
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 03.04. 2013 

 
 
Prítomní: Ing. Daniel Adamko, Ing. Jana Pašková, Ing. Ľubica Mihalovičová, Jozef Macháč,  
                Bc. Štefánia Macháčová, Peter Polák, Ing. Peter Šramko Ing. František Végh,  
                PeadDr. Milan Trstenský 
 
Neprítomní: Ing. Daniela Roďomová , RNDr. Martin Zaťovič, doc. RNDr. Ivan K. Haverlík, CSc., 
 
Program zasadnutia 
1. Privítanie a oboznámenie s programom 
2. Prestavba školského ihriska pri SPŠE K. Adlera 5 
3. Modernizácia školskej siete a servera 
4. Úprava a skultúrnenie priestorov školy 
 
 
 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 
 
Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom. 
 
 
2 - Prestavba školského ihriska pri SPŠE K. Adlera 5 
 
V súvislosti s prestavbou školského areálu odzneli nasledovné informácie: 
8.4.2013 – architektmi predloženie projektov  
8.4.2013 – 19.4.2013 – vypísanie súťaže na dodávateľa 
Koniec júna – výber dodávateľa 
 
3- Modernizácia školskej siete a servera 
 
Už niekoľko krát bol spomínaný problém so zastaraným serverom, školskou sieťou a jej 
zabezpečením. 
Po rozhovore s Ing. Šramkom bolo dohodnuté, že škola spracuje požiadavky a osloví expertov 
OS Linux a OS Windows s tým, že sa porovná cena, náklady na spravovanie a riešenie 
požiadaviek školy. Stanoviská predloží na VÚC. 
 
4 - Úprava a skultúrnenie priestorov školy 
 
V tomto bode sa riešil stav budovy, konkrétne nefunkčné toalety, plesne na stenách, poškodené 
schody pri vchode do budovy, zatekanie, popadaná omietka. 
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V tomto zmysle adresovalo dňa 6.2.2013 riaditeľstvo list na VÚC, pričom odpoveďou bolo, že 
daná situácia sa bude riešiť. 
V súvislosti so zatepľovaním budovy bola kontaktovaná p. Lukáčová a p. Vojtekovi bola zaslaná 
reklamácia rekonštrukcie telocvične. 
 
Následne sa dohodlo, že do 19.4.2013 prebehne v tomto zmysle mailová komunikácia medzi 
školou a VÚC a stanoví sa termín stretnutia predsedu rady školy a riaditeľa školy na pôde VÚC. 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovil:           Ing. Jana Pašková          
 
 
Zápisnicu overil:        .........................................         ..............................................  
    predseda rady školy              podpis 


