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 05.09. 2012

Prítomní: Ing. Daniel Adamko, Ing. Jana Pašková, Ing. Daniela Roďomová, Štefánia Macháčová,
Jozef Macháč, doc. RNDr. Ivan K. Haverlík, CSc., Ing. PeadDr. Milan Trstenský, Ing. Peter Šramko,
Ing. František Végh
Neprítomní: Ing. Ľubica Mihalovičová, RNDr. Martin Zaťovič, Peter Polák
Program zasadnutia
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Oznámenie o účasti SPŠE K. Adlera 5 na štrajku
3. Oboznámenie RŠ s plánovanou rekonštrukciou školského areálu
4. Oboznámenie s výsledkami rokovania o dokončení rekonštrukčných prác na SPŠE K. Adlera 5
5. Oboznámenie s finančnou situáciou školy

1 - Privítanie a oboznámenie s programom
Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom.
2 - Oznámenie o účasti SPŠE K. Adlera 5 na štrajku
Zúčastnení boli oboznámení s tým, že dňa 13.9.2012 sa koná štrajk pedagogických
a nepedagogických zamestnancov škôl, ktorého sa zúčastní aj SPŠE K. Adlera 5.
3- Oboznámenie RŠ s plánovanou rekonštrukciou školského areálu
Dňa 24.8.2012 sa konalo zasadanie na VUC, kde sa rozhodlo, že na SPŠE K. Adlera 5, začne
rekonštrukcia školského areálu, ktorá bude hradená z finančných prostriedkov VÚC.
Výsledkom by malo byť strážené multifunkčné ihrisko (115m x 65m) slúžiace študentom SPŠE,
ale aj verejnosti. Momentálne sa rieši stavebné povolenie, do konca kalendárneho roka má
prebehnúť výberové konanie a na jar r.2013 sa majú začať stavebné práce. V septembri r.2014
by mala byť rekonštrukcia ukončená.
4 - Oboznámenie s výsledkami rokovania o dokončení rekonštrukčných prác na SPŠE
K. Adlera 5
Na zasadnutí RŠ v júni 2012 bol podaný návrh na rekonštrukčné práce.

Návrh na rekonštrukčné práce pozostával z troch častí:
- Havarijná situácia vykurovacích telies – radiátorov
- Dokončenie výmeny starých okien za plastové
- Bezpečnostný projekt v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch
Odpovede na otázky týkajúce sa spomínaných nevyhnutných rekonštrukčných prác boli
prisľúbené na september – na plánované zasadnutie RŠ.
Osobne prisľúbil účasť riaditeľ VÚC p. Bystrík Žák, poprípadne ním poverený zamestnanec, avšak
na zasadnutie RŠ sa nedostavil a opätovné pokusy o telefonické spojenie zlyhalo.
Ing. Šramko sľúbil situáciu riešiť na plánovanom zasadaní VÚC dňa 19.9.2012 a následne na
zasadaní RŠ (koniec septembra, začiatok októbra) o výsledku informovať.

5 – Oboznámenie s finančnou situáciou školy
Ing. Daniela Roďomová informovala ako dopadlo dohadovacie konanie v otázke normatív.
Naša škola v dohadovacom konaní peniaze nedostala a Ing. Daniela Roďomová informovala
o zadĺženosti SPŠE K. Adlera 5 vo výške približne jednomesačného limitu na školu (cca 50 000
eur).
S uvedenou situáciou súvisí aj informácia, že ak sa deficit nedorovná, v decembri bude problém
s výplatami, a taktiež s tým súvisí aj platobná neschopnosť školy zabezpečiť kosenie a úpravu
areálu.
Informácia, ktorou disponovali zástupcovia VÚC o tom, že škola vlastní kosačku, je zavádzajúca a
mylná.

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých):
Meno a priezvisko
Ing. Daniel Adamko
Ing. Jana Pašková
Ing. Daniela Roďomová
Jozef Macháč
Ing. Ľubica Mihalovičová

Telefónny kontakt
+421903295592
+421902165427
+421907249349
+421 910 616 271
+421 915 714 178

E-mail
adamko@nextra.sk
hrobonka@gmail.com
d.rodomova@adlerka.sk
bawix@zsr-adlerka.eu
lmihalovicova@gmail.com

Štefánia Macháčová

+421 903 906 567

machacova.stefania@gmail.com

Peter Polák

+421 905 859 842

ppolak@r3.roburnet.sk

PeadDr. Milan Trstenský

+421 903 411 431

trstensky.m@gmail.com

RNDr. Martin Zaťovič

+421 905 751 458

martin.zatovic@gmail.com
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Ing. Peter Šramko
Doc. RNDr. Ivan K. Haverlík, CSc

+421 908 789 304
+421 905 789 304
+421 905 428 444

Zápisnicu vyhotovil:

Ing. Jana Pašková

Zápisnicu overil:

.........................................
predseda rady školy

starosta@lamac.sk
haverlik@fmph.uniba.sk

..............................................
podpis

odtlačok
pečiatky

Za zriaďovateľa:

...........................................
Ing. Pavol Frešo
predseda BSK

..............................................
podpis
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