
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 25.3. 2015 

 

 

Prítomní:  Ing. Jana Pašková, Mgr. Ing. Alexandra Vojteková, Ing. Miroslav  

                 Hajach , Barbora Pomsárová, Ing. Ľudmila Sventeková, Juraj  

                 Bago, Ing. Peter Šramko, Mgr. Denisa Radochová, Ing. Juraj Káčer, RNDr. Martin    

                 Zaťovič, 

 

      Ing. Daniel Adamko, PhD              

 

Neprítomní:  Ing. Igor Bendík 

 

Program zasadnutia 

 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Kritériá pre prijímacie konanie pre šk. rok 2015/2016  

3. Úprava a skultúrnenie prostredia školy v súvislosti s plánovaným štátnym kolom SOČ 

4. Stav plánovanej rekonštrukcie ihriska 

5. Pôsobenie riaditeľa v úrade 

6. Plánované otvorenie 5 tried v prvom ročníku 

7. Rôzne 

 

 

 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 

 

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

 

 

2 – Kritériá pre prijímacie konanie pre šk. rok 2015/2016  

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 25.3.2015 a na zasadní RŠ boli schválené. 

 

(8 členov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Páni Káčer a Šramko prišli až po hlasovaní.) 

 

 

3- Úprava a skultúrnenie prostredia školy v súvislosti s plánovaným štátnym kolom SOČ 

 

V súvislosti s plánovaným celoštátnym kolom SOČ riaditeľ BSK p. Potočný prisľúbil úpravu 

priestorov školy (výmena zvyšných okien, maľovanie chodieb, tried a kabinetov…) 
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4 – Stav plánovanej rekonštrukcie ihriska 

 

Je rozpracované verejno – súkromné partnerstvo, v zmysle ktorého je v pláne (september 2015) 

rekonštrukcia tenisových kurtov, sociálnych zariadení a šatní v trakte telocviční, spojovací trakt a 

vonkajší športový areal. 

Pán Frešo prisľúbil že na revitalizáciu v sume 200 000€ prispeje aj župa. 

Areál bude slúžiť na voľnočasové aktivity pre verejnosť, ako aj pre športovú činnosť študentov 

počas vyučovania. 

 

 

5 – Pôsobenie riaditeľa v úrade 

 

Riaditeľ informoval o svojom pôsobení vo funkcii, o zmenách týkajúcich sa personálu, 

administratívy, zavedenia elektronického informačného systému a organizačného poriadku školy. 

Spoluprácu s BSK hodnotil pozitívne až na jeden problém s podpisom zmluvy na prenájom 

telocvične. 

Ponuka na prenájom bude zverejnená na stránke školy. 

 

 

6 -  Plánované otvorenie 5 tried v prvom ročníku 

  

V šk. roku 2015 / 2016 plánuje škola otvoriť 5 tried v prvom ročníku, čo predstavuje nárast cca 

o 80 žiakov. 

 

7 -  Rôzne 

 

P. Káčer sa zaujímal o duálne vzdelávanie a spoluprácu s firmami.  

Riaditeľ navrhol sústrediť prax v rozsahu 6 hodín (3 hodiny do týždňa ) do jedného dňa počas dvoch 

týždňov každý druhý pondelok. 

P. Bago sa zaujímal o obmedzenie počtu žiakov s poruchami „dys“. 

 

 

 

 

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých): 

 

Meno a priezvisko Telefónny kontakt E-mail 

Ing. Jana Pašková +421902165427 hrobonka@gmail.com 
Mgr. Ing. Alexandra Vojteková 0907 737700 a.vojtekova@adlerka.sk 

Ing. Miroslav Hajach 0903 357781 m.hajach@adlerka.sk 

Barbora Pomsárová 0902 744677 smejko2@gmail.com 

Mgr. Denisa Radochová  denisa.radochova@gmail.com 

Ing.Ľudmila Sventeková 0903 734373 sventekova.lumis@pobox.sk 

Juraj Bago 0902 471275 juraj.bago@internet.sk 

Ing. Juraj Káčer  juraj.kacer@gmail.com 
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RNDr. Martin Zaťovič +421 905 751 458 martin.zatovic@gmail.com 

 

Ing. Peter Šramko +421 905 789 304 starosta@lamac.sk 

 
Ing. Igor Bendík  igor.bendik@strana-sas.sk 

 

 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil:           Ing. Jana Pašková          

 

 

Zápisnicu overil:        .........................................         ..............................................  

    podpredseda rady školy              podpis 

 

 

 

             odtlačok 

               pečiatky 
 

Za zriaďovateľa:         ...........................................           .............................................. 

       Ing. Pavol Frešo                                           podpis 

        predseda BSK 
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