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I. Základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy: Stredná odborná škola elektrotechnická 
Adresa školy: Rybničná 59, 831 07 Bratislava 
Telefónne číslo: 02/4488 4106 
Internetová adresa: www.sose.edupage.org 
E-mailová adresa: sos.rybnicna@region-bsk.sk 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
 

1. Vedúci zamestnanci školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko 
riaditeľ školy Ing. Vladimír Sénaši 
vedúca ekon. personálneho úseku Ing. Anna Šmahovská 
 

2. Rada školy  
 
Rada školy pri  SOŠE bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14. 06. 2021. Funkčné obdobie začalo dňom 30. 
06. 2021 na obdobie 4 rokov. 
 

3. Členovia rady školy 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. PaedDr. Katarína Maťašovičová predseda pedagogických zamestnancov 
2. Bc. Pavel Šándor podpredseda pedagogických zamestnancov 
3. Ľudmila Hrdlovičová člen nepedagogických zamestnancov 
4. Adam Vadkerti  člen žiacku radu 
5. Stanislava Hlavatá člen rodičovskú radu 
6. Eva Szalaiová člen rodičovskú radu 
7. Zuzana Timočková člen rodičovskú radu 
8. Ing. Jana Dúbravková člen zriaďovateľa 
9. PaedDr. Igor Marinčík člen zriaďovateľa 
10. Mgr. Peter Pilinský člen zriaďovateľa 
11. Mgr. Juraj Hudcovský člen zriaďovateľa 
 

4. Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021  
 Rada školy pri SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava  je iniciatívny a 
poradný samosprávny orgán, vyjadrujúci a presadzujúci záujmy rodičov a pedagógov v  
oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu v 
zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov . 
V školskom roku  2020/2021 rada školy zasadala iba 2x – vzhľadom na mimoriadnu 
epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19.  Na zasadnutiach sa riešili aktuálne 
výchovno-vzdelávacie problémy. 
Spolupráca rady školy s vedením SOŠE bola na dobrej úrovni. 
 
Na svojich zasadnutiach prerokovala: 
- plán zasadnutí RŠ na šk. rok 2020/2021; 



- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020; 
- správu o hospodárení k 31. 12. 2020; 
- plán práce školy, organizácia šk. roka 2020/2021; 
- plán výkonov na šk. rok 2021/2022 - rozhodnutie  BSK o návrhu počtu tried prvého ročníka; 
- návrh počtu žiakov do schváleného počtu tried v šk. roku 2020/2021; 
- podmienky prijatia žiakov do I. ročníkov v šk. r. 2020/2021; 
- voľby zástupcov do  Rady školy za žiakov, pedagogických  a nepedagogických pracovníkov      
   a rodičov pre nové funkčné obdobie  
- ustanovujúce zasadnutie RŠ, voľba predsedu a podpredsedu RŠ pri SOŠE 
 
 
 

5. Informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy  
 

Poradné orgány pracujú podľa vlastných plánov práce, zo zasadnutí sa vyhotovujú zápisnice a 
prijímajú sa opatrenia a úlohy na odstránenie nedostatkov a riešenie problémov. 
 

- Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy: 
 porada vedenia školy 
 pedagogická rada (TV, PV) 
 predmetové komisie 
 prijímacia komisia 
 inventarizačná, škodová a stravovacia komisia 
 rodičovská rada školy 
 rada školy 

 
Porada vedenia - je stálym poradným orgánom riaditeľa, ktorej poslaním je prerokovanie 
dôležitých koncepčných i operatívnych otázok riadenia rozvoja školy.  

     Na poradách vedenia sa riešia otázky a úlohy výchovno-vyučovacieho procesu, finančná  
     problematika SOŠE  a celková prevádzka SOŠE. 

Všetky porady sú plánované. Program porád je vopred pripravený. Porady vedenia sa 
uskutočňujú dvakrát za mesiac. 
Krátkodobé t.j. operatívne úlohy sú rozpracované do konkrétnych termínov, za plnenie sú 
zodpovední konkrétni pracovníci. Plnenie úloh je kontrolované. Úlohy sú akceptované 
pedagogickým zborom, radou školy, sú transformované do plánov metodických orgánov 
a triednych učiteľov. 

V celoročnom pláne práce sa spracovávajú hlavné úlohy, ktoré sú rozpracované do 
konkrétnych, termínovaných úloh. Úlohy vychádzajú z reálnych potrieb a možností školy. 
Sledovanie plnenia týchto úloh a ich prípadná aktualizácia je rozpracovaná v Programe 
porád vedenia školy , kde v pravidelných intervaloch, spravidla  každú druhú stredu, sa 
sleduje plnenie týchto úloh, ktoré sa ďalej rozpracovávajú na jednotlivé elementárne úlohy, 
ktoré majú vždy určeného zodpovedného pracovníka s termínom plnenia danej úlohy. 

Základným poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada. Členmi pedagogickej 
rady /ďalej PR/ sú všetci učitelia a majstri OV. Pedagogická rada sa riadila svojim rokovacím 
poriadkom. Na zasadnutiach prerokovávala priebežné výsledky výchovno-vzdelávacieho 
procesu, hodnotenie vzdelávacích a výchovných výsledkov jednotlivých žiakov a tried, 
výsledkov klasifikácie žiakov, výchovné opatrenia, návrhy na riešenie problémov týkajúcich 
sa výchovy a vzdelávania s prijatím potrebných opatrení a uznesení.  



 Predmetové komisie: 
 - SJL, CJ, DEJ, OBN A EV  
 - MAT, FYZ, INF, TEV 
 - ELEKTRO 
slúžia na zvyšovanie metodickej, technickej úrovne výchovy   a vyučovania v jednotlivých    
predmetoch teoretického a praktického vyučovania v študijných a učebných odboroch.  
Predmetové komisie organizovali prácu v rámci komisií, aktualizovali tematické plány 
a učebné osnovy, dávali návrhy a pripomienky k zmene dotácii hodín, riešili aplikáciu 
moderných vyučovacích metód podporou IKT za účelom zvyšovania efektivity a kvality 
vyučovacieho procesu a plnili ďalšie úlohy vyplývajúce z ročného plánu školy a z vlastného 
ročného plánu. 
Zasadnutia PK prebiehali spravidla v dvojmesačnom intervale, t. j. päťkrát za školský rok. 

Prijímacia komisia posudzuje predpoklady uchádzačov na prijatie do SOŠE. 

Inventarizačná, škodová a stravovacia komisia sú pracovné a účelové komisie, ktoré sú   
stále alebo dočasné orgány zložené z pracovníkov školy. Ich úlohou je posudzovať,  
prerokovávať, koordinovať, riešiť určitú agendu, špeciálnu činnosť alebo špeciálnu úlohu. 

Rodičovská rada školy spolupracuje priamo s vedením školy a s pedagogickými  
pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na  
nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie.  
 
Rada školy - bola ustanovená na základe Zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 
ustanovením §9 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. .  
Zasadnutia rady školy sa uskutočňujú 4x v priebehu šk. roka, na ktorých sa riešia aktuálne 
výchovno-vzdelávacie problémy a sledujú sa vývojové trendy školy.  
 
Efektivita týchto poradných a pracovných orgánov  je v súlade s ich poslaním a v rámci školy 
je nezastupiteľná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Počet žiakov školy za školský rok 2020/2021 

 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 
 

1. 
1 23 3 1 25 3 

 
2. 

1 17 2 1 17 2 

 
3. 

1 21 6 1 20 6 

 
4. 

1 31 3 0 0  0 

 
Spolu 

4 92 14 3 62 11 

 
III. Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
 

1. Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 
Do ročníka Počet 

prihlásených 
žiakov 

Počet žiakov, 
ktorí konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 
úspešných 

v prijímacom 
konaní 

Počet 
zapísaných 

žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

I. ME/MP 44 36 36 28 0 

 
2. Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 
Ročník Počet prijatých 

žiakov 
Z ktorej školy 

2. 1 SOŠIT, Hlinická 1, Bratislava 
 

3. 2 SPŠE, Hálova 16 , Bratislava 
 

 
 

IV. Zoznam študijných odborov v školskom roku 2020/2021 
 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. ME/MP 2697 K mechanik elektrotechnik, duálne vzdelávanie 
2682 K mechanik počítačových sietí 

II. ME/MP 2697 K mechanik elektrotechnik, duálne vzdelávanie 
2682 K mechanik počítačových sietí 

III. ME/MP 2697 K mechanik elektrotechnik, duálne vzdelávanie 
2682 K mechanik počítačových sietí 

IV. ME/MP 2697 K mechanik elektrotechnik, duálne vzdelávanie 
2682 K mechanik počítačových sietí 

 
 



V. Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania 

 
1. Koncoročná klasifikácia 

 
Trieda Počet Priemer 

I.ME/MP 25 2,54 

II.ME/MP 17 2,42 

III.ME/MP 20 2,30 

IV.ME/MP 31 2,84 

 
 

2. Maturitné skúšky 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol, že EČ a PFIČ MS sa v čase 
mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 nebude konať a ÚFIČ MS sa vykonala 
administratívne – aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celej doby štúdia 
na strednej škole.  
 
ÚFIČ Maturitné skúšky riadny termín  
 
predmet  úroveň známky počet priemer   
  1      2        3       4       5 spolu predmetu  

slovenský jazyk a literatúra     1       3       8       10      0 22 3,23  

anglický jazyk B1    5       9       8         0      0 22 2,14  

teoretická časť odbornej zložky     0       6      15        1      0 22 2,77  

praktická časť odbornej zložky   10       12      0        0      0 22 1,55  
 
 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 
 

V súvislosti s potrebami trhu práce je naším cieľom v spolupráci so zamestnávateľskou sférou 
skvalitnenie odbornej prípravy žiakov našej školy za účelom lepšieho uplatnenia sa na trhu 
práce. Máme dobrú spoluprácu s viacerými firmami, v ktorých žiaci vykonávajú odborný 
výcvik formou odborného rozvoja. Viacerí po skončení štúdia v týchto firmách nájdu 
uplatnenie ako zamestnanci. 

 

VII. Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti 
prijímania žiakov na ďalšie štúdium 

 
Úspešnosť uplatnenia absolventov duálneho vzdelávania na trhu  práce je  100%. 
Úspešnosť uplatnenia ostatných absolventov je 85%. 
 
 
 

 
 



VIII. Počet pedagogických a odborných zamestnancov a ďalších 
zamestnancov 

  

Zamestnanci školy spolu  24 

Počet pedagogických  11 

Z toho:   

- kvalifikovaní  11 

- nekvalifikovaní  0 

- dopĺňajú si vzdelanie  0 

- školský špeciálny pedagóg  0 

Počet odborných   0 

Z toho:   

- školský psychológ  0 

Počet nepedagogických  13 

- upratovačky, vrátnik, údržba  7 

- škol. kuchyňa a jedáleň  0 

- administratívni pracovníci  3 
 
 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 
Ing. Vladimír Sénaši, riaditeľ   Elektro 
Mgr. Alena Gregoríková  SJL, OBN, EV 
Ing. Peter Horvát  Elektro 
PaedDr. Katarína Maťašovičová  MAT, CH 
Mgr. Stanislava Čech-Špireková  AJ, SJL 
Ján Surgáč  TEV 
RNDr. Ivan Gašpierik, CSc.  Elektro, FYZ 
Ing. Dagmar Štúrová  Elektro 
 
Zoznam majstrov OV a ich aprobácia: 
Bc. Pavel Šándor  Elektro 
Ivan Lonček  Elektro 
Bc. Július Sárkány  Elektro 
 

 
IX. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy 
 
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2020/2021 
Všetci pedagogickí zamestnanci majú odbornú pedagogickú spôsobilosť. 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
0 0 
 
 



X. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 2020/2021 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 Zbierková kampaň pre nevidiacich a 

slabozrakých Biela Pastelka 
  
  

 

Deň otvorených dverí - prezentácia našej školy, poskytnutie komplexných informácii o 
štúdiu jednotlivých študijných odborov, o aktivitách školy, spolupráci s firmami v oblasti 
praktickej prípravy s možnosťou prehliadky učební teoretického a praktického vyučovania. 
 

 
XI. Projekty do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

4E.ON – Festival 
energie 

2020 2021  
 

Otvorená škola BSK - 
oblasť športu  

2021 2021  

     
 

XII. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 

 
V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná žiadna  inšpekcia. 
 
 

XIII. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Naša škola spĺňa normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre 
všetky profilácie, v ktorých sa žiaci v škole vzdelávajú.  

Neustále hľadáme a využívame možnosti  inovácie učebných pomôcok, aby naši žiaci 
prišli do kontaktu s technikou a zariadeniami, ktoré sa používajú v praxi. Dôraz kladieme aj 
na úpravu priestorov pre vyučovanie. 

Na úseku všeobecného aj odborného vzdelávania sme doplnili učebne modernou 
výpočtovou technikou. Pri  výučbe programovania, práci s počítačom, sieťami a internetom 
používame nové dostupné technické a programové prostriedky.  Pracujeme s  aplikačnými 
programami, ktoré sme získali na odborných podujatiach. Veľký prínos pre vyučovací proces 
má implementácia programu sieťovej akadémie do vzdelávacieho programu počítačových 
sietí.  Kladieme dôraz na využívanie vyučovania na interaktívnych tabuliach. Škola má veľmi 
dobre vybavené odborné učebne s didaktickou a výpočtovou technikou a učebnými 
pomôckami pre všetky vzdelávacie oblasti. Vyučovací proces sa týmto stáva pre žiakov 
zaujímavejším, motivujúcim a dáva väčšiu možnosť pre kreativitu pedagóga.  

Praktické vyučovanie je vybavené strojmi, prístrojmi, náradím a potrebnou 
výpočtovou technikou, pracoviská sú účelovo zariadené podľa činností v rámci odborného 
výcviku a spĺňajú normatív vybavenia. Pre výučbu OV je vytvorený dostatok pracovných 



miest v deviatich elektrotechnických odborných učebniach , v troch dielňach pre ručné 
spracovanie materiálov, jednej učebni počítačových sietí a jednej audio-video učebni. Na 
vyučovanie konfigurácie sietí a výpočtovej techniky na OV je zriadená špeciálna učebňa 
počítačových sietí s desiatimi počítačmi a riadiacim serverom, ktorý je pripojený 
prostredníctvom mikrovlnného spojenia na internet. Kapacita a veľkosť priestorov umožňuje 
realizovať odborný výcvik vo všetkých vzdelávacích programoch na veľmi dobrej úrovni. 
Škola má vybavené učebne v študijných odboroch mechanik elektrotechnik pre profilácie 
silnoprúdová technika, automatizačná technika, spotrebná technika, výpočtová technika a 
mechanik počítačových sietí. Špecializovaná učebňa grafických editorov slúži na vytváranie 
návrhov elektrických obvodov v CAD prostredí. Jej zriadenie prispelo k zatraktívneniu  
vzdelávania pri návrhoch elektrických obvodov a vytvárania DPS. 

Viacúčelová učebňa praktického vyučovania sa využíva na školenia a písomné testy 
pri rôznych príležitostiach. Je vybavená panelmi na precvičovanie praktických úloh v 
silnoprúdovej elektrotechnike a flexibilnými stojanmi s panelmi na nácvik kabeláže 
silnoprúdových zariadení a dátových sietí a overovanie odbornej spôsobilosti 
elektrotechnikov. Súčasťou je tabuľa e-beam smartboard, simulátory elektrických obvodov 
motorových, silnoprúdových a elektronických.  

Doplnili sme prístrojové vybavenie pre silnoprúd, kde nám sponzorsky pomohla firma 
ZSE a.s., s ktorou úzko spolupracujeme.  

Materiálno-technické podmienky máme vzhľadom k počtu žiakov a vzdelávacím 
programom na veľmi dobrej úrovni.  

 

XIV. Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky (SWOT analýza) 

 
Silné stránky 

 vysoká odbornosť pedagogických 
pracovníkov 

 poskytovanie vzdelávanie v systéme 
duálneho vzdelávania 

 aktívne zapájanie sa do projektov 
 primerané množstvo odborných 

učební 
 prepojenie medzi teóriou a praxou 
 odborné školenia a skúšky odbornej 

spôsobilosti elektrotechnikov 
 voľno-časové aktivity školy 
 podpora vzdelávacích aktivít učiteľov 
 funkčná a efektívna spolupráca 

s firmami a zamestnávateľmi 
 úspešnosť absolventov na trhu práce 
 elearning 

Slabé stránky 
 nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických pracovníkov 
 nedostatok odbornej literatúry 
 nevýhodná poloha školy 
 nedostatočné dopravné spojenie 

Príležitosti 
 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 
 priestor pre projekty 
 priestor pre tvorbu vlastných učebných 

pomôcok 
 priestor pre tvorbu učebných materiálov 

v digitálnej podobe 
 koordinácia výchovy a vzdelávania 

Riziká 
 nedostatok finančných prostriedkov 
 odchod odborníkov z dôvodu slabého 

finančného ohodnotenia 
 nepriaznivý demografický vývoj, 

klesanie populácie 
 vplyv nežiaducich spoločenských 

javov na mládež 



s partnerskými školami a odbornými  
 spolupráca so základnými a vysokými 

školami 
 možnosť čerpania prostriedkov z fondov 

EÚ 

 nárast sociálnej ohrozenosti žiakov 
 pokles spoločenskej prestíže učiteľov 
 nepriaznivá ekonomická situácia 

niektorých rodín 
 malý záujem mladých ľudí o prácu       

v školstve 
 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Príloha č. 1 - Správa o hospodárení k 31. 12. 2020 
 
Aktivity, ktoré škola realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
Krúžky: 
1. krúžok anglického jazyka 
2. krúžok slovenského jazyka  a literatúry 
3. krúžok matematiky s podporou IKT    
4. krúžok výpočtovej techniky    
5. krúžok praktickej elektrotechniky    
6. krúžok kulturistiky a športových hier    
  
Spolupráca školy s rodičmi 
Pravidelné triedne aktívy. 
Zasadnutia rodičovskej rady. 
Konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov. 
Pomoc žiakom pri riešení ich osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho 
vývinu a orientácie. 
Činnosť výchovnej komisie. 
 

 
Ďalšie informácie o škole:  
 
Duálne vzdelávanie - systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým 
sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie  
- od školského roku 2016/2017  škola uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so 
spoločnosťami BEZ Transformátory a.s. a Železnice Slovenskej republiky pre odbor  
2697 K mechanik elektrotechnik a od šk. roku 2017/2018 so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s. 
Žiaci v duálnom vzdelávaní v šk. roku 2020/2021: 
Železnice Slovenskej republiky – 9 žiakov 
BEZ Transformátory, a.s. – 0 žiakov 
Západoslovenská distribučná, a.s. – 6 žiakov 
 
 

 
 
 
 
 
 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
 
Ing. Vladimír Sénaši, riaditeľ školy 
Ing. Anna Šmahovská, vedúca ekonomicko-personálneho úseku 
PaedDr. Katarína Maťašovičová, predseda RŠ pri SOŠE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
1. Vyhlášky MŠVVa Š SR č. 435/2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
2. Koncepcie školy na roky 2019 – 2024  
3. Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ elektrotechnickej 
6. Informácií o realizácii podujatí organizovaných školou 
7. Informácií o účasti na podujatiach organizovaných inými organizáciami 
8. Správy o hospodárení k 31. 12. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prerokované v pedagogickej rade dňa 22. 09. 2021. 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko rady školy 
 
Rada školy pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej odporúča Bratislavskému 
samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy elektrotechnickej schváliť 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2020/2021. 
 
Prerokované  dňa  13. 10. 2021 
 
 
 
 
 
PaedDr. Katarína Maťašovičová 
        predsedkyňa RŠ 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
 
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej 
schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2020/2021. 
 
 
V Bratislave 15.12.2021 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
                                                                                                     predseda 
 
 
 
 
 
 


	Naša škola spĺňa normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre všetky profilácie, v ktorých sa žiaci v škole vzdelávajú. 

