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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04
Bratislava k 30.6.2013
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Dôvodová správa
Návrh na zriadenie Jazykovej školy pri Základnej škole Pankúchova 4, 851 04 Bratislava
bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Petržalka uznesením č. 412 z 1. júla 2009.
Jazyková škola ako súčasť uvedenej základnej školy, bola zaradená do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010 a to
rozhodnutím Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: CD2009-33089/33038-1:917 zo dňa 14.12.2009.
Jazyková škola ponúkala záujemcom kurzy anglického jazyka a nemeckého jazyka. Kurzy
boli určené žiakom základných škôl od 12 rokov, žiakom stredných škôl, študentom vysokých
škôl a dospelým poslucháčom. Prvý zápis do Jazykovej školy sa uskutočnil pre školský rok
2010/2011. O štúdium prejavilo záujem 60 uchádzačov. Do prvého ročníka anglického jazyka sa
napokon zapísalo 43 poslucháčov, avšak reálne nastúpilo 39 poslucháčov. O štúdium nemeckého
jazyka nebol záujem. V druhom polroku pokračovalo 26 poslucháčov. Záverečného testu za prvý
ročník sa zúčastnilo 17 poslucháčov. Jazyková škola poskytla poslucháčom prvého ročníka
primárne jazykové vzdelanie na úrovni jazykovej náročnosti A1 Spoločného európskeho
referenčného rámca.
V školskom roku 2011/2012 bol pre malý záujem otvorený iba jeden kurz druhého
ročníka anglického jazyka pre 13 poslucháčov. Z minulého školského roku pokračovalo 9
poslucháčov, 4 boli prijatí na základe dodatočných postupových testov. V druhom polroku
pokračovalo 10 poslucháčov. Jazyková škola poskytla v druhom ročníku poslucháčom primárne
jazykové vzdelanie na úrovni jazykovej náročnosti A2 Spoločného európskeho referenčného
rámca. Obsah jazykového vzdelávania bol zameraný na komunikačné zručnosti. Na záver
dvojročného vzdelávania vydala ZŠ Pankúchova 4 Bratislava úspešným absolventom osvedčenie
o absolvovaní časti vzdelávacieho programu s vyznačením jazykovej náročnosti. V školskom
roku 2012/2013 je otvorený jeden konverzačný kurz pre 15 poslucháčov.
Na základe pretrvávajúceho nízkeho záujmu o jazykové vzdelávanie v Jazykovej škole pri
Základnej škole Pankúchova 4, 851 04 Bratislava požiadal riaditeľ uvedenej základnej školy
listom zo dňa 15.2.2013, č. j. 98/2013 o zrušenie Jazykovej školy pri Základnej škole
Pankúchova 4, 851 04 Bratislava k 30.6.2013.
Legislatívna opora
Dňa 20. septembra 2012 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon
č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zákonom č. 325/2012 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V ňom bol upravený § 6 ods. 1. a 2, kde sa za slová „zriaďuje
a zrušuje“ vkladajú slová „všeobecne záväzným nariadením“
Tieto úpravy predstavujú v uvedených zákonoch nasledovné zmeny:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tretia časť
Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy
§ 6 Obec, odsek 1
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením
základné školy podľa siete.

4
§ 6 Obec, odsek 2
Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným zariadením podľa siete
a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí,
d) centrá voľného času,
e) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f) jazykové školy pri základných školách,
g) strediská služieb škole,
h) školské internáty.
Vychádzajúc z uvedených skutočností je potrebné zrušenie Jazykovej školy pri Základnej škole
Pankúchova 5, Bratislava vykonať všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.
Doložky
1. Rozpočtová doložka a finančná doložka
Schválenie predloženého materiálu nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti BratislavaPetržalka
2. Ekonomická doložka
Schválenie predloženého materiálu nepredpokladá negatívny dopad na hospodárenie
podnikateľskej sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka
3. Environmentálna doložka
Schválenie predloženého materiálu nebude mať dopad na životné prostredie.
4. Doložka zlučiteľnosti
Návrh je v súlade aj so zákonom č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka
ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava
Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 odsek 2 písm. f) 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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka.
§1
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ruší k 30.6.2013 Jazykovú školu pri
Základnej škole Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zriadenú uznesením Miestneho zastupiteľstva
Bratislava-Petržalka č. 412 z 1. júla 2009 a zaradenú do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky rozhodnutím Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky číslo: CD-2009-33089/33038-1:917 zo dňa 14.12.2009.
§2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. júna 2013

Vladimír Bajan
starosta

Príloha č. 1
Vyhodnotenie
pripomienkového konania k návrhu VZN
ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4 Bratislava
____________________________________________________________________________________________________________________
Mailom vedúcej oddelenia školstva, kultúry a športu zo dňa 8.3.2013 boli do pripomienkového konania oslovení:
- vedúci oddelení miestneho úradu (11)
- miestna kontrola (1)
- právny referát (1)
Počet doručených stanovísk: 4
Počet pripomienok celkom: 6
Z toho počet zásadných pripomienok: 0
P.č.

Organizácia,
komisia

1.

Právny referát

2.

Oddelenie organizačných
vecí
Oddelenie
životného Bez pripomienok
prostredia
Oddelenie sociálnych vecí Bez pripomienok

3.
4.

oddelenie,

Pripomienka
Čl. 1 a čl. 2

Zdôvodnenie:
A - akceptovaná
N - neakceptovaná
Zmeniť označenie článkov „čl“ na označenie A
paragrafové „§“
Návrh na odstránenie formálnych chýb v texte. A
Obsah pripomienky

