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 09.04. 2014

Prítomní: Ing. Daniel Adamko, Ing. Jana Pašková, Jozef Macháč, Ing. Daniela Roďomová,
Ing. Ľudmila Sventeková, Mgr. Štefánia Macháčová, Ing. Juraj Káčer

Neprítomní:, RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Peter Šramko, Ing. Igor Bendík, Mgr. Denisa Radochová
Program zasadnutia
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Rada školy – nové obsadenie
3. Prestavba školského ihriska pri SPŠE K. Adlera 5
4. Priestory školy – úprava, havarijný stav
5. Rôzne

1 - Privítanie a oboznámenie s programom
Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom.
2 - Rada školy – nové obsadenie za BSK
Predseda RŠ predstavil nového člena RŠ Ing. Juraja Káčera
Ďalším novým členom bol neprítomný Ing. Igor Bendík
3 - Prestavba školského ihriska pri SPŠE K. Adlera 5
Predseda RŠ požiadal zástupcu VÚC Ing. Juraja Káčera o informácii v akom stave sa nachádza
plánovaná prestavba školského ihriska.
Momentálne sa nachádza na stavebnom oddelení miestneho úradu v Dúbravke Žiadosť na
stavebné povolenie.
Akonáhle bude stavebné povolenie vydané, VÚC osloví na spoluprácu súkromných partnerov,
resp. VÚC v r. 2014 začne minimálne s prvou fázou rekonštrukcie, t.j. rekonštrukcia bežeckej
dráhy.
4- Priestory školy – úprava, havarijný stav

RŠ informovala zástupcu VÚC Ing. Juraja Káčera o stave budovy SPŠE. K.Adlera 5 BA.

Ako hlavné problémy sa riešili:
1. Malá telocvičňa – začala sa rekonštruovať v auguste 2013 a v septembri 2013 sa
s prácami prestalo napriek tomu že rekonštrukcia nebola ukončená.
VÚC prisľúbilo riešiť danú situáciu s tým, že sme v poradí.
Avšak v tomto čase je telocvičňa z bezpečnostných dôvodov uzavretá a pre celú školu
v počte 405 študentov celý šk. rok 2013/2014 je k dispozícii jedna telocvičňa!!!!! Je len
otázkou času, kedy dôjde k úrazu.
2. Opätovne sa spomínala kanalizácia, stupačky, nedokončené okná, pokazené WC, zničené
a zároveň nebezpečné podlahy a hygienicky nevyhovujúce plesnivejúce steny.
3. Obrazová a zvuková technika – je jedným zo štyroch zameraní školy. SPŠE K. Adlera 5 je
jedinou školou v západoslovenskom kraji s takýmto zameraním. Vďaka tomuto
zameraniu sú študenti ochotní prísť sem študovať a bývať na internáte, hoci v blízkosti
svojho bydliska sa nachádza iná elektrotechnická priemyslovka, avšak nie so
spomínaným zameraním. Avšak po príchode do školy sú veľmi sklamaní, lebo technické
zabezpečenie je výsmechom školy, resp. takmer všetko s čím štúdio disponuje získala
škola sponzorským darom a ochotou študentov.
Pri tejto príležitosti bolo VÚC vyzvané k návšteve obrazového a zvukového štúdia na
škole a škole ako takej vôbec.
5 - Rôzne
Ing. Daniela Roďomová informovala, že škola dostala od VÚC písomný prísľub na finančné
riešenie modernizácie výpočtovej techniky na škole.
Následne sa dohodlo, že Ing. Juraj Káčer bude v tomto zmysle informovať VÚC a oboznámi s
riešením spomínaných situácií.
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Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých):
Meno a priezvisko
Ing. Daniel Adamko, PhD.
Ing. Jana Pašková
Ing. Daniela Roďomová
Jozef Macháč
Ing. Ľudmila Sventeková
Mgr. Štefánia Macháčová
Mgr. Denisa Radochová
Ing. Juraj Káčer
RNDr. Martin Zaťovič
Ing. Peter Šramko
Ing. Igor Bendík

Telefónny kontakt
+421903295592
+421902165427
+421907249349
+421910616271
+421903734373
+421903906567
+421905890796
+421903865846
+421905751458
+421908789304
+421905789304
+421915771557

Zápisnicu vyhotovil:

Ing. Jana Pašková

Zápisnicu overil:

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

E-mail
adamko@nextra.sk
hrobonka@gmail.com
d.rodomova@adlerka.sk
jozko.machac@gmail.com
sventekova.lumis@pobox.sk
machacova.stefania@gmail.com
denisa.radochova@gmail.com
juraj.kacer@gmail.com
martin.zatovic@gmail.com
starosta@lamac.sk
igor.bendik@strana-sas.sk

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