvisiacich právnych noriem v oblasti výchovy, vzdelávania, vedy, 
programového vyhlásenia vlády SR v oblasti školstva. Sledovanie plnenia úloh je 
v kompetencii vodcov organizácie. Sledovanie indikátorov kvality školy sa uskutočňuje 
aj v procese vypracovania samohodnotiacej správy a bude sa uskutočňovať aj pri 
zostavovaní akčného plánu zlepšovania. 

3. Diskutovanie o plánovanej modernizácii a inovácii a jej implementácii s relevantnými 
zainteresovanými stranami. 

Opis: Pri plánovaní zmien sa vychádza aj z analýzy potrieb regiónu. Zmeny, ktoré vedú 
k modernizácii a inovácii, sú plánované aj na základe vstupnej analýzy pri príprave 
rôznych projektov (D.24, D.37). Cieľom je inovovať a modernizovať obsah a formy 
stredoškolského vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti 
a uplatnenie absolventov na trhu práce, príprava nových moderných študijných 
programov, inovácia obsahu študijných programov, inovácia výučbových postupov 
študijných programov pomocou IKT a pod. 
V podmienkach SPŠE Hálova ide predovšetkým o plánovanie nových študijných 
programov, o modernizáciu vzdelávacích kapacít (diskusie so zamestnancami), 
prípadne zavádzanie nových technológií (diskusie so zamestnancami). Priebeţne sa 
sledujú externé poţiadavky na inovácie a zmeny, ktoré vyplývajú najmä z poţiadaviek 
MŠVVaŠ SR (napr. nové legislatívne normy pre oblasť vzdelávania, vedy a výskumu). 
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4. Zabezpečenie rozšírenia účelného systému manaţérstva zmeny (napr. projektové 
manaţérstvo, benchmarking a benchlearning, pilotné projekty, monitorovanie, 
správy o následných činnostiach, implementácia PDCA cyklu a iné). 

Opis: V danej oblasti škola neuplatňovala systémový prístup. Systém manaţérstva 
zmeny sa realizuje predovšetkým v oblasti projektového manaţérstva. Úspešné 
realizovanie viacerých projektov predstavuje dôkaz o zvládaní projektového 
manaţérstva, ktoré je realizované predovšetkým vlastnými zamestnancami. 
SPŠE Hálova pristupuje k implementácii systému manaţérstva kvality, ktorý povaţuje 
za základný nástroj aj pre riadenie manaţérstva zmien. 

5. Zabezpečenie dostupných zdrojov potrebných na implementáciu plánovaných 
zmien. 

Opis: Plány realizácie zmien sa následne upravujú podľa úspešnosti zabezpečenia 
zdrojov. Škola hospodári predovšetkým so zdrojmi získanými v súlade so zákonom 
o financovaní základných a stredných škôl. Tie tvoria základ pre zabezpečenie hlavnej 
činnosti - výchovno-vzdelávacej. SPŠE Hálova opakovane získava nenávratný finančný 
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v projektoch.  

6. Vyvaţovanie prístupov ku zmene zhora-dolu a zdola-hore. 

Opis: Organizácia je otvorená návrhom a nápadom od všetkých zamestnancov, nie iba 
od vodcov. Na poradách predkladajú návrhy na zmeny všetci zúčastnení formou 
aktívneho a konštruktívneho dialógu. Pri zavádzaní zmien sa čiastočne uplatňuje 
zainteresovanosť pracovníkov „zdola“, ktorí participujú na celom procese realizácie 
zmien, čo má pozitívny dopad na priaznivé prijímanie zmien. 

7. Podporovanie vyuţívania nástrojov e-gov s cieľom zvýšiť efektívnosť poskytovaných 
sluţieb a zvyšovať transparentnosť a interakciu medzi organizáciou a 
občanmi/zákazníkmi. 

Opis: SPŠE Hálova má vytvorené primerané technické podmienky na podporu 
nástrojov e-gov. Prístup k IKT majú všetci ţiaci (wifi sieť) aj zamestnanci (intranet). 
Technológie e-governmentu škola vyuţíva predovšetkým formou intranetu, kde sú 
zverejnené dokumenty, ciele, zámery, prehľady, kontakty, elektronické formuláre, atď. 
Na efektívnu elektronickú komunikáciu pedagógov slúţi e-mailový systém 
mail.datanetworks.sk. Zároveň je rozširovaná funkcionalita internetovej stránky školy 
(zverejňovania povinných i nepovinných informácií o činnosti školy). 
 



SPŠE Hálova                                                             Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

28 

 
 

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manaţérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

Kritérium 3: Zamestnanci  

Silné stránky: 

 Podpora odborného rastu zamestnancov formou ďalšieho vzdelávania. 

 Podpora internej i externej mobility pedagogických zamestnancov. 
 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Vytvoriť systém a metodiku na pravidelné vykonávanie prieskumu s akcentom na 
spokojnosť a motiváciu zamestnancov. 

 Zaviesť diskusné fórum na intranete s cieľom vyjadrenia názorov a podávania návr-
hov a podnetov zamestnancov na inovácie a zlepšovanie. 

 Realizovať účinné manaţérstvo ľudských zdrojov so zameraním sa aj na nepedago-
gických zamestnancov. 

 Zaviesť nástroj na vyhodnocovanie úspešnosti a efektívnosti vzdelávania zamest-
nancov. 
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Kritérium 3: Zamestnanci  

Hodnotenie: Zváţte, čo robí organizácia, aby: 

3.1. Plánovala, riadila a zlepšovala ľudské zdroje transparentne vzhľadom na 
stratégiu a plánovanie 

1. Pravidelné analyzovanie súčasných a budúcich potrieb ľudských zdrojov, berúc do 
úvahy potreby a očakávania zainteresovaných strán a stratégiu organizácie. 

Opis: Stratégia a plánovanie v oblasti potrieb ľudských zdrojov vychádza z dokumentu 
Koncepcia smerovania SPŠE Hálova na obdobie rokov 2016 - 2020 (D.4) 
nadväzujúceho na Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v 
Bratislavskom samosprávnom kraji (https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/06-regio 
nalna-strategia-vychovy-a-vzdelavania-v-ss-bsk/).  
Zamestnancami SPŠE Hálova sú pedagogickí a odborní zamestnanci a nepedagogickí 
zamestnanci. Pri pravidelnej analýze súčasných a budúcich potrieb ľudských zdrojov sa 
organizácia riadi potrebami a očakávaniami zainteresovaných strán v súlade s 
Organizačným poriadkom, v ktorom sú priamo definované súčasné i predpokladané 
pracovné miesta. 
Organizačná štruktúra (D.2) určuje systematizované miesta a funkcie, ktoré vodcovia 
kaţdoročne analyzujú a ich počet prispôsobujú schválenému a následne aktuálnemu 
plánu výkonov v kaţdom novom školskom roku. Počet ţiakov a tried priamo určuje 
potrebu počtu pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov (D.44). 
Dôsledná analýza potrieb ľudských zdrojov sa uskutočňuje pravidelne raz ročne v máji 
na konci školského roka, ale i priebeţne reflektujúc na aktuálnu situáciu potreby nových 
zamestnancov. 

2. Vypracovanie a implementácia politiky manaţérstva ľudských zdrojov, zaloţenej na 
stratégii a plánovaní organizácie berúc do úvahy potrebnú kompetentnosť pre bu-
dúcnosť, rovnako, ako spoločenské hľadisko (napr. pruţný pracovný čas, otcovská 
a materská dovolenka, sviatky, rovnaké príleţitosti, rodová a kultúrna rozmanitosť, 
zamestnanie postihnutých osôb). 

Opis: Politika manaţérstva ľudských zdrojov (D.79) vychádza z hodnôt organizácie 
a poskytuje rámcový návod, ako realizovať stratégiu ľudských zdrojov a vykonávať 
personálne činnosti. Zameriava sa predovšetkým na pracovné vzťahy a stanovuje, ako 
by sa malo zaobchádzať s ľuďmi. Hlavným cieľom politiky kvality SPŠE Hálova (D.113) 
je zvyšovanie kvality pracovného ţivota a spravodlivý a zásadový prístup k zames-
tnancom organizácie. 

3. Zabezpečenie spôsobilosti ľudských zdrojov (nábor, umiestňovanie a rozvoj), aby sa 
splnilo poslanie a tieţ vyváţenie úloh a zodpovedností. 

Opis: Jednotliví zamestnanci sú usporiadaní podľa organizačnej štruktúry SPŠE Hálo-
va. V organizačnej štruktúre sú hierarchicky usporiadané a vytvorené jednotlivé pracov-
né pozície pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov (technicko-
administratívnych zamestnancov), a taktieţ aj vzťahy medzi pracovnými pozíciami. Ino-
vácia organizačnej štruktúry sa uskutočňuje priebeţne a reflektuje na nové trendy a 
podnety v regionálnom vzdelávaní, najmä na zavádzanie nových študijných odborov.  

4. Rozvíjanie a implementácia jasnej politiky, obsahujúcej objektívne kritériá ohľadom 
výberu, podpory, odmeňovania, oceňovania a hodnotenia manaţérskych funkcií. 

Opis: Manaţérska pozícia riaditeľa - štatutárneho zástupcu organizácie je obsadzovaná 
podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ria-
diteľa menuje do funkcie na päťročné obdobie Bratislavský samosprávny kraj ako zria-
ďovateľ školy na základe výsledkov výberového konania a na návrh rady školy. Zriaďo-
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vateľ vykonáva kaţdoročné písomné hodnotenie riaditeľa na základe vnímania celoroč-
nej práce riaditeľa - nie sú ustanovené stabilné kritériá hodnotenia riaditeľa. Riaditeľka 
SPŠE Hálova menuje ďalších vedúcich zamestnancov v súlade s Organizačným po-
riadkom (D.2) a hodnotí ich na základe vopred stanovených kritérií (D.80). Odmeňova-
nie zamestnancov na manaţérskych funkciách je v intenciách zákona č. 553/2003 Z. z. 
Vedúcim pedagogickým zamestnancom a nepedagogickým zamestnancom na vedú-
cich pozíciách patrí príplatok za riadenie. 
Uvedené interné riadiace dokumenty sa priebeţne prehodnocujú a aktualizujú. Dôvo-
dom na ich prehodnotenie v sledovanom období bolo napríklad ustanovenie  nových 
kariérnych pozícií novelizáciou príslušného zákona (napr. kariérny poradca, koordinátor 
finančnej gramotnosti atď.) alebo vytvorenie tematických pracovných tímov v septembri 
2019. Aktívna činnosť členov pracovných tímov i činnosť PZ v stanovených kariérnych 
pozíciách je zohľadnená vo výške osobných príplatkov a pri priznaní odmeny.  

5. Podporovanie kultúry výkonnosti (napr. implementáciou transparentných schém od-
meňovania zaloţených na dosiahnutých individuálnych a tímových výsledkoch). 

Opis: Na motiváciu zamestnancov a zvyšovanie ich výkonnosti vyuţívajú vodcovia sys-
tém odmeňovania: finančný a nefinančný. Základnou normou pre finančné odmeňova-
nie zamestnancov je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Hodnotenie a odmeňovanie 
zamestnancov SPŠE Hálova sa realizuje v súlade s internými smernicami (D.21, D.81). 
V hodnotiacom hárku sú špecifikované oblasti hodnotenia, kaţdej z nich sa sledujú kri-
tériá a štandardy. Kaţdý pedagogický zamestnanec je hodnotený raz ročne, najneskôr 
k 31. augustu aktuálneho školského roka. Záver je uvedený v slovnom hodnotení, ktoré 
zodpovedá platnej škále hodnotenia (D.21). Na začiatku kaţdého školského roka sa 
zverejňuje transparentná schéma dlhodobých úloh a výšky mesačných osobných prí-
platkov za ich plnenie (D.82). Výška osobného príplatku PZ sa určí ako súčet príplatku 
za celkové hodnotenie výkonu PZ za obdobie predchádzajúceho školského roka a prí-
platku za plnenie dlhodobých úloh v aktuálnom školskom roku. Výška osobného príplat-
ku NZ sa upravuje spravidla v januári na základe zmeny náplne práce na obdobie ka-
lendárneho roka. Riaditeľka priznáva zamestnancom odmeny na základe vlastného 
rozhodnutia alebo na návrh príslušného priameho nadriadeného zamestnanca za kva-
litné vykonávanie pracovných činností, splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, pri ţivot-
ných a pracovných jubileách v zmysle uvedenej smernice. Zriaďovateľ finančne odme-
ňuje PZ za mimovyučovacie aktivity so ţiakmi, a to na základe mesačných výkazov 
(D.83). Pozri → 7.2.8 
Vodcovia SPŠE Hálova, vedúci projektov a koordinátori úloh, vyuţívajú aj nástroje 
nefinančného ocenenia práce zamestnancov (ústne ocenenia a pochvaly jednotlivcov 
a pracovných tímov  v rámci pracovných porád, písomné poďakovanie za kvalitne 
odvedenú prácu, darčekové poukáţky). Kaţdoročne ku Dňu učiteľov vedúci PZ 
navrhujú najaktívnejších PZ na ocenenie zriaďovateľovi. 

6. Pouţívanie profilov kompetentností, pracovných miest a popisov pozícií pri (a) výbe-
re a (b) plánoch osobného rozvoja, rovnako ako pre zamestnancov, tak aj pre mana-
ţérov. 

Opis: Pri výbere pracovných pozícií pedagogických zamestnancov a tvorbe plánov ich 
profesijného rozvoja sa riadime profesijnými štandardmi pre jednotlivé kategórie a 
podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a 
školských zariadení, ktoré sú súčasťou Pokynu ministra školstva č. 39/2017. Pri výbere 
nepedagogických zamestnancov vychádzame z opisov pracovných činností pre 
jednotlivé pracovné pozície. Osobný rozvoj nepedagogických zamestnancov na 
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personálnom a ekonomickom úseku prispôsobujeme aktuálnym potrebám reflektujúc na 
zmeny legislatívy v tejto oblasti. 

7. Venovanie zvláštnej pozornosti ľudským zdrojom potrebným pre vytvorenie a pre-
vádzku e-gov a internetových sluţieb (napr. poskytnutím nevyhnutného vzdelávania 
a rámcov). 

Opis: SPŠE Hálova ako organizácia s právnou subjektivitou má v zmysle zákona č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon 
o e-Governmente) zriadenú vlastnú elektronickú schránku. Riaditeľka ako orgán 
verejnej moci (OVM) vykonáva štátnu správu zverenú zákonom č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Všetci zamestnanci, ktorí majú 
oprávnenie práce s elektronickou schránkou (riaditeľka, zástupkyne riaditeľky, 
tajomníčka), absolvujú aktualizačné semináre v externom prostredí. 

8. Riadenie prijímania a kariérneho rastu vzhľadom na dostupnosť zamestnania, rov-
nakých príleţitostí a aspektov rôznosti (napr. pohlavie, sexuálna orientácia, postihnu-
tie, vek, rasa a náboţenstvo). 

Opis: Pri riadení prijímania a kariérneho rastu organizácia rešpektuje Etický kódex, 
podľa ktorého zamestnanec uznáva hodnotu diverzity, nešíri a nepropaguje 
diskrimináciu zaloţenú na rase, svetonázore, náboţenskom vyznaní, etnickom pôvode, 
veku, sociálnom postavení, pohlaví, sexuálnej orientácii alebo akejkoľvek príslušnosti k 
inej skupine. Organizácia  dôsledne dodrţuje antidiskriminačný zákon. 

3.2. Identifikovala, rozvíjala a vyuţívala kompetentnosti zamestnancov v súlade 
s individuálnymi a organizačnými cieľmi 

1. Identifikácia súčasných kompetentností zamestnancov na individuálnej a organizač-
nej úrovni z pohľadu poznatkov, zručností a postojov a ich systematické porovnáva-
nie s potrebami organizácie. 

Opis: SPŠE Hálova plánuje a realizuje procesy na základe prehodnocovania a 
porovnávania potrieb organizácie s identifikáciou kompetentnosti zamestnancov z 
pohľadu poznatkov, zručností a postojov. Kontrola sa realizuje pri pravidelnom 
hodnotení PZ k augustu príslušného kalendárneho roka, pri zmene organizačnej 
štruktúry a pri príprave Plánov práce školy. Kompetencie nepedagogických 
zamestnancov potrebné na výkon ich činnosti a plán ich rozširovania vzhľadom na 
potreby organizácie priebeţne kontrolujú riaditeľka a technicko-administratívna 
manaţérka. 

2. Diskusia, stanovenie a komunikácia o stratégii pre rozvoj kompetentností. To zahŕňa 
plán vzdelávania zaloţený na súčasných a budúcich organizačných a individuálnych 
potrebách kompetentnosti.  

Opis: V zmysle platnej legislatívy riaditeľka zodpovedá za vzdelávanie zamestnancov 
a koordinuje ho podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý kaţdoročne 
predkladá zriaďovateľovi. Od septembra 2019 v zmysle zmenenej legislatívy riaditeľka 
vydáva Plán profesijného rozvoja na obdobie 4 rokov, súčasťou ktorého je Ročný plán 
vzdelávania, ktorým sa plánuje proces profesijného rozvoja všetkých pedagogických 
zamestnancov v nadväznosti na potreby a stratégie organizácie. 

3. V súlade so stratégiou, vypracovanie, odsúhlasenie a preskúmavanie plánov osob-
nej prípravy a rozvoja pre všetkých zamestnancov a/alebo pre tímy, berúc do úvahy 
dostupnosť pre zamestnancov na čiastočný úväzok, rovnako ako zamestnancov na 
materskej alebo rodičovskej dovolenke. Plány rozvoja osobnej kompetentnosti môţu 
tvoriť súčasť hodnotenia zamestnancov, ktoré dáva priestor na vzájomnú spätnú 
väzbu a zosúladenie očakávaní. 

Opis: SPŠE Hálova plánuje profesijný rozvoj svojich zamestnancov v úzkom prepojení 
na svoje strategické ciele a víziu. Na základe Plánu profesijného rozvoja na obdobie 4 
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rokov vydáva riaditeľka  Ročný plán vzdelávania, ktorého súčasťou sú Plány osobného 
profesijného rozvoja všetkých PZ,  plnenie ktorých je priebeţne kontrolované a stáva sa 
podkladom aj pre kaţdoročné hodnotenie PZ. Vzdelávanie nepedagogických 
zamestnancov sa plánuje a realizuje operatívne podľa aktuálnych potrieb, napríklad 
zmeny záväzných predpisov týkajúce sa financovania, účtovania, finančnej kontroly, 
rozpočtovania, alebo vzdelávanie nových zamestnancov ako príprava na výkon práce. 

4. Rozvíjanie manaţérskych a vodcovských zručností, rovnako s manaţérstvom kom-
petentností týkajúcich sa zamestnancov organizácie, občanov/zákazníkov a partne-
rov. 

Opis: Manaţérske pozície v SPŠE Hálova zastávajú vedúci PZ – riaditeľka a jej 
zástupcovia. Najneskôr do troch rokov od ustanovenia do tejto kariérovej pozície musí 
kaţdý vedúci PZ ukončiť funkčné vzdelávanie, obsahom ktorého je nadobudnutie 
kompetencií z oblasti strategického riadenia školy, zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností, 
z personálneho a finančného riadenia, z vlastného osobnostného rozvoja. Funkčné 
vzdelávanie podľa aktuálnej legislatívy v sledovanom období platilo najdlhšie sedem 
rokov od jeho ukončenia, jeho platnosť sa predlţovala absolvovaním funkčného 
inovačného vzdelávania so 7-ročnou platnosťou od jeho ukončenia. Riaditeľka SPŠE 
Hálova si v roku 2019 prehlbovala svoje manaţérske a vodcovské zručnosti 
absolvovaním Akadémie pre riaditeľov. 

5. Vedenie a podporovanie nových zamestnancov (napr. prostredníctvom mentoringu, 
kaučovania, individuálnych konzultácií). 

Opis: Začínajúceho PZ a začínajúceho OZ zaradí riaditeľka SPŠE Hálova do 
adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. 
Cieľom adaptačného vzdelávania (AV) je získanie profesijných kompetencií potrebných 
na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 
a samostatný odborný zamestnanec. Začínajúci zamestnanec absolvuje AV pod 
vedením svojho uvádzajúceho zamestnanca na základe Programu adaptačného 
vzdelávania (D.73). AV sa ukončuje na základe odporúčania uvádzajúceho 
zamestnanca pred trojčlennou skúšobnou komisiou (D.74). Podpora nových PZ 
s pedagogickou praxou sa realizuje neformálnym a formálnym tútorstvom či 
mentoringom zo strany priameho nadriadeného a vedúceho predmetovej komisie, do 
ktorej je PZ podľa svojich aprobačných predmetov začlenený. Ostatní noví zamestnanci 
(administratívni a prevádzkoví) sú vedení a usmerňovaní svojím priamym nadriadeným 
na základe individuálnych konzultácií. Mentoring dokáţeme zabezpečiť pri pozícii 
technika IKT. 

6. Podporovanie vnútornej a vonkajšej mobility zamestnancov. 

Opis: Vonkajšia mobilita zamestnancov sa realizuje na medzinárodnej úrovni, pričom sa 
jedná o krátkodobé mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ v sektore OVP 
s cieľom prenosu informácií a príkladov dobrej praxe v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy z európskej úrovne na národnú úroveň. Zahraničným inštitúciám a partnerom 
hlavne z Českej republiky ponúkame moţnosť vykonávať krátkodobé stáţe (job 
shadowing) i v našej organizácii. Mobility zamestnancov v OVP: 
https://spsehalova.sk/stary/images/PDF/erasmus_zamestnanci_Praha_november_2017
.pdf; https://spsehalova.sk/stary/images/PDF/clanok_Havirov_ucitelia_03_2018.pdf 
https://spsehalova.sk/stary/images/PDF/2018_2019/erasmus_zamestnanci_Praha_okto
ber_2018w.pdf 
Ďalšie mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe Memoránd o vzájomnej 
spolupráci uzatvorených  najmä s vysokými školami (FI PEVŠ a FEI STU v Bratislave). 
Ide o účasť našich učiteľov odborných predmetov na tieňovaní výučby alebo 
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o vzájomnú spoluprácu na projektoch. V rámci projektovej činnosti spolupracujeme aj 
s vybranými strednými školami (projekt Škola škole). Pozri → 7.2 

7. Rozvíjanie a podpora moderných metód vzdelávania (napr. vyuţívanie multimédií, 
vzdelávanie pri výkone zamestnania, e-learning, vyuţívanie spoločných médií). 

Opis: Škola rozvíja a podporuje moderné metódy vzdelávania účasťou PZ na 
vzdelávaní a následnou implementáciou nadobudnutých kompetencií do priameho 
vyučovacieho procesu (D.13, D.22). V sledovanom období 45 % pedagogických 
zamestnancov sú PZ s 2. atestáciou, ktorí implementujú do svojho vyučovania 
najnovšie metódy a stratégie výučby, uskutočňujú výskumno-analytickú činnosť, 
poskytujú pomoc a poradenstvo v realizácii a inováciách vyučovania učiteľom na úrovni 
predmetovej komisie. Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vyuţívajú najnovšie 
elektronické učebnice (cudzie jazyky, fyzika), pri výučbe sieťových technológií v rámci 
LCNA školy sa aktívne vyuţíva e-learning. Implementovania moderných metód, e-
learningu, vyuţívanie multimédií vo výchovno-vzdelávacom procese je sledované 
a vyhodnocované po hospitačnej činnosti zo strany vedúcich pedagogických 
zamestnancov a vedúcich predmetových komisií. 

8. Plánovanie aktivít vzdelávania a rozvoja komunikačných techník v oblasti rizika, kon-
fliktu záujmov, manaţérstva rôzností, pohlavnej orientácie a integrácie alebo etiky. 

Opis: Škola plánuje a realizuje účasť zamestnancov na vzdelávaní zameranom na 
rozvoj komunikačných techník. Dobrým príkladom je absolvovanie tréningových školení 
niektorými zamestnancami (Neverbálna komunikácia, Ako zaujať publikum, Umenie 
negociácie). Pozri → 7.2 

9. Hodnotenie vplyvu vzdelávania a rozvojových programov na pracovisku 
a prenesenie obsahu kolegom vo vzťahu k nákladom aktivít pomocou monitorovania 
a analýz nákladov a výnosov. 

Opis: Výstupy a nadobudnuté poznatky z väčšiny absolvovaných vzdelávaní, výstupy 
a prínos z účasti v rozvojových projektoch boli prezentované pred kolegami na pracov-
ných poradách, zasadnutiach predmetových komisií, prípadne na zasadnutiach pracov-
ných tímov, ktorých sa absolvované vzdelávanie priamo dotýkalo. V hodnotenom obdo-
bí sme dané kritérium nesledovali vo vzťahu k nákladom aktivít pomocou monitorovania 
a analýz nákladov a výnosov. 

10. Preskúmavanie nevyhnutnosti podporovať kariéru ţien a v súlade s tým rozvíjať 
kariérne plány. 

Opis: Po kontrole tohto aspektu v hodnotenom období sme sa rozhodli neuskutočňovať 
cielene podporu kariérnemu rastu ţien, nakoľko pomer zamestnancov v našej 
organizácii je 64,8 % ţien a 35,2 % muţov. 60 % pedagogických zamestnancov tvoria 
ţeny, 1 odborná zamestnankyňa je ţena, 82 % nepedagogických zamestnancov sú 
ţeny. Funkcie vedúcich PZ zastávajú 3 ţeny, technicko-administratívna manaţérka, 
ktorá riadi THP úsek, je ţena, funkcie vedúcich predmetových komisií zastávajú 
prevaţne ţeny (83 %). Uvedené percentuálne zastúpenie ţien v organizácii sa 
v ostatných troch rokoch menilo len minimálne. Skôr v našej organizácii pociťujeme 
potrebu venovať sa rozvoju kariérneho rastu muţov. 

3.3. Zapájala zamestnancov rozvíjaním otvoreného dialógu, splnomocňovaním 
a podporovaním ich osobného prospechu 

1. Podpora kultúry otvorenej komunikácie, dialógu a povzbudzovania tímovej práce. 

Opis: Organizácia podporuje neformálnu komunikáciu a povzbudzovanie dialógu medzi 
zamestnancami a vedením, ako aj medzi školou a verejnosťou. Akademické prostredie 
sa vyznačuje vysokou kultúrou dialógu a komunikácie, pričom sa vedenie snaţí o vyvá-
ţenie miery zodpovednosti a vlastnej kompetencie za výsledky spoločnej práce. Vyuţí-
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vaným nástrojom otvorenej komunikácie na pôde SPŠE Hálova je napr. politika „otvo-
rených dverí“, čo znamená jednoduchá dostupnosť všetkých vedúcich zamestnancov. 
Na vzájomnú otvorenú komunikáciu má organizácia vytvorený rad komunikačných ka-
nálov - intranet, elektronická pošta, pravidelné pracovné porady, zasadnutia pedagogic-
kej rady minimálne 6-krát ročne, pravidelné zasadnutia predmetových komisií, operatív-
ne stretnutia pracovných tímov. Tímovú prácu škola dlhodobo vyuţíva pri realizácii pro-
jektov národného i medzinárodného charakteru (Erasmus+), v roku 2019 sa kreovalo 
v SPŠE Hálova viacero pracovných tímov, ktoré  pravidelne riešia tímové a projektové 
úlohy dlhodobého i krátkodobého charakteru. 

2. Aktívne vytvárať prostredie na získavanie nápadov a návrhov od zamestnancov a 
rozvíjanie vhodných mechanizmov (napr. schémy návrhov, pracovné skupiny, brain-
storming). 

Opis: V existujúcom systéme organizácia vytvára prostredie na získavanie nápadov a 
návrhov aj prostredníctvom pracovných skupín k prierezovým témam. Do tvorby plánov 
a stratégií sa systematicky zapájajú najmä  vedúci PK a PZ špecialisti (školský poradca, 
koordinátor prevencie závislostí, koordinátor finančnej gramotnosti, koordinátor 
maturitných skúšok, koordinátor environmentálnej výchovy) tvorbou kaţdoročných 
plánov činnosti, ale i formou pripomienkovania a osobných konzultácií. Organizácia 
vytvára prostredie na získavanie nápadov a návrhov aj prostredníctvom pracovných 
skupín a tematických tímov k prierezovým témam a projektom (Model sprevádzania, 
OpenLab, CAF tím, Erasmus+, Dobrovoľníctvo, Maturitné skúšky, Prevádzková prax 
a duálne vzdelávanie), ktorých úlohou je iniciovať námety na zlepšovanie svojej 
predmetnej oblasti. Na zabezpečovanie a riešenie mimoriadnych úloh sa zriaďujú 
pracovné skupiny ad hoc. 

3. Zapájanie zamestnancov a ich zástupcov (napr. odborov) do tvorby plánov, stratégií, 
a cieľov, navrhovania procesov a do identifikácie a implementácie zlepšovacích akti-
vít/činností. 

Opis: Zamestnanci sa zapájajú do tvorby, prehodnocovania a implementácie cieľov, 
aktivít a procesov organizácie prostredníctvom vyššie spomínaných pracovných skupín, 
všetci majú zároveň priestor na pripomienkovanie návrhov strategických dokumentov. 
Hlavná oblasť zlepšovacích aktivít zamestnancov je smerovaná do skvalitňovania 
učebných osnov pre výučbu v inovatívnych študijných odboroch a do budovania nových 
sofistikovaných učební na výučbu odborných predmetov (štúdio, učebňa 3D tlače, RO-
BOLAB, GAMESLAB, HYBRIDLAB). 

4. Hľadanie konsenzu medzi manaţérmi/predstavenými a zamestnancami pri určovaní 
cieľov a spôsoboch merania dosiahnutia cieľa. 

Opis: Zamestnanci sú kaţdoročne hodnotení vedúcim pedagogickým zamestnancom 
v súlade so  Smernicou o vnútornom systéme hodnotenia pedagogických zamestnan-
cov. Hľadanie konsenzu a hodnotenie je realizované v súlade s princípmi a metodický-
mi zásadami hodnotenia zamestnancov tak, aby motivovalo a efektívne stimulovalo pl-
nenie pracovných povinností, zvyšovalo osobnú angaţovanosť kaţdého PZ pri plnení 
plánovaných úloh a napĺňaní strategickej vízie SPŠE Hálova. Výsledky hodnotenia PZ 
sú následne vyuţité na zlepšenie systému komunikácie so zamestnancami a optimali-
zovanie systému riadenia ľudských zdrojov, odmeňovanie podľa výsledkov a kvality 
práce zamestnanca, definovanie nových pracovných úloh a riadenie profesijného rozvo-
ja zamestnanca, vytvorenie plánu profesijného rozvoja PZ. Pozri → 7.2.3 

5. Pravidelné vykonávanie prieskumov spokojnosti zamestnancov, publikova-
nie/zverejňovanie ich vyhodnotení a poskytovanie spätnej väzby k ich výsled-
kom/zhrnutiam/interpretáciám/ zlepšovacím činnostiam. 
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Opis: Prieskumy spokojnosti zamestnancov pravidelne nerealizujeme. V sledovanom 
období bol realizovaný len raz. 

6. Zabezpečenie moţnosti pre zamestnancov poskytnúť spätnú väzbu svojim priamym 
manaţérom/riaditeľom o kvalite ich riadenia. 

Opis: V roku 2018 bol uskutočnený interný prieskum medzi zamestnancami SPŠE 
Hálova v súvislosti s absolvovaním Akadémie pre riaditeľov riaditeľkou SPŠE Hálova. 
Priami nadriadení získavajú spätnú väzbu od zamestnancov pri osobných pohovoroch 
a pri pravidelnom hodnotení zamestnancov. Pozri → 7.1 

7. Zabezpečenie vhodných pracovných podmienok v rámci celej organizácie, vrátane 
starostlivosti o zdravie a poţiadaviek na bezpečnosť. 

Opis: Pedagogickí zamestnanci vykonávajú priamu pedagogickú činnosť, ktorá sa 
realizuje podľa rozvrhu hodín. Tento je tvorený v súlade s psychohygienickými 
zásadami. Pri tvorbe rozvrhu hodín sa zohľadňujú váţne osobité a osobné poţiadavky - 
napríklad matka malého dieťaťa nemá rozvrh ráno prvú hodinu, končí skoršou hodinou, 
prípadne končí v piatky skoršou hodinou a pod. Štandardnou poţiadavkou na hygienu 
rozvrhu hodín z pohľadu učiteľa je zaradenie hodín bez vyučovacej povinnosti - tzv. 
„voľných hodín“ alebo „okien“ najneskôr po štyroch odučených hodinách. Vyučovacia 
povinnosť učiteľov SPŠE Hálova s plným pracovným úväzkom je v rozsahu od 22 
(Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-
vzdelávacej činnosti) po 28 hodín za týţdeň. Učiteľ SPŠE Hálova odučí denne min. 2 a 
maximálne 6 vyučovacích hodín. Vzhľadom na uvedené by malo byť v jeho osobnom 
týţdennom rozvrhu min. 3 a maximálne 5 „voľných hodín“. Viac ako 5 „voľných hodín“ 
zamestnanci vnímajú negatívne, rovnako ako aj povinnosť počas „okna“ zastupovať za 
chýbajúceho kolegu. Pozri → 7.2 
SPŠE Hálova má vypracovanú pasportizáciu priestorov vo vzťahu k počtu zamestnan-
cov a ţiakov  a dôsledne sleduje všetky psychohygienické a bezpečnostné predpisy. 
S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) a ochrany pred poţiarmi (OPP) vydala dokument Politika BOZP, v ktorom za-
väzuje všetkých zamestnancov povinnosťou a zodpovednosťou napĺňať jej ciele. Dô-
sledné napĺňanie cieľov tejto politiky je zárukou vysokej úrovne prevencie proti vzniku 
neţiaducej udalosti. Vnútornými smernicami SPŠE Hálova zabezpečuje vhodné pra-
covné podmienky v rámci celej organizácie, ich súčasťou sú aj poţiadavky na BOZP. 

8. Zabezpečenie primeraných podmienok na dosiahnutie vhodného vyváţenia práce a 
osobného ţivota zamestnancov (napr. moţnosť prispôsobenia pracovného času), 
rovnako ako venovanie pozornosti potrebe zamestnancov na čiastočný úväzok, za-
mestnancom na materskej a rodičovskej dovolenke mať prístup k relevantným infor-
máciám a zapojiť sa do vhodných organizačných záleţitostí a vzdelávania. 

Opis: SPŠE Hálova  sa zaoberá aj primeranými podmienkami na vyváţenie práce a 
osobného ţivota, prispôsobuje v odôvodnených prípadoch výkon priamej vyučovacej 
činnosti osobným poţiadavkám pedagogického zamestnanca, umoţňuje zamestnan-
com dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týţdenný 
pracovný čas. Zamestnanci na materskej dovolenke a zamestnanci na čiastočný pra-
covný úväzok majú prístup k internetu a intranetu, sú pozývaní a vyuţívajú moţnosť 
zúčastniť sa na neformálnych stretnutiach organizovaných pri rôznych príleţitostiach, 
zúčastniť sa na vzdelávaní. 

9. Starostlivosť hlavne o potreby spoločensky znevýhodnených ľudí a ľudí so zdravot-
ným postihnutím. 

Opis: V sledovanom období organizácia nezamestnávala ľudí spoločensky znevýhod-
nených ani osoby so zdravotným postihnutím. Plnenie povinného podielu zabezpečila 
zadávaním zákaziek v chránených dielňach a pracoviskách. Pozri → 7.2.10 
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10. Poskytovanie adaptačných schém a metód oceňovania zamestnancov nefinanč-
ným spôsobom (napr. plánovaním a preskúmavaním benefitov pre zamestnancov a 
podporovaním ich spoločenských a športových aktivít zameraných na zdravie 
a osobný prospech zamestnancov). 

Opis: Zamestnancom sa poskytuje rad benefitov, ktoré vyplývajú z Kolektívnej zmluvy 
(D.14) - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, denná výška 
náhrady príjmu pri dočasnej PN vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu, a to 
od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, moţnosť ubytovania zamest-
nancov za cenu vo výške prevádzkových nákladov, pracovné úľavy a ekonomické za-
bezpečenie zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu, príspevok na stravovanie vo 
vlastnom zariadení alebo prostredníctvom právnickej osoby vo výške 0,72 € na jeden 
obed vyuţívajúc stravovaciu Calio gastro kartu. Zamestnanci sú oceňovaní i nefinanč-
ným spôsobom. Majú moţnosť zúčastniť sa rôznych neformálnych kultúrnych i športo-
vých podujatí organizovaných školou i zriaďovateľom. Stretávajú sa pri príleţitosti svo-
jich ţivotných jubileí, majú moţnosť športovania v školských telocvičniach, stolnoteniso-
vej herni i posilňovni.  
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Kritérium 4: Partnerstvá a zdroje 

Silné stránky: 

 Demokratický model vzdelávacieho procesu ţiakov. 

 Odborná prax u zamestnávateľov - vlastný model realizácie praxe. 

 Zahraničné a regionálne projekty a spolupráce. 

 Aktívny prístup k zákazníkovi prostredníctvom sociálnych sietí. 

 Moderné technické vybavenie učební, pravidelná renovácia a úpravy budovy školy. 
 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Vykonávať pravidelné prieskumy spokojnosti orientované na zákazníkov. 

 Zriadiť pracovnú pozíciu projektový manaţér. 

 Realizovať neformálne stretnutia s partnermi. 

 Realizovať interný benchmarking predmetových komisií. 

 Rozšíriť projektové partnerstvá na ďalšie krajiny EÚ. 
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Kritérium 4: Partnerstvá a zdroje 

Hodnotenie: Zváţte, čo organizácia robí, aby:  

4.1. Vytvárala a riadila partnerstvá s relevantnými organizáciami  

1. Identifikácia súkromných, občianskych kľúčových partnerov a kľúčových partnerov z 
verejného sektora a definovanie vzájomného vzťahu (napr. odberateľ - poskytovateľ, 
dodávateľ, spolutvorca, doplnkový/náhradný poskytovateľ produktu, vlastník, zakla-
dateľ, atď.). 

Opis: SPŠE Hálova vytvára svojimi aktivitami pozitívne podmienky na vznik nových 
a riadenie a udrţiavanie jestvujúcich partnerstiev, ktoré môţeme rozdeliť do piatich 
hlavných skupín: 
1. Orgány štátnej správy: 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán, ktorý 
prenáša časť svojich kompetencií v školstve na zriaďovateľov škôl a časť aj 
priamo na školy - výkon štátnej správy v I. stupni, 

 Okresný úrad Bratislava ako riadiaci orgán pri realizácii externej časti 
maturitných skúšok a pri organizovaní ţiackych súťaţí a olympiád. 

2. Inštitúcie verejnej správy: 

 Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ určujúci plán výkonov SPŠE 
Hálova a poskytovateľ financií na základe svojich prenesených aj originálnych 
kompetencií, ako personálny manaţér riaditeľky SPŠE Hálova, ako vlastník 
majetku SPŠE Hálova a partner pri jeho spravovaní,  

 Štátny inštitút odborného vzdelávania ako poskytovateľ odbornej a metodickej 
pomoci v oblasti obsahu a podmienok vzdelávania, 

 Národný ústav certifikovaných meraní ako poskytovateľ odbornej a metodickej 
pomoci v oblasti testovania ţiakov a ukončovaní štúdia, 

 Národná agentúra programu Erasmus+ ako partner pri realizácii projektov pre 
ţiakov a pedagogických zamestnancov v rámci medzinárodnej výmeny 
skúseností s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu a zvyšovania 
konkurencieschopnosti absolventov SPŠE Hálova na trhu práce, 

 verejné vysoké školy ako partneri pri zabezpečovaní učiteľov pre SPŠE Hálova, 
aj pri zabezpečovaní praktického vzdelávania ţiakov SPŠE Hálova, a to najmä 
Slovenská technická univerzita, FEI a FIIT, 

 SOŠ kaderníctva a vizáţistiky, Svätoplukova 2, Bratislava ako partner pri rozvoji 
praktických zručností ţiakov SPŠE Hálova v oblasti multimédií.  

3. Súkromný sektor - podniky a inštitúcie ako partneri podieľajúci sa na odbornom 
vzdelávaní a príprave ţiakov SPŠE Hálova na základe zmluvných vzťahov, ako 
spolutvorcovia pri realizácií súťaţí a prezentácií na verejnosti (Paneurópska VŠ). 

4. Občianske zdruţenia a neziskové organizácie 

 Republiková únia zamestnávateľov, v rámci nej Digitálna koalícia, ako 
spolutvorcovia vzdelávacích programov v oblasti informačných technológií, 

 Asociácia spoločností IT priemyslu ako spolutvorca vzdelávacích programov 
v oblasti informačných technológií a partner pri zabezpečovaní praktického 
vzdelávania ţiakov SPŠE Hálova, 

 OpenLab ako partner pri tvorbe vlastného modelu praktického vzdelávania 
a jeho implementácii v SPŠE Hálova. 

 Junior Achievement Slovensko ako partner pri rozvoji podnikateľských 
kompetencií ţiakov SPŠE Hálova.  

5. Ţiaci a ich rodičia a zákonní zástupcovia ako odberatelia sluţieb SPŠE Hálova. 
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2. Uzatvorenie a manaţérstvo vhodných partnerských zmlúv berúc do úvahy rozličné 
aspekty spoločenskej zodpovednosti, ako sú spoločensko-ekonomické a environ-
mentálne vplyvy poskytovaných sluţieb a produktov. 

Opis: Organizácia uzatvára partnerstvá s cieľom permanentne skvalitňovať 
poskytované sluţby. Pri uzatváraní a manaţovaní vhodných partnerských zmlúv 
vodcovia berú do úvahy rozličné aspekty spoločenskej zodpovednosti. Prvoradým 
spoločensko-ekonomickým aspektom sluţieb poskytovaných organizáciou je 
zamestnanosť absolventov, ktorá je priamo úmerná kompetenciám absolventov, 
získaným na reálnych projektoch v praxi. Partnerská spolupráca medzi SPŠE Hálova 
a firmami a inštitúciami sa uskutočňuje na základe zmlúv o odbornej praxi (D.61). Ţiak 
absolvuje prax na pracovisku zamestnávateľa, kde okrem odbornosti rozvíja aj svoje 
sociálne kompetencie, konfrontuje svoje vedomosti s realitou aj v oblasti ekonomických 
a environmentálnych tém. 
SPŠE Hálova sa dlhodobo snaţí pripravovať ţiakov na zodpovedné podnikanie, a to aj 
v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (D.62). 
Vo februári 2018 SPŠE Hálova nadviazala partnerstvo s SOŠ kaderníctva a vizáţistiky 
v Bratislave. Ţiaci SPŠE Hálova v rámci praktickej prípravy zhotovujú multimediálne 
diela so ţiačkami partnerskej školy. Okrem zdokonalenia sa v odbornosti je spolupráca 
spojená so širšou spoločenskou a sociálnou tematikou. V rámci špecifických zadaní 
a náročnosti diela sa školy dohodli na spoplatnení sluţieb a tak prichádza aj k ekono-
mickej efektivite takejto spolupráce. Financie sa vyuţívajú pre rozširovanie školského 
multimediálneho štúdia (D.53).  
Memorandum o spolupráci medzi SPŠE Hálova a Paneurópskou VŠ z roku 2018 je 
prejavom širšieho zámeru spolupráce, kedy ţiaci SPŠE Hálova kooperujú na projektoch 
vysokej školy, či súťaţiach FIRST LEGO League. Druhou časťou spolupráce je 
vzdelávanie pedagógov SPŠE Hálova na partnerskej vysokej škole (D.53). 
Na základe zmluvných vzťahov v rámci projektu programu Erasmus+ nadobúdajú ţiaci 
aj učitelia SPŠE Hálova nové sociálne, odborné aj jazykové kompetencie 
v zahraničných školách aj firmách. Recipročne tieto sluţby poskytuje SPŠE Hálova 
zahraničným partnerom. 

3. Stimulovanie a organizovanie partnerstiev so špecifickými úlohami, rozvoj a zavá-
dzanie spoločných projektov s inými organizáciami verejného sektora patriacimi do 
rovnakej oblasti/reťaze politickej línie a rozličných  inštitucionálnych úrovní. 

Opis: K pravidelnému stimulovaniu a organizovaniu partnerskej spolupráce dochádza 
dvakrát za rok  hlavne počas Dní otvorených dverí SPŠE Hálova. Partneri organizácie 
sa predstavujú potenciálnym ţiakom SPŠE Hálova a ich rodičom a upriamujú pozornosť 
na potrebu odborného, ale aj spoločenského uplatnenia. Moderný a nevšedný prístup 
firiem, potreba komplexnosti vo vzdelávaní, nadobúdanie mäkkých zručností a neustále 
opakujúcej sa potreby viesť dialóg smerujúci ku konsenzu, prináša do partnerstva 
pridanú hodnotu, kedy ţiak a rodič na tomto type stretnutia vníma školu komplexnejšie, 
nie len ako vzdelávaciu inštitúciu. Na DOD prichádzajú aj zástupcovia partnerskej 
vysokej školy, ktorí poukazujú na kontinuálnosť vo vzdelávaní a širšie uplatnenie sa, 
prípadne moţnosť vedecky pracovať. 
V rámci spolupráce a zmluvy s SOŠ kaderníctva a vizáţistiky sa v SPŠE Hálova konali 
majstrovstvá SR Koruna kreativity. Ţiaci SPŠE Hálova pripravili podmienky na 
realizáciu, odborne pripravili technické zázemie, zhotovili multimediálne diela z akcie 
a podieľali sa na ozvučení a osvetlení scény. Aktivita prebehla aj za podpory a účasti 
zástupcov odboru školstva BSK. 
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4. Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie implementácie a výsledkov partner-
stiev. 

Opis: Monitorovanie priebehu a výsledkov partnerstiev majú v kompetencii vodcovia 
organizácie. Kaţdá aktivita v rámci spolupráce sa vopred plánuje. Určujú sa potreby 
ľudských, ale aj hmotných či finančných zdrojov, termíny a najmä očakávania výsledkov 
v podobe vzdelávania ţiakov, nadobúdania ich odborných, ale aj sociálnych kompe-
tencií a v neposlednom rade ekonomický aspekt jednotlivých aktivít. Vyhodnocovanie je 
nepravidelné, medzi partnermi prebieha aj operatívne, neformálne - telefonicky alebo e-
mailmi, ale aj na pripravovaných stretnutiach s vopred dohodnutým programom (D.63). 
Oblasť odborného vzdelávania a teda partnerstiev v rámci zmlúv o odbornom 
vzdelávaní ţiakov u zamestnávateľa je špecifická: Tím odbornej praxe je zostavený zo 
štyroch členov, ktorí na týţdennej báze vykonávajú kontrolu odbornej praxe priamo 
v mieste jej výkonu a udrţiavajú a vyhodnocujú prebiehajúcu spoluprácu (D.64). 

5. Identifikovanie potreby uzatvárania dlhodobých verejných a súkromných spolu part-
nerstiev (PPP) a ich primerané rozvíjanie. 

Opis: SPŠE Hálova je štátna rozpočtová organizácia a nerealizuje PPP projekty. 

6. Definovanie zodpovedností kaţdej strany v manaţérstve partnerstiev vrátane riade-
nia, rovnako ako hodnotenia a preskúmavania. 

Opis: Definovanie zodpovednosti v rámci partnerstiev je uvedené v zmluvách 
s partnerskými organizáciami (D.37, D.53, D.61, D.76, D.104, D.105). 

7. Zvyšovanie organizačnej kapacity rozvíjaním moţností pracovných umiestnení. 

Opis: V roku 2019 sa SPŠE Hálova zapojila do národného projektu spolufinancovaného 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov“. V rámci projektu organizácia vy-
tvorila nové pracovné pozície pre dvoch pedagogických asistentov, jedného školského 
psychológa a jedného sociálneho pedagóga. Noví zamestnanci vytvoria inkluzívny tím, 
ktorého hlavnou úlohou je podpora vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 

8. Výmena dobrej praxe s partnermi a vyuţívanie bench learningu a benchmarkingu. 

Opis: V rámci projektu Erasmus+ sa plánuje, realizuje a vyhodnocuje výmena pedago-
gických zamestnancov s partnerskými školami projektu. V roku 2017 sa výmenného 
pobytu v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili dvaja a v roku 2018 traja pedagogickí za-
mestnanci SPŠE Hálova. Počas pobytu pedagóga na partnerskej škole sa vykonáva 
„job shadowing“ a odborné konzultácie s učiteľmi odborných predmetov, pričom sa po-
rovnávajú a skúmajú inovatívne prístupy a vyučovacie metódy, vyuţívanie materiálno-
technických prostriedkov, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výučbe. Ben-
chmarking zabezpečuje NÚCEM na základe výsledkov externých častí maturitných 
skúšok. 

9. Výber poskytovateľov so spoločensky zodpovedným profilom vo verejnom obstará-
vaní. 

Opis: Organizácia má kompetencie obstarávať pre svoju potrebu tovary a sluţby 
v rozsahu zákazky s nízkou hodnotou. Ostatné zákazky realizuje zriaďovateľ SPŠE 
Hálova v rámci centrálneho verejného obstarávania. Organizácia realizuje VO v súlade 
s platnou legislatívou a pokynmi zriaďovateľa (D.65). Všetky relevantné informácie sú 
zverejnené na webových sídlach SPŠE Hálova, Bratislavského samosprávneho kraja 
a Úradu pre verejné obstarávanie. Výber poskytovateľov so spoločensky zodpovedným 
profilom organizácia zabezpečuje vyuţívaním portálu www.oversi.sk, na ktorom má 
prístup do Registra právnických osôb, Evidencie o nedoplatkoch na zdravotnom 
poistení, Evidencie o nedoplatkoch na sociálnom poistení a Evidencie o nedoplatkoch 
na daniach. Do Registra trestov má organizácia prístup prostredníctvom BSK.  
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4.2. Vytvárala a implementovala partnerstvá s občanmi/zákazníkmi 

1. Zabezpečovanie proaktívnej informačnej politiky (napr. o tom, ako organizácia fun-
guje, o právomoci verejných orgánov, o štruktúre a procesoch organizácie, atď.). 

Opis: SPŠE Hálova zabezpečuje proaktívnu informačnú politiku prostredníctvom svojho 
webového sídla www.spsehalova.sk a sociálnych sietí Facebook a Instagram v tzv. 
školských profiloch. Osobne sú informovaní rodičia a uchádzači o štúdium počas dní 
otvorených dverí dvakrát v kaţdom školskom roku. Rovnako osobne a proaktívne sa 
informujú rodičia ţiakov SPŠE Hálova pravidelne podľa plánu 4x v kaţdom roku na 
zasadnutiach Rodičovskej rady a triednych aktívoch. Permanentné informovanie sa 
uskutočňuje prostredníctvom Ţiackej školskej rady (D.33) a Rady školy (D.30). 

2. Aktívne povzbudzovanie občanov/zákazníkov k organizovaniu sa, vyjadreniu svojich 
potrieb a poţiadaviek a podpore partnerstiev s občanmi, zástupcami občianskych 
skupín a spoločenskými organizáciami. 

Opis: SPŠE Hálova pravidelne realizuje zasadnutia ŢŠR, RR a RŠ, kde sú prednášané 
poţiadavky a námety zúčastnených strán, ktoré sa následne v diskusii, resp. 
v stanovených úlohách a termínoch realizujú. Na škole funguje školský a kariérny 
poradca, ktorí majú vyhradený čas pre poradenstvo všetkým ţiakom SPŠE Hálova. 

3. Podpora zapojenia občanov/zákazníkov a ich zástupcov do vecí verejných a ich ak-
tívnej účasti na procesoch rozhodovania organizácie (spolutvorenie a spolurozhodo-
vanie), napr. prostredníctvom konzultačných skupín, zoznamov, prieskumov verejnej 
mienky, krúţkov kvality. 

Opis: Ţiaci SPŠE Hálova majú moţnosť prostredníctvom triednických hodín alebo pri 
zasadnutí Ţiackej školskej rady navrhovať a prezentovať námety a moţnosti realizácie 
či spolupodieľania sa na procesoch rozhodovania organizácie. Rovnako členovia Rady 
školy ako aj rodičia počas pravidelných triednych aktívov. D.30, D.31, D.33 

4. Zabezpečenie rámcov pre aktívne vyhľadávanie myšlienok, návrhov a sťaţností ob-
čanov/zákazníkov a ich zhromaţďovania primeraným spôsobom (napr. zoznamy, 
konzultačné skupiny, dotazníky, schránky sťaţností, prieskumy verejnej mienky a 
pod.). Analyzovanie a preskúmavanie týchto informácií a rozširovanie výsledkov. 

Opis: Prieskum spokojnosti a verejnej mienky bol uskutočnený v roku 2018 počas dňa 
otvorených dverí. Skúmali sa v ňom podnety, názory a návrhy v súvislosti s ponúkaným 
vzdelávaním ako aj spokojnosť a verejná mienka o škole. Výsledky boli prednesené na 
pracovnej porade pred všetkými zamestnancami. Námety, ktoré boli v kompetencii ško-
ly, boli postupne riešené.  

5. Zabezpečenie transparentnosti fungovania organizácie, ako aj jej procesov rozho-
dovania (napr. uverejňovaním výročných správ, organizovaním tlačových konferencií 
a aktualizovaním informácií na internete). 

Opis: SPŠE Hálova pravidelne kaţdoročne na svojom webovom sídle zverejňuje roz-
siahlu Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti. Rovnako na webovom sídle 
a sociálnych sieťach  pravidelne zverejňuje pripravované a zrealizované aktivity 
a zmeny.  

6. Definovanie a odsúhlasenie spôsobov ako rozvíjať úlohu občana/zákazníka ako 
spolutvorcu sluţieb (napr. v kontexte manaţérstva odpadov) ako spoluhodnotiteľa 
(napr. prostredníctvom systematického merania spokojnosti). 

Opis: Organizácia nevykonáva systematické merania spokojnosti občanov/zákazníkov. 

7. Vytváranie efektívneho manaţérstva očakávaní vysvetľovaním zákazníkom, aké 
sluţby môţe očakávať, vrátane počtu indikátorov kvality - prostredníctvom charty 
občanov. 
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Opis: Na pravidelných dňoch otvorených dverí, ktoré sa konajú 2x v školskom roku, sú 
rodičia a potenciálni ţiaci oboznamovaní aktivitách SPŠE Hálova. SPŠE v roku 2019 
usporiadala letný technologický denný tábor pre ţiakov základných škôl, kde sa na 
dennej báze pedagógovia SPŠE venovali ţiakom 6. - 8. ročníka základných škôl. Ok-
rem predstavenia technológií boli ţiaci oboznámení s ponukou vzdelávania, ako aj ce-
lým procesom vzdelávania na SPŠE Hálova a mali moţnosť diskutovať. 

8. S cieľom zaistiť s občanom/zákazníkom efektívne partnerstvo, zabezpečiť aktualizo-
vanú informáciu o tom, ako sa vyvíja individuálne a spoločenské správanie obča-
nov/zákazníkov tak, aby bolo moţné zaviesť procesy konzultácií a iné sluţby. 

Opis: SPŠE Hálova preferuje otvorený a demokratický spôsob komunikácie so ţiakmi 
prostredníctvom triednických hodín s triednym učiteľom, následne so školským porad-
com a rovnako formou otvorených dverí riaditeľky. ŢŠR je platformou pre odovzdávanie 
informácií a spoločné riešenie problémov ţiakov a vodcov SPŠE Hálova. Vodcovia or-
ganizácie uţ dlhodobo udrţiavajú kultúru otvorených dverí, ktorou podporujú efektívne 
partnerstvo medzi zainteresovanými stranami (ţiaci, rodičia, zamestnanci, partneri, ob-
čania - široká verejnosť). 

4.3. Riadila finančné zdroje 

1. Zosúladenie finančného manaţérstva so strategickými cieľmi účinným, efektívnym 
a ekonomickým spôsobom. 

Opis: Organizácia zostavuje kaţdý rok návrh rozpočtu a to na 3 roky vopred. Rozpočet 
na konkrétny kalendárny rok schvaľuje zastupiteľstvo BSK. Ekonómka rozpisuje rozpo-
čet na jednotlivé poloţky, projekty, programy, v zmysle aktuálne platnej rozpočtovej kla-
sifikácie. Organizácia kaţdý rok vypracováva aj plán verejného obstarávania na najbliţ-
šie 3 roky, ktorý pravidelne aktualizuje. Pozri → 9.2.9 aţ 9.2.11 

2. Analyzovanie rizík a príleţitostí finančných rozhodnutí. 

Opis: Organizácia pri hospodárení s uvedeným limitom finančných prostriedkov rozpoč-
tu dodrţiava zákon  o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pri vynakladaní finanč-
ných prostriedkov na výdavky je potrebné dodrţiavať zásadu maximálnej hospodárnos-
ti, efektívnosti a účinnosti. Finančné manaţovanie a jeho zosúladenie s cieľmi je zabez-
pečované prostredníctvom vykonávania základnej finančnej kontroly a to základnej 
a následnej, ktorú vykonáva riaditeľka, jej zástupkyne a TA manaţérka.  

3. Zabezpečenie finančnej a rozpočtovej transparentnosti. 

Opis: Čerpanie rozpočtu, ale aj celkové hospodárenie organizácie je zverejnené v sprá-
ve o výsledku hospodárenia, ktorá je prílohou výročnej správy, dostupnej na 
https://spsehalova.sk/sprava/. Plnenie rozpočtu sa sleduje priebeţne - v mesačných 
a štvrťročných uzávierkach. Dokumenty sa odosielajú zriaďovateľovi, inak sa nezverej-
ňujú. Na základe legislatívnej povinnosti organizácia zverejňuje všetky objednávky, fak-
túry aj uzatvorené zmluvy na svojom webovom sídle. 

4. Zabezpečenie nákladovo účinného, efektívneho a ekonomického manaţérstva fi-
nančných zdrojov vyuţívaním efektívnych finančno-nákladových účtovných a kon-
trolingových systémov. 

Opis: Organizácia má zavedený stabilizovaný systém finančného riadenia podporovaný 
niekoľkými internými smernicami (D.67, D.68, D.69, D.70). Bez finančnej kontroly nie je 
moţné vykonať ţiadnu finančnú operáciu. Nepredvídané výdavky na havárie, opravy 
ale aj iné vzniknuté výdavky, ktoré vznikli nečakane, sa operatívne riešia na gremiálnej 
porade, s cieľom poţadovať preplatenie od zriaďovateľa, ktorý spravidla ţiadosti vyho-
vie a rozpočtovým opatrením finančné prostriedky pridelí. 

5. Zavedenie inovačných systémov rozpočtového a nákladového plánovania (napr. 
viacročné rozpočty, programové/projektové rozpočtovanie, rozpočty na energie, 
rozpočty na zabezpečovanie rodovej/sexuálnej rovnosti). 
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Opis: Kaţdý rok sa plánuje rozpočet na najbliţšie tri roky. V priebehu roka sa rozpočet 
upravuje rozpočtovými limitmi, ide o účelovo presne určené pouţitie finančných pro-
striedkov v konkrétnej výške a na konkrétny účel. V rozpočte sa plánujú aj beţné vý-
davky: platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby, energie, voda 
a komunikácie. Kaţdý mesiac sa vyhodnocuje spotreba energií odpočtom meradiel. 
Údaje sa vyhodnocujú a v prípade anomálií sa ihneď zisťujú a odstraňujú príčiny. Roz-
počtovanie projektov - domácich aj zahraničných sa robí pri spracovávaní príslušnej 
ţiadosti o grant. Projekty s veľkým finančným krytím (viac ako 5 tisíc eur) sa rozpočtujú 
s dostatočným časovým predstihom (ešte pred vyhlásením príslušnej výzvy). Organizá-
cia oznámi odhadovanú výšku finančnej spoluúčasti zriaďovateľovi, ktorý ju naplánuje 
do svojich výdavkov. 

6. Delegovanie a decentralizácia finančných zodpovedností a ich vyváţenie s centrál-
nym kontrolingom. 

Opis: V súlade s Organizačným poriadkom riaditeľka zodpovedá za rozpočet, financo-
vanie a efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie čin-
nosti organizácie, riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve orga-
nizácie. Finančná kontrola sa zabezpečuje v súlade s internou smernicou (D.67).  

7. Finančné riadenie zaloţené na analýze nákladov/výnosov, udrţateľnosti a etiky. 

Opis: Pri sledovaní nákladov a výnosov sa organizácia riadi zákonom o účtovníctve, 
zákonom o dani z príjmu, zákonom o rozpočtových pravidlách, príslušnými pokynmi 
Ministerstva financií a zriaďovateľa. 

8. Začlenenie údajov nefinančnej výkonnosti do rozpočtových dokumentov, ako sú 
informácie o cieľoch výstupov a dôsledkov. 

Opis: Sledovanie prideľovania finančných prostriedkov na osobitné výkony zamestnan-
cov v rozpočte neevidujeme. Mimoriadne výsledky sa oceňujú aj finančnou odmenou.  

4.4. Riadila svoje informácie a poznatky 

1. Tvorba systémov pre manaţérstvo, uchovávanie a vyhodnocovanie informácií 
a poznatkov v organizácii v súlade so strategickými a operatívnymi/prevádzkovými 
cieľmi. 

Opis: Pri tvorbe systémov pre manaţérstvo, uchovávane a vyhodnocovanie informácií 
a poznatkov sa organizácia riadi Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o 
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. V organizácii sa aktívne vyuţívajú 
tieto informačné systémy: 

 Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných organizáciou 
ako pôvodcu registratúry (D.71). V rámci správy registratúry organizácia zabezpeču-
je evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k nim 
a zabezpečuje ich vyraďovanie v spolupráci so Štátnym archívom. Do registratúry 
má prístup riaditeľka, zástupkyne riaditeľky a tajomníčka. 

 ASC Agenda (rozšírená verzia) slúţi na realizáciu, kontrolu a hodnotenie výchovno-
vzdelávacej činnosti, a to na základe registra pedagogických zamestnancov a ďal-
ších zamestnancov a registra ţiakov a ich zákonných zástupcov. Do ASC agendy 
majú prístup všetci PZ a OZ, z nepedagogických len tajomníčka. 

 Edupage je akademický informačný systém a interný školský portál, ktorý slúţi na 
komplexnú správu štúdia a činností spojených so štúdiom v SPŠE Hálova. Do Edu-
page majú prístup všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ţiaci a ich rodičia, a to 
s prístupovým heslom. Bez hesla sú niektoré informácie z Edupage prístupné širokej 
verejnosti prostredníctvom webového sídla SPŠE Hálova. 
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 VEMA je IS pre odmeňovanie, spracovanie miezd pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov a odmien za dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. Prístup do IS má riaditeľka a personalistka-mzdárka. 

 Ispin je IS pre ekonomické činnosti a skladové hospodárstvo. Prístup do IS má eko-
nómka-účtovníčka a technicko-administratívna manaţérka. 

 Spoločný elektronický priestor (sieťový disk) všetkých zamestnancov, na ktorom sú 
uloţené dokumenty - rozpracované aj finálne verzie. Priestor je rozdelený na tri časti 
- nástenka (prístup všetkých zamestnancov), company (prístup všetkých zamest-
nancov a ţiakov) a administratíva (prístup vybraných zamestnancov).  

 Kamerový systém v priestoroch SPŠE Hálova slúţi na ochranu osôb a majetku or-
ganizácie a je prevádzkovaný v súlade s platnou legislatívou. 

 Kniţničný systém ProfLib sa vyuţíva pre správu publikácii v školskej kniţnici. 

 Osobné údaje frekventantov Cisco akadémie - prístup do IS majú lektori akadémie 
a ekonómka-účtovníčka. 

 Osobné údaje frekventantov kurzu elektrotechnickej spôsobilosti - prístup majú lek-
tori ELS a ekonómka-účtovníčka. 

2. Zabezpečenie, aby sa externe dostupné informácie získavali, spracovávali a efek-
tívne vyuţívali a uchovávali. 

Opis: Vodcovia organizácie sprostredkúvajú zamestnancom všetky externe získané 
informácie (napr. nová legislatíva, informácie a úlohy z porád riaditeľov) na 
zasadnutiach Gremiálnej rady (D.18), na pracovných poradách zamestnancov (D.20) 
a ďalej sa vyuţívajú pri realizácii procesov. Informácie na webovom sídle a sociálnych 
sieťach sa pravidelne aktualizujú. Zamestnanci majú zabezpečený nepretrţitý prístup 
na internet a e-mailové konto. Informácie sa uchovávajú V elektronickej podobe sa 
informácie uchovávajú na disku s pravidelným zálohovaním. V tlačenej podobe sa 
informácie uchovajú: príručná dokumentácia na sekretariáte, v kanceláriách ekonómky-
účtovníčky, technicko-administratívnej manaţérky a personalistky-mzdárky a doku-
mentácia staršia ako dva roky v registratúrnom stredisku SPŠE Hálova. 

3. Trvalé monitorovanie poznatkov a informácií dostupných v organizácii, zabezpeče-
nie ich relevantnosti, správnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Zároveň aj ich zosúla-
denie so strategickým plánovaním a súčasnými i budúcimi potrebami zainteresova-
ných strán. 

Opis: Odovzdávanie vedomostí a skúseností sa v organizácii realizuje niekoľkými 
spôsobmi: 

 Vodcovia sa pravidelne v pondelok stretávajú na zasadnutiach Gremiálnej rady, kde 
je vytvorený priestor na výmenu skúseností a informácií.  

 Odovzdávanie vedomostí a skúsenosti sa priebeţne realizuje na pracovných 
poradách zamestnancov pri riešení spoločných úloh. Úlohy sú zaznamenané 
v zápisniciach z porád s konkrétnymi úlohami, ktoré sú zverejnené na intranete. 

 Neformálnymi príleţitosťami na výmenu skúseností medzi zamestnancami sú 
spoločné podujatia, ako napr. vianočné posedenie, posedenie ku Dňu učiteľov. 

 Pracovník, ktorému končí pracovný pomer, je povinný na základe príkazu riaditeľa 
odovzdať dôleţité interné dokumenty, pečiatky, súpis odovzdaného majetku, kľúčov. 
Odovzdanie je zaevidované v protokole o odovzdaní a prevzatí agendy. 

Externým zainteresovaným stranám poskytuje organizácia informácie niekoľkými 
spôsobmi: 

 komplexné verejne dostupné informácie na webovom sídle SPŠE Hálova, 

 informácie rodičom o dochádzke, správaní a prospechu ţiaka prostredníctvom 
Edupage, 
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 členom Rady školy, Rodičovskej rady, ŢŠR (D.30, D.31, D.33), 

 zriaďovateľovi, Odboru školstva Okresného úradu Bratislava elektronicky 
a v tlačenej podobe v súlade s termínovníkom výkazov (D.72), ako aj operatívne na 
poţiadanie, 

 zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni elektronicky a v tlačenej podobe 
pravidelne mesačne, v prípade potreby operatívne. 

4. Vytváranie vnútorných kanálov na postupné rozširovanie informácií po celej organi-
zácii, aby sa zabezpečilo, ţe všetci zamestnanci majú prístup k informáciám a po-
znatkom, relevantným pre ich úlohy a ciele (internet, informačný bulletin, vlastný ča-
sopis, atď.). 

Opis: Organizácia vyuţíva viacero foriem šírenia informácií medzi zamestnancami: 
intranet, webové sídlo, informačná tabuľa, tlačená forma, telefonické spojenie, mailové 
skupiny, pracovné skupiny a porady. Na intranete sa nachádza časť Pracovný kalendár, 
kde vodcovia ukladajú informácie o aktuálnych podujatiach a zainteresovaných zames-
tnancoch v týchto podujatiach. Pri nástupe do zamestnania sa zamestnancovi zriadi 
emailové konto, doménové konto a konto do akademického informačného systému, 
ktorým je zaradený do organizačnej zloţky školy. Na emailovú adresu v tvare 
meno.priezvisko@spsehalova.sk dostáva potrebné informácie, správy je moţné 
zasielať i hromadne podľa skupín zamestnancov. PZ je povinný kaţdý pracovný deň 
skontrolovať a vybaviť pracovnú elektronickú poštu a to minimálne dvakrát - na začiatku 
pracovnej zmeny, v jej priebehu alebo tesne pred jej ukončením; ako je uvedené 
v Pracovnom poriadku. Zamestnanci majú moţnosť telefonického spojenia. Pre 
všetkých zamestnancov je k dispozícii internet, ktorý denne aktívne vyuţívajú. Prenos 
informácií je zabezpečovaný aj operatívnymi dennými konzultáciami so zamestnancami, 
rozširovanie informácií sa realizuje v rámci pracovných tímov.  

5. Zabezpečenie stálej výmeny poznatkov medzi zamestnancami (mentoring, koučo-
vanie, dokumentované príručky). 

Opis: Dôleţité informácie stáleho charakteru sú definované a spracované v podobe 
vnútorných predpisov, smerníc, príkazov, ktoré sa priebeţne aktualizujú. Organizácia 
vyuţíva pre výmenu poznatkov a informácií dostupných v organizácii sieťové disky 
a sieťové priečinky, na ktoré majú prístup len kompetentné osoby.  
Vedenie a podporovanie nových zamestnancov → pozri 3.2.5. Novoprijatí začínajúci 
pedagogickí a odborní zamestnanci povinne absolvujú adaptačný proces, za priebeh 
ktorého zodpovedá uvádzajúci PZ alebo OZ v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Pracovného poriadku pre 
pedagogických a ostatných zamestnancov (Príloha 1 Povinnosti PZ v Pracovnom 
poriadku). 
Stála výmena poznatkov medzi zamestnancami prebieha na formálnych zasadnutiach 
predmetových komisií a špecificky orientovaných tímov, na pracovných poradách, ako 
aj neformálne - počas voľných hodín v kabinetoch a ostatných priestoroch školy. 

6. Zabezpečenie prístupu a vzájomnej výmeny relevantných informácií a dát so všet-
kými zainteresovanými stranami systematickým a pouţívateľsky prijateľným spôso-
bom, berúc do úvahy špecifické potreby všetkých členov spoločnosti ako sú starí a 
postihnutí ľudia. 

Opis: Aktuálna úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje veľmi dob-
ré podmienky pre šírenie informácií v prostredí školy. Všetci zamestnanci majú prístup 
k potrebným informáciám na intranete, vyuţívať je moţné e-mail, formu „četovania“ na 
internom školskom portáli. Pre externé zainteresované strany organizácia zverejňuje 
informácie o svojej činnosti a o aktuálnych podujatiach vďaka prístupu na internet pro-
stredníctvom webového sídla školy, ktorého veľká časť bola v auguste 2019 inovovaná 
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a spracovaná novým redakčným systémom. Webové sídlo je ľahkou a zrozumiteľnou 
formou dostupnosti informácií v elektronickej podobe, je vytvorené s ohľadom na maxi-
málnu prístupnosť obsahu a funkčnosť, jeho obsah je moţné jednoducho zväčšovať 
a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. 
Individuálna výmena informácií prebieha priamou i nepriamou komunikáciou medzi za-
mestnancami. V najfrekventovanejších priestoroch školy sú zriadené informačné tabule. 
Pre zdravotne postihnutých ţiakov je zabezpečený bezbariérový prístup do jednej časti 
budovy. Elektronická ţiacka kniţka je nástrojom operatívnej komunikácie medzi peda-
gogickými zamestnancami a rodičmi ţiakov. 

7. Zabezpečenie, ţe kľúčové informácie a poznatky tých zamestnancov, ktorí opúšťajú 
organizáciu, sa zachovajú pre organizáciu. 

Opis: Relevantné údaje o priebehu štúdia sa priebeţne ukladajú v akademickom 
informačnom systéme a informácie sa zálohujú. SPŠE Hálova má spracovaný systém 
zabezpečenia zachovania informácií, poznatkov a odovzdávania agendy pri odchode 
zamestnanca v Pracovnom poriadku. Zachovanie mlčanlivosti o interných informáciách 
a postupoch je u zamestnancov upravené v pracovnej zmluve a ostatných 
dokumentoch pracovno-právneho charakteru. Zamestnanci pred skončením 
pracovného pomeru musia získať podpisy, na tzv. Výstupný list, kde im určení 
pracovníci podpisom potvrdia odovzdanie, napr. zapoţičanie prostriedkov. Ukončené 
spisy jednotlivých zamestnancov sa uchovávajú v súlade s Registratúrnym poriadkom. 
Zálohovanie PC zabezpečuje správca počítačovej siete a administrátor. 

4.5. Riadila technológie 

1. Navrhovanie manaţérstva technológií v súlade so strategickými a operatívnymi / 
prevádzkovými  cieľmi.  

Opis: Organizácia nemá vypracovanú ţiadnu strategickú politiku v oblasti technologickej 
infraštruktúry. V oblasti pedagogických činností a študijných záleţitostí škola funguje 
cez portál www.spsehalova.edupage.org. 

2. Implementácia, monitorovanie a vyhodnocovanie nákladovej efektívnosti pouţívanej 
technológie. Čas návratnosti investícií by mal byť dostatočne krátky a mala by sa 
vyuţívať vhodná metrika.  

Opis: Sledovanie a vyhodnocovanie nákladovej efektívnosti je súčasťou 
vyhodnocovania ročného plánu úloh a je aj súčasťou kaţdoročnej správy o 
hospodárení. 

3. Zabezpečenie bezpečného, efektívneho a účinného vyuţívania technológie, s dôra-
zom na zručnosti zamestnancov. 

Opis: Kaţdý zamestnanec SPŠE Hálova je vyškolený na pouţívanie príslušnej 
technológie individuálne. Z týchto školení sa nevykonávajú formálne zápisy. 

4. Účinné aplikovanie vhodnej technológie do: 

 manaţérstva projektov a úloh, 

 manaţérstva vedomostí/znalostí, 

 podpory učenia sa a zlepšovacích aktivít, 

 podpory interakcie so zainteresovanými stranami a partnermi, 

 podpory rozvoja a udrţiavania interných a externých sluţieb. 

Opis: V oblasti manaţovania úloh organizácia vyuţíva intranet. Pedagogickí 
a nepedagogickí zamestnanci majú zriadene uţívateľské konto do domény, emailové 
konta, konto Edupage. PZ majú k dispozícii ITIC kartu určenú na evidenciu dochádzky 
zamestnanca. Ţiaci majú k dispozícii ISIC kartu určenú na evidenciu dochádzku a pri 
doprave. V oblasti podpory vzdelávania sa podľa potreby učitelia preškoľujú na 
pouţívanie moderných technológií. Pozri →4.4.1. 



SPŠE Hálova                                                             Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

47 

 
 

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manaţérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

5. Zadefinovanie, ako môţe byť IKT vyuţitá na zlepšovanie poskytovaných sluţieb, 
napr. vyuţívaním metód podnikovej architektúry na manaţérstvo informácií verejnej 
správy.  

Opis: Organizácia vyuţíva IKT na zlepšovanie poskytovaných sluţieb (pozri → 4.4.6): 

 Elektronizácia registratúry - zrýchľuje sa prístup k registratúrnym záznamom, zjed-
noduší sa a zrýchli poskytovanie sluţby odpisov vysvedčení a vydávaní potvrdení 
o štúdiu v SPŠE Hálova. 

 ASC Agenda (rozšírená verzia) umoţňuje operatívny prístup k osobným záznamom 
zamestnancov a ţiakov SPŠE Hálova s 10-ročnou históriou a tým zrýchlenie plnenia 
pracovných povinností zamestnancov. 

 Edupage umoţňuje operatívny prístup zamestnancov a rodičov ţiaka ku komplex-
ným záznamom o štúdiu ţiaka v SPŠE Hálova. Tým sa redukuje telefonický, emai-
lový aj osobný kontakt pedagogických zamestnancov a rodičov ţiakov na zodpove-
danie konkrétnych otázok a operatívne riešenie konkrétnych problémov.  

 Vyuţívaním softvéru VEMA organizácia garantuje spracovanie personálnych údajov, 
platov, štatistických údajov a výkazov v súlade s platnou legislatívou.  

 Vyuţívaním softvéru Ispin organizácia garantuje spracovanie ekonomických údajov, 
štatistických údajov a výkazov v súlade s platnou legislatívou. 

 Prostredníctvom aplikácii VEMA a Ispin zriaďovateľ získava online poţadované in-
formácie o organizácii. 

 Spoločný elektronický priestor na serveri SPŠE Hálova umoţňuje zamestnancom 
operatívne a účelne spolupracovať na zadaných úlohách. 

 Integrovaný kniţničný systém ProfLib poskytuje komfortný prístup návštevníkov 
kniţnice do kniţničnej databázy a zefektívňuje prácu knihovníčky. 

 Kamerový systém ako súčasť IKT umoţňuje ochranu osôb a majetku organizácie 
a v prípade potreby účinnú spoluprácu s políciou. 

6. Zavedenie rámcov IKT a potrebných zdrojov na poskytnutie inteligentných a efektív-
nych on-line sluţieb, aby sa zlepšilo poskytovanie sluţieb zákazníkom.  

Opis: SPŠE Hálova má vytvorenú vlastnú IKT infraštruktúru, ktorá je prioritne zameraná 
na poskytovanie sluţieb v rámci hlavných procesov (vzdelávacích a pedagogických). 
V budove je vybudovaná lokálna počítačová sieť (LAN), bezdrôtová počítačová sieť 
(WLAN) pre študentov a pedagógov, ktoré zabezpečujú študentom a pedagógom 
pripojenie do internetu prostredníctvom siete SANET. V budove sa nachádza 
počítačová miestnosť pre pedagógov s voľne dostupnými počítačovými stanicami, kde 
sa môţu pripojiť na intranet a internet. Organizácia vyuţíva viaceré informačné sys-
témy: 

 EDUPAGE – komplexný informačný systém určený na evidenciu ţiakov a 
zamestnancov, záznamy o klasifikácii, tlač vysvedčení a výkazov, grafické 
spracovanie prospechu, prípravu úväzkov, prípravu rozvrhu, plánovanie podujatí 
školy, suplovanie, tvorba tematických plánov. 

 NETACAD.COM - Systém na podporu vytvárania a spravovania  e-learningových 
kurzov v oblasti počítačových sieti. 

 DOMÉNA - Windows doména. 

7. Starostlivé sledovanie technologických inovácií a preskúmavanie politiky v danej 
oblasti, ak je to potrebné.  

Opis: Sledovanie technologických inovácií je v organizácii zabezpečené: 

 úzkou spoluprácou s vysokými školami a firemnými partnermi (D.53), 

 účasťou zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách (D.22), 

 zmluvnou spoluprácou o poskytovaní poradenských sluţieb (D.75). 
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8. Vziať do úvahy spoločensko-ekonomické a environmentálne vplyvy IKT, napr. ma-
naţérstvo odpadov tonerov, redukovanie dostupnosti pre tých, ktorí nepouţívajú 
elektronické sluţby.  

Opis: Likvidácia odpadu počítačovej techniky sa uskutočňuje prostredníctvom 
certifikovaného odberateľa, čím sa zabezpečuje ochrana ţivotného prostredia. Je 
zabezpečený separovaný zber odpadu (D.76). 

4.6. Riadila zariadenia 

1. Vyváţenie nákladovej efektívnosti infraštruktúry s potrebami  a očakávaniami za-
mestnancov a zákazníkov (napr. centralizácia verzus decentralizácia budov/miesta 
prvého kontaktu, rozmiestnenie kancelárií, dostupnosť verejnej dopravy). 

Opis: Budova školy na Hálovej 16 v Bratislave je vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja. SPŠE je jej správcom. Budova je štvorpodlaţná a pozostáva 
z ôsmich blokov. V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, a. s., bolo do školy 
upravené schodisko pre osoby s obmedzenou moţnosťou pohybu. Bloky označené 
A a B sa vyuţívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť. V bloku C má sídlo CISCO 
akadémia pri SPŠE Hálova. 
Blok B4 je vstupnou halou do budovy školy. 
Kmeňové učebne jednotlivých tried sa nachádzajú v blokoch B1 a B3. Sú to priestranné 
a svetlé učebne vybavené štandardným školským nábytkom vhodným pre 
stredoškolskú mládeţ. V bloku B2 sú umiestnené kvalitne vybavené laboratóriá na 
výučbu predmetov elektrotechnika a elektrotechnické meranie, ako aj učebne 
elektrotechnickej praxe a cvičné dielne. 
Multimediálna učebňa č. 1 s kapacitou 56 miest sa vyuţíva najmä na: prezentácie učite-
ľov ako jednej z foriem výučby, prezentácie ţiakov v jednotlivých všeobecných aj odbor-
ných predmetoch, obhajoby vlastných projektov ţiakov na praktickej časti odbornej 
zloţky maturitnej skúšky, prezentácie firiem, ktoré sú potenciálnymi odberateľmi 
absolventov, vzdelávacie aktivity a semináre pre ţiakov aj učiteľov. 
Jedno celé podlaţie bloku B3 je vyuţité pre 5 učební vybavených počítačovými 
zostavami na výučbu informatiky a výpočtovej techniky, sieťových technológií, 
strojníctva, technickej grafiky, počítačových systémov, grafických systémov, 
administratívy a korešpondencie, ekonomickej praxe, účtovníctva, úvodu do podnikania. 
Na uvedenom podlaţí máme aj učebňu 3D tlače. 
PZ majú okrem PC zostáv v kabinetoch k dispozícii aj netlibresso vybavené šiestimi PC 
s prístupom na internet, ktoré vyuţívajú na svoju administratívno-pedagogickú činnosť, 
prípravu na vyučovanie, prípravu podkladov pre hodnotiace pedagogické rady a na 
kontakt s rodičmi prostredníctvom elektronickej pošty. 
Odborná učebňa pre elektroinštalácie a štruktúrované kabeláţe umoţňuje ţiakom 
prakticky zrealizovať elektroinštalácie v súlade s platnými STN, overiť si ich funkčnosť 
a vykonať potrebné merania. Prebieha v nej praktická príprava ţiakov SPŠE Hálova 
a tieţ frekventantov z radov odbornej verejnosti v rámci získavania a obnovovania 
elektrotechnickej spôsobilosti. 
Multimediálne štúdio sa vybudovalo v školskom roku 2017/2018 pre potreby praktického 
vzdelávania ţiakov študijného odboru elektrotechnika v oblasti prípravy na povolanie 
televízna, komunikačná a multimediálna technika. V nasledujúcich školských rokoch sa 
predpokladá ďalšie skvalitňovanie podmienok výučby v multimediálnom štúdiu v oblasti 
osvetľovacej aj zvukovej techniky. 
Medzi nové a moderné učebne patrí učebňa robotiky, tzv. RoboLab. V bloku A1 je 
pavilón výučby cudzích jazykov. Na anglický jazyk sú zriadené 3 učebne, na nemecký 
jazyk jedna učebňa. 
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V školskom roku 2018/2019 sa v bloku C vybudovala učebňa OpenLab - tímový 
technický akcelerátor implementovaný ako školský predmet, v rámci ktorého študenti 
pracujú v tímoch na reálnych projektoch pod odborným vedením odborníkov z praxe - 
LabMasterov. 
Telesná a športová výchova prebieha vo veľkej a malej telocvični, v posilňovni 
a stolnotenisovej herni. Ţiaci majú k dispozícii šatne, kaţdá trieda má svoju šatňu. 

2. Zabezpečenie bezpečného, efektívneho a účinného vyuţívania kancelárskych za-
riadení (napr. otvorené verzus individuálne kancelárie, mobilné kancelárie) zaloţe-
ného na strategických a operatívnych/prevádzkových cieľoch, berúc do úvahy osob-
né potreby zamestnancov, miestnu kultúru a fyzické obmedzenia. 

Opis: Učitelia sú v kabinetoch so svojimi kolegami rozdelení podľa príbuzných 
vyučovacích predmetov, aby si mohli v práci navzájom pomáhať a odovzdávať si 
skúsenosti. Podľa moţností sa kmeňová učebňa volí v blízkosti kabinetu triedneho 
učiteľa, aby mal svoju triedu pod dozorom a ľahšie sa mu plnili triednické povinnosti. 
Kancelárske priestory sú sústredené na jednej chodbe. Rozmiestnenie tried a prípadné 
úpravy kabinetov sa plánujú v čase školských prázdnin, kedy sa priestory maľujú, čistia 
a pripravujú na nový školský rok. 

3. Zabezpečenie účelnej, nákladovo efektívnej a vhodnej údrţby pouţívaných budov, 
kancelárií, zariadení a materiálov. 

Opis: Údrţba objektu SPŠE Hálova sa plánuje. Plán údrţby a opráv na kalendárny rok 
odosiela organizácia svojmu zriaďovateľovi. BSK plán vyhodnocuje a následne 
rozhodne, na ktoré rekonštrukcie pridelí finančné prostriedky. V školskom roku 
2017/2018 zrealizoval BSK rekonštrukciu osvetlenia v učebných a pracovných 
priestoroch objektu SPŠE Hálova. V roku 2018 sa rekonštruovali podlahy, obklady stien 
a sociálne zariadenia v telovýchovných priestoroch SPŠE Hálova a tieţ dodávka 
a montáţ protipoţiarnych dverí. V lete v roku 2019 sa vymenili hlavné vstupné dvere do 
budovy školy a zrekonštruovali sa priestory výdajnej školskej jedálne.  

4. Zabezpečenie účinného, nákladovo efektívneho a udrţateľného pouţitia dopravných 
a energetických zdrojov a ich optimalizácie. 

Opis: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie objektu SPŠE Hálova spojenú s výmenou 
okien, hydroizoláciou strechy, zateplením obvodového plášťa a vyregulovaním vykuro-
vacej sústavy je popri úspore nákladov na vykurovanie aj zvýšenie tepelného komfortu. 
Pozri 8.1.4. 

5. Zabezpečenie primeranej fyzickej dostupnosti budov v súlade s potrebami a očaká-
vaniami zamestnancov a občanov/zákazníkov (napr. prístup k parkovaniu alebo k 
hromadnej doprave). 

Opis: Pozemok v okolí školy patrí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Snaha, aby 
predmetný pozemok prešiel do vlastníctva BSK, bola predmetom rokovania na 
viacerých zasadnutiach Rady školy pri SPŠE Hálova od roku 2016 aj Zastupiteľstva 
BSK. Cieľom je revitalizácia pozemku - vybudovanie viacúčelového športového areálu, 
čím by sa výrazne skvalitnili podmienky na športovú činnosť ţiakov a zamestnancov 
SPŠE Hálova ako aj širokej verejnosti. Parkovanie je moţné hneď pred budovou školy, 
alebo v zadnej časti budovy. V blízkosti školy sú dostupné viaceré zastávky MHD. 

6. Vybudovanie integrovanej politiky pre riadenie fyzických aktív, vrátane bezpečnej 
recyklácie/umiestnenia, napr. priame manaţérstvo alebo zmluvne. 

Opis: Časť objektu SPŠE Hálova je napojená na pult centrálnej ochrany. Likvidáciu 
elektroodpadu organizácia zabezpečuje prostredníctvom certifikovaného odberateľa, 
čím sa zabezpečuje ochrana ţivotného prostredia (D.77). Organizácia zabezpečuje 
zber separovaného odpadu.  
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7. Poskytovanie vlastných priestorov miestnej komunite. 

Opis: Organizácia umoţňuje vyuţívať vo vyhradenom čase priestory oboch telocviční, 
stolnotenisovej herne a posilňovne svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom 
na základe kolektívnej zmluvy bezplatne (D.14), ale aj širokej verejnosti za prevádzkové 
náklady (D.78).
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Kritérium 5: Procesy 

Silné stránky: 

 Zadefinovanie mapy procesov. 

 Zapojenie zamestnancov a relevantných strán do zlepšovania kľúčových procesov. 

 Vytváranie riešiteľských tímov. 
 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Revidovanie mapy procesov. 

 Realizovať pravidelný prieskum spokojnosti ţiakov na konci školského roka, absol-
ventov tesne po ukončení štúdia, rodičov a stravníkov školskej jedálne minimálne 
jedenkrát v školskom roku. 

 Realizovať pravidelný prieskum názorov občanov/zákazníkov vyuţívajúcich sluţby 
organizácie v rámci telovýchovných aktivít v priestoroch školy. 

 Výsledky prieskumov vyuţiť na zmeny procesov smerujúce k väčšej spokojnosti zá-
kazníkov. 

 Previazať trasy zákazníka naprieč rozličnými organizáciami vstupom do Duálneho 
vzdelávania. 
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Kritérium 5: Procesy  

Hodnotenie: Zváţte, čo organizácia robí, aby:  

5.1. Určovala, navrhovala, manaţovala a priebeţne inovovala procesy zapájaním 
        zainteresovaných strán 

1. Trvalé identifikovanie, mapovanie, opis a zdokumentovanie procesov. 

Opis: Mapa procesov SPŠE Hálova (D.84) bola vytvorená v roku 2017 a je prístupná 
pre zamestnancov na intranete školy. Kľúčové procesy jednotlivých procesných oblastí 
sú vzájomne previazané a sú zdokumentované vo vnútorných predpisoch organizácie, 
ktoré sa v prípade potreby aktualizujú. 

2. Identifikácia vlastníkov procesov (osôb, ktoré riadia všetky kroky v procese) a 
prideľovanie zodpovednosti a právomoci vlastníkom procesu. 

Opis: Vlastníci procesov nie sú stanovení. Zadefinované procesy sú riadené na základe 
organizačnej štruktúry a v rámci platných pracovných predpisov. Zodpovední za reali-
záciu kľúčových procesov sú členovia vrcholového manaţmentu (riaditeľka, zástupkyne 
riaditeľky, vedúci praktického vzdelávania) a môţu delegovať právomoc a zodpoved-
nosť v niektorých procesoch na ostatných zamestnancov (vedúcich predmetových ko-
misií, pedagogických zamestnancov špecialistov, vedúcich tímov). 

3. Analyzovanie a hodnotenie procesov, rizík a kritických faktorov úspechu, berúc do 
úvahy ciele organizácie a meniace sa prostredie. 

Opis: SPŠE Hálova zabezpečuje analýzu všetkých vykonávaných aktivít v rámci jednot-
livých procesov v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, 
ktorá je zverejnená na webovej stránke školy. Zodpovední za kľúčové procesy pravidel-
ne monitorujú a analyzujú kritické faktory a riziká, ktoré zniţujú kvalitu kľúčových proce-
sov. Na základe ich hodnotenia sa navrhujú opatrenia na dosiahnutie úspechov 
v konkrétnych procesoch a zabezpečujú ich realizáciu v celej organizácii. Vodcovia 
SPŠE Hálova pravidelne v štvrťročných intervaloch vyhodnocujú plnenie konkrétnych 
úloh na zasadnutiach Pedagogickej rady. Analýzy a hodnotenia aktivít v rámci jednotli-
vých procesov robí Gremiálna rada, Ţiacka školská rada, Rada školy (D.18, D.30, D.31, 
D.33). 

4. Zabezpečenie, aby procesy podporujúce strategické ciele, sa plánovali a manaţovali 
s cieľom dosiahnuť stanovené úlohy. 

Opis: Strategické ciele organizácie sú rozpracované do ročného plánu úloh. Jeho dôle-
ţitosť a záväznosť je zabezpečená jeho schválením na zasadnutí pedagogickej rady 
školy. Zodpovednosť za plnenie úloh je rozdelená podľa jednotlivých oblastí medzi čle-
nov vedenia, vedúcich predmetových komisií a pedagogických zamestnancov špecialis-
tov. Kaţdá predmetová komisia (PK) a pedagogickí zamestnanci špecialisti vypracujú 
na začiatku školského roka plán práce, v ktorom zohľadnia analýzu výsledkov za pred-
chádzajúci školský rok, úlohy vyplývajúce z aktuálneho Plánu práce školy a Pedagogic-
ko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre daný školský rok.  

5. Zapojenie zamestnancov a relevantných externých zainteresovaných strán do 
navrhovania a zlepšovania procesov na základe merania ich účinnosti, efektívnosti a 
výsledkov (výstupov a výsledkov). 

Opis: Zamestnanci, ţiaci a ich zákonní zástupcovia/rodičia a relevantné externé zainte-
resované strany sa môţu vyjadrovať prostredníctvom pracovných porád, zasadnutí 
predmetových komisií, zasadnutí Pedagogickej rady, Rodičovskej rady, ŢŠR, RŠ. Na 
základe týchto vyjadrení SPŠE Hálova pravidelne aktualizuje obsah školského vzdelá-
vacieho programu v súlade s aktuálnymi poznatkami a poţiadavkami reálnej praxe 
v oblasti elektrotechniky a informačných technológií.  
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SPŠE Hálova vďaka zavedeniu nových IT zameraní úspešne reaguje na dopyt ţiakov 
a trhu práce po IT odborníkoch. SPŠE Hálova v spolupráci s Asociáciou spoločností IT 
priemyslu (ASIT), ktorá prepája zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie, vytvorila 
a overila osobitný systém výučby v OpenLaboch (https://spsehalova.sk/openlab/). 
OpenLaby sú špecializované odborné učebne, kde ţiakov vzdelávajú priamo odborníci 
z IT firiem. Ţiakom sa venujú najlepší odborníci z praxe aţ 10 hodín týţdenne. 
SPŠE Hálova dlhodobo aplikuje vo výučbe vzdelávací modul Junior Achievement (JA) - 
Študentská firma. Spoločnosť JA Slovensko nominovala SPŠE Hálova na ocenenie The 
European Entrepreneurial School Award 2019. Ocenenie sa kaţdoročne udeľuje ško-
lám z viacerých krajín Európy za najlepšie projekty v oblasti podnikateľského vzdeláva-
nia. Zástupcovia SPŠE Hálova prevzali ocenenie 16. októbra 2019 v Helsinkách v rámci 
podujatia the European Vocational Skills Week 2019. Pozri → 8.1 

6. Prideľovanie zdrojov k procesom na základe miery ich prínosu k napĺňaniu 
strategických cieľov organizácie. 

Opis: Finančné zdroje sú východiskom pre ľudské a materiálne zdroje. Finančné zdroje 
organizácia plánuje a čerpá v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní zá-
kladných škôl, stredných škôl a školských zariadení prostredníctvom svojho zriaďovate-
ľa. BSK prideľuje SPŠE Hálova finančné zdroje na základe rozpočtových opatrení 
v rámci prenesených kompetencií z MŠVVaŠ SR (normatívne financovanie) a origi-
nálnych kompetencií (vlastné príjmy BSK). Normatívne financovanie zohľadňuje rozsah 
a náročnosť procesov vzhľadom na počet ţiakov školy a realizáciu konkrétneho študij-
ného odboru. Zahŕňa prevádzkové náklady - dodávka energií, opravy a údrţba, nákup 
technického vybavenia a učebných pomôcok a personálne náklady - platy zamestnan-
cov, zákonné odvody zamestnávateľa. Normatív definuje základný rámec miery prínosu 
jednotlivých procesov k napĺňaniu strategických - počet ţiakov na jedného pedagogic-
kého zamestnanca, podiel nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického 
zamestnanca. Financie na personálne náklady na PZ sa odvíjajú od rozsahu vyučova-
cích činností PZ  (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej 
výchovno-vzdelávacej činnosti) a od nastavenia školského vzdelávacieho programu  - 
delenie ţiakov na menšie vzdelávacie skupiny z dôvodu BOZ, resp. zvyšovania efektív-
nosti vzdelávania. Z originálnych kompetencií BSK získava SPŠE Hálova finančné 

zdroje na výchovno-vzdelávací proces a na stravovanie ţiakov. Pozri  9.2. 
Finančné zdroje sú riadené pravidlami hospodárenia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a schváleným rozpočtom organizácie na ka-
lendárny rok a vnútornými smernicami SPŠE Hálova (D.28, D.67, D.68, D.69, D.70, 
D.88, D.89, D.90, D.92, D.93). 

7. Pravidelné zjednodušovanie procesov tým, ţe budú v prípade potreby navrhované 
zmeny v právnych poţiadavkách. 

Opis: Na podnety zainteresovaných strán, najmä BSK a SOPK, vodcovia organizácie 
pravidelne pripomienkujú návrhy nových alebo novelizovaných právnych predpisov 
v oblasti školstva. Cieľom je o. i. aj zjednodušovanie procesov tým, ţe sa jednotlivé čin-
nosti procesov v legislatíve presnejšie, jednoznačnejšie zadefinujú. V roku 2019 boli 
akceptované pripomienky SPŠE Hálova k Vyhláške č. 292/2019 Z. z. Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššie-
ho počtu ţiakov prvého ročníka stredných škôl, čím sa podarilo zjednodušiť proces pri-
jímania ţiakov do I. ročníka štúdia. SPŠE Hálova pripomienkami podporila ustanovenie 
novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa umoţňuje 
vstup študijných odborov kategórie M do systému duálneho vzdelávania. 
Sledovanie súladu procesov s jednotlivými úrovňami relevantných legislatívnych noriem 
zabezpečuje v prvom rade vedenie školy. Na základe poţiadaviek a iniciovania zmien 
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prichádza k pravidelným zmenám vnútorných predpisov. Takto sa zabezpečuje súlad 
procesov s jednotlivými úrovňami relevantných legislatívnych noriem, niekedy aj zjed-
nodušovanie procesov. 

8. Stanovovanie cieľov výkonnosti orientovaných na zainteresované strany a 
implementácia ukazovateľov výkonnosti na monitorovanie efektívnosti procesov 
(napr. charty občanov, kontraktov výkonnosti/sluţobných zmlúv na jednotlivých 
pozíciách). 

Opis: Analýza cieľov výkonnosti organizácie sa nachádza v Správe o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok. Pozri → 9 

9. Monitorovanie a hodnotenie vplyvu IKT a e-sluţieb na procesy organizácie (napr. v 
rozsahu účinnosti, kvality a efektívnosti). 

Opis: SPŠE Hálova vyuţíva moderné nástroje IKT: PC učebne, moderné odborné 
učebne - Multimediálne štúdio, RoboLab, GamesLab, LCNA. Vplyv týchto nástrojov na 
účinnosť, kvalitu a efektívnosť preukázal v roku 2019 vedúci praktického vzdelávania 
SPŠE Hálova vo svojej diplomovej práci „Skvalitnenie a zvýšenie efektivity vyučovacie-
ho procesu v odborných učebniach na vybraných stredných odborných školách“ (D.94). 
Organizácia je pripojená na akademický informačný systém SANET. Optická dátová 
sieť spĺňa vysoké nároky na kvalitu a stabilitu infraštruktúry a dátovej siete, ktorej sú-
časťou sú informačné systémy: školský portál, emailový systém, internetový 
a intranetový portál, prepojenie so Štátnou pokladnicou, internetové rozhrania so zria-
ďovateľom a s registrami MŠVVaŠ SR. Vzhľadom na spoľahlivosť systému organizácia 
spravidla včas plní všetky úlohy voči zainteresovaným stranám. Elektronická komuniká-
cia medzi školou a rodičmi ţiaka umoţňuje operatívne riadenie kľúčového procesu - 
výchovy a vzdelávania. Uvedené komponenty IKT zvyšujú účinnosť všetkých procesov, 
pričom poskytujú veľmi efektívne moţnosti na ich zlepšovanie a to tým, ţe vytvárajú 
viaceré komunikačné kanály medzi školou a cieľovými skupinami - ţiakmi, rodičmi, in-
ternými i externými zamestnancami, uchádzačmi čo umoţňuje monitorovať ich spokoj-
nosť a prijímať námety na inovácie a zmeny. 

10. Inovácia procesov zaloţená na pravidelnom národnom a medzinárodnom bench 
learningu, venujúc starostlivo pozornosť prekáţkam inovácie a potrebným zdrojom. 

Opis: K inovácii procesov na národnej úrovni systematicky dochádza optimalizáciou 
siete študijných odborov na základe poţiadavky pracovného trhu, spoluprácou 
s Asociáciou spoločností IT priemyslu overovaním systému výučby v OpenLaboch 
a spoluprácou s ďalšími partnermi: 

ŠKOLA DRUH SPOLUPRÁCE CIEĽ SPOLUPRÁCE 

FEI STU 
Bratislava 

Memorandum o spolupráci (D.53) 
Zmluvy o odbornej praxi ţiakov 
SPŠE Hálova v Ústave automobi-
lovej mechatroniky FEI STU 
Dohody o pracovnej činnosti troch 
interných doktorandov FEI STU 
vyučujúcich odborné predmety 
v SPŠE Hálova 

Príprava návrhov inovácií školského 
vzdelávacieho programu, zvyšova-
nie kvality praktickej časti vzdeláva-
cieho procesu študentov oboch sig-
natárov, spolupráca pri rozvoji od-
bornej a výskumnej činnosti študen-
tov prostredníctvom laboratórií 
oboch škôl a vývojovej dielne Ústa-
vu automobilovej mechatroniky 

FEI TU 
Košice 

Pravidelná aktualizačná príprava 
lektorov 

Udrţiavať vysokú odbornosť vzdelá-
vania v lokálnej CISCO akadémie 
SPŠE Hálova 

FEI a FIIT 
STU 

Prezentácie doktorandov FEI a FIIT 
pre ţiakov 4. ročníka SPŠE Hálova 

Motivovať absolventov SPŠE Hálo-
va k štúdiu na FEI a FIIT STU Brati-
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Bratislava Exkurzie ţiakov SPŠE Hálova slava 

Paneurópska 
vysoká škola, 
Fakulta in-
formatiky 

Memorandum o spolupráci Vzájomná propagácia inštitúcií, or-
ganizovanie výberových prednášok 
pre ţiakov SPŠE Hálova, organizo-
vanie vedecko-odborných podujatí 
pre ţiakov SPŠE Hálova v oblasti 
robotiky, vzájomné vyuţívanie ľud-
ského, informačného a technického 
potenciálu 

SPŠE Hálova spolupracuje so základnými školami: 

ŠKOLA DRUH SPOLUPRÁCE CIEĽ SPOLUPRÁCE 

Základné ško-
ly v regióne 
BSK 

„Návrat na základnú školu“ - ţia-
ci I. aţ III. ročníka SPŠE Hálova 
(na základe ich záujmu 
a následného výberu) navštevujú 
kaţdý rok spravidla v novembri ZŠ, 
ktorú absolvovali  a prezentujú pred 
ţiakmi 9. ročníka ZŠ podmienky 
štúdia v SPŠE Hálova 
a zodpovedajú ich otázky.  

Rozvoj prezentačných zručností 
ţiakov SPŠE Hálova, motivovať 
ţiakov základných škôl k štúdiu 
v SPŠE Hálova. 

SUMMER TECH CAMP 2019 
- denný letný tábor technického 
zamerania pre ţiakov ZŠ, ktorí v 
septembri  nastúpia do 7., 8. alebo 
9. ročníka od 8. - 12.07.2019, od 
8.00 h do 15.30 h. 

Motivácia ţiakov k štúdiu technic-
kých vied rozvojom kompetencií 
v oblastiach: 
programovanie, robotika, elektro-
technika, multimédiá, 3D tlač 

K benchlearningu na medzinárodnej úrovni dochádza realizáciou projektov Erasmus+, 
ktoré vytvárajú šancu na odborný rozvoj učiteľov a ţiakov (D.24). 

5.2. Rozvíjala a dodávala sluţby a produkty orientované na občana/zákazníka 

1. Definovanie výstupov (sluţieb a produktov) hlavných procesov. 

Opis: Organizácia má zadefinované procesy (D.84). Dodatkami k zriaďovacej listine 
(D.1) sa menili sluţby poskytované organizáciou a tým aj procesy - rozšírili sa o posky-
tovanie stravovania vo výdajnej školskej jedálni a o sluţby Krajského strediska športu. 
Výstupy hlavných procesov sú zadefinované v procesnej mape a v pravidelne raz ročne 
aktualizovanom Školskom vzdelávacom programe, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelá-
vacieho programu a z Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

2. Zapojenie občanov/zákazníkov do navrhovania a zlepšovania sluţieb a produktov 
(napr. prostredníctvom prieskumov/spätných väzieb/záujmových skupín/poţiadaviek, 
týkajúcich sa vhodnosti sluţieb a produktov a ich efektivity, berúc do úvahy pohlavie 
a aspekty rôznosti). 

Opis: Zapojenie zákazníkov - ţiakov a rodičov do navrhovania a zlepšovania sluţieb 
a produktov, ako aj do rozvoja a kvality sluţieb a produktov sa uskutočňuje najmä pro-
stredníctvom volených zástupcov v poradných orgánoch riaditeľky školy: v Rade školy, 
v Rodičovskej rade, v Ţiackej školskej rade. SPŠE Hálova v spolupráci s Asociáciou 
spoločností IT priemyslu (ASIT), ktorá prepája zamestnávateľov a vzdelávacie inštitú-
cie, vytvorila a overila osobitný systém výučby v OpenLaboch. OpenLaby sú špecializo-
vané odborné učebne, kde ţiakov vzdelávajú priamo odborníci z IT firiem. 
(https://spsehalova.sk/openlab/).  
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3. Zapájanie občanov/zákazníkov a iných zainteresovaných strán do rozvoja noriem 
kvality sluţieb, produktov (výstupov procesov) reagujúc na ich očakávania, ktoré sú 
organizáciou zvládnuteľné. 

Opis: Organizácia nemá definované normy kvality. 

4. Zapájanie občanov/zákazníkov do rozvíjania sluţieb a príprava občanov/zákazníkov 
rovnako ako zamestnancov verejnej správy na ich meniacu sa úlohu. 

Opis: Zapojením širokej komunity občanov/zákazníkov sa dosiahol rozvoj poskytova-
ných sluţieb. V roku 2019 sa sluţby SPŠE Hálova rozšírili o sluţby Krajského strediska 
športu. 
Ţiaci SPŠE Hálova predkladajú svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie poskytova-
ných sluţieb priebeţne na zasadnutiach Ţiackej školskej rady a prostredníctvom ano-
nymných dotazníkov. Na základe ţiackych poţiadaviek a po prerokovaní na pracovných 
poradách sa v škole upravila časová organizácia školského dňa (čas a štýl zvonenia, 
prestávky), vybudovali sa moderné učebne s náročným technickým vybavením a oddy-
chové zóny, zriadili sa tlačiarenské sluţby pre ţiakov na recepcii, v celom objekte sa 
ţiakom sprístupnilo wifi pripojenie na internet, upravilo sa zameranie krúţkov. 

5. Zapojenie občanov/zákazníkov do návrhu a rozvoja nových druhov interaktívnych 
sluţieb  a poskytovania informácií a efektívnejších komunikačných kanálov. 

Opis: V komunikácii so zainteresovanými stranami organizácia vyuţíva svoje webové 
sídlo, sociálne siete (Instagram, Facebook), e-mailový systém, intranetový portál, tele-
fonické spojenie, Skype (komunikačný program na telefonovanie cez internet), ţivé vy-
sielanie podcastov s moţnosťou zapojenia sa do diskusie. V roku 2019 SPŠE Hálova 
začala u svojich ţiakov aj zamestnancov podporovať vyuţívanie komunikačného kanálu 
Webex, ktorý umoţňuje realizovať konferenčné hovory, videokonferencie, online vzde-
lávanie, zdieľanie dokumentov. 

6. Zabezpečenie dostupnosti vhodných a spoľahlivých informácií s cieľom pomôcť a 
podporiť občanov/zákazníkov, rovnako, ako ich informovať o implementovaných 
zmenách. 

Opis: Dostupnosť relevantných informácií je na SPŠE Hálova zabezpečované aktuali-
zovaním obsahu internetových stránok webového sídla školy, vyuţívaním akademické-
ho informačného systému - interného školského portálu, zavedenými informačnými ta-
buľami. Pre zamestnancov je k dispozícii intranet a sluţobný e-mail. Pre oblasť komuni-
kácie sa beţne vyuţívajú aj sociálne siete - Facebook a Instagram. 

7. Podpora sprístupnenia organizácie (napr. pruţné otváracie hodiny a dokumenty v 
rôznej forme, napr. papierovej aj elektronickej forme, vhodnými jazykmi, plagátmi, 
broţúrami, Braillovým písmom a audiovizuálnymi tabuľami). 

Opis: SPŠE Hálova podporuje sprístupňovanie a dostupnosť relevantných dokumentov 
a formulárov v elektronickej forme. Informačná prístupnosť je zabezpečená aj informač-
nými tabuľami na chodbách a v učebniach, v propagačných materiáloch a plagátoch. 
Kaţdý ţiak a zamestnanec má voľný prístup k internetu. Informačné letáky o škole 
a študijných odboroch sa pripravujú v slovenskom a anglickom jazyku (D.95). Počas 
školského roka sú plánované a realizované štyri stretnutia rodičov a PZ v rámci Rodi-
čovskej rady a triednych aktívov. Individuálne stretnutia si rodičia dohadujú s PZ v čase 
ich mimovyučovacích povinností. 

8. Rozvíjanie vhodnej reakcie na urgenciu dodávania, systémov manaţérstva 
sťaţností a postupov. 

Opis: Efektívnym nástrojom na poskytovanie reakcií na poskytované sluţby je elektro-
nická komunikácia prostredníctvom interného školského portálu a e-mailového systému. 
Systém manaţérstva sťaţností je riadený prostredníctvom vnútornej smernice 
o sťaţnostiach (D.96). Evidencia sťaţnosti je uloţená v kancelárii riaditeľky SPŠE Hálo-
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va. V sledovanom období sa k práci PZ vyskytovali len pripomienky a návrhy rodičov 
a ţiakov najmä k ospravedlňovaniu absencie ţiaka a ku klasifikácii písomných prác.  
Riaditeľka ich vybavovala operatívne, spravidla osobným stretnutím zainteresovaných 
strán, prediskutovaním veci a návrhom riešenia bez zápisu formálnej sťaţnosti. Pozri 
→ 6.2 

5.3. Koordinovala procesy v celej organizácii a s inými relevantnými 
organizáciami 

1. Identifikácia poskytovateľskej/dodávateľskej siete sluţieb, ku ktorej organizácia a jej 
partneri patria. 

Opis: Organizácia a jej partneri patria do siete štátnych poskytovateľov/dodávateľov 
výchovno-vzdelávacích sluţieb. Poskytovanie výchovno-vzdelávacích sluţieb sa riadi 
platnou legislatívou, predovšetkým zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, zákonom 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vy-
hláškou č. 292/2019 Z. z. o stredných školách. 

2. Koordinácia a prepojenie procesov na kľúčových partnerov v súkromnom, 
mimovládnom a verejnom sektore. 

Opis: Koordinácia a prepojenie procesov na kľúčových partnerov je zabezpečené zmlu-
vami a memorandami o spolupráci (D.15, D.53) s partnerskými organizáciami, či uţ 
v súkromnom, mimovládnom alebo verejnom sektore. FEI STU Bratislava a Paneuróp-
ska vysoká škola - Fakulta informatiky sú partnermi vo výchovno-vzdelávacom procese 
(odborné prednášky a súťaţe pre ţiakov v oblasti multimédií a robotiky), v marketingu 
(spoločné stánky na prezentačných aktivitách, obojstranná spolupráca pri organizovaní 
Dní otvorených dverí), v personalistike (študenti a doktorandi vyučujúci odborné pred-
mety v SPŠE Hálova). OpenLab a Hemisféra - partner vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese - realizácia demokratického modelu vzdelávania v oblasti programovania. ASIT - 
partner vo výchovno-vzdelávacom procese (príprava vstupu SPŠE Hálova do systému 
duálneho vzdelávania) a v marketingu (spoluorganizátor záţitkových dní a DOD 
v SPŠE Hálova). RÚZ, SOPK - partneri v podporných procesoch pre výchovu a vzdelá-
vanie (odporúčanie perspektívnych oblastí odborného smerovania štúdia, usmerňova-
nie pri tvorbe školských vzdelávacích programov, schvaľovatelia študijných programov 
pre oblasť IKT a oblasť elektrotechniky). Zamestnávatelia - inštitúcie a firmy (D.37) - 
partneri vo výchovno-vzdelávacom procese (odborná prax ţiakov SPŠE Hálova na pra-
coviskách zamestnávateľov). 

3. Vytváranie spoločných systémov s partnermi v poskytovateľskej/dodávateľskej sieti 
sluţieb tak, aby sa uľahčila výmena dát. 

Opis: SPŠE Hálova je prepojená na Rezortný informačný systém MŠVVaŠ SR, má vy-
tvorené webové sídlo, kde sú prístupné dáta a informácie, ktoré môţu partneri vyuţívať. 
V súčasnosti sa často pouţívajú aj sociálne siete, ktoré sú z pohľadu efektívnosti veľmi 
účinné a dostupné širšiemu portfóliu súčasných i potenciálnych partnerov. Z hľadiska 
výmeny dát medzi pedagogickými zamestnancami, ţiakmi a rodičmi je vyuţívaný aka-
demický informačný systém - interný školský portál Edupage. 

4. Previazanie trasy zákazníka/občana naprieč rozličnými organizáciami s cieľom 
naučiť sa lepšej koordinácii procesov a predísť organizačným prekáţkam. 

Opis: Nerealizuje sa. 

5. Vytváranie riešiteľských tímov naprieč organizáciou/poskytovateľmi sluţieb na 
riešenie problémov. 

Opis: V rámci projektového riadenia sa v organizácii v roku 2019 vytvorili tematické tímy 
(D.35), ktorých úlohou je riešenie problémov a podpora procesov, napr. v oblasti výcho-
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vy a vzdelávania sú to tímy: Dobrovoľníctvo, Cena Vojvodu z Edinburgu, Model sprevá-
dzania, Čitateľská gramotnosť, Environmentálne aktivity, Junior Achievement. 

6. Vytváranie podnetov (a podmienok) pre manaţment a zamestnancov na rozvíjanie 
procesov medzi organizáciami (napr. zdieľané sluţby a spoločný rozvoj procesov 
medzi útvarmi). 

Opis: Na základe projektového riadenia sa rozbehla úzka spolupráca s OpenLabom, 
Otvorenou hrou, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, s Paneurópskou vysokou 
školou - Fakultou informatiky, SOŠ kaderníctva a vizáţistiky Svätoplukova, partnerský-
mi školami v rámci projektov programu Erasmus+. 

7. Vytváranie pracovnej kultúry za hranice procesného manaţérstva na vymanenie sa 
zo štruktúrovaného prístupu ku koordinovaniu procesov naprieč organizáciou, alebo 
rozvíjanie procesov medzi organizáciami (napr. uprednostnenie realizácie 
samohodnotenia v celej organizácii pred samohodnotením jednotlivých útvarov). 

Opis: Poţiadavky prijímateľov sluţieb, odporúčania rezortu MŠVVaŠ SR a ciele SPŠE 
Hálova smerujú ku komplexnému pohľadu na poskytovanie danej sluţby ako jeden spo-
ločný proces bez ohľadu, ţe sa na ňom podieľa viac súčastí alebo útvarov organizácie. 
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VÝSLEDKOVÉ KRITÉRIÁ 

Kritérium 6: Výsledky orientované na občana/zákazníkov  

 
Silné stránky: 

 Spolupráca školy s rôznymi inštitúciami so zameraním na rozvoj školy. 

 Spolupráca školy so zamestnancami a zdruţeniami poskytujúcimi odbornú prax. 

 Kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami (D.114). 

 Zapájanie sa do projektov podporujúcich a modernizujúcich školu. 

 Medzinárodná spolupráca v rámci projektu Erasmus+. 

 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Nastaviť cieľové hodnoty a sledovať trendy v rôznych oblastiach orientovaných na 
zákazníkov. 

 Výsledky prieskumov vyuţiť na zmeny procesov smerujúce k väčšej spokojnosti zá-
kazníkov. 
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Kritérium 6: Výsledky orientované na občana/zákazníkov 

Hodnotenie: Zváţte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania 
zákazníkov a občanov prostredníctvom výsledkov: 

6.1. Meraní vnímania 

1. Celkového imidţu organizácie a verejnej reputácie (napr. priateľskosť, čestnosť 
konania, otvorenosť, zrozumiteľnosť poskytovaných informácií, ochota 
zamestnancov počúvať, flexibilita a schopnosť riešenia konkrétnych situácií). 

Opis: Merania dotazníkmi sa v daných rokoch nerobili. 

2. Zapojenia a účasti občana/zákazníka do pracovných procesov a procesov 
rozhodovania organizácie. 

Opis: Nemeria sa. 

3. Dostupnosti (napr. dostupnosť verejnou dopravou, bezbariérový prístup, 
stránkové/úradné hodiny a čakacie doby, jednokrokové sluţby, náklady na sluţby, 
atď.). 

Opis: Nemeria sa. 

4. Transparentnosti (napr. o fungovaní organizácie, vysvetlení implementovanej 
legislatívy a o procesoch rozhodovania). 

Opis: Nemeria sa. 

5. Produktov a sluţieb (napr. kvalita, spoľahlivosť, zhoda s normami kvality, doba 
spracovania/poskytnutia, kvalita poradenstva zákazníkovi/občanovi, 
environmentálny prístup). 

Opis: Pozitívne vnímali ţiaci I. ročníka „Adaptačný tábor“ (D.49), ktorý sa uskutočnil 
prvý krát na začiatku školského roka v septembri 2019. Týţdeň po ukončení tábora 
škola zrealizovala prieskum spokojnosti anonymným dotazníkom. Vo všetkých piatich 
triedach I. ročníka získali najlepšie hodnotenie triedni učitelia. Najhoršie hodnotenie 
získalo prenocovanie v telocvični, preto sa škola rozhodla, ţe v ďalších rokoch túto 
aktivitu z programu Adaptačného tábora vylúči. 

 
Počas letných prázdnin 2019 sme zorganizovali aj prvý SUMMER TECH CAMP - letný 
tábor pre deti od 7 do 15 rokov, zameraný najmä na programovanie, no súčasťou boli aj 
zábavné a športové aktivity. SUMMER TECH CAMP (D.48) sa stretol s pozitívnym 
ohlasom účastníkov: 
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6. Organizačného rozlišovania sluţieb týkajúcich sa rozličných potrieb zákaznícka 

(napr. pohlavie, vek). 

Opis: Nemeria sa. 

7. Dostupných informácií: kvantity, kvality, spoľahlivosti, transparentnosti, 
zrozumiteľnosti, vhodnosti pre cieľovú skupinu, atď. 

Opis: Nemeria sa. 

8. Dobrého prijatia informácií občanom/zákazníkom. 

Opis: Nemeria sa. 

9. Frekvencie dotazníkových prieskumov názorov občanov/zákazníkov na organizáciu. 

Opis: Nemeria sa. 

10. Úrovne dôvery verejnosti  vo vzťahu k organizácii a jej produktom/sluţbám. 

Opis: Nemeria sa. 

6.2. Meraní výkonnosti 

Výsledky týkajúce sa zapojenia: 
1. Rozsahu zapojenia zainteresovaných strán do procesu navrhovania a poskytovania 

sluţieb a produktov a/alebo navrhovania procesov rozhodovania. 

Opis: Pedagogickí zamestnanci spolu so ţiakmi sa podieľajú na organizovaní 
stredoškolských podujatí - Deň otvorených dverí, Športový deň, školský futbalový a flor-
balový turnaj, školské kolo Zenit, školské kolo SOČ, OpenLab, Event. Ţiaci reprezentujú 
SPŠE Hálova na rôznych súťaţiach v rámci regionálneho alebo celoslovenského kola 
ako Súťaţ mladých elektronikov, ZENIT, Stredoškolská odborná činnosť a zároveň sú 
ţiaci súčasťou rôznych projektov ako OpenLab, Erasmus+, Event. Výsledky súťaţí 
v sledovanom období sú uvedené v Správach za jednotlivé školské roky (D.8). V rámci 
odbornej praxe škola spolupracuje s rôznymi firmami a zdruţeniami ako RTVS, JOJ, 
IBM, DELL, ASIT, PPA CONTROL a s ďalšími nemenej významnými firmami a organi-
záciami. 
Externá prax ţiakov vo firmách 

Školský rok Ročník Počet firiem Počet ţiakov 

2017/2018, I. polrok tretí 21 37 

2017/2018, II. polrok tretí 29 51 

2018/2019 štvrtý 43 71 

2019/2020 štvrtý 56 96 
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Účasť v projektoch programu Erasmus + 

Školský rok 
Počet zahraničných 

partnerov 
Počet zúčastnených ţiakov 

2016/2017 3 29 

2017/2018 3 34 

2018/2019 3 29 

2019/2020 3 30 

SPŠE Hálova patrí medzi najlepšie stredné školy v rámci BSK. Záujem o štúdium 
v SPŠE Hálova výrazne prevyšuje moţnosti prijatia na štúdium, o čom svedčia štatistiky 
prijímacích konaní v sledovanom období (D.116).  

Stredoškolská odborná činnosť 2017 

školské  2.17 SPŠE Hálova 1. miesto Balajka III.B 

krajské  4.17 SPŠE K. Adlera 1. miesto Balajka III.B 

Súťaţ v technickom kreslení 2017 

školské 5.17 SPŠE Hálova 1. miesto Wagner I.B 

regionálne 5.17 SOŠ dopravná, Ba účasť 

Enersol 2017 

krajské  3.17 SPŠS Fajnorovo, Ba 1. miesto Ovári II.A 

celoštátne 4.17 ZZŠ Senica účasť 

EON 2017 

celoštátne 6.17 ZZŠ Senica 
2. miesto Putala III.B, 
3. miesto Haviar I.C 

Veľtrh podnikateľských talentov 

celoštátna súťaţ JA 4.17 Košice 1. miesto HAL TECH 

Idea Business 

celoštátna súťaţ JA 6.17 Bratislava 3. miesto trieda III. C 

ZENIT 2017 

školské  10.17 SPŠE Hálova 
Balajka IV.B - 1. miesto 
Kvapil II.B - 2. miesto 

krajské  11.17 SPŠE Zochova Balajka III.B -1. miesto 

SOČ 2018 

školské  2.18 SPŠE Hálova Putala IV.B -1. miesto 

krajské  4.18 SPŠE K. Adlera Putala IV.B - 3. miesto 

Súťaţ v technickom kreslení 2018 

školské  5.18 SPŠE Hálova 
Hanzalík, Ţák I.A - 1. a 
2. miesto 

regionálne 6.18 
SOŠ dopravná, 
Bratislava 

Hanzalík, Ţák I.A - 3. 
miesto 

Technická súťaţ mladých elektronikov 2018 

školské 5.18 SPŠE Hálova 
Tarnaj I.B, Kráner I.C - 
1. a 2. miesto 

celoštátne 5.18 Nitra účasť 

Zenit v programovaní 2017 

krajské 11.17 Gymnázium, Bratislava 
Skulský IV.B, Madari 
IV.C, Hladík II.B - účasť 

Krajské kolo SIP (Spracovanie informácií na počítači) 

UTX 2.18 Bratislava Ţák I.A - 1. miesto 
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Innovation Camp 

celoslovenská 2.18 Košice 
Gondáš III.A - 1. miesto 
Ovári III.A – 3. miesto 

Veľtrh podnikateľských talentov - Produkt pre 21. storočie 

celoslovenská 3. 2018 Bratislava 2. miesto 

ZENIT 2018 

školské  10.18 SPŠE Hálova Eckhart IV.C 

krajské  11.18 SPŠE Zochova 
Kráner II.C -1. Miesto 
Lojan-2.miesto 

celoštátne 2.19 SPŠE Banská Bystrica Kráner, Lojan - účasť 

Zenit v programovaní 2018 

krajské 11.18 Gymnázium, Bratislava 
Šmogrovič II.A, Rémes 
I.B 

SOČ 2019 

školské  3.19 SPŠE Hálova 
Mikuš, Kriho IV.B, Lojan 
II.C 

krajské  4.19 SPŠE K. Adlera Mikuš IV.B -1.miesto 

celoštátne 4.19 
SOŠ automobilová, 
Košice 

Mikuš IV.B - účasť 

Súťaţ v technickom kreslení 2019 

školské 6.19 SPŠE Hálova Kubík I.C - 1. miesto 

regionálne 6.19 
SOŠ hot. sluţieb, 
Bratislava 

Kubík I.C, Kurinec I.E - 
účasť 

Olympiáda v informatike 

krajské 1.19 FMFI, Bratislava Rémes I.B - 2. miesto 

Krajské kolo SIP - Spracovanie informácií na počítači 2019 

Úprava textu 2.19 Bratislava Ţák I.A - 1. miesto 

Wordprocesing 2.19 Bratislava Rémeš I.B - 1. miesto 

Písanie na PC 2.19 Bratislava Obuch I.A - 2. miesto 

ZENIT 2019 

školské  10.19 SPŠE Hálova Kráner III.C, Mello II.D 

krajské  11.19 SPŠE Zochova 
Kráner, Lojan, Kovačevič, 
Mello - účasť 

Súťaţ mladých elektronikov 2019 

celoštátne 5.19 Agrokomplex Nitra Mello II.D, Kovačevič II.E 

Dvakrát ročne SPŠE Hálova realizuje Deň otvorených dverí, kde informuje 
potenciálnych ţiakov, rodičov, učiteľov a iných účastníkov o moţnostiach štúdia. Počet 
účastníkov na DOD svedčí o tom, ţe záujem o štúdium v SPŠE Hálova stále narastá. 

Počet účastníkov/zákazníkov - potenciálnych budúcich ţiakov na 
Dni otvorených dverí 

Február 
2017 

November 
2017 

Február 
2018 

November 
2018 

Február 
2019 

November 
2019 

ţiaci ţiaci ţiaci ţiaci ţiaci 
ţiaci a 
rodičia 

83 220 134 213 115 301 
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Školské výpočtové stredisko v poskytuje informácie o záujme štúdia ţiakov na 
stredných školách. Na stránke https://www.svs.edu.sk/ je uvedená naplnenosť - záujem 
o štúdium na jednotlivých stredných školách. Z prehľadu za sledované obdobie je 
zrejmý veľkých záujem o SPŠE Hálova v porovnaní s ďalšími dvomi elektrotechnickými 
priemyslovkami v Bratislave a tieţ narastajúci počet ţiakov SPŠE Hálova v školských 
rokoch 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019: 

Školské výpočtové stredisko - naplnenosť a moţnosti štúdia 

Škola 

2017 2018 2019 

Plán 
Z
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í 
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á
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SPŠE Hálova 124 203 115 124 291 124 150 328 139 

SPŠE Zochova 124 255 92 124 189 67 120 167 74 

SPŠE 
K. Adlera 

150 221 130 150 172 105 150 155 88 

SPŠE Hálova sa kaţdoročne zúčastňuje podujatí ako je Deň ţupných škôl, Burza 
informácií a prezentácia stredných škôl, prezentačné aktivity na zastupiteľstvách BSK. 
Škola poskytuje ţiakom záujmové krúţky, účasť na prednáškach, seminároch konferen-
ciách a projektoch, prostredníctvom ktorých ţiaci získavajú nové vedomosti, zručnosti 
a tým môţu vyuţívať svoje schopnosti, talent a potenciál pri návrhoch, riešeniach 
problémov. 
Mimovyučovacie aktivity ţiakov 

Rok 
2017 2018 2019 

Cieľ/Plán Skutočnosť P S P S 

Počet 
záujmových 
krúţkov 

- 24 - 22 - 31 

Počet zapojených 
ţiakov 

- 344 - 374 - 437 

Rok 2017 2018 2019 

Cieľ/Plán Skutočnosť P S P S 

Počet seminárov, 
prednášok pre 
ţiakov 

- 25 - 23 - 28 

Počet projektov  
Erasmus+ 

2 2 2 2 2 2 

 

2. Počtu prijatých a implementovaných odporúčaní. 

Opis: Pomer prijatých a implementovaných odporúčaní študentov pri tvorbe 
strategických dokumentov sa v SPŠE Hálova neeviduje. Podnety a návrhy ţiakov zo 
„Schránky“ na to určenej a zriadenej v roku 2019 sa vybavovali a riešili na pracovných 
poradách PZ (D.20). 

3. Rozsahu pouţívania nových a inovatívnych spôsobov zaobchádzania 
s občanmi/zákazníkmi. 

Opis: Ţiaci a ich rodičia (zákonní zástupcovia) majú zriadené prístupové heslá 
k informačnému systému Edupage, prostredníctvom ktorého komunikujú 
s pedagogickými zamestnancami a zároveň získavajú informácie o výchovno-
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vzdelávacom procese z hľadiska hodnotenia, dochádzky, výchovných opatrení, 
suplovania. Pre získanie ďalších informácií o rôznych súťaţiach a podujatiach ţiaci aj 
rodičia vyuţívajú sociálne siete Facebook a Instagram. 
Počet prístupov 

Termín 
hodnotenia 
stavu 

k 15. 9. 2017 k 15. 9. 2018 k 15. 9. 2019 

Plán Skutočnosť P S P S 

EduPage neplánované 47433 neplánované 52704 neplánované 58560 

Facebook neplánované 17650 neplánované 19350 neplánované 20500 

Instagram neplánované 15400 neplánované 16100 neplánované 16900 

 

4. Ukazovatele/indikátory vyhovenia aspektom rôznosti, kultúrnej a rodovej rovnosti 
občanov/zákazníkov. 

Opis: V SPŠE Hálova sa dôsledne uplatňuje rodová i kultúrna rovnosť. Na pôde školy 
študujú ţiaci rôznych národností, etnika, ako aj vierovyznania. Nie sú zaznamenané 
ţiadne prípady, kedy by bol tento princíp porušený.  
Prehľad počtu ţiakov s inou národnosťou 

Národnosť 
k 15. 9. 2017 k 15. 9. 2018 k 15. 9. 2019 

Cieľ/Plán Skutočnosť P S P S 

albánska - 1 - 1 - 1 

holandská - 1 - 1 - 1 

chorvátska - 1 - 1 - 1 

maďarská - 10 - 10 - 11 

poľská - 1 - - - - 

rumunská - 1 - 1 - 1 

ruská - 1 - 1 - 2 

španielska - 1 - 1 - - 

ukrajinská - 2 - 2 - 4 

vietnamská - 1 - - - - 

 

5. Rozsahu pravidelných preskúmaní realizovaných spoločne so zainteresovanými 
stranami s cieľom monitorovať ich meniace sa potreby a mieru, do akej sú spokojní. 

Opis: Prehľad zasadnutí poradných orgánov riaditeľky SPŠE Hálova (D.19, D.18, D.30, 
D.31, D.32, D.33). 

Poradný orgán/ 
Rok  

2017 2018 2019 

Cieľ/Plán Skutočnosť P S P S 

Rada školy 3 3 3 3 3 3 

Gremiálna rada 20 26 20 24 20 24 

Rodičovská rada 4 4 4 4 4 4 

ŢŠR 4 4 4 4 4 5 

Pedagogická rada 6 6 6 6 6 6 

P
K

 

ELK 4 6 4 5 4 7 

INF a EKN 4 7 4 4 4 6 

SVP 4 7 4 3 4 4 

PVP 4 8 4 3 4 5 

JAK* - - - - 2 3 

TSV* - - - - 2 2 

* PK vznikla v septembri 2019 
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Výsledky týkajúce sa dostupnosti organizácie:  
1. Stránkové/úradné hodiny niektorých sluţieb (odborov/oddelení). 

Opis: Nesleduje sa. 

2. Čakacia doba, doba vybavenia/poskytnutia sluţby. 

Opis: Nesleduje sa. 

3. Nákladová cena na sluţbu. 

Opis: Rozpočet školy, stanovený normatívom MŠVVaŠ SR je súčtom osobných 
a prevádzkových nákladov školy. Počet ţiakov sa vyhodnocuje v Rezortnom informač-
nom systéme spravidla do prvých piatich dní kalendárneho mesiaca, priemerný počet 
ţiakov sa stanoví ako aritmetický priemer počtu ţiakov za jednotlivé kalendárne 
mesiace. 
Ročné náklady na 1 ţiaka 

Rok 2017 2018 2019 

Rozpočet školy [€] 1 004 110 1 333 194 1 549 110 

Priemerný počet ţiakov 385 468 502 

Náklady na 1 ţiaka [€] 2 608 2 848 3 085 

 

4. Dostupnosť informácií týkajúcich sa manaţérskych zodpovedností rozličných 
sluţieb. 

Opis: Nesleduje sa. 

Výsledky týkajúce sa transparentnosti poskytovania sluţieb a produktov:  
1. Počet informačných kanálov a ich účinnosti. 

Opis: Nesleduje sa. 

2. Dostupnosť a presnosť informácií. 

Opis: SPŠE Hálova poskytuje informácie ţiakom, rodičom a pedagogickým 
zamestnancom prostredníctvom násteniek. V elektronickej podobe je k dispozícii 
webové sídlo školy a školský portál Edupage. Edupage poskytuje informácie o 
študijných výsledkoch, vymeškaných hodinách rozvrhoch, suplovaniach a zároveň slúţi 
aj ako komunikačný nástroj medzi ţiakmi, pedagogickými zamestnancami a rodičmi. 

3. Dostupnosť cieľov výkonnosti a výsledkov organizácie. 

Opis: Nesleduje sa. 

4. Počet intervencií ombudsmanom. 

Opis: Škola nemá zriadenú funkciu školského ombudsmana. 

5. Rozsah úsilia zlepšiť dostupnosť, presnosť a transparentnosť informácií. 

Opis: Organizácia neustále investuje do rozvoja informačných technológií s cieľom 
zlepšiť dostupnosť, presnosť a transparentnosť informácií. Rozsah prostriedkov IKT, 
ktoré sú k dispozícii ţiakom a zamestnancom, neustále narastá (D.117). 

Výsledky ukazovateľov týkajúcich sa kvality produktov a poskytovania sluţieb:  
1. Počet a čas vybavenia sťaţností. 

Počet sťaţností za jednotlivé roky zo strany zákazníkov 

Sťaţnosť podaná na  
2017 2018 2019 

Plán Skutočnosť P S P S 

riaditeľku 0 0 0 0 0 0 
zástupkyňu riaditeľky 0 0 0 0 0 0 

učiteľa 0 0 0 0 0 0 

odborného 
zamestnanca 

0 0 0 0 0 0 

nepedagogického 
zamestnanca 

0 0 0 0 0 0 
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2. Mnoţstvo materiálov/dokumentov vrátených späť s chybami a/alebo prípadov 
vyţadujúcich kompenzáciu. 

Opis: SPŠE Hálova neeviduje počet materiálov vrátených s chybami ani počet prípadov 
vyţadujúcich si kompletizáciu. 

3. Dodrţiavanie platných noriem kvality sluţieb (napr. legislatívne poţiadavky). 

Opis: Nesleduje sa. 
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Kritérium 7: Výsledky vo vzťahu k zamestnancom 

Silné stránky: 

 Rastúci počet ţiakov a následný rast počtu zamestnancov. 

 Vysokokvalifikovaní zamestnanci. 
 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Nastaviť meranie spokojnosti zamestnancov prostredníctvom anonymných dotazní-
kov a uplatňovanie výsledkov prieskumu v praxi. 

 Nastaviť meranie efektívnosti vynakladania rozpočtu na vzdelávanie. 

 Nastaviť meranie povedomia zamestnancov o moţnom konflikte záujmov a význame 
etického správania sa. 

 Nastaviť meranie prístupu zamestnancov k sociálnym otázkam (napr. pruţnosť pra-
covného času, zosúladenie práce s rodinným ţivotom, osobnými záleţitosťami 
a zdravím). 

 Nastaviť meranie kvality vzdelávania v súvislosti so strategickými cieľmi organizácie. 
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Kritérium 7: Výsledky vo vzťahu k zamestnancom 

Hodnotenie: Zváţte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania svojich 
zamestnancov prostredníctvom výsledkov: 

7.1. Meraní vnímania  

Výsledky týkajúce sa celkového vnímania zamestnancami: 
1. Imidţ a celková výkonnosť organizácie (pre spoločnosť, občanov/zákazníkov, iné 

zainteresované strany). 

Opis: SPŠE Hálova realizovala v roku 2018 anonymný dotazníkový prieskum 
spokojnosti zamestnancov. Dotazník bol rozoslaný všetkým zamestnancom SPŠE 
Hálova. Tabuľka je hodnotená percentuálne, dvoma zlúčenými distraktormi hodnotenia 
poloţky - vţdy, často a málokedy, nikdy. Návratnosť dotazníka bola 94 %. 

SPOKOJNOSŤ 
A INFORMOVANOSŤ 
ZAMESTNANCOV 

2017 2018 2019 

áno, vţdy 
málokedy 

nikdy 
áno, 
vţdy 

málokedy 
nikdy 

áno, vţdy 
málokedy 

nikdy 

Zamestnanci školy 
chcú dosiahnuť 
spoločné ciele školy 
a hodnoty, na ktorých 
im záleţí 

nemerané nemerané 82,35% 17,64% nemerané nemerané 

V škole prevláda 
pohoda a súlad.  
Konflikty nesmú zostať 
nedoriešené 

nemerané nemerané 50,00% 50,00% nemerané nemerané 

Na pracovisku sa 
cítim, ţe som 
človekom, ktorý je pre 
školu dôleţitý 

nemerané nemerané 55,88% 44,12% nemerané nemerané 

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu v roku 2018: 
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Analýza: Vodcovia komunikujú ciele a hodnoty organizácie tak, ţe zamestnanci sa 
s nimi vo veľmi vysokej miere stotoţňujú. Rezervy vnímame v pozornosti vodcov 
smerovanej k jednotlivým zamestnancom, v zdôrazňovaní ich významu pre organizáciu. 
Pomerne slabú úroveň pohody a súladu pripisujeme veľkému vekovému rozptylu 
zamestnancov a zvaţujeme tréningy zamestnancov pod vedením odborníkov 
a zamerané na zvýšenie medzigeneračných rozdielov. 

2. Zapojenie zamestnancov v organizácii do rozhodovacích procesov a ich povedomie 
o poslaní, vízii a hodnotách. 

Opis: 

SPOKOJNOSŤ 
A INFORMOVANOSŤ 
ZAMESTNANCOV 

2017 2018 2019 

áno, vţdy 
málokedy 

nikdy 
áno, vţdy 

málokedy 
nikdy 

áno, vţdy 
málokedy 

nikdy 

V škole pracujem pre 
vyššie ciele ako sú 
moje osobné 

nemerané nemerané 82,35% 17,64% nemerané nemerané 

Zamestnanci školy sa 
dobrovoľne riadia 
vlastným vedomím 
toho, čo je potrebné 
urobiť. Poznajú svoje 
úlohy, poslanie 

nemerané nemerané 88,23% 11,76% nemerané nemerané 

Vodcovia školy nám 
vţdy jasne definuje 
úlohy a ciele 

nemerané nemerané 76,47% 23,53% nemerané nemerané 

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu v roku 2018: 

       
 

 
Analýza: Vodcovia veľmi dobre komunikujú úlohy a ciele organizácie. Zamestnanci vo 
významnej miere povaţujú svoju prácu za poslanie a vnímajú dostatočnú slobodu pri 
plnení pracovných úloh.  

3. Zapojenie zamestnancov do zlepšovacích aktivít. 

Opis: Nesleduje sa. 
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4. Povedomie zamestnancov o moţnom konflikte záujmov a význame etického 
správania sa. 

Opis: Nemeria sa. 

5. Mechanizmy konzultácií a dialógu. 

Opis: Nemeria sa. 

6. Zapojenie organizácie do spoločenskej zodpovednosti. 

Opis: Nemeria sa. 

Výsledky týkajúce sa vnímania manaţmentu a systémov manaţérstva: 
1. Schopnosť vrcholového a stredného manaţmentu riadiť organizáciu a komunikáciu 

(napr. stanovovanie cieľov, prideľovanie zdrojov, hodnotenie celkovej výkonnosti 
organizácie, stratégia HRM, atď.). 

Opis:  

SPOKOJNOSŤ 
A INFORMOVANOSŤ 
ZAMESTNANCOV 

2017 2018 2019 

áno, vţdy 
málokedy 

nikdy 
áno, 
vţdy 

málokedy 
nikdy 

áno, 
vţdy 

málokedy 
nikdy 

Na pracovisku sa 
cítim, ţe som 
človekom, ktorý je pre 
školu dôleţitý. 

nemerané nemerané 55,88% 44,12% nemerané nemerané 

V škole je veľa 
pravidiel, ktoré 
obmedzujú 
spokojnosť 

nemerané nemerané 70,59% 29,41% nemerané nemerané 

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu v roku 2018: 

       
Analýza: Vodcovia majú veľké rezervy v pozornosti smerovanej k jednotlivým 
zamestnancom. Zamestnanci sa cítia pravidlami obmedzovaní. V spolupráci so 
zamestnancami je potrebné konkretizovať pravidlá obmedzujúce spokojnosť 
zamestnancov a analyzovať moţnosti ich úpravy, resp. eliminácie. 

2. Navrhovanie a manaţérstvo rozličných procesov organizácie. 

Opis: Nemeria sa. 

3. Rozdeľovanie úloh a systém hodnotenia zamestnancov. 

Opis: S cieľom zlepšiť vnímanie rozdeľovania úloh vodcovia SPŠE Hálova zadefinovali 
prierezové témy, ktorým sa škola bude venovať. Kreovanie tímov však ponechali na 
zamestnancov - angaţovanosť bola dobrovoľná. Šiesti PZ neprejavili záujem zapojiť sa 
do ţiadneho tímu, všetci ostatní PZ sa zaregistrovali v jednom aţ troch tímoch. Tímy si 
zvolili svojich vodcov. 
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Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu v jednotlivých rokoch: 

       
V roku 2019 je súčet hodnotených v posledných dvoch kategóriách najvyšší, moţno 
preto konštatovať nárast kvality pedagogických zamestnancov. V organizácii však stále 
pracuje viac ako tretina PZ len na štandardnej úrovni. Nepedagogickí zamestnanci 
v sledovanom období neboli formálne hodnotení. 

4. Rozsah a kvalita oceňovania úsilia jednotlivcov a tímov. 

Opis: Nemeria sa. 

5. Prístup organizácie ku zmenám a inováciám. 

Opis: 

SPOKOJNOSŤ 
A INFORMOVANOSŤ 
ZAMESTNANCOV 

2017 2018 2019 

áno, 
vţdy 

málokedy, 
nikdy 

áno, 
vţdy 

málokedy, 
nikdy 

áno, vţdy 
málokedy, 

nikdy 

V škole je potrebné 
postupovať podľa 
jasných pravidiel, nové 
nápady nie sú 
podporované. 

nemerané nemerané 23,52% 76,47% nemerané nemerané 

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu: 

 
Tento výsledok bol podnetom pre vodcov organizácie zriadiť anonymnú schránku 
nápadov a návrhov v zborovni školy a tematických tímov, ktoré boli opísané vyššie. 

Výsledky týkajúce sa vnímania pracovných podmienok: 
1. Pracovná atmosféra v organizácii (napr. ako sa zaoberať konfliktom záujmov, 

sťaţnosťami alebo osobnými problémami, mobbing na pracovisku) a kultúra 
organizácie (napr. podpora prepojenia odborov, útvarov, atď.). 

Opis:  

SPOKOJNOSŤ 
A INFORMOVANOSŤ 
ZAMESTNANCOV 

2017 2018 2019 

áno, 
vţdy 

málokedy, 
nikdy 

áno, 
vţdy 

málokedy, 
nikdy 

áno, 
vţdy 

málokedy, 
nikdy 

Výkon kaţdého 
zamestnanca podľa 
písomných predpisov 

nemerané nemerané 
64,70 

% 
35,29 % nemerané nemerané 
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a smerníc. Pokiaľ 
„máme papiere, veci 
a prácu v poriadku, 
sme v bezpečí“ 

Neefektívnosť, 
neistota a zmätok sa 
minimalizujú jasne 
formulovanými 
úlohami a postupmi 
zo strany vedenia 
školy 

nemerané nemerané 
58,82 

% 
41,18 % nemerané nemerané 

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu: 

      
 

2. Prístup k sociálnym otázkam (napr. pruţnosť pracovného času, zosúladenie práce s 
rodinným ţivotom, osobnými záleţitosťami a zdravím). 

Opis: Nemeria sa. 

3. Zabezpečenie rovnakých príleţitostí, čestného jednania a správania sa v 
organizácii. 

Opis: Nesleduje sa. 

4. Usporiadanie pracovného priestoru a ţivotných pracovných podmienok. 

Opis: Nesleduje sa. 

Výsledky týkajúce sa vnímania kariérneho rozvoja a rozvoja zručností:  
1. Systematický kariérny rozvoj a rozvoj zručností. 

Opis: Nesleduje sa. 

2. Povzbudzovanie a splnomocňovanie. 

Opis: Nesleduje sa. 

3. Dostupnosť a kvalita vzdelávania v súvislosti so strategickými cieľmi organizácie. 

Opis: Nesleduje sa. 

7.2. Meraní výkonnosti  

1. Indikátory týkajúce sa správania (napr. úroveň absencií a chorobnosti, úroveň 
fluktuácie pracovného personálu, mnoţstvo sťaţností, počet dní štrajku). 

Opis:  

ROK 

FLUKTUÁCIA ÚČASŤ V ŠTRAJKU 

Priemerný 
počet 

zamestnancov 

Počet pracovných zmlúv 
Počet dní 

štrajku 

Počet 
zamestnancov 

v štrajku 
nových ukončených 

2017 38 6 4 0 0 

2018 41 17 12 0 0 

2019 45 10 6 0 0 
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Fluktuácia zamestnancov je v organizácii vysoká. V roku 2019 poklesla, dôvodom môţe 
byť aj opakované zákonné zvyšovanie platov v rezorte školstva. Vzhľadom na vysoký 
vekový priemer zamestnancov a zákonné ukončenie pracovného pomeru PZ vo veku 
65 je v nasledujúcich rokoch reálne očakávať nárast fluktuácie. 

ROK 

P
R

IE
M

E
R

N
Ý

  

P
O

Č
E

T
 

Z
A

M
E

S
T

N
A

N
C

O
V

 
ABSENCIA V POČTOCH DNÍ 

PN 
Lekárske vyšetrenie 

zamestnancov 

Ostatné prekáţky 
na strane 

zamestnancov 

Spolu 
Priemer na 

zamestnanca 
Spolu 

Priemer na 
zamestnanca 

Spolu 
Priemer na 

zamestnanca 

2017 38 272 7,16 112,45 2,96 8,00 0,21 

2018 41 347 8,46 121,25 2,96 4,00 0,10 

2019 45 464 10,31 130,80 2,91 17,50 0,39 

 

 
Vzhľadom na vysoký priemerný vek zamestnancov je aj absencia zamestnancov 
z dôvodu riešenia zdravotného stavu vysoká. 

2. Indikátory týkajúce sa zapojenia a motivácie (napr. odozva na prieskumy spokojnosti 
zamestnancov, počet návrhov ohľadom inovácií, účasť v interných diskusných 
skupinách). 

Opis: Návratnosť anonymných dotazníkov prieskumu realizovaného v roku 2018 bola 
94 % (37 zamestnancov zo 40 oslovených). 
Účasť na „sanitárnych dňoch“ nie je povinná, ani časovo ohraničená, napriek tomu sa 
spravidla zúčastňujú všetci zamestnanci, ktorí sú v daný deň prítomní na pracovisku. 
Vodcovia doteraz neskúmali dôvody motivácie účasti zamestnancov v neformálnych 
diskusných skupinách, no pozitívne vnímajú intenzitu tejto motivácie. 
Inovácie navrhované a predbeţne podporené na neformálnych stretnutiach sa zaraďujú 
na rokovania formálnych útvarov (Gremiálna rada, Pedagogická rada) a sú 
zaznamenané v príslušných zápisniciach. 
Zo skrinky námetov a pripomienok zamestnancov v roku 20109 vodcovia získali v prvej 
fáze 15 pripomienok , pričom všetky boli zamerané na návrh organizačných zmien, 
napr. iného rozdelenia vyučovacieho času a prestávok, moţností úpravy pracovnej 
doby nepedagogických zamestnancov, benefity v Kolektívnej zmluve. V druhej fáze sa 
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okrem vecných pripomienok obdobných ako vo fáze 1 vyskytlo 5 pripomienok výlučne 
osobného charakteru k vybranej skupine zamestnancov, preto organizácia schránku 
dočasne zrušila. 

3. Indikátory týkajúce sa (osobnej) výkonnosti (napr. výsledky sluţobných hodnotení). 

Opis: Výkonnosť SPŠE Hálova sa hodnotí na základe pedagogických výkonov, ako aj 
výkonov výchovno-vzdelávacej činnosti, absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, 
ktorým si zvyšujú kvalifikáciu pozri 7.2.6, realizovaním mimoškolskej činnosti napr. 
poskytovaním pravidelnej záujmovej činnosti pozri 6.2.1. 
Plnenie týchto kritérií sa sleduje v jednotlivých školských rokoch. Významným 
ukazovateľom je kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov.  
Počet interných pedagogických zamestnancov sa vyhodnocuje k dátumu 30. jún a platí 
pre celý aktuálny školský rok.  

ROK 2017 2018 2019 

Počet interných pedagogických 
zamestnancov 

31 36 38 

kvalifikovaní 31 33 37 

nekvalifikovaní 0 0 1 

dopĺňajú si vzdelanie 0 3 1 

Počet interných nepedagogických 
zamestnancov 

9 10 11 

Spolu 40 46 49 

Rast počtu zamestnancov je dôkazom rastu plánu výkonov organizácie v jednotlivých 
rokoch. Pozitívne hodnotíme aj rast kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov. 
V nastavenom systéme hodnotenia dosiahli pedagogickí zamestnanci v školských ro-
koch 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 takéto výsledky: 

HODNOTENIE 
PEDAGOGICKÉHO 
ZAMESTNANCA 

2017 2018 2019 

PLÁN 
SKU-
TOČ-
NOSŤ 

PLÁN 
SKU-
TOČ-
NOSŤ 

PLÁN 
SKUTOČ

TOČ-
NOSŤ 

nevyhovujúce výsledky 

N
E

P
L

Á
N

O
V

A
N

É
 0 

N
E

P
L

Á
N

O
V

A
N

É
 0 

N
E

P
L

Á
N

O
V

A
N

É
 0 

čiastočne vyhovujúce 
výsledky 

0 0 0 

štandardné výsledky 14 18 13 

veľmi dobré výsledky 12 13 22 

mimoriadne dobré vý-
sledky 

5 5 3 

V roku 2019 je súčet hodnotených v posledných dvoch kategóriách najvyšší, moţno 
preto konštatovať nárast kvality pedagogických zamestnancov. V organizácii však stále 
pracuje viac ako tretina PZ len na štandardnej úrovni. Nepedagogickí zamestnanci 
v sledovanom období neboli formálne hodnotení.  

4. Úroveň/miera zapojenia do zlepšovacích aktivít. 

Opis: Nesleduje sa. 

5. Úroveň vyuţívania informačných a komunikačných technológií zamestnancami. 

Opis: Zamestnanci vyuţívajú v plnej miere informačné a komunikačné technológie, ku 
ktorým má kaţdý z nich prístup z pracovného počítača. 
V tabuľke je uvedený priemerný počet záznamov v elektronickej triednej knihe a počet 
známok zapísaných v elektronickom systéme za rok na jedného zamestnanca. Pokles 
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počtu prístupov vykazujúci v roku 2018 a 2019 môţeme pripísať k efektívnejšej 
realizácii vyuţívania prihlásenia do systému, ktorú umoţnilo zefektívnenie rozvrhu 
realizácie vyučovania zamestnancov v počte ich pôsobenia v jednotlivých učebniach.  
Počet prístupov na server a email v roku 2017 neevidujeme, pretoţe sme v tomto 
období menili server. 

ÚROVEŇ VYUŢÍVANIA IKT 
ZAMESTNANCAMI  

Počet prístupov 
za rok 2017 na 1 

zamestnanca 

Počet prístupov 
za rok 2018 na 1 

zamestnanca 

Počet prístupov 
za rok 2019 na 1 

zamestnanca 

Edupage - školský 
informačný systém 

1 604 1 395 1 451 

http://mail.dataservers.sk/we
bmail/ systém elektronickej 
pošty - kaţdý zamestnanec 
povinne minimálne 2x denne 

- 432 432 

Nástenka - školský server 
- kaţdý PZ a OZ min. 1x 
denne, NZ podľa potreby 

- 303 237 

 

6. Indikátory týkajúce sa rozvoja zručností (napr. účasť a úspešnosť vo vzdelávaní 
zamestnancov, efektívnosť vynakladania rozpočtu na vzdelávanie). 

Opis: Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení, ktorými si zvyšujú 
kvalifikáciu (kontinuálne vzdelávanie) a udrţiavajú sa v odbornej kondícii v súlade 
s najnovšími vedeckými poznatkami (aktualizačné vzdelávanie). Cieľom školy je, aby 
absolventi kontinuálneho vzdelávania ostali na škole pracovať ako plne kvalifikovaní 
pedagogickí zamestnanci. 
Pedagogickí zamestnanci, absolventi aktualizačného vzdelávania, vyuţívajú získané 
informácie na zvýšenie atraktívnosti svojho vyučovacieho predmetu (vyučovanie novými 
a zaujímavými metódami), na zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu (vyuţívanie 
rôznych zdrojov, informačných nástrojov a vyučovacích materiálov), na tvorbu 
materiálov na overovanie úrovne vedomostí ţiakov vo vyučovacom procese (tvorba 
overovacích testov cez EduPage). 
Absolvovanie vzdelávania 

Rok 2017 2018 2019 

Plán/Skutočnosť P S P S P S 

Počet PZ, ktorí absolvovali kontinuálne 
vzdelávanie 

- 3 - 3 - 3 

Počet PZ, ktorí absolvovali aktualizačné 
vzdelávanie 

31 31 36 15 38 38 

Efektívnosť vynakladania rozpočtu na vzdelávanie sa nemeria. 

7. Indikátory týkajúce sa schopnosti zamestnancov zaoberať sa občanmi/zákazníkmi a 
reagovať na ich potreby (napr. počet hodín prípravy zamestnanca týkajúcej sa 
vzťahov s občanmi/zákazníkmi, počet sťaţností zo strany občanov/zákazníkov na 
správanie zamestnancov, meranie prístupu zamestnancov k občanom/zákazníkom, 
atď.). 

Opis: Nemeria sa. 

8. Frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov. 

Opis: Pravidelné odmeňovanie je prepočítané na jedného zamestnanca za daný rok, 
nepravidelné odmeňovanie je uvedené v absolútnych číslach: 
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Forma odmeňovania 2017 2018 2019 

Pravidelné odmeňovanie - mesačne: tarifný plat, 
zákonný príplatok: za riadenie, za zastupovanie, 
za výkon špecializovanej činnosti, výkonnostný  
príplatok, príplatok za starostlivosť a vedenie 
sluţobného motorového vozidla, príplatok za 
prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu 
vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za 
neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na 
pracovisku, príplatok začínajúcemu PZ a OZ, 
príplatok za profesijný rozvoj, osobný príplatok k 
platu za kvalitu práce a trvalý výkon činností nad 
rámec pracovnej náplne, odmena PZ za 
mimovyučovacie činnosti so ţiakmi - poskytuje 
zriaďovateľ SPŠE Hálova 

10 613 € 10 120 € 11 971 € 

Nepravidelne: finančná odmena za splnenie 
mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne 
významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej 
cieľovej pracovnej úlohy 

14 500 € 16 800 € 21 600 € 

1x ročne: pochvala, uznanie pred kolektívom a 
finančná odmena za prácu v špecializovaných 
tímoch 

0 2 400 € 4 100 € 

Mesačne: pochvala, uznanie pred kolektívom za 
kvalitne vykonanú úlohu 

nemerané nemerané nemerané 

1x ročne: finančná odmena za prácu pri 
príleţitosti obdobia letných dovoleniek a Vianoc 

26 707 € 27 007 € 46 375 € 

1x ročne: pochvala, uznanie pred zriaďovateľom 
a finančná odmena za dlhodobo kvalitne 
vykonávanú prácu  

1 učiteľ 
350 € 

1 učiteľ 
350 € 

1 učiteľ 
350 € 

Nepravidelne: ţivotné a pracovné jubileum 
zamestnanca 

2 900 € 5 750 € 6 800 € 

 

9. Počet nahlásených etických konfliktov (napr. moţných konfliktov záujmov). 

Opis: V organizácii nebol nahlásený ţiadny etický konflikt. 

10. Frekvencia dobrovoľnej účasti v kontexte aktivít týkajúcich sa spoločenskej 
zodpovednosti podporovanej organizáciou. 

Opis: V tabuľke uvádzame počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili aktivity: 

AKTIVITA 2017 2018 2019 

Biela pastelka 
1 pedagóg 

organizačne 
1 pedagóg 

organizačne 
3 pedagógovia 
organizačne 

Červené stuţky 40 zamestnancov 45 zamestnancov 48 zamestnancov 

Deň narcisov 
1 pedagóg 

organizačne 
1 pedagóg 

organizačne 

1 pedagóg 
organizačne 

Hodina deťom 
1 pedagóg 

organizačne 
1 pedagóg 

organizačne 
1 pedagóg 

organizačne 

Moţnosť osobného rozvoja, získanie skúseností , pomoc ľuďom i prírode ponúka účasť 
v rozmanitých dobrovoľných aktivitách, ktoré kaţdoročne plánujeme. 
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Kritérium 8: Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti  

 

Silné stránky: 

 Komplexne zrekonštruovaná budova školy - nové výplne fasádnych otvorov, zatep-

lenie obvodového plášťa budovy, vyregulovaná vykurovacia sústava, zrekonštruo-

vané podlahy a osvetlenie. 

 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Zlepšovať podmienky pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. 

 Posilniť ochranu ţivotného prostredia a spoluprácu s dodávateľmi so spoločensky 

zodpovedným profilom. 

 Vyhodnocovať aktivity organizácie na ochranu a udrţiavanie zdrojov. 

 Nastaviť merania v jednotlivých oblastiach vzťahov k spoločenskej zodpovednosti. 
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Kritérium 8: Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti  

Hodnotenie: Zváţte, čo organizácia dosahuje vo vzťahu k vlastnej spoločenskej 
zodpovednosti prostredníctvom výsledkov: 

8.1. Meraní vnímania 

1. Povedomie verejnosti o vplyve; ako výkonnosť organizácie ovplyvňuje kvalitu ţivota 
občanov/zákazníkov (napr. vzdelávanie o zdraví, podpora športových a kultúrnych 
podujatí, účasť na charitatívnych podujatiach, špecifické aktivity pre postihnutých ľu-
dí, kultúrne aktivity otvorené pre verejnosť, atď.).  

Opis: Permanentné skvalitňovanie podmienok na vykonávanie športových aktivít 
v objekte školy (D.97), spolupráca s Volejbalovým klubom polície Bratislava má nemalý 
spoločenský prínos,  prispieva nielen k významným športovým úspechom SPŠE Hálo-
va, ale zároveň i k pozitívnemu vnímaniu školy zo strany športujúcej verejnosti (D.98). 
Hlavnou formou spolupráce SPŠE Hálova so zamestnávateľmi je realizácia odbornej 
praxe v reálnom prostredí podnikov a inštitúcií. 

Rok 2017 2018 2019 

Počet zamestnávateľov, ktorí poskytovali 
prax ţiakom 2. - 4. ročníka 

105 160 167 

Počet ţiakov 2. -4. ročníka k 15. 9. 279 315 351 

 

2. Reputácia organizácie (napr. ako zamestnávateľ/prispievateľ miestnej/globálnej spo-
ločnosti). 

Opis: Počet zmlúv so zamestnávateľmi, u ktorých absolvujú ţiaci SPŠE Hálova odbornú 
prax, postupne narastá. Školskí koordinátori praxe dostávajú z firiem spravidla pozitívnu 
spätnú väzbu - osobné alebo telefonické ocenenie pripravenosti ţiakov a úrovne 
spolupráce. Písomnými dokumentmi v tejto oblasti organizácia nedisponuje. 
SPŠE Hálova je zverejnená v zozname škôl splnomocnených na zabezpečovanie 
prípravy inštruktorov praktického vyučovania v súlade s § 32 ods. 2 písm. d) a § 22 ods. 
1 písm. e) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov http://web.sopk.sk/storage/vzdelavanie/IPV/IPV-
zoznam_SOS-v2017_04.pdf  
SPŠE Hálova v spolupráci s Asociáciou spoločností IT priemyslu (ASIT), ktorá prepája 
zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie, vytvorila a overila osobitný systém výučby 
v OpenLaboch http://www.openlab.sk/. OpenLaby vzbudili pozornosť vo viacerých 
médiách, regionálnych aj celoslovenských, ako napr. časopis Forbes, ale aj ďalšie: 
https://www.forbes.sk/16-rocni-vyvojari-hier-programatori-stredoskolaci-su-sucastou-
unikat%20neho-projektu/#citatdna  
www.bratislavskenoviny.sk/nasa-tema/53364-s-cim-zapasi-skola-ktora-vychovava-it-
specialistov  
SPŠE Hálova spolupracuje s piatimi vysokými školami (D.53) a s väčšinou základných 
škôl v bratislavskom regióne. 

3. Vnímanie ekonomického vplyvu na spoločnosť na miestnej, regionálnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni (napr. vytvorenie/atraktivita činností v okolí, budovanie verej-
ných ciest alebo verejnej dopravy, ktorá tieţ slúţi existujúcim ekonomickým akté-
rom). 

Opis: Organizácia má ekonomický vplyv na spoločnosť uplatnením ţiakov na 
pracovnom trhu a úspešnosťou prijatia na ďalšie štúdium (vysoké školy) pozri 9.1.2. a 
aj prostredníctvom poskytovania sluţieb: 
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 asistencia pri organizovaní športových aktivít občanov – v zmysle zákona 
č. 440/2015 Z. z. o športe sa realizuje len za náklady s tým spojené, 

 vzdelávanie v lokálnej Cisco akadémii - úhrada za poskytované sluţby sa realizuje 
formou daru škole na prevádzkové náklady SPŠE Hálova, 

 poskytovanie vzdelávania a overovania elektrotechnickej spôsobilosti podľa 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - úhrada za poskytované sluţby sa realizuje formou daru 
škole na prevádzkové náklady SPŠE Hálova. 

Príjmy za poskytovanie sluţieb (€) 2017 2018 2019 

vzdelávanie v lokálnej Cisco akadémii 6 720 6 530 14 910 

poskytovanie vzdelávania a overovania 
elektrotechnickej spôsobilosti 

1 600 2 500 2 800 

 

4. Vnímanie prístupu k environmentálnym otázkam (napr. vnímanie ekologických stôp, 
manaţérstvo energie, zniţovanie spotreby elektriny a vody, ochrana proti hluku a  
znečisteniu ovzdušia, stimulovanie voľby verejnej dopravy, manaţérstvo odpadov 
potenciálne toxického odpadu a pod.). 

Opis: Organizácia vedie osobitnú agendu manaţérstva energií (D.99). Po uskutočnení 
energetického auditu sa následne vykonala komplexná rekonštrukcia objektu - výmena 
výplní okien, zateplenie fasády, hydroizolácia strechy, vyregulovanie vykurovacej 
sústavy. BSK vyuţil moţnosť financovania z programu MunSEFF (Municipal 
Sustainable Energy Financing Facility). Plánovaná bola úspora tepelnej energie 
v rozsahu od 25 do 35 %. Skutočnosť: po troch mesiacoch od ukončenia projektu sa 
dosiahla úspora tepelnej energie v objekte o 24,02 % (D.100), pričom izolačný efekt 
narastá s vysušovaním novej fasády a maximum sa dosahuje aţ po dvoch rokoch. 
Počas Vianočných a jarných prázdnin organizácia zabezpečuje u dodávateľa 
obmedzenie dodávky tepla a teplej úţitkovej vody (útlmový reţim).  
SPŠE Hálova realizuje separovaný zber odpadu, v rámci projektu Recyklohry zbiera a 
zabezpečuje odvoz monočlánkov (D.101). 
V roku 2017 sa v objekte vykonala rekonštrukcia osvetlenia (D.102). Napriek 
významnému nárastu výkonov SPŠE Hálova sa v objekte dosiahla stabilizácia spotreby 
elektrickej energie. Energetická bilancia v sledovanom období: 

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE 
SPOTREBA TEPLA 

ZO SÚSTAVY ZÁSOBOVANIA TEPLOM 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] 

122 918 121 370 119 500 1 571 1 530 1 490 

 

     
Meranie hluku sa v organizácii nevykonáva.  
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5. Vnímanie vplyvu na spoločnosť s ohľadom na udrţateľnosť na lokálnej, regionálnej, 
národnej alebo medzinárodnej úrovni (napr. nakupovanie výrobkov fair trade, recyk-
lovateľné produkty, výroba obnoviteľnej energie a pod.). 

Opis: Na ekonomickom úseku sa nachádza zberné miesto pre tonery, v rámci 
verejného obstarávania sa uprednostňujú ponuky zamerané na sociálnu zodpovednosť.  

6. Vnímanie vplyvu na spoločnosť, berúc do úvahy kvalitu demokratickej spoluúčasti 
občana na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni (napr. otvore-
né konferencie, konzultácie a procesy rozhodovania o moţných vplyvoch organizá-
cie na bezpečnosť, mobilitu). 

Opis: Na príprave a priebehu volieb do Národnej rady SR, prezidentských volieb aj vo-
lieb do samosprávnych orgánov sa podieľa vţdy 6 zamestnancov SPŠE Hálova. 

 2017 2018 2019 

Voľby Ţupné Komunálne Prezidentské 

Počet organizujúcich zamestnancov  6 6 6 

Súčasťou školských vzdelávacích programov SPŠE Hálova je kľúčová kompetencia - 
výchova k demokracii. V roku 2019 vytvorili ţiaci a pedagogickí zamestnanci dokumen-
tárny film November 89 a MY, ktorého cieľom bolo pripomenúť udalosti Neţnej revolú-
cie nielen ţiakom, ale aj širokej verejnosti. V celoslovenskej súťaţi film získal prvú cenu 
v kategórii audiovizuálna tvorba – dokument (https://www.youtube.com/watch?v 
=hUuJioBntzQ). 

7. Pohľad verejnosti na otvorenosť a transparentnosť organizácie, jej etické správanie 
sa (striktný rešpekt k princípom/hodnotám verejnej správy (sluţieb verejnosti) ako sú 
rovnocennosť, kontinuita). 

Opis: Nemeria sa. 

8. Vnímanie zapojenia do okolia, v ktorom organizácia pôsobí prostredníctvom finanč-
nej podpory, organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, atď.). 

Opis: Organizácia je so svojím okolím výrazne prepojená o. i. aj prostredníctvom ob-
čianskeho zdruţenia Rodičia škole (https://spsehalova.sk/rodicia-skole/). SPŠE Hálova 
ako štátna rozpočtová organizácia na rozdiel od príspevkových organizácií nemá 
oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť. Finančné prostriedky získavané prostred-
níctvom OZ Rodičia škole výrazne zlepšujú moţnosti modernizácie technického vyba-
venia školy. 
Príjmy OZ v sledovanom období:  

ZDROJ PRÍJMU/ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

príspevky od rodičov 13 106 € 14 630 € 16 255 € 

príjem z poukázaných 2 % daní 5 690 € 6 330 € 7 033 € 

poskytnutie sluţby pri realizácii filmu 0 0 200 € 

poskytnutie sluţieb letného tábora 0 0 1 242 € 

Príjem spolu 18 796 € 20 960 € 24 730 € 

 

9. Vnímanie organizácie z pohľadu spoločenskej zodpovednosti médiami. 

Opis: Nesleduje sa. 

8.2. Meraní výkonnosti 

1. Aktivity organizácie na ochranu a udrţateľnosť zdrojov (napr. účasť dodávateľov so 
spoločensky zodpovedným profilom, miera plnenia ekologických noriem, pouţívanie 
recyklovateľných materiálov, vyuţívanie ekologickej dopravy, redukcia porušení, 
ohrození a hluku, zniţovanie  v pouţívaní verejnoprospešných sluţieb ako napr. vo-
da, elektrina, plyn). 
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Opis: V objekte SPŠE Hálova 16 je umiestnené technologické zariadenie domovej odo-
vzdávacej stanice tepla (DOST), prislúchajúca časť primárnej teplonosnej prípojky a 
prislúchajúca časť sekundárnej rozvodnej siete. V roku 2019 sa zrealizovala rekon-
štrukcia DOST (D.106). V rámci Plánu technického rozvoja rekonštrukciu financoval 
a realizoval dodávateľ tepla Veolia Energia Slovensko s cieľom zvýšiť mieru plnenia 
ekologických noriem. 

2. Kvalita vzťahov s relevantnými predstaviteľmi, skupinami a predstaviteľmi verejnosti. 

Opis: Nesleduje sa. 

3. Mnoţstvo a významnosť pozitívnej aj negatívnej pozornosti, ktorú venujú médiá or-
ganizácii (počet článkov, obsah). 

Opis: Indikátormi výkonnosti sú vystúpenia zástupcov školy v regionálnej televízii, ale aj 
pozitívne informácie v tlači, ktoré sa týkali predovšetkým nového študijného odboru - 
informačné a sieťové technológie, spolupráce s Asociáciou spoločností IT priemyslu a 
projektu OpenLabu, v rámci ktorého mladí študenti počas vyučovania programujú vlast-
né hry; či články na webových stránkach Forbes, Bratislavských novín, Petrţalských 
novín (D.107). 
Vo februári 2017 bola pri príleţitosti 25. výročia zaloţenia školy vydaná kniţná publiká-
cia, v ktorej je spracovaná história školy (D.108). 

4. Podpora venovaná spoločensky znevýhodneným občanom (odhad nákladovej ceny 
pomoci, počet podporovateľov). 

Opis: V SPŠE Hálova majú právo študovať spoločensky znevýhodnení občania v 
obidvoch ponúkaných odboroch a poţiadať o sociálne štipendium. V sledovaných 
rokoch 2017, 2018, 2019 sociálne štipendium nepoberal nikto. 
Zadávanie zákaziek v chránených dielňach a pracoviskách 

CHRÁNENÁ DIELŇA DRUH TOVARU, SLUŢBY 
UHRADENÁ SUMA [€] 

2017 2018 2019 

Detské ihriská, 
Sečovce 

školské stoličky, školská 
katedra 

1266 538 0 

SOVA, Bratislava tonery 0 635 1286 

 

5. Podpora zo strany zamestnávateľa venovaná politike rôznosti a integrácii a akcep-
tácii etnických skupín a postihnutým ľuďom (napr. organizovaním špecifických etnic-
kých programov/projektov, špecifických programov na zamestnanie etnických men-
šín). 

Opis: V SPŠE Hálova majú etnické skupiny a znevýhodnení ţiaci rovnaké podmienky, 
práva, povinnosti aj moţnosti ako ostatní ţiaci. Integrovaným ţiakom poskytujeme po-
radenstvo a zvýšenú pozornosť. Kaţdý má vypracovaný individuálny výchovno-
vzdelávací program, podľa ktorého postupuje vo výučbe v spolupráci so školským špe-
ciálnym pedagógom, školským poradcom a príslušným CPPPaP (D.23). Počet ţiakov 
I. ročníka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa plánuje ako trojnásobok 
počtu tried I. ročníka: 

PREHĽAD EVIDOVANÝCH ŢIAKOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Plán Skutočnosť P S P S 

18 20 26 31 36 50 

SPŠE Hálova dôsledne aplikuje legislatívu týkajúcu sa ochrany ľudských práv a uplat-
ňovania rovnosti príleţitosti. Pri prijímaní uchádzačov o štúdium a kariérnom raste za-
mestnancov nie sú uplatňované diskriminačné opatrenia. Evidencia v tomto smere sa 
v organizácii nevedie. 
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6. Podpora medzinárodným rozvojovým projektom a účasť zamestnancov na filantro-
pických aktivitách. 

Opis: SPŠE Hálova sa uţ niekoľko rokov zapája do programu EU na podporu projektov 
v oblasti vzdelávania. Pedagógovia a študenti sa zúčastňujú pedagogických a študent-
ských mobilít v rámci projektov programu Erasmus+: 

ROK Počet zúčastnených pedagógov 

2017 5 

2018 6 

2019 4 

Škola sa kaţdoročne zapája do projektu Biela pastelka zameraného na podporu ľudí so 
zrakovým postihnutím, ktorá prostredníctvom verejnej zbierky získava finančné pro-
striedky na zlepšenie ţivota takto postihnutých, rovnakým spôsobom pomáhajú naši 
dobrovoľníci aj v kampani Hodina deťom a v projekte Ligy proti rakovine - Deň narcisov. 
Pozri 7.2.10 

7. Podpora občiansko-právneho záväzku občanov/zákazníkov, iných zainteresovaných 
strán a zamestnancov. 

Opis: SPŠE Hálova podporuje kontakty medzi ţiakmi, zamestnancami a zainteresova-
nými stranami, napríklad účasťou na rôznych podujatiach, napr. Čisté Vianoce, športo-
vé súťaţe, vzdelávacie exkurzie: Mladý tvorca v Nitre, Deň v koţi vysokoškoláka na 
fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. 

AKTIVITY PRE OBČANOV/ROK 
2017 2018 2019 

P S P S P S 

Deň otvorených dverí 2 2 2 2 2 2 

Deň ţupných škôl (Avion Bratisla-
va, Pezinok, Malacky, Senec) 

2 2 3 3 4 4 

Návrat na základnú školu 1 1 1 1 1 1 

Vzdelávanie o zdraví 
(Čisté Vianoce, Človek v ohrození) 

2 2 1 1 1 1 

Účasť na charitatívnych poduja-
tiach (Biela pastelka, Deň narcisov, 
Červené stuţky, Hodina deťom) 

4 4 4 4 3 3 

SUMMER TECH CAMP 0 0 0 0 1 1 

Adaptačný kurz 0 0 0 0 1 1 

SPŠE Hálova sama poskytuje priestor pre aktivity s celospoločenským významom, 
športové,  kultúrne aktivity a súťaţe v rámci spolupráce s partnerskými firmami či ško-
lami (D.109). Organizácia poskytuje ubytovanie siedmim svojim zamestnancom 
(D.110), a to za len za príspevok na prevádzkové náklady vo výške 70 € mesačne, výš-
ka nájomného je nulová.  
V sledovanom období narastali príjmy organizácie od darcov: 

Dary od 
sponzorov 

2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 

plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť 

0 11 120 9 000 14 650 12 500 20 120 

 

8. Produktívna výmena poznatkov a informácií s ostatnými (počet zorganizovaných 
otvorených konferencií, počet intervencií v nár. a medzinárodných kolokviách). 

Opis: Pozri 8.2.6 

9. Programy na prevenciu občanov/zákazníkov a zamestnancov pred zdravotnými 
rizikami a úrazmi (počet a typ preventívnych programov, pomoc v boji proti fajčeniu, 
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vzdelávanie o zdravom stravovaní, počet podporovateľov a pomer nákladov a kvality 
týchto programov). 

Opis: SPŠE Hálova realizuje dôsledný prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia ţiakov, 
zamestnancov aj ostatných osôb v objekte školy. Preventívne aktivity BOZ a civilnej 
ochrany v organizácii zabezpečuje externý technik BOZ a externý špecialista CO: 

AKTIVITY BOZ A CO 2017 2018 2019 

Bezpečnosť a ochrana zdravia [€] 420,00 360,00 400,00 

Civilná ochrana [€] 80,00 80,00 0,00 

Náklady spolu [€] 500,00 440,00 400,00 

Prevádzkový poriadok organizácie schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava. Vo všetkých priestoroch objektu sú zverejnené príslušné prevádzkové po-
riadky (D.111). V sledovaných rokoch škola neevidovala ţiaden pracovný úraz. 

10. Výsledky meraní spoločenskej zodpovednosti (napr. zvláštne finančné 
ohodnotenie). 

Opis: Nesleduje sa. 
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Kritérium 9: Kľúčové výsledky výkonnosti  

Silné stránky: 

 Rastúci záujem o štúdium v SPŠE Hálova. 

 Rastúci trend počtu prijatých ţiakov SPŠE Hálova. 

 Efektívne spravovanie majetku zriaďovateľa. 
 
Oblasti na zlepšovanie: 

 Nastavenie merania a porovnávania trendov a plánov v jednotlivých oblastiach 
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Kritérium 9: Kľúčové výsledky výkonnosti  

Hodnotenie: Zváţte výsledky, ktoré dosiahla organizácia vo vzťahu k: 

9.1. Externým výsledkom: výstupy a  dôsledky vo vzťahu k cieľom 

1. Výsledky z hľadiska výstupov (kvalita a kvantita v poskytovaných produktoch alebo 
sluţbách). 

Opis: Cieľ organizácie - posilňovať svoje postavenie medzi strednými školami 
technického zamerania v regióne a dosiahnuť optimálnu naplnenosť objektu sa 
priebeţne plní. Štatistiky prijímacieho konania z rokov 2017, 2018 a 2019 dokumentujú 
rastúci záujem aj trend počtu ţiakov denného štúdia: 

ŠTUDIJNÝ 
ODBOR/ROK 

2017 2018 2019 
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2675 M 
elektrotechnika 

90 181 93 90 185 90 90 129 113 

2561 M 
IST 

30 105 31 60 139 60 60 207 45 

Spolu 120 286 124 150 324 150 150 336 158 

 

 
Záujem ţiakov základných škôl o štúdium v SPŠE Hálova v ostatných rokoch vysoko 
prekračuje plán výkonov, resp. moţnosti prijatia. V prijímacom konaní boli prijatí ţiaci, 
ktorí najlepšie vyhoveli kritériám prijatia. Pozri 9.2.5. 
Celkový priemer dosiahnutý absolventmi na maturitných skúškach 

ROK Počet absolventov 
Celkový priemer dosiahnutý absolventmi na 

maturitných skúškach 

2017 47 2,53 

2018 81 2,43 

2019 78 2,14 
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na 
pracovnom trhu, úspešnosť ich prijímania na ďalšie štúdium: 

ROK 
Počet 

absolventov 

Prijatí na 

vysokú školu 

Prijatí na vyššie 

odborné štúdium 

Zaradení do pracovného 

procesu 

2017 41 16 0 25 

2018 71 42 0 25 

2019 63 35 1 18 

Účinnosť vzdelávacieho procesu sa v organizácii posudzuje aj na základe trendu celko-
vých študijných výsledkov ţiakov. V sledovanom období je moţné konštatovať zlepše-
nie výkonnosti: 
 

 

 
 

2. Výsledky z hľadiska následkov/výsledkov (vplyvy poskytovaných výstupov sluţieb a 
produktov na spoločnosť a priamych prijímateľov). 

Opis: SPŠE Hálova pripravuje absolventov pre trh práce, preto orientácia výučby na 
priamych prijímateľov - zamestnávateľov má významný vplyv na kvalitu absolventov, 
resp. na ich uplatniteľnosť v praxi. Vzdelávací proces SPŠE Hálova je spojený s rozvo-
jom kompetencií ţiakov priamo v praxi. V tabuľke je uvedený počet ţiakov a počet ho-
dín praxe, ktoré ţiaci absolvujú u zamestnávateľa.  

ROČNÍK 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK 

Počet hodín praxe v škole 99 99 99 0 

Počet hodín súvislej 
dvojtýţdňovej praxe vo firme 

0 70 70 70 

Počet hodín celoročnej praxe 0 0 0 210 

Spolu 99 169 169 280 

Miera nezamestnanosti absolventov SPŠE Hálova v sledovanom období bola niţšia 
v porovnaní s mierou nezamestnanosti absolventov študijných odborov skupiny M 
(štvorročné študijné odbory s praxou ukončované maturitnou skúškou) v celej SR.  
Zdroj: https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestna-
nosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648 

2,59% 

2,47% 

2,30% 

16/17 17/18 18/19

Trend celkových študijných výsledkov 
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3. Úroveň kvality poskytovaných sluţieb alebo produktov v súlade s normami 
a predpismi. 

Opis: Nesleduje sa. 

4. Miera/úroveň naplnenia zmluvných vzťahov/dohôd medzi úradmi a organizáciou. 

Opis: Komunikácia medzi SPŠE Hálova ako štátnou rozpočtovou organizáciou 
a úradmi/inštitúciami (BSK, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Úrady práce, 
ministerstvá, OÚ Bratislava, Štátna školská inšpekcia, CVTI) prebieha v intenciách 
legislatívnych predpisov, ktoré definujú obsah a termíny výkonu príslušných činností 
organizácie, ako aj sankcie za nedodrţanie. SPŠE Hálova doteraz nemala udelenú 
ţiadnu sankciu za nedodrţanie svojich zákonných povinností.  

5. Výsledky inšpekcií/kontrol a auditov na výstupy a výsledkov. 

Opis: V marci 2017 sa v organizácii okrem pedagogickej inšpekcie uskutočnila aj kom-
plexná protipoţiarna kontrola z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR 
Bratislavy (HZÚ), v rámci ktorej boli zistené nedostatky: chýbajúce riešenie protipoţiar-
nej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, v miestnosti elektrorozvodne sa na-
chádzal materiál nesúvisiaci s prevádzkou elektrorozvodne. Organizácii bola stanovená 
na zabezpečenie nápravy lehota jeden mesiac. 
S finančnou podporou zriaďovateľa vo výške 25 tisíc eur nechala škola vypracovať chý-
bajúcu dokumentáciu a zabezpečila aj zosúladenie skutkového stavu s dokumentáciou - 
zrealizovali sa poţadované stavebné úpravy v objekte školy. Tematická protipoţiarna 
kontrola z HZÚ hl. m. SR Bratislavy v novembri 2017 vyhodnotila v objekte vyhovujúci 
stav bez nedostatkov (D.118).  
V rokoch 2017-2019 uskutočnila Štátna školská inšpekcia (ŠI) v SPŠE Hálova dve in-
špekcie: 

Termín ŠI Predmet ŠI Zistenia a ich hodnotenie 

od 7. 5. 2018 
do 10. 5. 2018 

Realizácia internej 
časti maturitnej 
skúšky - praktickej 
časti odbornej 
zloţky maturitnej 
skúšky 

Pripravenosť SPŠE Hálova na PČ OZ MS 
bola dodrţaná vo všetkých parametroch: 
termín na vymenovanie predsedu a členov ko-
misie, zloţenie predmetovej maturitnej komisie, 
podmienky na vymenovanie skúšajúcich PMK, 
schválenie tém na PČ OZ MS, vypracovanie 
maturitných tém pre PČ OZ, predloţenie matu-
ritných tém na vyjadrenie vecne príslušnej sta-
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vovskej alebo profesijnej organizácii, vyjadrenie 
vecne príslušnej organizácie k obsahu tém pre 
jednotlivé časti OZ MS. 
Priebeh a organizácia PČ OZ MS boli dodr-
ţané vo všetkých parametroch: čas trvania 
MS, počet skúšaných ţiakov, konanie PČ OZ 
MS v súlade so schválenými témami, vykona-
nie PČ OZ MS pred menovanými členmi komi-
sie, hodnotenie a klasifikácia na PČ OZ MS, 
činnosť predsedu PMK, zastupovanie predsedu 
PMK. 
Záverečné hodnotenie - výsledok inšpekcie: 
bez akýchkoľvek negatívnych zistení 

4. 4. 2019 Tematická inšpek-
cia - kontrola od-
poveďových hár-
kov z externej časti 
maturitnej skúšky 

Porušenie - ţiadne. Odporučenie - zabezpečiť 
zvýšenú kontrolu samostatnosti práce ţiakov 
pri administrácii testov EČ MS s cieľom pred-
chádzania ich moţnej vzájomnej spolupráci. 

 

6. Výsledky benchmarkingu (porovnávacie analýzy) z hľadiska výstupov a výsledkov. 

Opis: SPŠE Hálova vďaka zavedeniu nových IT zameraní úspešne reaguje na dopyt 
ţiakov a trhu práce po IT odborníkoch. Externá forma maturitných skúšok (EČ MS) je 
jedným z parametrov porovnávacích analýz SPŠE Hálova s ostatnými SOŠ v Sloven-
skej republike. K dispozícii sú verejne dostupné informácie na https://www.nucem.sk/sk/ 
merania/narodne-merania/maturita. 
Výsledky externých častí maturitných skúšok v sledovanom období: 

 
Z porovnania je zrejmé, ţe SPŠE Hálova dosiahla v EČ MS vo všetkých porovnateľ-
ných častiach lepší výsledok ako je priemerný výsledok dosiahnutý na stredných odbor-
ných školách v SR. 

7. Výsledky inovácie sluţieb/tovarov na zlepšenie výsledkov. 

Opis: Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2016-12609/20389:2-10C0 bol do siete SPŠE Há-
lova zaradený od 1. 9. 2017 študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie 
(IST) a získala tak excelentné postavenie medzi SOŠ daného zamerania v bratislav-
skom regióne. Záujem o štúdium v odbore IST vykazuje rastúci trend: 
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Školský rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Počet ţiakov 
I. ročníka v odbore IST 

Plán Skutočnosť P S P S 

31 33 60 62 135 135 

Učebné priestory SPŠE Hálova vyhovujú poţiadavkám hygieny práce, bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ochrany pred poţiarom, ktoré sú v súlade s príslušnými plat-
nými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými predpismi a technickými 
normami. Priestory, v ktorých sa uskutočňuje teoretické a praktické vyučovanie umoţ-
ňuje optimálnu organizáciu vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie 
nových zariadení do prevádzky. Súčasťou vybavenia učebných priestorov pre praktické 
vyučovanie je technická dokumentácia, technologické postupy, pravidlá bezpečnej ob-
sluhy technických a iných zariadení, hygienické a bezpečnostné predpisy, bezpečnost-
né tabuľky a značky a prostriedky protipoţiarnej ochrany a prvej pomoci. 

ROK 2017 2018 2019 

Učebne pre teoretické vyučovanie 33 33 33 

Učebne pre praktické vyučovanie 11 12 14 

Učebne pre telesnú výchovu 4 4 4 

 

9.2. Interným výsledkom: úroveň účinnosti 

1. Reagovanie vodcov na merania výsledkov a zistení, vrátane manaţérstva rizika. 

Opis: Organizácia nevykonáva. 

2. Účinnosť organizácie v manaţérstve dostupných zdrojov, vrátane manaţérstva 
ľudských zdrojov, manaţérstvo poznatkov a zariadení  optimálnym spôsobom (vstup 
verzus výstup). 

Opis: Organizácia nesleduje. 

3. Výsledky výkonnosti zlepšení a inovácií produktov a sluţieb. 

Opis: Nesleduje sa. 

4. Výsledky benchmarkingu (porovnávacích analýz). 

Opis: Celkové výsledné hodnotenie jednotlivých častí maturitných skúšok je jedným 
z parametrov porovnávacích analýz SPŠE Hálova. V sledovanom období prišlo k zlep-
šeniu prospechového priemeru maturitných predmetov: 

 
 

5. Efektívnosť uzatvorených partnerstiev (napr. úroveň naplnenia partnerských zmlúv, 
spoločných aktivít). 
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Opis: Na úrovni zmluvných vzťahov organizácia komunikuje SPŠE Hálova napr. so Slo-
venskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) v rámci prog-
ramov Erasmus+. Projekty SPŠE Hálova sú uvádzané ako príklady dobrej praxe. Kvalitu 
spolupráce dokumentuje rastúci trend finančnej podpory projektov. Jedným z hlavných 
cieľov uzatvorených partnerstiev je podpora uplatnenia absolventov na trhu práce. 
K tomuto cieľu škola smeruje aj spoluprácu so zahraničnými partnermi realizáciou pro-
jektov v rámci programu Erasmus+, na ktoré v sledovanom období získala granty: 

Názov projektu Mobilitou ţiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy 

Schválený pod číslom 2016-1-SK01-KA102-022205 

Dĺţka trvania projektu 1. jún 2016 - 31. máj 2017 

Výška schváleného 
grantu 

54.394,- € 

Názov projektu: Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou 

Schválený pod číslom: 2017-1-Sk01-KA102-025097 

Dĺţka trvania projektu: 1. august 2017 - 31. júl 2018 

Výška schváleného 
grantu: 

59.900,- € 

Názov projektu: Erasmus+ - šanca odborného rozvoja pre najlepších 

Schválený pod číslom: 2018-1-SK01-KA102-045938 

Dĺţka trvania projektu: 1. august 2018 - 31. júl 2019 

Výška schváleného 
grantu: 

52.105,- € 

Názov projektu: Medzinárodná mobilita - dnes nová skúsenosť, zajtra 
profesia 

Schválený pod číslom: 2019-1-SK01-KA102-045938 

Dĺţka trvania projektu: august 2019 - 31. júl 2020 

Výška schváleného 
grantu: 

53.370,- € 

Mobility v rámci projektov programu Erasmus+ umoţnili výmenu skúseností 
nesprostredkovane, preto mali výrazný vplyv na podporu cieľa európskej politiky - 
zabrániť rastu nezamestnanosti mladých ľudí, na posilnenie vnímania európskej 
identity, na prehĺbenie záujmu o študovanú problematiku ako základu celoţivotného 
vzdelávania, na zlepšenie odborných kompetencií zamestnancov spracovávajúcich 
ekonomickú agendu a zúčtovanie cezhraničných projektových mobilít.  
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Spolupráca s Asociáciou spoločností IT priemyslu znamená pre školu prepojenie na 
firmy - zdroje aktuálnych technologických poznatkov a tieţ potenciálnych 
zamestnávateľov absolventov SPŠE Hálova.  

6. Pridaná hodnota vyuţívania informačnej a komunikačnej technológie na zvýšenie 
účinnosti, zníţenie administratívnej záťaţe, zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb 
(napr. zniţovanie nákladov, menej administratívnej práce, spolupráca s inými 
poskytovateľmi, spolupráca, šetrenie času a pod.). 

Opis: Nesleduje sa. 

7. Výsledky meraní získaných inšpekciami/kontrolami a vnútornými auditmi 
zameranými na fungovanie organizácie. 

Opis: Nesleduje sa. 

8. Výsledky účasti na súťaţiach, cenách za kvalitu a certifikácii systému manaţérstva 
kvality (Ceny za výnimočnosť, atď.). 

Opis: Nesleduje sa. 

9. Plnenie rozpočtov a finančných cieľov. 

Opis: SPŠE Hálova získava finančné zdroje zo štátneho rozpočtu na základe normatív-
neho financovania podľa počtu prostredníctvom zriaďovateľa (prenesené kompetencie) 
a z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (originálne kompetencie). Finančným 
cieľom organizácie je 100 %-né plnenie rozpočtových poloţiek vţdy k 31. decembru. 

Rozpočtová poloţka 
2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 

P S P S P S 

Mzdové prostriedky 422 899 551 606 566 527 615 339 625 270 807 984 

Poistné fondy 
a príspevky do ZP 

148 860 229 966 199 418 237 574 248 700 307 871 

Neinvestičné výdavky 162 377 188 608 198 633 229 853 238 063 436 862 

Beţné transfery 0 3 047 50 000 85 701 67 184 75 765 

Investičné výdavky 0 169 757 125 000 164 727 0 0 

SPOLU 734 136 1 142 984 1 139 578 1 333 194 1 179 217 1 632 532 

Celkový výsledok v sledovanom období: Cieľ splnený - organizácia dosiahla 100 %-né 
plnenie rozpočtových poloţiek. 

10. Výsledky inšpekcií/kontrol a auditov zameraných na finančné manaţérstvo. 

Opis: V sledovanom období sa v organizácii finančná kontrola neuskutočnila.  

11. Nákladová efektívnosť (výsledky dosiahnuté pri najniţších moţných nákladoch). 

Opis: Nesleduje sa. 
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Dôkazy 

D.1 Zriaďovacia listina SPŠE Hálova s dodatkami 
D.2 Organizačný poriadok SPŠE Hálova 
D.3 Pracovný poriadok SPŠE Hálova 
D.4 Koncepcia rozvoja SPŠE Hálova na roky 2016 aţ 2020 
D.5 Mapa vzťahov SPŠE Hálova 
D.6 Etický kódex SPŠE Hálova 
D.7 Školský poriadok 
D.8 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za škol-

ský rok 
D.9 Štatút Ţiackej školskej rady 
D.10 Štatút Rady školy 
D.11 Štatút Rodičovskej rady 
D.12 Rokovací poriadok 
D.13 Plány kontinuálneho vzdelávania, Plán profesijného rozvoja 
D.14 Kolektívne zmluvy v rokoch 2017, 2018, 2019 
D.15 Prehľad partnerov SPŠE Hálova 
D.16 Plán práce a vyhodnotenie výsledkov Tímu dobrovoľníctva a filantropie 
D.17 Plán práce a vyhodnotenie výsledkov Envirotímu 
D.18 Zápisnice zo zasadnutí Gremiálnej rady 
D.19 Zápisnice z pracovných porád predmetových komisií 
D.20 Zápisnice z pracovných porád zamestnancov SPŠE Hálova 
D.21 Smernica o vnútornom systéme hodnotenia zamestnancov 
D.22 Evidencia absolvovaných vzdelávaní zamestnancov SPŠE Hálova 
D.23 Dokumentácia ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
D.24 Realizácia projektov Erasmus+ (https://spsehalova.sk/erasmus/) 
D.25 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách BSK  
D.26 Školský vzdelávací program 
D.27 Smernica na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
D.28 Smernica o kontrole, postavení a úlohách  škodovej komisie 
D.29 Protokoly o komisionálnych skúškach 
D.30 Zápisnice zo zasadnutí Rady školy pri SPŠE Hálova 
D.31 Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady (Rodičia škole, o. z.) 
D.32 Zápisnice zo zasadnutí Pedagogickej rady 
D.33 Zápisnice zo zasadnutí Ţiackej školskej rady 
D.34 Plány práce školy na príslušné školské roky 
D.35 Prehľad tematických tímov 
D.36 Smernica na implementáciu modelu CAF 
D.37 Zmluvy s firemnými partnermi 
D.38 Nominačný list na ocenenie zriaďovateľom 
D.39 Hromadná e-mailová korešpondencia  - informácie zamestnancom 
D.40 Pracovné hodnotenia riaditeľky SPŠE Hálova 
D.41 Osvedčenia o funkčnom a funkčnom inovačnom vzdelávaní 
D.42 Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov 
D.43 Kritériá priznania osobných príplatkov 
D.44 Plán výkonov SPŠE Hálova 
D.45 Podklady k dohodovaciemu konaniu 
D.46 OpenLab https://spsehalova.sk/openlab/  
D.47 Zápisnice zo zasadnutí škodovej komisie 
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D.48 Dokumentácia letných táborov 
D.49 Dokumentácia adaptačných táborov 
D.50 Smernica o prevencii a riešení šikanovania 
D.51 Dokumentácia o hodnotení pedagogických zamestnancov 
D.52 Dotazník na DOD - zisťovanie očakávaní zainteresovaných strán 
D.53 Memorandá a zmluvy o spolupráci 
D.54 Zápisnice z triednych aktívov (triedne zošity) 
D.55 Zápisnice z porád riaditeľov škôl Bratislavského samosprávneho kraja 
D.56 Plány práce predmetových komisií 
D.57 Plány činnosti Rady školy 
D.58 Vyhodnotenia činnosti Rady školy 
D.59 Dokumentácia k projektu DofE 
D.60 Písomné pozvánky zo stretnutia pracovných skupín 
D.61 Zmluvy o odbornej praxi 
D.62 Dokumentácia Junior Achievement Slovensko 
D.63 Záznamy komunikácie s partnermi 
D.64 Plánovanie a výkon kontroly odbornej praxe ţiakov u zamestnávateľov 
D.65 Dokumentácia z verejného obstarávania 
D.66 Smernica o verejnom obstarávaní 
D.67 Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole 
D.68 Smernica o účtovných odpisoch 
D.69 Smernica o systéme vedenia účtovníctva a obehu účtovných dokladov 
D.70 Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a 

propagačné účely 
D.71 Registratúrny plán, Registratúrny poriadok 
D.72 Termínovník výkazov 
D.73 Program adaptačného vzdelávania 
D.74 Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania 
D.75 Zmluva o poskytovaní poradenských sluţieb 
D.76 Zmluva o likvidácii separovaného odpadu 
D.77 Potvrdenia o ekologickej likvidácii elektroodpadu 
D.78 Dohody o vyuţívaní telovýchovných priestorov 
D.79 Politika riadenia ľudských zdrojov 
D.80 Kritériá hodnotenia zamestnancov 
D.81 Smernica o podmienkach odmeňovania zamestnancov 
D.82 Schéma dlhodobých úloh a osobných príplatkov 
D.83 Výkaz mimovyučovacích aktivít so ţiakmi 
D.84 Procesná mapa SPŠE Hálova 
D.85 Smernica o účtovných odpisoch 
D.86 Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov  
D.87 Smernica o zásadách pouţívania sluţobných telefónov 
D.88 Smernica o pouţívaní cestných motorových vozidiel na sluţobné účely 
D.89 Smernica o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu 
D.90 Smernica o stanovení cien za prenájmy priestorov 
D.91 Smernica o zodpovednosti za odloţené veci zamestnancov 
D.92 Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na propagačné účely 
D.93 Smernica o tvorbe rezerv súvisiacich so zamestnaneckými poţitkami 
D.94 Diplomová práca: Skvalitnenie a zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu v 

odborných učebniach na vybraných stredných odborných školách 
D.95 Informačné letáky 
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D.96 Smernica o sťaţnostiach 
D.97 Projekty: Otvorená škola - oblasť športu 
D.98 Zmluva s Volejbalovým klubom Polície Bratislava 
D.99 Agenda manaţérstva energií 
D.100 Dokumentácia k rekonštrukcii objektu - projekt MunSEFF 
D.101 Zmluvy a objednávky odvozu a likvidácie separovaného odpadu 
D.102 Dokumentácia k rekonštrukcii osvetlenia 
D.103 Evidencia o sprístupnení informácií 
D.104 Zmluva o spolupráci HAUSNATURA 
D.105 Zmluva so spoločnosťou Hemisféra 
D.106 Rekonštrukcia odbernej stanice tepla 
D.107 SPŠE Hálova v médiách 
D.108 Bulletin k 25. výročiu 
D.109 Koruna kreativity 
D.110 Zmluvy o ubytovaní zamestnancov 
D.111 Prevádzkové poriadky 
D.112 Výsledky inšpekčnej činnosti v roku 2018 
D.113 Politika kvality SPŠE Hálova 
D.114 Faktúry za nákupy učebných pomôcok 
D.115 História komunikácie v EduPage a mailovej komunikácie 
D.116 Dokumentácia z prijímacích konaní 
D.117 Výkaz o IKT 
D.118 Dokumentácia k protipoţiarnej ochrane, projekt 
D.119 Smernica o protikorupčných opatreniach 
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Celkové bodové hodnotenie organizácie 

Kritérium 1 Bodové hodnotenie 

1.1. 49,14  

1.2. 26,50  

1.3. 37,90  

1.4. 39,70  

Spolu za Kritérium 1 38,31  

Kritérium 2 Bodové hodnotenie 

2.1. 39,00  

2.2. 32,33  

2.3. 23,57  

2.4. 27,86  

Spolu za Kritérium 2 30,69  

Kritérium 3 Bodové hodnotenie 

3.1. 34,25  

3.2. 39,10  

3.3. 43,50  

Spolu za Kritérium 3 38,95  

Kritérium 4 Bodové hodnotenie 

4.1. 36,89  

4.2. 31,38  

4.3. 41,25  

4.4. 43,14  

4.5. 30,50  

4.6. 49,29  

Spolu za Kritérium 4 38,74  

Kritérium 5 Bodové hodnotenie 

5.1. 27,50  

5.2. 35,75  

5.3. 34,29  

Spolu za Kritérium 5 32,51  

Kritérium 6 Bodové hodnotenie 

6.1. 2,20  

6.2. 13,65  

Spolu za Kritérium 6 7,92  

Kritérium 7 Bodové hodnotenie 

7.1. 4,28  

7.2. 12,30  

Spolu za Kritérium 7 8,29  

Kritérium 8 Bodové hodnotenie 

8.1. 8,22  

8.2. 19,20  

Spolu za Kritérium 8 13,71  

Kritérium 9 Bodové hodnotenie 

9.1. 17,43  

9.2. 8,18  

Spolu za Kritérium 9 12,81  

Celkové hodnotenie 221,93  
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Zoznam pouţitých skratiek 

BSK Bratislavský samosprávny kraj 
CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
CVTI Centrum vedecko-technických informácií 
DOD Deň otvorených dverí 

GR Gremiálna rada 
IKT informačno-komunikačné technológie 
IS informačný systém 
MŠVVaV SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
MPC Metodicko-pedagogické centrum 
NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní 
NZ nepedagogický zamestnanec 
OZ odborný zamestnanec 

PZ pedagogický zamestnanec 
RIS Rezortný informačný systém 

RŠ rada školy 
RÚZ Republiková únia zamestnávateľov 
SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora 
SOŠ Stredná odborná škola 
SPŠE Hálova Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 
ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 
ŠkVP Školský vzdelávací program 
ŠŠI Štátna školská inšpekcia 
ŠVP Štátny vzdelávací program 
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Mapa vzťahov 
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