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Zápisnica zo 17. Zasadnutia školskej komisie 

 

Miesto: zasadačka MÚ 8. Poschodie 

Čas: od 15.30 do 17,30 hod. 

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

Ospravedlnení: poslanec Ružička, PhDr. Šebej, CSc., 

Prizvaní: Ing. Štefánik, Ing. Lukaček, Mgr. Redechová,  
 

Program: 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 

2. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl  za 

školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl za 

školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

4. Rôzne 
 

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka školskej komisie Mgr. Z. Lukačková 
 

K bodu č. 1:  
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 – k bodu 

prizvaní Ing. Štefánik, prednosta MÚ, Ing. Lukaček, vedúci FO 

Predsedníčka komisie Mgr. Lukačková  v úvode k materiálu požiadala  prednostu MÚ o uvedenie a 

vysvetlenie princípu zostavenia rozpočtu pre školstvo, rozpočtové zdroje atď.   

Ing. Štefánik v úvode svojho vystúpenia informoval  o východiskách pre zostavenie rozpočtu  

- princíp solidarity medzi mestskými časťami, neschválený v mestskej rade návrh na zníženie % 

solidarity 

- na základe toho mestskej časti bude v rozpočte chýbať 200 000 € 

- požiadavka na splnenie deficitu štátneho rozpočtu pod 2,9 %,  v roku 2013 môže nastať situácia 

prideľovania 1/12 z rozpočtu z roku 2012 

- Školstvo – prenesený výkon štátnej správy – normatívne financovanie na žiaka – obsahuje 

normatív na osobné výdavky, prevádzkové výdavky, výdavky na vzdelávanie, atď. – kapitola 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – o týchto finančných prostriedkoch rozhoduje 

MŠVVaŠ – v prípade nedostatku pridelených finančných prostriedkov vstupuje mestská časť do 

dohodovacieho konania v zmysle  zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl 

školských zariadení – mestskej časti boli v roku 2012 z dohodovacieho konania pridelené finančné 

prostriedky 2x – najúspešnejšia mestská časť (informáciu doplnila Mgr. Redechová) 

- Informácia o vytvorenej rezerve z týchto prostriedkov na riešenie mimoriadnych situácií napr. 

havárie 

- originálne kompetencie – finančné prostriedky z podielových daní z kapitoly Ministerstva financií 

SR – rozpočet mestskej časti -  na činnosť materských škôl, školských klubov detí, školských 

jedální, školských stredísk záujmovej činnosti a jazykových škôl pri ZŠ  

Diskusia: 

Mgr. Ing. Radosa – pri porovnaní rozpočtu na rok 2012 s návrhom na rok 2013 východiská 

rozdielne, údaje schválené na zastupiteľstve v decembri 2011 nie sú totožné s údajmi uvedenými 

v materiáli na rok 2012 

Ing. Lukaček – vysvetlil rozdiely, ktoré spočívali v tom, že do návrhu rozpočtu, ktorý bol schválený 

v decembri 2011 na rok 2012 boli pre školstvo v prenesených kompetenciách zahrnuté údaje po 

úprave rozpočtu teda po dohodovacom konaní s MŠVVŠ. Reálne však v roku 2012 mestská časť na 

prenesený výkon štátnej správy dostala pre svoje ZŠ nižší rozpočet ako bol rozpočet v roku 2011 po 

dohodovacom konaní. Preto pri návrhu rozpočtu na rok 2013 je východiskom normatívny rozpočet, 

ktorý bol mestskej časti pridelený na rok 2012 bez úprav rozpočtu, teda bez finančných prostriedkov, 

ktoré mestská časť dostala v rámci dohodovacieho konania.   



2 
 

Ing. Štefánik – pripomenul, že informácie boli poskytnuté pri prerokovaní rozpočtu za I. polrok 2012 

Ing. Černák – vo svojom vystúpení odporučil, aby sa komisia zaoberala finančnými prostriedkami na 

originálne kompetencie, ktoré môžu poslanci ovplyvniť. Zaujímal sa o poistenie objektov ZŠ a MŠ.  

Ing. Štefánik  - objekty ZŠ a MŠ nie sú poistené z dôvodu, že ide o veľké náklady pre MČ, na MÚ 

bola urobená analýza poistných zmlúv, znižujú sa poistky z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov 

Ing. Lukaček – upozornil v tejto súvislosti, že je potrebné porovnať príjmy s výdavkami na 

originálne kompetencie 

Mgr. Redechová – upozornila na splácanie úveru, ktorý sa zabezpečuje s finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie 

Na ďalšie otázky v  rámci diskusie odpovedali členom komisie Ing. Štefánik, Ing. Lukaček a Mgr. 

Redechová 

Na základe diskusie prijala školská komisie k predloženému Návrhu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

s výhľadom do roku 2015 

Školská komisia berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

rok 2013 s výhľadom do roku 2015 a odporúča ďalej s ním pracovať. 

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

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

 

K bodu č. 2: 

Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl  za 

školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová,  

- materiál sa predkladá na rokovanie MZ v zmysle plánu práce OŠKaŠ  

- Podkladom pre vypracovanie materiálu boli Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

v podmienkach materských škôl v zmysle o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a v 

zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006.  

- Všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti správy vypracovali a predložili na OŠKaŠ 

v stanovenom termíne.  

- Správy boli vypracované v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

prerokované v pedagogických radách MŠ a radách škôl pri MŠ, ktorých členmi sú delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa – poslanci MZ. 
 

 

Uznesenie školskej komisie k materiálu Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach materských škôl  za školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl  za školský rok 

2011/2012  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

Hlasovanie: za: 4    proti: 0  zdržal 0 
 

K bodu č. 3:  

Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl za 

školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová 

- Materiál sa predkladá na rokovanie MZ ako informatívny materiál, ktorého cieľom je poskytnúť 

informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012. 
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- Východiskom pri príprave materiálu boli správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach jednotlivých ZŠ v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 

- Správy ZŠ boli v stanovenom termíne vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, prerokované v pedagogických radách a radách škôl a predložené zriaďovateľovi na 

schválenie 

- Materiál poskytuje údaje o ZŠ, radách škôl pri ZŠ, poradných orgánoch riaditeľa, o počte žiakov, 

tried a zamestnancov školy, údaje o zapísaných žiakoch na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

umiestnení žiakov na štúdium na stredné školy, výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, 

výchovných opatreniach, výsledkoch externých meraní, uplatňovaných učebných variantoch, 

kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch, aktivitách a podujatiach škôl, 

záujmovej činnosti, realizovaných projektoch, výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátnej školskej 

inšpekcie, priestorových a materiálnych podmienkach škôl a ďalšie významné informácie 

o školách, atď. 

- Odborno-poradenskú a metodickú pomoc v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, prípravy 

a realizácie projektov, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a s tým súvisiacich 

činností zabezpečuje a poskytuje OŠKaŠ.  
 

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

a podmienkach základných škôl  za školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

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

vedomie  Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 

škôl  za školský rok 2011/2012  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

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

K bodu č. 4: Rôzne 
- pracovno-spoločenské stretnutie začínajúcich učiteľov s členmi školskej komisie – informáciu predniesla 

Mgr. Redechová 

- stretnutie sa uskutoční 3. 12. 2012 o 15,00 hod. v ZŠ Gessayova členovia školskej komisie bol 

- celkovo eviduje OŠKaŠ 48 začínajúcich pedagógov, učiteľov ZŠ a MŠ, ktorí majú prax od 0 do 3 rokov 

- program spoločensko-pracovného stretnutia bude neformálny, hlavným cieľom je zoznámiť sa s pedagógmi, 

vypočuť si ich skúsenosti, názory, výmena skúsenosti atď. 

- členovia komisie si prevzali na podujatie pozvánky 
 

                                                                                                        za správnosť 

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 

           predsedníčka komisie 

Zapísala:  

Mgr. Veronika Redechová,  tajomníčka komisie v .r. 

V Bratislave 29. 11. 2012 


