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Zápisnica z 15. rokovania školskej komisie 

Termín: 10. 09. 2012 

Miesto: ZŠ Pankúchova 

Čas: od 15,30 do 18,15 hod. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

Ospravedlnení: PhDr. Šebej, CSc., - zahraničná SC,  PaedDr. Olšanská - PN 
 

Program: 

1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2012 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 

2. VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované SSS Petržalky 

3. Návrh schválenie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých projektov 

4. Návrh priorít zahraničných vzťahov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012-2014 

a výhľad na nasledovné roky 

5. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre DEMALIA s. r. o., 

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava za účelom výstavby multišportovej haly 

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

7. Rozvojový plán strediska služieb školám a školským zaradeniam 

8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 189 a.s. 

9. Informácia riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 o otvorení šk. roka 2012/2013 a zapojení školy do 

národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy 

rozvoja školy“ 

10. Rôzne: 

a) Správa o priebehu implementácie modelu CAF v mestskej časti Bratislava-Petržalka – 

informačný materiál 

b) Transparentná Petržalka 

c) Smernica, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí 

o dotácie v zmysle VZN č. 2/2005 
 

Rokovanie komisie otvorila a viedla Mgr. Lukačková, predsedníčka komisie. Na rokovaní privítala 

Ing. Lukačeka, vedúceho FO a Ing. Leza, riaditeľa SSŠaŠZ 
 

K bodu č. 1: - prizvaný Ing. Lukaček 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2012 

- Úvodné slovo k Správe o plnení rozpočtu k 30. 6. 2012 a k Návrhu úpravy rozpočtu na rok 2012 

predniesol Ing. Lukaček 

- Cieľ Správy.... je informovať MZ o vývoji hospodárenie MČ k 30. 6. 2012 - vedúci FO 

informoval o príjmoch, výdavkoch, prebytku, kapitálových výdavkoch v rámci diskusie 

odpovedal na otázky členov komisie týkajúce sa napr. kapitálových príjmov, vyhradenému 

parkovaniu, atď. 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 

- Informoval o jednotlivých výdavkoch, daň z nehnuteľností, výhody tých MČ, ktoré majú viac 

nehnuteľností, zvýšenie príjmov zo škôl a školských zariadení, zníženie príjmov ostatných 

organizácií, projekty a ich prípravy 

- Ďalej informoval o doplnení návrhu uznesenia o bod  b) nasledovne: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada starostu mestskej časti 

v nadväznosti na negatívny vývoj dane z príjmu fyzických osôb rokovať s primátorom 
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a ostatnými mestskými časťami o úprave Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom 

zníženia solidarity na polovicu. 

- V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie -  Mgr. Ing. Radosa  - finančné operácie, 

športové areály, revitalizácia areálov ZŠ 

- V súvislosti so znižovaním výdavkov na rozvoj športu Mgr. Ing. Radosa požiadal o prípravu 

zámeru obnovy atletickej dráhy aspoň pri jednej zo základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- Ing. Čermák predložil 2 požiadavky na presuny z jednotlivých položiek  (7.3.1) presun 1500 € na 

nákup interaktívnej tabule, upozornil na uznesenie prijaté v júni na rokovaní MZ, vyčleniť  

z položky 6.4.2  - 1000 € na revitalizáciu VDI na Černyševského 
 

Uznesenie školskej komisie k Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 30. 6. 2012 

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2012 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

Uznesenie školskej komisie k Návrhu úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

rok 2012 

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava na rok 2012 v zmysle predloženého návrhu uznesenia 

s jeho doplnením v bode b). 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

Predsedníčka komisie konštatovala, že uznesenie nebolo schválené. 
 

K bodu č. 2: 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované SSS Petržalky 

- materiál uviedla Mgr. Redechová, informovala komisiu o dôvodoch vypracovania nového VZN 

- nové VZN pripravené na rokovanie MZ z dôvodu zmien všeobecne záväzných právnych 

predpisov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, súčasne návrh na zrušenie pôvodného 

- VZN v zmysle zásad k príprave VZN prerokované vo všetkých komisiách MZ 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované SSS Petržalky 

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované SSS Petržalky 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

K bodu č. 3: 

Návrh schválenie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých projektov 

- materiál uviedla Mgr. Redechová, informovala o zameraní projektu, jeho kritériách, 

oprávnených mestských častiach, o jednotlivých projektových návrhoch, medzi ktorými je aj ZŠ 

Prokofievova 5 

- v diskusii vystúpili Mgr. Lukačková – podporila projekt, Mgr. Ing. Radosa – upozornil na 

problematiku LUDUSU, Ing. Čermák – upozornil na bytové domy Kopčianska 86 a 88, ktoré sú 

vo vlastníctva hlavného mesta 
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Uznesenie školskej komisie k Návrhu na schválenie Integrovanej stratégie rozvoja mestských 

oblastí (ISRMO) mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery 

jednotlivých projektov 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Integrovanú stratégiu rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a predbežné projektové zámery jednotlivých projektov v zmysle predloženého návrhu uznesenia.  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

 

K bodu č. 4: 

Návrh priorít zahraničných vzťahov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012-2014 

a výhľad na nasledovné roky 

- materiál uviedla Mgr. Redechová, poukázala na obsah materiálu, ktorej jedna časť je venovaná 

doterajšej medzinárodnej spolupráci mestskej časti s partnermi. V druhej časti sú navrhované 

priority na roky 2012-2013 a osobitne v roku 2014 – 10. Výročie vstupu SR do EÚ 

- v diskusii vystúpila Mgr. Lukačková, ktorá ocenila  rozvoj zahraničných vzťahov mestskej časti 

a priority na ďalšie obdobie 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu priorít zahraničných vzťahov mestskej časti Bratislava-

Petržalka na roky 2012-2014 a výhľad na nasledovné roky 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Priority zahraničných vzťahov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012-2014 a výhľad na 

nasledovné roky 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

K bodu č. 5: 

Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre DEMALIA s. r. o., 

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava za účelom výstavby multišportovej haly 

- materiál uviedla Mgr. Redechová, školská komisia sa materiálom zaoberala na júnovom 

zasadnutí, na rokovaní MR v júni prerušené rokovanie k materiálu, požiadavka na doplnenie 

materiálu o stanoviská poslaneckých klubov, na základe toho bude materiál predložený na 

zasadnutie MR v septembri 

- v diskusii k materiálu vystúpili Ing. Čermák – zaujímal sa či sa niečo zmenilo v ekonomických 

faktoch od posledného prerokovania materiálu s ohľadom na výšku nájomného, Mgr. Ing. 

Radosa  požiadal, aby prenájom bol schválený za podmienky že nájomca do konca  marca 2013 

požiada o stavebné povolenie a do konca roku 2014 bude multifunkčná hala vybudovaná 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 

Bratislava pre DEMALIA s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava za účelom výstavby 

multišportovej haly 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre DEMALIA s. r. o., Boženy 

Němcovej 8, 811 04 Bratislava za účelom výstavby multišportovej haly za podmienok, že  nájomca 

nájomca do konca  marca 2013 požiada o stavebné povolenie a do konca roku 2014 bude 

multifunkčná hala vybudovaná. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

Hlasovanie: za: 3    proti: 0    zdržal sa: 1 
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K bodu č. 6:Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

- materiál uviedla Mgr. Redechová, návrh na poskytnutie dotácií jednotlivým žiadateľom musí byť 

zdôvodnený 

- školská komisie predložené návrhy prerokovala a predkladá nasledujúci návrh so zdôvodnením 

Žiadateľ 

Žiadaná 

výška 

dotácie v € 

Účel 
Stanovisko školskej komisie: 

navrhovaná suma a zdôvodnenie 

Ulita, občianske 

združenie 
5 300,00 

terénna sociálna práca, klubové 

stretnutia, poradňa... pre deti zo 

sídliska Kopčany 

2 650 € - žiadosť spĺňa podmienky na 

poskytnutie dotácie v zmysle § 2 ods. 3 

písm. b), d), e) VZN 

Ing. Lucia 

Dulayová – 

Plávanie Nemo                            

8 700,00 
Úhrada nájomného za prenájom 

bazéna na ZŠ Turnianska 

0 €  - žiadosť nespĺňa podmienky v zmysle 

VZN č. 2/2005 žiadosť o finančné 

prostriedky na prenájom 

Basketbalový klub 

Petržalka                                  
20 000,00 

Práca s mládežou, otvorenie       2 

prípraviek a príprava hráčok na 

Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá 

Slovenska 

10 000€ - žiadosť spĺňa podmienky podľa 

§ 2 ods. 3 písm.  e) VZN 

DEPAUL 

Slovensko,n.o. 

Kapitulská 18                                

10 000,00 
Zabezpečenie základných životných 

potrieb ľuďom bez domova 

5000 € -  žiadosť spĺňa podmienky na 

poskytnutie dotácie v zmysle §2 ods. 3 

písm. b), ods. 4 písm. b) VZN 

Občianske 

združenie Odyseus                             
35 221,00 

Znižovanie sociálnej exklúzie 

zraniteľných komunít 

7 000 €  - žiadosť spĺňa podmienky na 

poskytnutie dotácie v zmysle § 2 ods. 3 

písm. a), b) písm. e) – (časť vzdelávanie 

a výchova ) VZN 

 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

v zmysle VZN č. 2/2005 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

dotácie pre OZ Ulita, Basketbalový klub Petržalka, DEPAUL Slovensko a OZ Odyseus v zmysle 

návrhu uvedeného v tabuľke v časti Stanovisko školskej komisie - navrhovaná suma a zdôvodnenie.  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

K bodu č. 7:Rozvojový plán strediska služieb školám a školským zaradeniam 

- úvodné slovo k materiálu predniesol  Ing. Lezo riaditeľ SSŠaŠZ 

- materiál je predložený na rokovanie v zmysle záverov MZ z 26. 6. 2012 

- poskytuje informáciu o hospodárení SSŠaŠZ za predchádzajúce obdobie, predpokladaný vývoj, 

podrobne informoval o rozvojových aktivitách, ktoré vychádzajú z finančných možností SSŠaŠZ 

s cieľom zlepšiť bezpečnostné, hygienické, pracovné a prevádzkové podmienky MŠ, a SSŠaŠZ 

a riešiť ďalšiu úsporu energií v MŠ 

- v diskusii požiadal Mgr. Ing. Radosa, aby na prvom rokovaní školskej komisie v novom roku 

riaditeľ SSŠaŠZ predložil zoznam plánovaných opráv a rekonštrukcií v MŠ 

- Mgr. Lukačková ocenila, že v rozvojom pláne sa venuje pozornosť aj ďalšiemu skvalitneniu 

a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ – plánovaný nákup interaktívnych tabúľ 
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Uznesenie školskej komisie k Rozvojovému plánu strediska služieb školám a školským 

zaradeniam  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie Rozvojový plán strediska služieb školám a školským zaradeniam 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

K bodu č. 8:  

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 189 a.s. –

prizvaný riaditeľ ZŠ Mgr. Rác 

- materiál na rokovanie školskej komisie zaradený z titulu, že ide  o prenájom nebytových 

priestorov v ZŠ, pričom ide o opakovaný prenájom 2 šatní na zabezpečenie zázemia 

tréningového procesu pre žiacke a mládežnícke družstvá 

- dlh, ktorý žiadateľ mal a uznal ho bol dňom 4. 9. 2012 uhradený, čím boli splnené aj 

podmienky pre odporučenie prenájmu riaditeľom ZŠ Pankúchova 4 
 

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

Pankúchova 4 pre FC Petržalka 189 a.s. 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 189 a.s. v zmysle 

predloženého návrhu uznesenia. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Čermák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 

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

K bodu č. 9:  

Informácia riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 o otvorení šk. roka 2012/2013 a zapojení školy do národného 

projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy rozvoja školy“ 

- riaditeľ informoval členov komisie o počte žiakov k 3. septembru – ZŠ k uvedenému dátumu 

navštevuje 595 žiakov, 70 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ďalších 12 

integrovaných – začlenených žiakov do bežných tried, Ø počet žiakov na I. stupni 23,5 na II. 

stupni 24 žiakov v triede, v I. ročníku otvorené 3 triedy, v každej á 25 žiakov 

- na základe otázok členov komisie informoval o dôvodoch prečo má ZŠ Pankúchova 4 toľko 

žiakov a prečo je o ňu taký veľký záujem: 

-  školský obvod, z ktorého prichádzajú žiaci bol pôvodne rozdelený medzi tri ďalšie ZŠ  

(Pankúchova 6 , Haanova a M.C. Sklodowskej) 

- ponuka bohatej záujmovej mimoškolskej činnosti, prenájom bazéna pre ORCA, prenájom 

priestorov pre činnosť Súkromnej ZUŠ  

- členovia komisie sa informovali aj o financovanie a to na základe informácií, že ZŠ je krátený 

rozpočet  

- na základe konzultácii s FO informoval riaditeľ Mgr. Rác, že je uplatňovaný systém solidarity 

s ostatnými školami, v ktorých je menší počet žiakov,  

- vedúca OŠKaŠ informovala, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj na originálne 

kompetencie sú pre všetky školy rozdeľované v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

- riaditeľ školy informoval členov komisie o zapojení školy do národného projektu Externé 

hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy rozvoja školy 
 

Záver:  

Školská komisie berie na vedomie informácie riaditeľa ZŠ Pankúchova súvisiace s novým 

školským rokom 2012/2013, finančnými otázkami a so zapojením školy do národného projektu. 
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K bodu č. 10:Rôzne: 

a) Správa o priebehu implementácie modelu CAF v mestskej časti Bratislava-Petržalka – 

informačný materiál 

b) Transparentná Petržalka 

c) Smernica, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí o dotácie 

v zmysle VZN č. 2/2005 

 

Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie. Poďakovala členom komisie za 

aktívnu účasť a riaditeľovi ZŠ za vytvorenie príjemného pracovného prostredia. 

 

 

 

        Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.  

          predsedníčka komisie 

 

 

 

Správnosť zápisnice overil:  

Mgr., Ing. Michal Radosa, člen komisie, v. r. 

poverený predsedníčkou komisie na overenie zápisnice 

z rokovania školskej komisie 10. 09. 2012 

 

Zapísala:  

Mgr. Veronika Redechová, v. r 

tajomníčka komisie 

 

 

V Bratislave 10. 09. 2012  


