
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 27.06. 2012 

 
 
Prítomní: Ing. Daniel Adamko, Ing. Jana Pašková, Ing. Daniela Roďomová, Ing. Peter Polák, 
Štefánia Macháčová, Jozef Macháč, doc. RNDr. Ivan K. Haverlík, CSc., Ing. PeadDr. Milan 
Trstenský, Ing. Peter Šramko, Ing. František Végh, Ing. Eva Vicenová 
 
Neprítomní: Ing. Ľubica Mihalovičová, RNDr. Martin Zaťovič  
 
Program zasadnutia 
1. Privítanie a oboznámenie s programom 
2. Schválenie štatútu Rady školy 
3. Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. roku 2011/2012 
4. Rekonštrukčné práce na SPŠE K. Adlera5 
5. Oboznámenie s plánmi výkonov pre šk. rok 2013/2014 
6. Návrh zmien školského vzdelávacieho programu IT špecialista od 1.9.2012 
7. Záver 
 
 
1. Privítanie a oboznámenie s programom 
 
Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom. 
 
 
2. Schválenie štatútu Rady školy 
 
S návrhom štatútu boli oboznámení všetci členovia mailom, pričom Ing. Roďomová ho 
pripomienkovala. Jej podnety boli do predkladaného návrhu zakomponované a o návrhu 
v takomto znení bolo hlasované. 
Hlasovalo 7 členov (Ing. PeadDr. Milan Trstenský v momente hlasovania nebol ešte prítomný) 
a bol jednohlasne schválený. (7/7) 
Ing. Peter Šramko navrhol, aby schválený štatút RŠ bol poskytnutý aj právnemu oddeleniu VÚC. 
 
3. Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. roku 2011/2012 
 
Pani zástupkyňa Ing. Eva Vicenová informovala o študijných výsledkoch študentov SPŠE s tým, že 
konštatovala že opatrenia, ktoré škola prijala na zlepšenie prospechu mali význam a škola 
zaznamenala oproti prvému polroku zlepšenie prospechu. 
Taktiež informovala o priebehu maturitných skúšok a porovnávala štatistiku dosiahnutých 
študijných priemerov s inými elektrotechnickými školami. 
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Spomínané štatistiky hovorili jednoznačne v prospech SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave. 
Hlasovanie, v ktorom uvedené študijné výsledky zobrali členovia RŠ, dopadlo jednohlasne (7/7). 
 
 
4. Rekonštrukčné práce na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave 
 
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. 
 
Škola rieši havarijný stav radiátorov od decembra 2011, kedy bola nútená jednu stupačku 
kompletne odpojiť, čo znamená, že v miestnostiach napojených na uvedenú stupačku sa od 
decembra 2011 nekúri. Bol predložený výber dodávateľov, pričom Ing. Šramko odporučil p. 
riaditeľovi stránku  http://www.123dopyt.sk ako najvhodnejší spôsob výberu dodávateľa. 
Ing, Roďomová navrhla, že pre školu by bolo najlepšie, keby si výber dodávateľa, ako aj samotnú 
realizáciu vykonával zriaďovateľ sám. Ing. Šramko prisľúbil situáciu riešiť, pričom sám navrhol 
spojiť to aj s termostatizáciou. 
 
Na škole je nedokončená výmena asi 1/3 starých okien za plastové. Túto situáciu prisľúbil Ing. 
Šramko spolu s príduvším Ing. PeadDr. Milanom Trstenským riešiť, pričom bola spomenutá aj 
kosačka a kosenie areálu školy. 
 
Spomínaní zástupcovia zriaďovateľa požiadali riaditeľa školy o všetku korešpondenciu so 
zriaďovateľom týkajúcu sa spomínaných opráv. 
 
Vzhľadom na to, že na SPŠE sa viackrát vyskytol problém narušenia bezpečnosti lokálnej 
počítačovej siete a spoločnosť SORUDAN Solutions s.r.o., ktorá škole zabezpečuje počítačovú 
sieť prostredníctvom linuxových systémov, odporučila nám Bezpečnostný projekt. Bez 
spomínaného Bezpečnostného projektu nie je možné optimálne vyriešiť bezpečnosť systémov 
a siete v rámci SPŠE. Na základe tejto skutočnosti SPŠE vyslovila požiadavku na finančnú dotáciu 
od zriaďovateľa na spomínaný projekt. 
 
Keďže sa v tomto bode rozprávalo o financiách, boli spomenuté aj odmeny, ktoré na škole už 
niekoľko rokov nie sú a taktiež žiadosť Ing. Roďomovej o odpoveď na otázku ako dopadlo 
dohadovacie konanie v otázke normatív. Odpovede na otázky týkajúce sa financií boli prisľúbené 
na September, kedy je naplánované zasadnutie RŠ. 
 
 
5. Oboznámenie s plánmi výkonov pre školský rok 2013/2014 
   
Pán riaditeľ oboznámil s plánmi výkonov, kde jedna z dôležitých informácií bola o stave 
študentov, hlavne o tom že do prvého ročníka nastúpi 104 žiakov. 
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Hlasovanie o oboznámení s plánmi výkonov dopadlo jednohlasne.  (7/7 p. Šramko sa hlasovania 
už nezúčastnil) 
 
 
6. Návrh zmien školského vzdelávacieho programu IT špecialista od 1.9.2012 
 
Návrh sa týkal zmien jednotlivých predmetov: 
 

1. Výučbu predmetu ekológia (EKL) zahrnúť do predmetu občianska náuka (OBN). 
 

2. Uvoľnenou hodinou, ktorá sa získa z presunu obsahu predmetu ekológie do občianskej 
náuky zvýšiť hodinovú dotáciu matematiky. (druhý ročník). 
 

3. Zavedenie opätovného teoretického vyučovania z predmetu elektrotechnické meranie 
(ELM).  (štvrtý ročník). 
 

4. Zavedenie odbornej praxe v rozsahu 2 týždňov pre všetky ročníky. 
 
 
O jednotlivých zmenách bolo navrhnuté hlasovať samostatne. Návrhy zmien bol v plnom 
rozsahu odhlasované. Priebeh hlasovaní bol nasledovný: 

1. Presun EKL do OBN. Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
2. Zvýšenie dotácie matematiky jednohlasne. Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
3. Opätovné zavedenie ELM. Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0 
4. Zavedenie praxe pre všetky ročníky. Prítomní: 7, Za: 4, Proti: 2, Zdržal sa: 1 
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7. Záver 
 
Predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. 
 
 
Prílohy: 
Prezenčná listina zo zasadnutia RŠ 
Návrh zmien školského vzdelávacieho programu IT špecialista 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovil:           Ing. Jana Pašková                            ..............................................  
             podpredsedníčka rady školy             podpis 
   
       
 
 
Zápisnicu overil:        Ing. Daniel Adamko                  ..............................................  
         predseda rady školy              podpis 
 
 
 
             odtlačok 
               pečiatky 
 
Za zriaďovateľa:    ...........................................              
           Ing. Pavol Frešo                                          
             predseda BSK 


