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

 

 

Zápisnica 

Rady školypri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera v Bratislave 

zo dňa 24.10. 2019 

 

 

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

                Ing. Jana Dúbravková, Mgr. Lenka Kožuchová,                 

        

      Ing. Daniel Adamko,PhD 

 

Neprítomní: RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Juraj   Káčer, Ing. Renáta Kvočková, Doc. Ing. Martin   

                     Medvecký 

 

Program zasadnutia 

 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Zmeny v obsadení RŠ (predstavenie nových členov) 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2018/2019 

4. Zámer školy – Vytvorenie nového školského vzdelávacieho programu “39 – Technické 

lýceum“  

5. Rôzne 

 

 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 

 

Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom. 

 

 

2 – Zmeny v obsadení RŠ 

 

Podpredseda RŠ predstavil nových členov Rady školy delegovaných za rodičov:  

Ing. Renáta Kvočková – syn je žiakom 3.D 

Doc. Ing. Martin Medvecký – syn je žiakom 1.B 

 

 

 

 

3 –Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 

2018/2019 

 

Riaditeľ školy Ing. Daniel Adamko PhD predniesol správu a oboznámil prítomných s chodom školy, 

zložením pedagogického zboru, nepedagogických zamestnancov, prospievaním študentov, 

výsledkami maturitných skúšok, aktivitami školy, materiálovo – technickým vybavením školy, 

finančným a hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacej činnosti.... 

Momentálne má škola 67 zamestnancov. 

Správa bola jednohlasne schválená. 

Referovanie správy plynulo prešlo do bodu č.4 a 5 a do spoločnej diskusie 
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4 - Zámer školy – Vytvorenie nového školského vzdelávacieho program “39 – Technické 

lýceum“ 

Škola plánuje otvoriť 5 ročné bilingválne technické lýceum s vyučovacím jazykom anglickým. 

Súčasťou zápisnice je školský vzdelávací plán s rozpisom jednotlivých predmetov v jednotlivých 

ročníkoch. 

 

5- Rôzne 

     

Riaditeľ informoval o výbornom umiestnení našich žiakov v projekte Landrover, kde sa umiestnili na 

prvom mieste a postupujú reprezentovať Slovensko na svetovej úrovni. Bude žiadať o finančný 

príspevok na túto cestu (škola prispieva 1 500 eur, študenti si hľadajú sponzora + príspevok z BSK) 

 

Riaditeľ informoval o ukončenej rekonštrukcii sociálnych zariadení v telocvičniach. 

 

Riaditeľ informoval o rekonštrukcii ihriska. Je ukončené výberové konanie, project financuje BSK v 

hodnote 300 000 eur. 

V novembri sa má zahájiť hrubá stavba -  likvidácia jestvujúceho ihriska a na jar 

vybudovanie nových ihrísk. 

 

 

 

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. Ing. Renáta Kvočková člen rodičov žiakov SPŠE 
 

6. Doc. Ing. Martin Medvecký člen rodičov žiakov SPŠE 
 

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.com 

 

 

Zápisnicu vyhotovil:         Ing. Jana Pašková     

.........................................         .......................................... 

 predseda rady školy              podpis 
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