
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 10.6. 2015 

 

 

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

                 Hajach , Milan Sventek, Ing. Ľudmila Sventeková, Juraj  

                 Bago, ,  

                  

      Ing. Daniel Adamko, PhD    

           

 

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

                     Zaťovič, Ing. Igor Bendík   

 

Program zasadnutia 

 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Návrh počtu žiakov ktorých možno prijať v šk. r. 2016/2017 

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

4. Stav plánovanej rekonštrukcie ihriska 

5. Rôzne 

 

 

 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 

 

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

 

 

2 – Návrh počtu žiakov ktorých možno prijať v šk. r. 2016/2017 

 

Návrh počtu žiakov ktorých možno prijať v šk. r. 2016/2017 v počte 5 tried po 30 žiakov (150 žiakov) 

bol jednohlasne schválený. 

 

 

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 v hodnote 240 000 eur (výmena zvyšných okien, úprava chodieb – maľovanie a 

výmena dlážok, úprava tried – maľovanie a výmena dlážok) 
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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 areál. 

Schvaľovací proces má prebehnúť v septembri a následne do 4 rokov má byť rekonštrukcia 

ukončená. 

Súkromný investor plánuje preinvestovať 2 000 000 €. 

Ihrisko bude mať súkromný investor v prenájme 25 rokov. Potom ho vráti BSK. 

 

Areál bude slúžiť na voľnočasové aktivity pre verejnosť (za poplatok), ako aj pre športovú činnosť 

študentov počas vyučovania (bez poplatku). 

 

 

5 -  Rôzne 

 

Pán riaditeľ informoval o rekonštrukcii zborovne ktorá je v pláne počas prázdnin. 

 

 

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 

Milan Sventek 0902 638051  
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 

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 
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