
Rada školy pri SPŠE, Komenského 44, Košice 
 

Správa rady školy 
za obdobie od marca 2022 do februára 2023 

 

Od marca 2022 Rada školy pri SPŠE, Komenského 44, Košice pracovala v nasledovnom 
zložení: 
 
Zástupcovia pedagogických pracovníkov školy: 

 Ing. Iveta Dolinská  

 Ing. Michal Copko 

Zástupca nepedagogických pracovníkov školy: 

 Viera Kadounová 

Zástupcovia rodičov školy: 

 Tatiana Šuľová, 

 Tomáš Kožiarsky 

 Peter Onofrej 

Zástupca žiakov školy: 

 Slavomír Salončuk 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

 Prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. zástupca TUKE – FEI Košice 

 Ing. Mária Knutová – zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Jozef Želinský – zástupca zriaďovateľa – poslanec zastupiteľstva KSK 

 Ing. Michal Kravčík, CSc.  – zástupca zriaďovateľa – poslanec zastupiteľstva KSK. 

 

Po voľbách do orgánov samosprávnych krajov v októbri 2022 činnosť v rade ukončili 

poslanci zastupiteľstva KSK, v decembri 2022 po voľbách do Školského parlamentu 

došlo k zmene na pozícii zástupcu žiakov školy. 

V súčasnosti je zloženie rady školy nasledovné: 

Zástupcovia pedagogických pracovníkov školy: 

 Ing. Iveta Dolinská  

 Ing. Michal Copko 

Zástupca nepedagogických pracovníkov školy: 

 Viera Kadounová 



Zástupcovia rodičov školy: 

 Tatiana Šuľová, 

 Tomáš Kožiarsky 

 Peter Onofrej 

Zástupca žiakov školy: 

 Viktória Pipolyová   

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

 Prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. zástupca TUKE – FEI Košice 

 Ing. Mária Knutová – zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Štefan Lasky    – zástupca zriaďovateľa – poslanec zastupiteľstva KSK 

 ????????????????  – zástupca zriaďovateľa – poslanec zastupiteľstva KSK 

 

 

1. Členovia Rady školy boli predsedníčkou Rady školy Ing. Ivetou 
Dolinskou prostredníctvom mailovej komunikácie oboznámení 

s Kritériami na prijímanie uchádzačov na denné štvorročné maturitné 
štúdium pre školský rok 2022/2023 a s Kritériami na prijímanie 
uchádzačov na denné štvorročné maturitné štúdium pre školský rok 

2023/2024. Členovia Rady školy berú informácie o spôsobe prijímania 
na SPŠE na vedomie bez pripomienok. 
 

2. Dňa 25.3.2022 bola členmi Rady školy  prerokovaná a schválená 
hlasovaním per-rollam žiadosť školy o rozšírenie COVaP na skupinu 

odborov 25 -Informačné a sieťové technológie. 
 

 

3.  Na októbrovom zasadnutí dňa 18.10.2022: 
             Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy oboznámil radu školy s     

            „Hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
             a podmienkach školy za školský rok 2021/2022“ a rada školy ju 
             v predloženom znení berie na vedomie.  

 
 
 

 
V Košiciach dňa 1.3.2023                        Ing. Iveta Dolinská 

       
                                                                predseda rady školy 


