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Zápisnica zo 16. rokovania školskej komisie 

Prítomní:  

Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, CSc. PaedDr. Olšanská 

Tajomníčka komisie: Mgr. Redechová 

Ospravedlnený: Dr. Šebej – zahraničná služobná cesta 

Prizvaní: p. Alžbeta Broszová odborný zamestnanec ONM,  Mgr. Cisár – riaditeľ ZŠ Tupolevova 2 

Termín: 24. 10. 2012 

Čas rokovania: od 15,30 – 18,20 hod. 
 

Program: 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu  

3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkovania služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

4. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze používania alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách....  

5. Všeobecne   záväzné    nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych 

daniach 

6. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám 

zriadeným mestskou častou Bratislava-Petržalka z dôvodu vlastníckych vzťahov – objekty 

a areály základných a materských škôl – prizvaná Mgr. Strapcová 

7. Aktuálne informácie o počtoch  žiakov ZŠ a počtoch deti v MŠ podľa stavu k 15.9.2012  

8. Informácie ZŠ  o plnení úloh, ktoré boli prijaté na rokovaní MZ v súvislosti s prerokovaním 

Správy o vývoji a súčasnom stave ZŠ 

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ  Tupolevova za 

školský rok  2011/2012 

10. Rôzne – Návrhy na prenájmy – prizvaná Mgr. Strapcová 

a) Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38 spoločnosti 

ORANGE 

b) Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska pre MŠKI Petržalka 

c) Návrh na prenájom a časti objektu a časti pozemku bývalej ZŠ Vlastenecké nám. pre 

spoločnosť Štefan-Ba 

d) Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898,  a. s. 

e) Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ 

Prokofievova a nájomcom Tanec proti drogám, o. z 
 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla Mgr. Zuzana Lukačková, predsedníčka komisie.  
 

K bodu č.1:  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- úvodné slovo k predloženému návrhu VZN predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 

- nové VZN o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá 

na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s § 8 ods. 1 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z týchto dôvodov: 
a) rozsiahla realizovaná a plánovaná výstavba v jednotlivých lokalitách mestskej časti, vznik nových ulíc 

a potreba ich zaradenia do školských obvodov jednotlivých ZŠ (Bosákova ulica, Rusovská cesta - 
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projekt Petržalka City - lokalita A, Lužná ulica, lokality Janíkove role, Južné mesto zóna „C“, Južné 

mesto zóna „A“, Kapitulské polia) 

b) prehodnotenie doterajších školských obvodov jednotlivých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka so zreteľom na ich optimalizáciu. 

Diskusia: 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Mgr. Lukačková  
- pozitívne hodnotila požiadavku z rokovania OPS - v požiadavkách na investorov pri budovaní 

väčších obytných celkov a ich vybavenie predovšetkým MŠ 

Ing. Mgr. Radosa  
- pozitívne vníma odbremenenie školského obvodu Pankúchova 4 

- v súvislosti so zvyšovaním kapacít MŠ riešiť skôr v rámci existujúcich MŠ, napr. využitím terás 

v MŠ z prostriedkov investorov, čo by bolo by bolo menej nákladné aj pre investorov 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2:   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu 

- úvodné slovo k predloženému návrhu VZN predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 

- V súvislosti s prípravou Vianočnej Petržalky, v rámci ktorej sa budú po prvýkrát organizovať 

Vianočné trhy je potrebné schváliť VZN pre príležitostný trh  

- týmto VZN sa rieši Trhový poriadok pre príležitostný Vianočný trh, v čase od 6. Do 22. 12 

pondelok až nedeľa od 14,00 hod do 21,00 hod. 

- Trhovým poriadkom sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

príležitostnom trhu, práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, druhy predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré 

predávajú výrobky a poskytujú služby počas Vianočných sviatkov.           

Diskusia: 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Ing. Černák 

- výber stánkov – stankárov – aby vo VZN bol aj systém výberu stánkov 

Mgr. Lukačková 

- stánky na Hlavnom námestí – losovanie (v prípade väčšieho záujmu) 

Ing. Mgr. Radosa 

- Vianočné trhy a stánky na Hviezdoslavovom nám.- organizátor Staré mesto – vysoké straty 

 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu 

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5    proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu č. 3:  
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkovania služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

- úvodné slovo k predloženému návrhu VZN predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 

- v súčasnosti pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom 

podnikaní v Mestskej časti Bratislava-Petržalka upravuje VZN č. 9/2006 

- toto VZN už v plnom rozsahu nezodpovedá súčasnej spoločenskej požiadavke (úprava 

prevádzkových hodín, podmienky, neuvedená kategorizácia jednotlivých prevádzkarní s 

pohostinskou činnosťou podľa miesta dislokácie a s tým súvisiacej prevádzkovej doby 

- Cieľom nového VZN je stanovenie stavu, z ktorého budú zrejmé podmienky, za ktorých je 

v mestskej možné vykonávať podnikateľskú činnosť v prevádzkach na území mestskej časti 

- Novela sa zameriava hlavne na: 

 rozčlenenie prevádzkarní s pohostinskou činnosťou  v bytových domoch a mimo 

bytových domov 

 určuje pravidlá povoľovania prevádzkovej doby a určuje podmienky, za ktorých je 

možné žiadať o povolenie prevádzkovej doby nad rámec stanovený nariadením 

 samostatnú časť venuje prevádzkovaniu licencovaných hazardných hier poskytujúcich 

služby herní 

 určuje podmienky  a uvádza dokumenty, ktoré podnikateľ musí predložiť pri jednotlivých 

žiadostiach súvisiacich s prevádzkarňou a prevádzkovou dobou 

 v prílohách určuje formu podávania jednotlivých žiadostí v zmysle VZN 

 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzkovania služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkovania služieb 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák,  p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4:  
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze používania alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách....  

- úvodné slovo k predloženému návrhu VZN predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 

- mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 27.09.2012 prijalo VZN 

o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 

spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území Hlavného mesta 

SR Bratislavy teda aj mestskej časti, VZN mestskej časti  č.2/1997 v znení VZN č.4/1997 stali 

neaktuálnymi, preto  predkladáme návrh na jeho zrušenie. 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze používania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách....  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze používania alkoholických 

nápojov na verejných priestranstvách....  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5:  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 

- úvodné slovo k predloženému návrhu VZN predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 
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-  návrh na úpravu VZN je predkladaný na základe zákona č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2012 

-  V súvislosti s touto zmenou sú v návrhu na úpravu VZN č. 5/2004 o miestnych daniach  v znení 

noviel upravené jednotlivé paragrafy, ktoré reagujú na zákonné zmeny 

- oproti súčasnému stavu sa zmenili a zjednotili vo všetkých miestnych daniach, ktoré zabezpečuje 

mestská časť termíny vzniku a zániku daňových povinností 

- dane sa vyrubujú rozhodnutím na základe daňových priznaní daňovníkov 

- mení sa spôsob priznaní daňovníkov v súlade s Opatrením MF SR č. 40 z 20.8.2012, ktorým boli 

ustanovené jednotné vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné 

automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické a právnické osoby 

- Zavádza sa nové jednotné daňové priznanie k dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné 

hracie prístroje 

- v rámci navrhovaných úprav sú navrhované zmeny v sadzbách dane za psa (zaokrúhlene na celé 

Euro) od 1.1.2013 

- vypúšťajú sa niektoré nesystémové oslobodenia na dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje 

- VZN doplnený o nový § 7, v rámci ktorého sú v súlade s uvedenou novelou zákona o miestnych 

daniach pridané spoločné ustanovenia pre dane za psa, daň za predajné automaty a daň za 

nevýherné hracie prístroje. 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6:  
Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám zriadeným 

mestskou častou Bratislava-Petržalka z dôvodu vlastníckych vzťahov – objekty a areály základných 

a materských škôl – prizvaná p. Broszová, odborný zamestnanec ONM 

- úvodné slovo k predloženému návrhu VZN – pé,. Brozsová  

- mestská časť sa dňa 24. 05. 2012 stala vlastníkom objektov a k nim patriacich pozemkov ZŠ a 

MŠ na základe Rozhodnutia Správy katastra pre hl. m. SR Bratislavy, ktoré bolo na mestskú časť 

doručené dňa 16. 07. 2012 

- ide o ZŠ a MŠ, ktoré boli  v roku 2002 hlavným mestom zverené do správy mestskej časti a tá 

ich následne zverila do správy svojim rozpočtovým organizáciám t.j. ZŠ a SSŠaŠZ – MŠ 

- v zmysle Zásad  hospodáreniaa nakladania s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným jej 

do správy hlavným mestom zo dňa 26. 06. 2012 a v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je potrebné aby o zverení majetku do správy ZŠ a SSŠaŠZ 

rozhodlo miestne zastupiteľstvo  

Diskusia: 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Ing. Černák 

- aká je účtovná hodnota majetku 

- dopracovať parcelné a súpisné čísla výmeru  

- do dôvodovej správy doplniť o koľko sa zvýšila hodnota majetku  

- do materiálu k jednotlivým ZŠ a SSŠaŠZ (MŠ) doplniť  parcelné a súpisné čísla  

- zodpovednosť majiteľov  za pozemky napr. v súvislosti s poistnými udalosťami 
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Ing., Mgr. Radosa 

- prevod správy – protokoly – aby z nich bolo jasné, o ktoré majetky pre konkrétnu ZŠ pôjde 

- ZŠ parcelné čáísla 

- ZŠ Turnianska – nevysporiadané pozemky, aký bude postup riešenia 

p. Broszová 

- pozemky ZŠ Turnianska - osobitný problém, ktorý sa bude riešiť až po vyriešení všetkých 

prevodov 

Ing., Mgr. Radosa 

- podporil Ing. Černáka v súvislosti s nakladaním a zveľaďovaním majetku 

- rozvoj areálov napr. aj zo súkromných financií, v rámci areálov ZŠ budovanie infraštruktúry 

napr. garáží 

- p. Broszová 

- do materiálu ihneď dopracuje požiadavky členov komisie ako boli prednesené na rokovaní, t.j. 

súpisné a parcelné čísla, výmery a do dôvodovej správy uvedie o koľko sa zvýšila hodnota 

majetku MČ 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku 

rozpočtovým organizáciám zriadeným mestskou častou Bratislava-Petržalka z dôvodu vlastníckych 

vzťahov – objekty a areály základných a materských škôl 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám zriadeným mestskou 

častou Bratislava-Petržalka z dôvodu vlastníckych vzťahov – objekty a areály základných 

a materských škôl s pripomienkami, aby do materiálu boli dopracované súpisné a parcelné čísla, 

výmery a do dôvodovej správy uvedie o koľko sa zvýšila hodnota majetku MČ 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7:   

Aktuálne informácie o počtoch  žiakov ZŠ a počtoch deti v MŠ podľa stavu k 15.9.2012 

- členovia komisie dostali k dispozícii štatistické prehľady o počte žiakov,  tried, počte 

integrovaných žiakov, počte špeciálnych tried a žiakov v nich a o počte oddelení ŠKD a počte 

žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9. 2012 

- VO Mgr. Redechová informovala členov komisie, že počet žiakov  k 15. 9. 2012 je 3933 žiakov, 

čo je v porovnaní so školským rokom 2011/2012 sa zvýšil o 132 žiakov (k 15. 9. 2011 

evidovaných 3801 žiakov), ktorí navštevujú celkom 207 tried, čo je tiež nárast o 6 tried 

v porovnaní s minulým školským rokom 

- Okrem tohto počtu si základné vzdelanie dopĺňa v ZŠ Tupolevova 22 frekventantov vo veku od 

17 do 34 rokov, čo je nárast o 5 frekventantov, v minulom roku ich bolo 17. 

- Najviac žiakov majú ZŠ Pankúchova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Gessayova a ZŠ Turnianska 

- V školskom roku 2012/2013 v porovnaní so školským rokom 2011/2012 sa najviac zvýšil počet 

žiakov v ZŠ Tupolevova, ZŠ Turnianska a Gessayova 

- V ZŠ Pankúchova sa zvýšil počet žiakov oproti školskému roku 2011/2012 o 15 žiakov, ale táto 

škola z kapacitných dôvodov nemohla už prijať viac žiakov (škola je vybudovaná ako 22 triedna 

školy, v tomto školskom roku vytvorených 26 tried,  t. j. z bývalých odborných učební, ktoré už 

dávnejšie neslúžili svojmu účelu boli zriadené  kmeňové triedy 

- V 11 ZŠ je zriadených 14 špeciálnych tried, čo je o dve triedy viac ako v minulom školskom 

roku – z toho je jedna  špeciálna trieda pre deti s autizmom alebo ausbergerovým syndrómom 

v ZŠ Prokofievova a o jednu sa zvýšil počet špeciálnych tried v ZŠ Černyševského –  tieto triedy 

navštevuje 133 žiakov, čo je zvýšenie o 18 žiakov 

- Zvýšil sa aj počet oddelení ŠKD zo 65 v minulom roku na 70 v tomto školskom roku a počet 

žiakov, ktorí navštevujú ŠKD sa zvýšil z 1499 na 1658 žiakov, čo je nárast o 59 žiakov 
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- Najväčší počet oddelení má ZŠ Pankúchova, 11 / 261 žiakov, ZŠ Tupolevova 9/200 žiakov, ZŠ 

Holíčska 9/162 žiakov. 

- V MŠ je k 15.9.2012 2365 detí čo je nárast oproti školskému roku 2011/2012 o 101 detí a ďalšie 

miesta sa vytvoria zriadením elokovaných tried v ZŠ Holíčska, z tohto počtu je 769  

predškolákov, 1121 dievčat, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 207 pedagógov 

- Z počtu detí, ktoré mali byť prijaté do MŠ pretože spĺňali vek a neboli prijaté bolo len 29 detí, 

ktoré k 31. 8. 2012 dovŕšili 3 roky veku a 10 detí 4 ročných 

- Ostatné neprijaté deti boli  podľa stavu k 31. 8. 2012 mladšie ako 3 roky, boli z iných mestských 

častí resp. boli s diagnózami, pre prijatie ktorých nemáme vytvorené podmienky (napr. Dawnov 

syndróm) 

- Výška poplatkov v ŠKD a MŠ – porovnávanie s inými mestskými časťami, prijatie VZN 1/2012 

o výške príspevku v miestnom zastupiteľstve, isté problémy z dôvodu, že bola stanovená výška 

poplatku za režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ, pripomenutie, že bolo VZN 

pripravené na podmienky mestskej časti, kde je veľa rodín v hmotnej núdzi 
 

Diskusia: 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Ing. Černák 

- výška poplatku v MŠ – charita mestskej časti 

- príjem od rodičov sa nesmie rozkotúľať, ale sa musí dostať do škôl 

- výšku poplatku odkomunikovať s rodičmi 

- členom komisie poskytol vypracovaný prehľad za 5 mestských častí o výške príspevku 

Mgr. Lukačková 

- poskytovať priebežne verejnosti informácie o súčasnom a plánovanom stave počtu miest v MŠ 

a tejto problematike, prezentovať navrhované možnosti riešenia situácie 

 

Uznesenie školskej komisie k aktuálnym informáciám o počtoch  žiakov ZŠ a počtoch deti v MŠ 

podľa stavu k 15.9.2012 

Školská komisia berie na vedomie aktuálne informácie o počtoch  žiakov ZŠ a počtoch deti v MŠ 

podľa stavu k 15.9.2012 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č.8:  

Informácie ZŠ  o plnení úloh, ktoré boli prijaté na rokovaní MZ v súvislosti s prerokovaním Správy 

o vývoji a súčasnom stave ZŠ 

- úvodné slovo k tomuto bodu predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 

- všetky ZŠ zaslali v zmysle záverov prijatých v Správe o vývoji a súčasnom stave ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalky informácie o realizovaných 

aktivitách a návrhy aktivít s cieľom postupného zvyšovania počtu žiakov v jednotlivých ZŠ ako 

aj opatrenia na roky 2012-2014 smerujúce ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

a výchovno-vzdelávacích výsledkov v podmienkach jednotlivých ZŠ. 

- materiály zo ZŠ boli zaslané všetkým členom školskej komisie 10.10. 2012  

- každá ZŠ rozpracovala tieto úlohy na svoje podmienky 
 

Diskusia: 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Ing., Mgr. Radosa 

- ocenil prístup škôl k príprave zhodnoteniu predchádzajúcich opatrení a opatrenia prijaté na 

ďalšie obdobie 

- z cieľom pravidelne sledovať ich plnenie navrhol, aby riaditelia pripravili stručný odpočet 

plnenia úloh za I. polrok 2012/2013 po polročných vysvedčeniach 
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- vo vzťahu k zvyšovaniu počtu žiakov potreba systematickej a pravidelnej spolupráce s MŠ vo 

svojom obvode od začiatku školského roka spoločnými aktivitami 

- osemročné gymnázia – odporúča riaditeľom ZŠ v súvislosti s odchodom žiakov na osemročné 

gymnáziá zvýšiť, zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu so zákonnými zástupcami, s cieľom 

znížiť počet žiakov odchádzajúcich na túto formu štúdia po ukončení 5. ročníka ZŠ 

Mgr. Lukačková 

- ocenila predložené materiály a hlavne činnosť ZŠ a opatrenia a úlohy, ktorí si ZŠ pri zvyšovaní 

počtu žiakov, skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitňovania výsledkov 

stanovili, podporuje snahu ZŠ o realizáciu sebahodnotenia  
 

Uznesenie školskej komisie k informáciám ZŠ  o plnení úloh, ktoré boli prijaté na rokovaní MZ 

v súvislosti s prerokovaním Správy o vývoji a súčasnom stave ZŠ 

k aktuálnym informáciám o počtoch  žiakov ZŠ a počtoch deti v MŠ podľa stavu k 15.9.2012 

Školská komisia berie na vedomie aktuálne informácie ZŠ  o plnení úloh, ktoré boli prijaté na 

rokovaní MZ v súvislosti s prerokovaním Správy o vývoji a súčasnom stave ZŠ, oceňuje prístup ZŠ 

k riešeniu úloh a žiada riaditeľov ZŠ predložiť stručný odpočet plnenia prijatých opatrení za I. 

polrok školského roku 2012/2013.  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9:  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ  Tupolevova za školský 

rok  2011/2012 – prizvaný riaditeľ ZŠ Tupolevova 20 Mgr Cisár 

- úvodné ku správe predniesol riaditeľ školy, okrem iného informoval členov komisie o krokoch, 

ktoré prispeli k tomu, aby sa počet žiakov ZŠ zvyšoval 

- informoval členov komisie o zmodernizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu po materiálnej 

stránke napr. interaktívne tabule, ďalšie moderné didaktické pomôcky 

- vytváranie príjemného prostredia pre žiakov, zamestnancov a rodičov,  čo malo veľký vplyv na 

nárast počtu žiakov za posledných 5 rokov  

- na tento vývoj  malo veľký vplyv ďalšie vzdelávanie pedagógov 

- príprava a realizácia projektov 

- veľký prínos k zvyšovaniu počtu žiakov rozsiahla a veľmi  pestrá činnosť ŠKD. činnosť súboru 

Hájenka, rozvoj športovej záujmovej činnosti so zameraním na karate 

- vedenie členov záujmových útvarov k súťaživosti a vytváranie podmienok pre účasť žiakov na 

postupových súťažiach, atď. 
 

Diskusia 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Ing. Černák 

- z akých zdrojov je hradená digitálna technológia – interaktívne tabule 

Mgr. Cisár 

- sponzory, nadácia zľavy 

Mgr. Lukačková 

- ocenila prísup vedenia školy k zapojeniu ZŠ Tupolevova do projektu Externé hodnotenie kvality 

školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy 

- zo ZŠ v Petržalke sa do projektu zapojili okrem ZŠ Pankúchova – pilotné overovanie aj ZŠ 

Tupolevova, ZŠ Dudova a ZŠ Černyševského 

- ocenila a poďakovala za výsledky, ktoré škola dosiahla a dosahuje 
 

Uznesenie školskej komisie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ  Tupolevova za školský rok  2011/2012 

Školská komisia berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ  Tupolevova za školský rok  2011/2012 
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Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 4    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10:  Rôzne – Prenájmy nebytových priestorov a pozemkov v objektov ZŠ resp. 

v objektoch bývalých ZŠ – k materiálom prizvaná p. Broszová, odborný zamestnanec  ONM  

-  všetky návrhy na prenájom predložené v zmysle príkazu starostu č. 13/2011, ktorým bolo 

vydané metodické usmernenie – postup pri prenájmoch nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  

a) Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38 spoločnosti 

ORANGE - objekt, vlastníctvo mestskej časti od 24.05.2012 -  prenajatý Cirkevnej ZŠ Narnia, 

- V budove sa nachádza ZŠ, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

- Mestská časť má právo prenajímať časť strechy za účelom umiestnenia zariadenia 

spoločnosti Orange Slovensko a. s. 

- návrh je predkladaný ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na prenájom vo výške 

4 800€ za rok na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2017 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ 

Beňadická 38 spoločnosti ORANGE 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom spoločnosti ORANGE v zmysle predloženého uznesenia  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

b) Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska pre MŠKI Petržalka – 

ZŠ je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

- ide o prenájom nebytových priestorov – 2 šatne v telocvičnom trakte pre MŠKI na účely 

zabezpečenia tréningových procesov členov klubu počas športových aktivít mimo vyučovacieho 

procesu školy pre MŠKI 

- návrh je predkladaný ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu od 1.1. do 31.12.2013 za 

sumu 10 €/ m²/rok 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 

pre MŠKI Petržalka 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom pre MŠKI Petržalka v objekte ZŠ Budatínska v zmysle predloženého návrhu uznesenia  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

c) Návrh na prenájom časti objektu a časti pozemku bývalej ZŠ Vlastenecké nám. pre 

spoločnosť Štefan-Ba – budova je v prenájme  

- Ide o prenájom časti objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. (budova je prenajatá pre ZŠI 

Vlastenecké nám. pre deti s poruchami reči, ďalšia časť je prenajatá pre Súkromnú strednú 

školu animovanej tvorby – p. Zavarčíkovej) 

- návrh je predkladaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, výška prenájmu  za nebytové 

priestory je navrhovaná na 12,30 €/ m²/rok – (výmera 173,75 m² * 12,30 = 2 137,12 € a cena 

za prenájom pozemku je vo výške 3,33 € m²/rok – (výmera 2675,5 m² * 3,33 = 8 909,41 €) 

- spolu 11 046,53 € - cena prenájmu je v súlade s metodickým pokynom k prenájmom 

- informácia o jednotlivých subjektoch pôsobiacich v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám.  

 

Diskusia: 

V diskusii boli prerokované tieto otázky: 

Ing. Černák 

- otázka o akú firmu ide, či je to s.r.o, (odpoveď p. Brozsovej – ide o živnostníka) 
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- upraviť materiál, buď je to občianske združenie, precízovať 

- predložený návrh na zvýšenie nájmu 

- prejsť na tržné nájomné, zvýšiť nájom za nebytové priestory aj areál 

PaedDr. Olšanská 

- prečo je výška nájomného na podobné účely rozdielna? 

Mgr. Redechová 

- informovala členov komisie o zákone č. 138/1991 Z. z. o majetku obce o zmenách, ktoré 

novelou zákona nastali v roku 2010 (novelizovaný zákon) 

- inštitút prípadu hodného osobitného zreteľa, verejná obchodná súťaž 

- nájmy uzatvárané nadobudnutím účinnosti zákon – zmena výšky nájomného valorizáciou 

Ing. Mgr. Radosa 

- výška nájomného pri ďalších nájmoch –vychádzať z výšky nájmu pre Ba 

 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom časti objektu a časti pozemku bývalej ZŠ 

Vlastenecké nám. pre spoločnosť Štefan Ba – PRO SET  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom pre spoločnosť Štefan Ba - PRO SET   v zmysle predloženého návrhu uznesenia  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 3    proti: 0    zdržal sa: 2 

 

d) Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898,  a. s. 

- ide o prenájom veľkej telocvične pre zabezpečenie tréningového procesu futbalových 

mládežníckych družstiev Futbalového klubu  FC Petržalka 1898 a s. 

- návrh je predkladaný ako prípad hodný osobitného zreteľa s navrhovanou cenou 6,33 € 

m²/rok za 14,5 hod prenájmu spolu 90,50 € 

- platba za teplo, vodu elektrinu je stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche 

školy vo výške 14,20 €/hod 

- FC Petržalka uhradila II. splátku vo výšky 2577,54 € 1. 10.2012 

- Na základe uvedeného riaditeľ ZŠ po telefonickom rozhovore s vedúcou OŠKaŠ dňa 23. 10. 

2012 odporúča prenájom veľkej telocvične pre FC Petržalka 1898 a. s. na dobu od 1. 11. 

2012 do 30. 3. 2013 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC 

Petržalka 1898,  a. s. 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898,  a. s. SET   v zmysle 

predloženého návrhu uznesenia  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za:  5  proti:  0  zdržal sa: 0 

e) Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ 

Prokofievova a nájomcom Tanec proti drogám, o. z 

- MZ 26.6.2012 schválilo prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova na dobu 

5 rokov pre o. z. Tanec proti drogám v presne vymedzenom časovom harmonograme 

a  výške nájomného 

- riaditeľka ZŠ požiadala listom 17.9.2012 o schválenie dodatku č.1, ktorým sa mení rozsah 

vyučovacích hodín a výška celkového prenájmu  nebytového priestoru o  výmere 83,10 m2 

z pôvodných 13 hodín a 15 minút na 14 hodín a výška nájomného z pôvodnej sumy 15,90 

€/týždeň na 16,80 €/týždeň 

- zmena týždenného prevádzkového času a s tým súvisiaca výška nájomného na prenájom 

nebytového priestoru uzatvoreného na základe nájomnej zmluvy č.08-27/2012 účinnej dňa 

21.7.2012 je upravená v navrhovanom dodatku k citovanej zmluve 
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Uznesenie školskej komisie k Návrhu dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej 

medzi prenajímateľom ZŠ Prokofievova a nájomcom Tanec proti drogám, o. z 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ Prokofievova 

a nájomcom Tanec proti drogám, o. z 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie: za: 5   proti:  0  zdržal sa: 0 

Poznámka:  
Komisie v zmysle harmonogramu pred rokovaním MZ, ktoré je naplánované na 18.12.2012 by mali 

zasadať v termíne od 26. 11. do 7.12. 2012 

Ďalšie rokovanie komisie sa uskutoční 28.11.2012 o 15,30 hod. na MÚ z dôvodu plánovaného 

prerokovania rozpočtu MČ na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 -2015 

 

 

Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie Mgr. Z. Lukačková 

 

 

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 

                    predsedníčka komisie 

               za správnosť zápisu 

Zapísala: 

Mgr. Veronika Redechová, v. r. 

tajomníčka komisie 


