
Rada školy  pri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

 

 

 

Zápisnica 

Rady školy pri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera v Bratislave 
zo dňa 13.06.2019 

 

Prítomní: Ing. Jana Pašková, Mgr. Milena Gondová, Ing. Martin Butkovský, Erik Hupka,  

Ing. Jana Dúbravková, MUDr. Juraj Štekláč, PhD, RNDr. Martin Zaťovič, Pavel 

Suchý, Ing. Juraj   Káčer, Ing.Ondrej Kis ,  

                Mgr. Lenka Kožuchová 

           

        

      Ing. Daniel Adamko,PhD 

 

Neprítomní:  

 

 

Program zasadnutia 

 

 

1. Privítanie  

2. Predstavenie nového člena RŠ 

3. Oboznámenie s plánmi výkonov pre šk. rok 2020/2021 

4. Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. r. 2018/2019 

5. Rôzne 

 

 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 

 

Predseda RŠ privítal členov a oboznámil s programom 

 

 

2 - Predstavenie nového člena RŠ 

 

Mário Havel, ktorý bol doposiaľ zástupcom žiakov, bol nahradený Erikom Hupkom. 

Voľby do Žiackej rady sa konali 9.5.2019. 

 

3- Oboznámenie s plánmi výkonov pre šk. rok 2018/2019 

 

Pán riaditeľ Ing. Daniel Adamko, PhD oboznámil s plánmi výkonov pre šk. rok 2020 /2021, kedy 

plánuje v prvom ročníku otvoriť  

Zhodnotil priebeh a výsledky prijímacích skúšok (návrh poľa výpočtového strediska 175 žiakov, mohli 

sme prijať 150 žiakov, zapísaných je 103 žiakov: 1 trieda POS, 1 trieda PIT/OBZ, 2 triedy ITS).  

Pre zvýšenie záujmu o štúdium škola vykonáva rôzne aktivitu a propaguje sa v rôznych smeroch.  

Taktiež oboznámil so zámerom otvoriť nový odbor 25-Informatické systémy. 
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4- Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. r. 2016/2017 

 

Pani zástupkyňa Ing. Katarína Sekáčová pripravila štatistiku s dosiahnutými výsledkami maturantov 

v šk. r. 2018/2019. O dosiahnutých výsledkoch informoval riaditeľ školy. 

(Výsledky sú  priložené k zápisnici) 

 

5 – Rôzne 

 

Riešil sa problém vysokého počtu neprospievajúcich žiakov (27) a žiakov ktorí neprospeli na maturite 

(15).Veľký podiel na zlých známkach mala slovenčina. 

Členovia rady boli oboznámení s priebehom rekonštrukcií na škole (ihrisko je najbližšom pláne, 

soc.zariadenia a šatne v telocvičniach sa začnú cez prázdniny, OBZ v septembri) 

Do výuky sa zaraďuje IOT a duálne vzdelávanie v odbore OBZ v spolupráci s RTVS a Dúbravskou 

televíziou. 

Škola zakúpi nové počítače v hodnote 15 000 eur. 

 

 

 

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých): 

 

 

P.č.  meno  Funkcia  Delegovaný za    E-mail  

1. Ing. Jana Pašková predseda ped.zamestnancov hrobonka@gmail.com 

2. Mgr. Milena Gondová podpredseda ped.zamestnancov m.gondovaa@adlerka.sk 

3. Ing. Martin Butkovský člen neped.zamestnancov m.butkovsky@adlerka.sk 

4. Erik Hupka člen žiakov SPŠE erik.hupka1@gmail.com 

5. Pavel Suchý člen rodičov žiakov SPŠE suchypav. @seznam.cz  

6. Ing.Ondrej Kis člen rodičov žiakov SPŠE ondrej@okis.sk 

7. Mgr. Lenka Kožuchová člen rodičov žiakov SPŠE 

kozuchovalenka7 

@gmail.com 

8. Ing. Jana Dúbravková člen zriaďovateľa 

jana.dubravkova@region-

bsk.sk 

9. Ing. Juraj Káčer člen zriaďovateľa juraj.kacer@gmail.com 

10. RNDr.Martin Zaťovič člen zriaďovateľa martin.zatovic@gmail.com 

11. MUDr. Juraj Štekláč, PhD člen zriaďovateľa juraj.steklac@gmail.comi 

 

 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil:         Ing.Jana Pašková  

 

 

Zápisnicu overil:        .........................................         .............................................. 

    podpredseda rady školy              podpis 
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