
Rada školy  pri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 
 
 

Zápisnica 

Rady školypri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera v Bratislave 
zo dňa 25.10. 2016 

 
 
Prítomní:  Ing. Jana Pašková, Mgr. Ing. Alexandra Vojteková, Ing. Martin Butkovský, Gašparík Viktor,  
                   Pavel Suchý, Ing. Ondrej Kis , Juraj Bago, Ing. Peter Šramko, Ing. Juraj Káčer, 
                   RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Igor Bendík      
           
 
      Ing. Daniel Adamko,PhD 
 
Neprítomní: 
 
 
Program zasadnutia 
 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 
3. Rôzne 

 

 
 1 - Privítanie a oboznámenie s programom 
 
Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom. 
 
 
2 –Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 
 
 
Riaditeľ školy Ing. Daniel Adamko PhD predniesol správu a oboznámil prítomných s chodom školy, 
zložením pedagogického zboru, nepedagogických zamestnancov, prospievaním študentov, výsledkami 
maturitných skúšok, aktivitami školy, materiálovo – technickým vybavením školy, finančným a hmotným 
zabezpečením výchovno-vzdelávacej činnosti.... 
 
 
Správa bola jednohlasne schválená. 
 
Referovanie správy plynulo prešlo do bodu č.3 a do spoločnej diskusie 
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3- Rôzne 

 
1. RNDr. Martin Zaťovič pozval študentov SPŠE K. Adlera do projektov „ Zona bez peňazí“ a „ 

Tanečná so starostom“. 
 

2. Vzhľadom k tomu že  revitalizácia športového ihriska na školskom dvere v takom rozsahu ako bola 
plánovaná súkromným investorom sa neuskutoční, škola sa pokúsi o menší rozsah rekonštrukcie 
na multifunkčné ihrisko prostredníctvom BSK.(podá žiadosť na BSK) 
 

3. Riaditeľ školy plánuje zatepľovanie budovy školy, má na to prísľub v hodnote 460 000 eur. 
Poslanci prisľúbili že preveria v tomto zmysle situáciu na BSK. 
 

4. Po výmene okien p. riaditeľ očakáva úsporu energií, pričom mu bolo odporučené aj vyregulovanie 
vykurovacej sústavy s montážou ventilov. Poslanci ho požiadali o nakalkulovanie vyregulovania.  
 

5. Na predsedu rady školy bola vznesená požiadavka na koordináciu s ostatnými školami v obvode 
v zmysle plánovania zasadnutí, nakoľko poslanci zastupujú viacero škôl. 
 

6. Poslanci vyslovili pochvalu na prácu vedenia školy a na spoluprácu so školou.  
 
 
Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých): 
P.č.  meno  Funkcia  Delegovaný za    E-mail  
1. Ing. Jana Pašková predseda ped.zamestnancov hrobonka@gmail.com 

2. Mgr. Ing. Alexandra Vojteková podpredseda ped.zamestnancov a.vojtekova@adlerka.sk 

3. Ing. Martin Butkovský člen neped.zamestnancov m.butkovsky@adlerka.sk 

4. Gašparík Viktor člen žiakov SPŠE  gasparik@outlook.sk 
5. Pavel Suchý člen rodičov žiakov SPŠE suchypav. @seznam.cz 

6. Ing. Ondrej Kis člen rodičov žiakov SPŠE ondrej@okis.sk 

7. Juraj Bago člen rodičov žiakov SPŠE juraj.bago@volkswagen.sk 

8. Ing. Peter Šramko člen zriaďovateľa starosta@lamac.sk 

9. Ing. Juraj Káčer člen zriaďovateľa juraj.kacer@gmail.com 

10. RNDr. Martin Zaťovič člen zriaďovateľa martin.zatovic@gmail.com 

11. Ing. Igor Bendík člen zriaďovateľa igor.bendik@strana-sas.sk 

 
 
Zápisnicu vyhotovil:         Ing. Jana Pašková     

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

 
 
Zápisnicu overil:  Mgr. Ing. Alexandra Vojteková 

......................................         .............................................. 
    podpredseda rady školy              podpis 
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