
Program  5:  Vzdelávanie                                                                                         
Zámer programu: Otvorené moderné školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých 

výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy 
detí, žiakov a rodičov      

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

11 626 567,00 
141 075,00 

0,00 
11 767 642,00 

11 876 785,00 
61 110,00 

0,00 
11 937 895,00 

12 382 229,00 
31 833,00 

0,00 
12 414 062,00 

 
Štruktúra výdavkov: 
5.1 Predškolské vzdelávanie 4 201 752,00 Eur 126 581 981 Sk 
5.2 Vzdelávanie v základných školách 5 834 065,00 Eur 175 757 042 Sk 
5.3 Zvýšenie kvality vzdelávania 18 755,00 Eur 565 013 Sk 
5.4 Podpora voľnočasových aktivít v 

základných školách 
862 146,00 Eur 25 973 010 Sk 

5.5 Školské stravovanie v základných školách 796 455,00 Eur 23 994 003 Sk 
5.6 Činnosť školského úradu 54 469,00 Eur 1 640 933 Sk 
 
 

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie                                                                             

Zámer podprogramu: Moderné materské školy, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy 
detí a rodičov      

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

4 161 920,00 
39 832,00 

0,00 
4 201 752,00 

4 073 226,00 
61 110,00 

0,00 
4 134 336,00 

4 253 403,00 
0,00 
0,00 

4 253 403,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
5.1.1 Činnosť materských škôl                                                                             3 779 393,00 Eur 113 857 994 Sk 
5.1.2 Činnosť strediska služieb školám a 

školským zariadeniam                                             
418 409,00 Eur 12 604 990 Sk 

5.1.3 Kultúrne a športové podujatia materských 
škôl                                                        

3 950,00 Eur 118 998 Sk 

 

 



Prvok 5.1.1:   Činnosť materských škôl                                                                             
Zodpovednosť: OŠKaŠ, SSŠaŠZP    

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

3 779 393,00 
0,00 
0,00 

3 779 393,00 

3 679 778,00 
61 110,00 

0,00 
3 740 888,00 

3 842 694,00 
0,00 
0,00 

3 842 694,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet materských škôl 19   

Počet detí v materských školách 2290   

Zabezpečiť maximálnu 
vyťaženosť priestorov 
materských škôl   

 Počet tried v materských školách 94   

Počet integrovaných detí 2   

Počet špeciálnych tried 4   

Podporiť osobnostný rast detí so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v súlade 
s ich individuálnymi 
osobitosťami.   

 Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  
  
 

44   

Počet škôl realizujúcich projekt "Škola podporujúca 
zdravie"  
 

9   

Počet podaných projektov 5   

Dosiahnuť vyššiu kvalitu 
výchovy a vzdelávania v 
materských školách   

 
Počet krúžkov realizovaných v MŠ 82   

Počet MŠ zapojených do výskumného projektu - 
efektívna a bezpečná integrácia digitálnych technológií 

1   

Počet MŠ zapojených do projektu IBM KidSmart 6   

Vytvoriť vhodné podmienky na 
získavanie kompetencií pre 
prácu s počítačom na 
elementárnej úrovni 

Počet počítačov pre výchovnovzdelávací proces v MŠ 19   

 
Komentár :   V mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Patria pod správu Strediska služieb školám 
a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v 
oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a 
zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť pre deti vo veku 3 - 6 rokov, organizujú pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, 
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu 
dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Sú zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
   
 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.1.1 Bežné výdavky 3 779 393,00 Eur 113 857 994 Sk 
 
V rozpočte sú navrhované  osobné a prevádzkové výdavky materských škôl a jedální pri 
materských školách.  



Kapitálové výdavky na materské školy a jedálne pri materských školách neboli rozpočtované.V 
navrhovaných výdavkoch sú zohľadnené aj novo zriadené triedy v MŠ a ich nové výkony v 
súvislosti s novelou školského zákona 
 
Požiadavky na kapitálové výdavky : rekonštrukcie striech, terás, obnovy herných prvkov v 
areáloch a osamostatnenie vykurovania služobných bytov v zmysle priorít Mestskej časti 
Petržalka v celkovej výške 11 787 tis. Sk. 
 
 
 
 
 
 

Prvok 5.1.2:   Činnosť strediska služieb školám a školským 
zariadeniam                                              

Zodpovednosť: OŠKaŠ, SSŠaŠZP,FO   
 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

378 577,00 
39 832,00 

0,00 
418 409,00 

391 788,00 
0,00 
0,00 

391 788,00 

409 049,00 
0,00 
0,00 

409 049,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet zamestnancov strediska 20   

Počet technických zamestnancov 11   
Počet pedagogických zamestnancov v MŠ 196   
Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ 61,25   

Optimalizovať náklady na 
prevádzku   

 

Počet zamestnacov v ŠJ pri MŠ 56,60   
Počet rekonštrukčných výkonov 5   

Počet opráv 10   

Počet obnovy inventáru 5   
Počet obnovy herných prvkov v areáloch 3   
Počet obnov veľkokuchynských zariadení 3   
Počet obnov chladiarenských zariadení 3   
Počet elektronizovaných ŠJ (sklad, normy...) 11   

Zabezpečiť prevádzku 
materských škôl a ich školských 
jedální   

 

Počet MŠ s úsporou tepelnej energie 4   
Zvyšovať odbornú spôsobilosť 
zamestnancov strediska 
  

   

 

Počet účastníkov ďalšieho vzdelávania 10   

Počet škôl v ŠvP 12   

Počet detí v ŠvP 250   

Posilňovať zdravie a zvyšovať 
fyzickú zdatnosť detí v zdravo 
priaznivom prostredí 
  

 Počet zamestnancov v ŠvP 50   



Počet zásahov pri údržbe 20   

Počet výberových konaní 5   
Počet zásahov - doprava 6   

Zabezpečovať úlohy pre ZŠ  
  

 

Počet technických dozorov 5   
Znížiť spotrebu médií počas 
prerušenia prevádzky MŠ 

Počet odpojených školníckych bytov v MŠ od 
centrálneho vykurovania 

8 bytov   

 
Komentár :   Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je právnym subjektom, 
zabezpečuje odbornú, technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam, bežnú 
údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a 
tovarov. Ďalej zabezpečuje pre materské školy a školské jedálne bez právnej subjektivity 
energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú 
a personálnu agendu. Je súčasne zamestnávateľom zamestnancov materských škôl a školských 
jedální pri materských školách. Odpojenie školských bytov MŠ od centrálneho vykurovania 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.1.2 Bežné výdavky 378 577,00 Eur 11 405 011 Sk 
5.1.2 Kapitálové výdavky 39 832,00 Eur 1 199 979 Sk 
 
V rozpočte sú navrhované  osobné a prevádzkové výdavky Strediska služieb školám a školským 
zariadeniam.  
Kapitálové výdavky na Stredisko služieb školám a školským zariadeniam neboli navrhované. 
 
V požiadavkách Strediska služieb školám a školským zariadeniam  boli vyčíslené kapitálové 
výdavky vo výške 1 200 tis. Sk.  
 
 
 

Prvok 5.1.3:   Kultúrne a športové podujatia materských škôl                                                       
Zodpovednosť: OŠKaŠ, SSŠaŠZP   

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

3 950,00 
0,00 
0,00 

3 950,00 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet detí vystupujúcich na Akadémii "Deti kvety 
Zeme"  
  
 

100   Zapájať deti do kultúrnych a 
spoločenských podujatí rôznymi 
výrazovými prostriedkami. 
  

 
Počet MŠ zapojených do prípravy akadémie 15   

Stimulovať u detí potrebu 
zmysluplného aktívneho 

Počet MŠ zapojených do predplaveckej prípravy 19   



Počet MŠ zapojených do "Detskej olympiády" 
materských škôl v Petržalke  
  
 

10   pohybu.   

   

 
Počet detí zúčastnených na "Detskej olympiáde"  
  
 

60   

Počet zapojených MŠ do súťaže "Detský vodičák"  
  
 

10   Viesť deti k bezpečnému 
správaniu sa na komunikáciách.
   

 
Počet detí zúčastnených na súťaži "Detský vodičák"
  
  
 

60   

 
Komentár :   Mestská časť Bratislava-Petržalka podporuje rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu a 
záujmovú činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detský 
vodičák, Akadémia Deti kvety Zeme, Detská športová olympiáda, Deň detí, Tvorivé dielne 
LEGOklubu, Týždeň detskej radosti podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl 
širokej rodičovskej verejnosti. 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.1.3 Bežné výdavky 3 950,00 Eur 118 998 Sk 
 
Oddelenie školstva, kultúry a športu v spolupráci s MŠ organizujú celookresné podujatia detí MŠ 
za účasti detí takmervšetkých MŠ v Petržalke. Takými podujatiami sú: 
1. Akadémia Deti kvety Zeme - 32 tis. Sk (občerstvenie 23 tis. Sk, darčeky 6 tis. Sk, MTZ 3 tis. 
Sk) 
2. Literárna prehliadka - 2 tis. Sk (občerstvenie) 
3. Činnosť Lego-klubu - 3950 Sk (2 tis. Sk občerstvenie, 1 tis. Sk darčeky a 950,- Sk MTZ) 
4. Týždeň detskej radosti - 3 tis Sk (darčeky) 
5. Detská športová olympiáda - 4850,- Sk (2850,- občerstvenie, 2 tis. Sk darčeky) 
6. Detský vodičák - 4200,- Sk (3 tis. Sk občerstvenie, 1200,- Sk na výrobu detských vodičákov) 
 
 
 



Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách                                          

Zámer podprogramu: Vybudovať otvorené školy, efektívne využívajúce ľudské a materiálne 
zdroje v prospech edukačného procesu, smerujúceho  k  prehĺbeniu  
jazykovej prípravy,  informačnej gramotnosti, komunikačných 
zručností rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov. 
     

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

5 732 822,00 
101 243,00 

0,00 
5 834 065,00 

5 981 578,00 
0,00 
0,00 

5 981 578,00 

6 228 043,00 
31 833,00 

0,00 
6 259 876,00 

 
Komentár :   V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 11 základných 
škôl s právnou subjektivitou, ktorých súčasťou je 11 školských klubov detí a 11 školských 
jedální. Základné školy svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základná škola 
v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka, 
vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a 
vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. 
Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 
spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.2.1 Činnosť ZŠ Budatínska 61                                                       620 029,00 Eur 18 678 994 Sk 
5.2.2 Činnosť ZŠ Černyševského 8                                                                          557 160,00 Eur 16 785 002 Sk 
5.2.3 Činnosť ZŠ Dudova 2                                          484 698,00 Eur 14 602 012 Sk 
5.2.4 Činnosť ZŠ Gessayova 2                                                                              469 760,00 Eur 14 151 990 Sk 
5.2.5 Činnosť ZŠ Holíčska 50                                                                              548 994,00 Eur 16 538 993 Sk 
5.2.6 Činnosť ZŠ Lachova 1                                                                                488 050,00 Eur 14 702 994 Sk 
5.2.7 Činnosť ZŠ Nobelovo nám. 6                                                                          387 904,00 Eur 11 685 996 Sk 
5.2.8 Činnosť ZŠ Pankúchova 4                                                                             711 678,00 Eur 21 440 011 Sk 
5.2.9 Činnosť ZŠ Prokofievova 5                                                                           434 608,00 Eur 13 093 001 Sk 
5.2.10 Činnosť ZŠ Tupolevova 20                                                                            518 589,00 Eur 15 623 012 Sk 
5.2.11 Činnosť ZŠ Turnianska 10                                                                            506 340,00 Eur 15 253 999 Sk 
5.2.12 Podujatia žiakov základných škôl                                                                    5 012,00 Eur 150 992 Sk 
5.2.13 Projekt Zlepšenie technického stavu budov                                                           99 583,00 Eur 3 000 037 Sk 
5.2.14 Bezpečnosť na školách                                                                       1 660,00 Eur 50 009 Sk 
 

 
 



Prvok 5.2.1:   Činnosť ZŠ Budatínska 61                                                                            
Zodpovednosť: za finančnú časť finančné oddelenie, za vecnú stránku OŠKaŠ   

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

620 029,00 
0,00 
0,00 

620 029,00 

644 493,00 
0,00 
0,00 

644 493,00 

671 546,00 
6 639,00 

0,00 
678 185,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 21   

počet žiakov 436   

počet individuálne integrovaných žiakov 5   
počet nadaných žiakov 2   
počet žiakov individuálne vzdelávaných 2   
počet žiakov prospievajúcich 430   
počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí 2   
počet žiakov neprospievajúcich 6   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov 39   
Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 17   

Počet žiakov na jeden počítač 25   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet učební informatiky 1   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.1 Bežné výdavky 620 029,00 Eur 18 678 994 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 18 679 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
  
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 8 800 tis.Sk 
(plastové okná, presklená stena bazéna). 
 
 
 
 
 



Prvok 5.2.2:   Činnosť ZŠ Černyševského 8                                                                          
Zodpovednosť: za finančnú časť oddelenie finančné,za vecnú stránku OŠKaŠ   

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

557 160,00 
0,00 
0,00 

557 160,00 

577 674,00 
0,00 
0,00 

577 674,00 

605 590,00 
11 286,00 

0,00 
616 876,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 21   

počet žiakov 345   

počet individuálne integrovaných žiakov 12   
počet nadaných žiakov 2   
počet špeciálnych tried 6   
počet žiakov v špeciálnych triedach 80   
počet žiakov individuálne vzdelávaných 2   
počet žiakov prospievajúcich 340   
počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí    
počet žiakov neprospievajúcich 5   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov 30   
Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet žiakov na jeden počítač 19   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet PC v pedagogickom procese 25   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.2 Bežné výdavky 557 160,00 Eur 16 785 002 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 16 785 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 650 tis. Sk 
(rekonštrukcia strechy). 
 
 
 



Prvok 5.2.3:   Činnosť ZŠ Dudova 2                                                                                 
Zodpovednosť: za finančnú časť oddelenie finančné,za vecnú oblasť OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

484 698,00 
0,00 
0,00 

484 698,00 

501 129,00 
0,00 
0,00 

501 129,00 

525 161,00 
0,00 
0,00 

525 161,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 18   

počet žiakov 341   

počet individuálne integrovaných žiakov 10   
počet nadaných žiakov 2   
počet žiakov individuálne vzdelávaných 2   
počet žiakov prospievajúcich 337   
počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí 4   
počet žiakov neprospievajúcich 10   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov 29   
Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 12   

Počet žiakov na 1 PC 29   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet odborných učební informatiky 1   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.3 Bežné výdavky 484 698,00 Eur 14 602 012 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 14 602 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky 16 000 tis. Sk (rekonštrukcia 
vodovodných potrubí, výmena okien). 
 
 



Prvok 5.2.4:   Činnosť ZŠ Gessayova 2                                                                              
Zodpovednosť: za finančnú oblasť oddelenie finančné, za vecnú stránku OŠKaŠ 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

469 760,00 
0,00 
0,00 

469 760,00 

487 619,00 
0,00 
0,00 

487 619,00 

508 697,00 
0,00 
0,00 

508 697,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried  
 

17   

  
počet žiakov  
 

385   

počet individuálne integrovaných žiakov  
 

13   

počet nadaných žiakov  
 

2   

počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

380   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

42   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

5   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

30   

Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 14   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet žiakov na jeden počítač 27   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.4 Bežné výdavky 469 760,00 Eur 14 151 990 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 14 152 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky 13 700 tis. Sk (výmena 
okien, rekonštrukcia sociálnych zariadení). 
 



Prvok 5.2.5:   Činnosť ZŠ Holíčska 50                                                                              
Zodpovednosť: za finančnú oblasť finančné oddelenie, za vecnú stránku OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

548 994,00 
0,00 
0,00 

548 994,00 

571 599,00 
0,00 
0,00 

571 599,00 

582 952,00 
0,00 
0,00 

582 952,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried  
 

18   

počet žiakov 335   

počet individuálne integrovaných žiakov  
 

   

počet nadaných žiakov  
 

2   

počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

330   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

2   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

5   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

35   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 18   

Počet žiakov na jeden počítač 18   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet odborných učební informatiky 1   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.5 Bežné výdavky 548 994,00 Eur 16 538 993 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 16 539 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 6 505 tis. Sk 
(rekonštrukcia striech, výmena okien, rekonštrukcia strojovne bazéna). 
 



Prvok 5.2.6:   Činnosť ZŠ Lachova 1                                                                                
Zodpovednosť: za rozpočet finančné oddelenie, za vecnú stránku OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

488 050,00 
0,00 
0,00 

488 050,00 

507 469,00 
0,00 
0,00 

507 469,00 

527 352,00 
0,00 
0,00 

527 352,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried  
 

17   

počet žiakov 337   

počet individuálne integrovaných žiakov 1   

počet nadaných žiakov 2   
počet žiakov individuálne vzdelávaných 2   
počet žiakov prospievajúcich 330   
počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí    
počet žiakov neprospievajúcich 7   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   
   
   
   
   
    

počet pedagogických zamestnancovpočet 
pedagogických zamestnancov 

33   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 12   

Počet žiakov na 1 PC 28   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet odborných učební informatiky 1   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.6 Bežné výdavky 488 050,00 Eur 14 702 994 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 14 703 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky 2 553 tis. Sk (výmena okien, 
rekonštrukcia strechy).  
 
 



Prvok 5.2.7:   Činnosť ZŠ Nobelovo nám. 6                                                                          
Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

387 904,00 
0,00 
0,00 

387 904,00 

403 572,00 
0,00 
0,00 

403 572,00 

421 065,00 
0,00 
0,00 

421 065,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 14   

počet žiakov  
 

247   

počet individuálne integrovaných žiakov  
 

3   

počet nadaných žiakov  
 

2   

počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

244   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

3   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

30   

Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 50   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet žiakov na jeden počítač 5   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.7 Bežné výdavky 387 904,00 Eur 11 685 996 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 11 686 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 9 250 tis.Sk 
(výmena okien, zateplenie budovy).  
 
 



Prvok 5.2.8:   Činnosť ZŠ Pankúchova 4                                                                             
Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

711 678,00 
0,00 
0,00 

711 678,00 

737 469,00 
0,00 
0,00 

737 469,00 

764 456,00 
0,00 
0,00 

764 456,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried  
 

24   

počet žiakov  
 

566   

počet individuálne integrovaných žiakov 9   
počet nadaných žiakov  
 

4   

  
počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

560   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

6   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

45   

Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 41   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet žiakov na jeden počítač 14   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.8 Bežné výdavky 711 678,00 Eur 21 440 011 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bež. výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 21 440 tis. Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 650 tis. Sk 
(rekonštrukcia strechy). 
 
 



Prvok 5.2.9:   Činnosť ZŠ Prokofievova 5                                                                           
Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú stránku OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

434 608,00 
0,00 
0,00 

434 608,00 

441 977,00 
0,00 
0,00 

441 977,00 

458 308,00 
0,00 
0,00 

458 308,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 17   

počet žiakov 270   

počet špeciálnych tried  
 

1   

  
počet žiakov v špeciálnych triedach  
 

5   

počet individuálne integrovaných žiakov  
 

3   

počet nadaných žiakov  
 

2   

počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

260   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

10   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

29   

Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 13   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet žiakov na jeden počítač 21   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.9 Bežné výdavky 434 608,00 Eur 13 093 001 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 13 093 tis. 
Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 4 000 tis. Sk 
(rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia elektroinštalacií).  
 



 

Prvok 5.2.10:   Činnosť ZŠ Tupolevova 20                                                                            
Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

518 589,00 
0,00 
0,00 

518 589,00 

534 787,00 
0,00 
0,00 

534 787,00 

564 297,00 
13 908,00 

0,00 
578 205,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 18   

počet žiakov 321   

počet špeciálnych tried  
 

4   

  
počet žiakov v špeciálnych triedach  
 

25   

počet individuálne integrovaných žiakov  
 

   

počet nadaných žiakov  
 

2   

počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

316   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

8   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

5   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

34   

Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 36   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet žiakov na jeden počítač 9   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.10 Bežné výdavky 518 589,00 Eur 15 623 012 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bež. výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 15 623 tis. Sk. 
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 2 500 tis. Sk 
(rekonštrukcia strechy).  
 



Prvok 5.2.11:   Činnosť ZŠ Turnianska 10                                                                            
Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

506 340,00 
0,00 
0,00 

506 340,00 

572 130,00 
0,00 
0,00 

572 130,00 

596 959,00 
0,00 
0,00 

596 959,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet tried 16   

počet žiakov 331   

počet individuálne integrovaných žiakov  
 

3   

  
počet nadaných žiakov  
 

2   

počet žiakov individuálne vzdelávaných  
 

2   

počet žiakov prospievajúcich  
 

325   

počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí  
 

   

počet žiakov neprospievajúcich  
 

6   

Poskytovať kvalitné vzdelávanie 
v súlade so školským 
vzdelávacím programom, 
rešpektujúc individuálne potreby 
žiakov.   

 

počet pedagogických zamestnancov  
 

31   

Počet odborných učební informatiky 2   

Počet multimediálnych učební 1   

Počet PC v pedagogickom procese 43   

Zvýšiť využívanie informačno-
komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese 

 

Počet žiakov na jeden počítač 8   
Počet spoločných športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí škôl s rodičmi 
 

3   Vybudovať otvorené školy pre 
žiakov a rodičov ako centrá 
vzdelávania, športu, kultúry a 
záujmových voľnočasových 
aktivít v regióne školy 

 

Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola  
 

2   

 
Komentár :   Podpora petržalských škôl v snahe stať sa centrami vzdelávacích aktivít a 
informačných služieb pre všetkých je prioritou mestskej časti. Cieľom projektu Otvorená škola  
je, aby sa škola vo svojom školskom obvode stala kultúrnym, športovým a spoločenským 
centrom obecnej komunity ako spoločenstva žiakov, učiteľov, rodičov a širokej verejnosti. Je 
postavený na 7 pilieroch (záumovo-vzdelávacia činnosť školy, šport, informatizácia, celoživotné 
vzdelávanie, školská knižnica, podnikanie v regionálnom školstve a školské stravovanie). 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.2.11 Bežné výdavky 506 340,00 Eur 15 253 999 Sk 
 
Celková výška navrhovaných bež. výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 15 254 tis. Sk. 



Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované. 
 
V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 19 650 tis. Sk (na 
výmenu okien, zateplenie budovy). 
 



Prvok 5.2.12:   Podujatia žiakov základných škôl                                                                    

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

5 012,00 
0,00 
0,00 

5 012,00 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet spoločných podujatí 2   Organizovať spoločné 
spoločenské podujatia žiakov 
petržalských škôl k formovaniu 
pozitívneho vzťahu k mestskej 
časti, kde žijú. 

Počet zúčastnených žiakov na podujatiach 1100   

 
Komentár :   Spoločnými spoločenskými podujatiami sú: 
1. Organizovanie celoročnej etapovej hry multikultúrnej výchovy pod názvom ZEBRA 
2. Rozlúčka so žiakmi 9. ročníkov, absolventmi vzdelávania, poskytovaného základnou školou 
 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.12 Bežné výdavky 5 012,00 Eur 150 992 Sk 
 
Rozpočet plánovaných podujatí: 
1.Celoročná etapová hra ZEBRA, zameraná na multikultúrnu výchovu, je pre deti školských 
klubov detí. Je to podujatie po úspešnom projekte Európska hviezdička v roku 2008 (ceny - 25 
tis. Sk, občerstvenie- 5 tis. Sk). 
2. Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka je tradičné každoročné podujatie na vybraných školách. Ide o 
slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom deviateho ročníka (darčeky - 14 tis. Sk, 
občerstvenie - 5 tis. Sk, kvety - 1 tis. Sk). 
Poznámka: 
Vzhľadom na výrazné zníženie finančného krytia stanovených zámerov spoločné podujatie 
žiakov z príležitosti MDD v Závodisku š.p. nebudeme organizovať. 
 



Prvok 5.2.13:   Projekt Zlepšenie technického stavu budov                                                           
Zodpovednosť: FO,OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
99 583,00 

0,00 
99 583,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet komplexných rekonštrukcií budov 6   Modernizovať budovy škôl 
(rekonštruovať) počet vykonaných čiastkových rekonštrukcií 4   

Vytvoriť bezbariérový vstup do 
budovy ZŚ a podporiť 
integrované vzdelávanie telesne 
postihnutých v bežných školách 

Počet vybudovaných bezbariérových vstupov 1   

 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.13 Kapitálové výdavky 99 583,00 Eur 3 000 037 Sk 
 
Časť výdavkov spojených z rekonštrukciou školských objektov z úverových zdrojov. 
 
 

Prvok 5.2.14:   Bezpečnosť na školách                                                                               
Zodpovednosť: OšKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
1 660,00 

0,00 
1 660,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zvýšiť ochranu majetku a 
bezpečnosť v ZŠ Budatínska 61 

Znížiť počet priestupkov a krádeží v školách na nulu priestupkov   

 
Komentár :   Pilotný projekt kamerového systému je na zabezpečenie bezpečnosti na školách a 
zamedzenie krádežiam, ako prvá škola sa zabezpečí ZŠ Budatínska 61 
 
Štruktúra výdavkov: 
5.2.14 Kapitálové výdavky 1 660,00 Eur 50 009 Sk 
 
Finančné zabezpečenie je na nákup kamier a príslušenstva 



Podprogram 5.3: Zvýšenie kvality vzdelávania                                                                        

Zámer podprogramu: Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných 
metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa a zadefinovaním 
kritérií posudzovania kvality a výsledkov práce pedagogického 
zamestnanca a školy.      

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

18 755,00 
0,00 
0,00 

18 755,00 

31 368,00 
0,00 
0,00 

31 368,00 

31 368,00 
0,00 
0,00 

31 368,00 
 
Komentár :   Zvýšenie kvality vzdelávania budeme zabezpečovať organizovaním riaditeľských 
aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorých súčasťou sú i metodické a vzdelávacie 
aktivity, plnením stanovených úloh projektu ESF k zvýšeniu kvality vzdelávania, koordinovaním 
a organizovaním kontinuálneho celoživotného vzdelávania, vypracovaním hodnotiacich kritérií 
kvality školy a vedúceho pedagogického zamestnanca, oceňovaním vynikajúcich žiakov a 
učiteľov, vítaním nových žiakov základných škôl, vyhlásením školy roka, organizovaním 
súťažnej výstavy nových učebných programov a pomôcok, zhotovených petržalskými učiteľmi. 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.3.1 Projekt ESF Inovácia a nové metódy 

vyučovania AJ                                                    
8 133,00 Eur 245 015 Sk 

5.3.2 Oceňovanie vynikajúcich žiakov a 
pedagógov                                                          

8 298,00 Eur 249 986 Sk 

5.3.3 Stanovenie kritérií kvality školy a ved. 
zamestnancov                                                

2 324,00 Eur 70 013 Sk 

 

 
 



Prvok 5.3.1:   Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania 
AJ                                                     

Zodpovednosť: OŠKaŠ   
 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

8 133,00 
0,00 
0,00 

8 133,00 

18 091,00 
0,00 
0,00 

18 091,00 

18 091,00 
0,00 
0,00 

18 091,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet MŠ s vyučovaním Cj 10   

% počet detí, ktorí sa v MŠ učia Cj 7   

% počet tried ZŠ, v ktorých sa vyučuje Cj 49,50   

Mapovať úroveň vyučovania Aj 
v materských školách, na prvom 
stupni ZŠ a požiadavky rodičov 
a profil absolventa ZŠ  v Cj.  
  

 
% počet žiakov ZŠ, učiacich sa Cj 53,50   
Počet MŠ s vyučovaním Cj    

% počet detí, ktorí sa v MŠ učia Cj    
% počet tried ZŠ, v ktorých sa vyučuje Cj    

Zvýšiť počet učiacich sa detí Cj
   

 

% počet žiakov ZŠ, učiacich sa Cj    

 
Komentár :   Projekt "Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania Aj v 1. - 4. 
ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka". 
 
Štruktúra výdavkov: 
5.3.1 Bežné výdavky 8 133,00 Eur 245 015 Sk 
 
Suma 245.167,20 Sk je 5 % zo schválenej sumy NFP, čo bola schválená MZ spoluúčasť MČ 
Bratislava-Petržalka z jej rozpočtu. 
Treba schváliť  sumu cca 300.000,- Sk na odmenu spracovateľovi úspešného projektu. 
 



Prvok 5.3.2:   Oceňovanie vynikajúcich žiakov a pedagógov                                                      
Zodpovednosť: OŠKaŠ, referát školstva 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

8 298,00 
0,00 
0,00 

8 298,00 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zvýšiť status učiteľa 
oceňovaním tvorivých a 
vynikajúcich pedagogických 
zamestnancov ako pozitívne 
vzory pre ostatných   

 

Počet ocenených pedagógov  
  
 

25   

Oceňovať vynikajúcich žiakov - 
junior osobnosti základných škôl 
v rôznych kategóriách 
  

 

Počet ocenených žiakov  
 

25   

Slávnostne privítať žiakov 
prvého ročníka knižným 
darčekom starostu 

Počet nových žiakov základných škôl, vrátane žiakov 
súkromných a cirkevných základných škôl 

700   

 
Komentár :   Vyplývajúc z cieľov ide o tradične organizované podujatia so zámerom zvyšovať 
kvalitu podujatí, akými sú slávnostné podujatie oceňovania učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 
za tvorivú a vynikajúcu pedagogickú prácu, ale i oceňovanie žiackych osobností MČ v podujatí 
Junior Osobnosť Petržalky. Zámerom je toto podujatie posilniť o stretnutie a ocenenie ďalších 
vynikajúcich žiakov základných škôl v nových kategóriách, ako napr. Detský čin roka. 
Nezabudneme ani na blahoželania pri jubileách škôl a vedúcich zamestnancov. Tradičným je i 
slávnostné vítanie nových prváčikov v základných školách, vrátane cirkevných a súkromných. 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.3.2 Bežné výdavky 8 298,00 Eur 249 986 Sk 
 
Podujatia Oceňovanie vynikajúcich učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, blahoželania k 
jubileám škôl a vedúcich školských zamestnancov a Junior-osobnosť Petržalky sú tradičnými 
každoročnými a veľmi úspešnými podujatiami MČ. Podujatie Junior - osobnosť Petržalky, 
podujatie máme zámer rozšíriť o ocenenie žiakov v kategórii Detský čin roka.Vo finančných 
prostriedkoch sú zahrnuté aj výdavky na knihy zakúpené pre uvítanie žiakov 1 ročníkov, ktoré  
uskutočňuje starosta MČ. 
Rozpis celkovej sumy 250 tis. Sk: 
1. Deň učiteľov - 123 tis. Sk (50 tis. Sk občerstvenie, 38 tis. Sk darčeky, 6 tis. Sk kvety, 9 tis. Sk 
MTZ, 20 tis. Sk OON) 
2. Junior-osobnosť Petržalky - 40 tis. Sk (25 tis. Sk občerstvenie, 6 tis. Sk darčeky, 4 tis.Sk MTZ 
a 5 tis. Sk OON) 
3. Ocenenie jubilujúcich škôl - 10 tis. Sk (darčeky, kvety) 



4. Vítanie prváčikov - 787 tis. Sk (darčeky - knihy). 
Poznámka: 
Plánované rozšírenie podujatia Junior osobnosť Petržalky o kategórie oceňovania víťazov 
okresných, krajských a celoslovenských či medzinárodných podujatí na spoločnom stretnutí TOP 
žiakov Petržalky nebudeme realizovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. I ostatné 
finančné krytie je výrazne znížené. 
 
 

Prvok 5.3.3:   Stanovenie kritérií kvality školy a ved. 
zamestnancov                                                

Zodpovednosť: OŠKaŠ, referát školstva 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

2 324,00 
0,00 
0,00 

2 324,00 

3 319,00 
0,00 
0,00 

3 319,00 

3 319,00 
0,00 
0,00 

3 319,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zvyšovať kvalitu práce vedúcich 
zamestnancov   

 

Počet riadiacich aktívov vedúcich zamestnancov v 
školstve 

24   

počet ZŠ zapojených do medzin. projektov 2   Zvyšovať kvalitu práce školy 
  

   

 
počet ZŠ zapojených do projektov. výziev SR 7   

počet postupových súťaží a olympiád 12   

počet žiakov zapojených do postupov. súťaží 700   

Podporovať nadanie žiakov 
organizovaním školských 
predmetových súťaží a olympiád
   

 počet ostatných súťaží 5   

 
Komentár :   Zavedenie hodnotenia kvality práce školy a vedúceho pedagogického zamestnanca 
je v súlade s novým školským zákonom. Zvyšovaním kvality práce škôl a vedúcich 
pedagogických zamestnancov chceme dosiahnuť koordinovaním a organizovaním ďalšieho 
kontinuálneho vzdelávania vedúcich pedagogicjkých zamestnancov a plnením kritérií hodnotenia 
kvality. 
 
Štruktúra výdavkov: 
5.3.3 Bežné výdavky 2 324,00 Eur 70 013 Sk 
 
Zvyšovať kvalitu riadenia chceme: 
1. Organizovaním pravidelných pracovných a vzdelávacích aktívov vedúcich pedagogických 
zamestnancov i za účasti odborných lektorov a zahraničných hostí z oblasti školstva - 40 tis. Sk 
(občerstvenie - 30 tis. Sk a 10 tis. Sk OON).  
2. Novou v tradícii petržalského školstva má byť Vyhlásenie školy roka podľa vopred 



stanovených kritérií MČ, ktoré máme záujem spojiť s tradičným podujatím Novoročné stretnutie 
vedenia MČ s vedúcimi zamestnancami v školstve - 24 tis. Sk (občerstvenie - 4 tis. Sk, cena 
škole - 15 tis. Sk, plaketa a putovná plaketa - 5 tis. Sk). 
3. Treťou súčasťou je podpora a spoluorganizovanie tradičných, ale i nových celopetržalských 
predmetových súťaží na podporu talentov, ako sú Malá olympiáda v Aj, Rozprávkové vretienko a 
výstava žiackych projektov Historia - magistra vitae -6 tis. Sk (podpora 2 tis. Sk na podujatie) 
Poznámka: 
Podujatia škôl Stretnutie s Goethem, Novodobo so Shakespearem, podpora účasti a prezentácie 
petržalského školstva na pedagogických výstavách, organizovanie vlastného projeku ďalšieho 
vzdelávania riaditeľov  a organizovanie súťažnej výstavy učebných pomôcok a programov, 
zhotovených petržalskými učiteľmi  neuskutočníme z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. I iné podujatia sú vysoko rozpočtovo poddimenzované. 
 
 

Podprogram 5.4: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách                                                  

Zámer podprogramu: Vytvárať priestor pre záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania v 
ŠKD a ŠSZČ k uspokojovaniu a rozvíjaniu záujmov žiakov. 
     

 

Zodpovednosť: vecnú stránku zabezpečuje OŠKaŠ a rozpočet FO 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

862 146,00 
0,00 
0,00 

862 146,00 

900 418,00 
0,00 
0,00 

900 418,00 

940 351,00 
0,00 
0,00 

940 351,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

%zapojenia žiakov v záujmovej činnosti školy  
 

70   

Počet krúžkov záujmovej činnosti v ŠKD a v ŠSZŠ 55   

Zabezpečiť ponuku rozmanitej 
záujmovej činosti školy v čase mimo 
vyučovania    

 Počet krúžkov záujmovej činnosti školy (nie v ŠKD a v 
ŠSZČ) 

33   

počet podujatí, organizovaných pre ostatné školy  
  
 

7   Podporovať organizovanie podujatí, 
výstav, prezentácií, konferencií a 
seminárov, ktorých organizátormi sú 
ZŠ   

 

počet účastníkov podujatí  
 

500   

 

Komentár :   Činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnopsti pri 
základných školách. 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.4.0 Bežné výdavky 862 146,00 Eur 25 973 010 Sk 
 



V rozpočte sú navrhované osobné a prevádzkové výdavky (najmä výdavky na energie) na ŠKD 
predstavuje sumu 25 973 tis.Sk. 
Požiadavky na kapitálové výdavky v ŠKD neboli rozpočtované. 
 
 
 

Podprogram 5.5: Školské stravovanie v základných školách                                                            

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov žiakom a 
zamestnancom škôl      

 

Zodpovednosť: za vecnú stránku OŠKaŠ za rozpočet finančné oddelenie 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

796 455,00 
0,00 
0,00 

796 455,00 

831 010,00 
0,00 
0,00 

831 010,00 

867 025,00 
0,00 
0,00 

867 025,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet školských jedální pri ZŠ 11   

počet ZŠ zapojených do mliečneho programu 4   

počet žiakov zapojených do mliečneho programu 180   
počet hlavných jedál 466510   

Zabezpečiť plnohodnotné školské 
stravovanie žiakov ZŠ 
  

 

počet jedál doplnkového stravovania 100600   
počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie 2   Vytvoriť podmienky pre dietne 

stravovanie   

 počet vydaných hlavných jedál 3780   

% počet stravníkov zo žiakov 60   

počet podujatí školy so ŠJ 7   

Zvýšiť počet stravníkov v ŠJ 
podporou sprievodných podujatí ŠJ
   

 počet podujatí ŠJ 3   

 

Komentár :   Činnosť školských jedální pri základných školách. 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.5.0 Bežné výdavky 796 455,00 Eur 23 994 003 Sk 
 

ZŠ-Tupolevova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 
485 tis. Sk. 
 
ZŠ-Prokofievova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo 
výške 160 tis. Sk. 



ZŠ-Pankúchova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 
200 tis. Sk. 
ZŠ-Nobelovo nám. v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo 
výške 450 tis. Sk. 
ZŠ-Lachova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 300 
tis. Sk. 
ZŠ-Holíčska v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 485 
tis. Sk. 
ZŠ-Gessayova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 
350 tis. Sk. 
ZŠ-Dudova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 1 
000 tis. Sk výmena okienok na výdaj stravy. 
ZŠ Černyševského v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo 
výške 300 tis. Sk. 
V rozpočte sú navrhované osobné a prevádzkové výdavky (najmä výdavky na energie) na 
školskú jedáleň predstavuje sumu 23 994 tis. Sk. 
Kapitálové výdavky na školskú jedáleň neboli rozpočtované. 
  
ZŠ Budatínska v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 
550 tis. Sk.  
 
 
 
 



Podprogram 5.6: Činnosť školského úradu                                                                          

Zámer podprogramu: Vybudovať otvorený a moderný školský úrad ako centrum poradenstva 
širokej odbornej a rodičovskej verejnosti v oblasti preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku školstva.    
  

      

 

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ, finančné zabezpečenie oddelenie VSaI 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

54 469,00 
0,00 
0,00 

54 469,00 

59 185,00 
0,00 
0,00 

59 185,00 

62 039,00 
0,00 
0,00 

62 039,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet vydaných organizačných pokynov a usmernení 150   

Počet stanovísk 210   

Zabezpečovať a poskytovať odborné 
a metodické poradenstvo školám a 
školským zariadeniam a širokej 
verejnosti v oblasti školstva 
  

 Počet rozhodnutí 30   

Počet podujatí ďalšieho vzdelávania vedúcich 
pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 

10   

Počet účastí celých pedagogických kolektívov ZŠ a MŠ 
na vzdelávacích projektov vzdelávacích organizácií 

5   

Koordinovať a zabezpečovať 
kontinuálne vzdelávanie vedúcich 
pedagogických zamestnancov škôl a 
školských zariadení    

 
Počet zorganizovaných vzdelávacích podujatí na pôde ZŠ 
a MŠ 

7   

Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v MŠ 15   

Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v ZŠ 33   

Počet aktívnych účastí na radách škôl a poradných 
orgánov riaditeľa ZŠ a MŠ 

45   

Systematickou kontrolnou činnosťou 
zabezpečovať kvalitu  práce škôl 
  

 

Počet aktívnych účastí na VK 20   
 

Komentár :   Rozpočet sa vzťahuje výlučne na činnosť školského úradu. 
 

Štruktúra výdavkov: 
5.6.0 Bežné výdavky 54 469,00 Eur 1 640 933 Sk 
 

Navrhovaný rozpočet je pre školský úrad vo výške 1 641 tis. Sk. Rozpočet je navrhovaný na 
položkách mzdy, odmeny, odvody v zmysle nákonov, cestovné (služobné cesty a MHD), energie, 
poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, 
časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby,  stravné lístky, prídel do 
sociálneho fondu a nemocenské dávky. Uvedený rozpočet je pre dvoch zamestnacov. 
 
 


