
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 27.03. 2019 

 

 

Prítomní: Ing. Jana Pašková, Mgr. Milena Gondová, Ing. Martin Butkovský, Mário Havel,  

                Pavel Suchý, Ing.Ondrej Kis , Mgr. Lenka Kožuchová 

 

 

      Ing. Daniel Adamko,PhD 

 

Neprítomní: RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Juraj   Káčer, MUDr. Juraj Štekláč, PhD, Ing. Jana    

                     Dúbravková 

 

Program zasadnutia 

 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Kritériá pre prijímacie konanie pre šk. rok 2019/2020 

3. Plánované otvorenie 5 tried v prvom ročníkušk. rok 2020/2021 

4. Zhodnotenie pôsobenia riaditeľa za uplynulé 4 roky 

5. Rôzne 

 

 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 

 

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

 

 

2 –Kritériá pre prijímaciekonanie pre šk. rok 2019/2020 

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 20.3.2019 a na zasadaní RŠ boli jednohlasne 

schválené. 

Termín prijímacích pohovorov bol stanovený na 13.5. a 16.5. 2019 

 

(7členov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.) 

 

 

3 -  Plánované otvorenie 4 tried v prvom ročníku pre šk. rok 2019/2020 

 

V šk. roku 2019 / 2020 plánuje škola otvoriť 4 triedy po 30 žiakov v triede v prvom ročníku. 

Taktiež plánuje otvoriť jednu triedu pomaturitného štúdia. Škola ponúka 5 zameraní (OBZ, PIT, POS, 

ITS, ZT) 

 

 

4- Zhodnotenie pôsobenia riaditeľa za uplynulé 4 roky 

 

Riaditeľ školy zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľa za uplynulé 4 roky. 

Poukázal na to čo sa mu podarilo dosiahnuť, ale aj na to, čo mu zostalo do ďalšieho 4 ročného 

obdobia v prípade že bude znovu zvolený. 
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Podarilo sa mu dosiahnuť : 

- Materiálne vybavenie – budova, triedy, technika 

- Omladenie pedagogického personálu – všeobecnovzdelávacie predmety 

- Inovácia ŠVP 

- Duálne vzdelávanie – OBZ, ZT 

 

V ďalšom volebnom období plánuje: 

- Nových pedagogických pracovníkov – odborné predmety 

- Rozšíriť spoluprácu s firmami 

- Dôslednejšie oslovovať sponzorov 

- Vo väčšej miere využívať Erazmus 

- Rekonštrukcia dielní a OBZ štúdia 

 

5 -  Rôzne 

 

Rekonštrukcia školského ihriska: Spolupráca BSK(p. Urbančík) + SPŠE + MČ Dúbravka (p, Zaťovič) 

vyústila do verejného obstarávania na realizáciu 3 multifunkčných ihrísk. Ich výstavba by sa mala začať 

v októbri 2019. 

 

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. Mário Havel člen žiakov SPŠE 
 

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     

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

 predseda rady školy              podpis 
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