Zápisnica z 20. rokovania školskej komisie
Termín: 09.04.203
Čas: od 15,30 do 17,45
Miesto: ZŠ Nobelovo nám. č. 6
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PhDr. Šebej, CSc. PaedDr.
Olšanská,
Neprítomný PhDr. Šebej, CSc
Prizvaní: Mgr. Redechová, PaedDr. Valéria Fogašová riaditeľka ZŠ Nobelovo nám. 6, Mgr.
Jecková, vedúca OŽP, Mgr. Chanečková riaditeľka SSS
Program
1. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
2. Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4
3. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004
o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčastí – Zásad pre povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta
5. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre Futbalový klub
Scorpions Bratislava, občianske združenie
6. Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Nobelovo nám. č. 8
8. Rôzne
Rokovanie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková
K bodu č. 1:
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla Mgr. Redechová. Informovala členov komisie,
že v súvislosti s novelami zákonov 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona
597/2003 Z. z. o financovaní regionálneho školstva sa z týchto zákonov vypúšťajú slová „školské
stredisko záujmovej činnosti“ a nahrádzajú sa slovami „centrum voľného času“. V zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú dve ZŠ, ktorých súčasťou boli školské strediská
záujmovej činnosti – ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Z toho dôvodu je potrebné schváliť VZN,
ktoré zosúladí VZN č. 1/2012 so súčasne platnou legislatívou
Uznesenie školskej komisie k Návrhu VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach.
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení VZN č. 1/2012
zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0

K bodu č 2:
Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4
Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla Mgr. Redechová. Informovala členov komisie,
že 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 na základe pretrvávajúceho nízkeho záujmu o jazykové vzdelávanie
v tejto jazykovej škole.
Diskusia:
Mgr. Lukačková, poznamenala, že vzhľadom na súčasné pomery vo vyučovaní cudzích jazykov
boli isté obavy pri schvaľovaní zaradenia JŠ pri ZŠ Pankúchova do siete, iniciatíva ZŠ sa podporila,
ale prax ukázala, že takáto forma je problematická.
Ing. Černák – zaujímala ho prevádzka JŠ, kedy sa realizovalo vyučovanie, odpovedala Mgr.
Redechová a informovala ho, že vyučovanie prebiehalo v popoludňajších hodinách po skončení
vyučovania v ZŠ
Uznesenie školskej komisie k Návrhu VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší Jazyková škola
pri ZŠ Pankúchova 4 k 30.6.2013.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička,. PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za:5 proti: 0 zdržal:0
K bodu č. 3: Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady
za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS
a) Návrh VZN mení úhradu prijímateľovi sociálnych služieb v stredisku sociálnych služieb
Petržalka, ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej časti, keď spĺňa podmienky odkázanosti na
základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby vydaného príslušnou
obcou a je povinný platiť úhradu vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov v ZOS
a 100 % EON za opatrovateľskú službu v domácnosti klienta,
- ktorý nie je posúdený na odkázanosť sociálnej služby príslušnou obcou a má povinnosť
platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
Odôvodnenie: Vyplýva zo zákona o sociálnych službách
b) ktorým sa poskytuje stravovanie v ZOS a to obedy a večere zabezpečené od iných
právnických osôb na základe písomnej dohody uzatvorenej Mestskou časťou Bratislava Petržalka, v ktorej sú upravené podmienky odberu a cena za odber stravy. Cena za odber stravy
sa zvýšila dodávateľom na 3 Eur / 1 obed a 2,21 Eur/ 1 večera. Odôvodnenie: Výška úhrady za
stravovanie sa upravuje v závislosti od ceny obeda a večere určeného dodávateľom
Diskusia:
Na otázky členov komisie Mgr. Lukačkovej, Ing. Radosu, ktoré sa týkali zabezpečenia stravovania,
diétneho stravovania, dovozu stravy, starostlivosti o seniorov v domácnostiach, obložnosti lôžok,
využitia zariadenia v dovolenkovom období (dvojtýždňové pobyty klientov), atď. odpovedala
riaditeľka SSS Mgr. Chanečková. V rámci diskusie informovala členov komisie o financovaní SSS
na základe obložnosti, ktoré sa mimoriadne sleduje, informovala, že SSS je s krátkodobým pobytom
atď.
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Uznesenie školskej komisie k Návrhu VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych
služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť
VZN, ktorým s sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 4: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčastí – Zásad pre povolenia
k vyhradeniu parkovacieho miesta
Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová – podklady od ÚRaD
Zmeny sa týkajú:
- úpravy spôsobu vyrubenia a platenia miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva
(vyhradené parkovanie) a to nasledovne: vypustenie úhrady miestnej dane pred realizáciou
dopravného značenia. Miestna daň sa odteraz bude vyrubovať a uhrádzať podľa platného znenia
zákona o miestnych daniach to znamená, že až po realizácii dopravného značenia
- úpravy úhrady za realizáciu, údržbu a odstránenie dopravného značenia. Doteraz sa poplatok
neplatil. Po schválení VZN budú fyzické a právnické osoby platiť jednorazový poplatok za
osadenie značky a vymaľovanie miesta + za odstránenie značky vo výške 50€
- zavedenie jednorazového poplatku za odstránenie dopravného značenia pre zdravotne ťažko
postihnuté osoby pre rok 2013 cca vo výške 5-10 €
- za účelom zvýšenia bežných príjmov do rozpočtu mestskej časti, na získanie finančných
prostriedkov pre výstavbu nových parkovísk a parkovacích státí, ale aj z dôvodu mimoriadneho
záujmu žiadateľov o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska, ktorým už nie je možné v
súčasnosti v rámci stanovenej 10% kapacity z parkovísk vyhovieť, sa navrhuje zvýšiť počet
vyhradených miest na 20%
- predĺženie doby platnosti povolenia pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) na 4
roky, doteraz boli 2 roky (kvôli náročnej administratívnej práci miestneho úradu, evidujeme
malé percento žiadostí o zrušenie vyhradeného parkovania, stále sa obnovuje pre tie isté osoby
až kým nezomrú...)
- predĺženie doby platnosti povolenia pre fyzické osoby a fyzické osoby s oprávnením na
podnikanie alebo právnické osoby na dobu neurčitú (kvôli náročnej administratívnej práci
miestneho úradu, evidujeme malé percento žiadostí o zrušenie vyhradeného parkovania, stále sa
obnovuje pre tie isté osoby).
Diskusia
Mgr. Ing.Radosa
- pripomienky do textu VZN do bodov 2 a 3 doplniť text vo výške 50 €
- ostatné pripomienky budú doručené písomne
Uznesenie školskej komisie k Návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčastí – Zásad
pre povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčastí – Zásad pre povolenia
k vyhradeniu parkovacieho miesta s pripomienkami.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
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K bodu č. 5: Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre
Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie
Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová
Futbalový klub FK Scorpions Bratislava požiadal listom zo dňa 9.11.2012, (doručený tunajšiemu
úradu dňa 13.12.2012) starostu mestskej časti o prenájom futbalového ihriska pri základnej škole
Černyševského 8 za účelom zabezpečovania tréningového procesu a futbalových zápasov pre
mládež vyššie uvedenej školy, ako aj žiakov okolitých škôl, ktorí navštevujú futbalový klub
zastrešený občianskym zdužením FK Scorpions Bratislava. Ponúkajú zabezpečenie starostlivosti
o ihrisko v rozsahu:
- vyčistenia trávnatej plochy
- kosenie, hnojenie trávnika
- oprava lavičiek pri ihrisku
- vnútorná rekonštrukcia skladov priľahlej budovy
- ďalšej nevyhnutnej údržby pre zachovanie futbalovej tradície na škole
Pre rok 2013 plánujú realizovať rekonštrukčné práce v rozsahu 12 800 € a pre rok 2014 v rozsahu
14 280. Vzhľadom na výšku investícií predpokladajú kooperáciu so súkromným sektorom, prípadne
aj s mestskou časťou.
Ide o časť pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc.č.4685 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 13 668 m2 v k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č.4550 pre vlastníka Mestská časť BratislavaPetržalka. Pozemok bol vlastníkom zverený do správy ZŠ Černyševského 8, Bratislava, IČO:
31754929 na základe protokolu o zverení č.7/08/2012 zo dňa 27.11.2012.
Stanovisko riaditeľky školy je súčasťou materiálu.
Na rokovaní OPS dňa 4.2.2013 bolo dohodnuté, aby sa pokračovalo v rokovaniach so žiadateľom.
Dňa 11.2.2013 sa uskutočnilo rokovanie u p. prednostu za účasti zástupcov FC Scorpions, ktorý
zdôvodnili svoju požiadavku o prenájom ihriska a navrhli nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok, ktoré
sú schopní uhrádzať vzhľadom k tomu, že ide o občianske združenie, ako aj na plánovanú
investíciu vo výške 27 800 €.
Pri započítaní investície (27 800,-€) a samotného 5-ročného nájomného (2025,-€) ide
o zhodnotenie nájmu na čiastku 29 825,-€, čo predstavuje v konečnom dôsledku výšku
ročného nájomného 5965,-€, (t.j. 1,47 €/m2 rok).
Vzhľadom k uvedenému sa navrhuje prenajať pozemok na dobu určitú od 1.5.2013 do 30.4.2018,
t.j. po dobu 5 rokov, za cenu 0,10 €/m2/rok., celkovo za 405,- €/rok, čo pri dĺžke 5-ročného
nájmu predstavuje celkovú čiastku 2025,-€.
Diskusia
Mgr. Ing. Radosa informoval, že na internete našiel informáciu, že občianske zduženie FK
Scorpions Bratislava má tréningové ihriská v ZŠ Dudova a ZŠ Tupolevova, o tomto o. z.
zaoberajúcim sa futbalom počul prvýkrát, a to že majú tréningové ihriská v uvedených ZŠ je
potrebné preveriť, pretože nemá vedomosti, že by bol niekedy schválený prenájom v týchto ZŠ
PaedDr. Olšanská – podporila aktivitu ZŠ, ktorá sa snaží týmto spôsobom zabezpečiť revitalizáciu
areálu
Mgr. Redechová – upriamila pozornosť členov komisie na informáciu riaditeľky ZŠ
Černyševského, ktorá uvádza, že FC spolupracovalo so ZŠ pri zabezpečení činnosti futbalového
krúžku a zrejme na web stránke o.z. FC Scorpions Bratislava je nedopatrením uvedená nesprávna
informácia
Černák – otázky prevádzkového režimu – je tiež potrebné vysvetliť
Členovia komisie žiadajú prizvať zástupcov o. z. FC Scorpions Bratislava na rokovanie MZ na
vysvetlenie týchto skutočností.
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Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01
Bratislava pre Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť
prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre Futbalový klub Scorpions
Bratislava, občianske združenie za predpokladu prijateľného vysvetlenia spôsobu využívania
tréningových ihrísk v ZŠ Dudova a ZŠ Tupolevova a doplnenia informácie o režime
prevádzky na týchto ihriskách
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička,. PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 6: Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň – prizvaná
Mgr. Jecková – vedúca OŽP
Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Jecková
- informovala o VZN č. 5/2000 z 27-6.2000, ktoré bolo prokurátorom napadnuté v § 7 ods. 4
bod 1 a v § 8 ods. 3 a 4
- informovala o príprave nového VZN, ktoré sa bude prerokovávať v II. polroku 2013
Diskusia:
Mgr. Ing. Radosa – či bude odvolanie na cestný zákon
Mgr. Jecková – stále sa možno odvolávať na VZN hlavného mesta a na cestný zákon
Mgr. Ing. Radosa, Mgr. Lukačková – adresne zverejňovať kto sa stará o cesty, chodníky, zelene,
aby občania mali prehľad a mohli sa urobiť potrebné opatrenia
Mgr. Lukačková – pripomenula problematickú situáciu pri zimnej údržbe v oblasti TPD
a Farského, ktorú sa dlho nedarilo riešiť
Mgr. Jecková – plánujú sa urobiť zmeny aj na základe skúseností z iných MČ a v rámci prípravy
zimnej údržby, bude adresne uvedené, ktorá o ktorú časť stará
Ďalej informovala, že sa pripravuje nové VZN, čaká sa na nový zákon o ochrane prírody a krajiny
PaedDr. Olšanská – riešenie predzáhradok, starostlivosť o ne, problémy s bytovým podnikom
Mgr. Jecková – v tomto smere sa spojiť s príslušným zamestnancom OŽP, ktorý bude v tomto
smere spolupracovať a poskytovať odborné poradenstvo a spoluprácu
Mgr. Ing. Radosa – ak sa predpokladá, že sú na ceste nové protesty občanov, aby bolo súbežne
pripravované nové VZN
Mgr. Jeckova – vysvetlenie odborných pojmov cestná zeleň, verejná zeleň, iná zeleň
Mgr. Ing. Radosa – odporúčal vo VZN odvolávky na príslušný zákon, ak nie sú jasne vysvetlené
v zákone pojmy a využiť aplikačnú prax pri uplatňovaní VZN
Uznesenie školskej komisie k Protestu prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti
o verejnú zeleň
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
a) vyhovieť protestu prokurátora proti VZN č. 5/2000 z 27. 6. 200 o starostlivosti o verejnú
zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
b) zrušiť ustanovenia § 7 ods. 4 bod 1 a § 8 ods. 3 a 4 VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú
zeleň na území mestskej časti Bratislava.Petržalka
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0

5

K bodu č. 7:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Nobelovo nám. č. 8
- prizvaná PaedDr Valéria Fogašová riaditeľka ZŠ Nobelovo nám.
Informovala o:
- umiestnení školy v danej lokalite a konkurenčných školách
- Zameraní školy na ANJ, NJ a celkovom posilnení vyučovania CJ na I. a II. stupni
- Zameraní školy na šport – posilnení TV o ďalšiu tretiu vyučovaciu hodinu
- Školskom vzdelávacom programe, ktorý sa aktuálne inovuje a zavádzajú sa nové predmety
- Výchovno-vzdelávacích výsledkoch v predmetoch M a SJ, kde sa odráža zloženie žiakov, ZŠ
navštevujú aj deti z DD Studienka,
- Informovala, že sa podarilo v škole odstrániť záškoláctvo, na dochádzke žiakov je však
podpísaná benevolencia rodičov
- Súčasný počet žiakov 2013, v novom školskom roku nárast na 244 žiakov z toho je predpoklad 9
integrovaných žiakov a 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- Informovala o výsledkoch testovania žiakov 9 ročníka Testovanie 9-2013
- Zabezpečení revitalizácie areálu ZŠ v spolupráci s tenisovou školou a sponzormi
- Informovala o aktivitách školy napr. akcia Noc s Andersenom
- Informovala o vybavení tried z iných zdrojov, všetky triedy vybavené dataprojektormi,
ekologické tabule v I. ročníku, počítače od nadácie SPP, vybudované 3 odborné učebne,
k dispozícii 2 interaktívne tabule
- O spolupráci s MŠ Bohrova a Röntgenova, spolupráci s DD Studienka
- Informovala o potrebe finančných prostriedkov na učebné pomôcky a o potrebe opravy
schodiska pri hlavnom vchode do budovy školy
Diskusia:
Mgr. Ing. Radosa – zaujímal sa o finančné náklady na revitalizáciu areálu
PaedDr. Fogašová – všetky náklady sú zabezpečené sponzorsky a súčasne informovala o nákladoch,
ktoré jednotlivé práce vyžadujú, informovala, že sponzorsky na obnove areálu podieľa aj súkromná
materská školy, ktorá sídli v priestoroch školy
Záver
Školská komisia berie na vedomie informácie riaditeľky Š Nobelovo nám. 6 k výchovnovzdelávacej činnosti a podmienkam v ZŠ Nobelovo nám,. č. 8 za I. polrok školského roka
2012/2013, informácie o zameraní školy o výsledkoch Testovania 9-2013, spolupráci s MŠ,
aktivitách školy. Vyslovila poďakovanie za dosiahnuté výsledky, bohatú záujmovú mimoškolskú
činnosť, spoluprácu s partnermi, propagáciu výsledkov ZŠ na verejnosti a šírenie dobrého mena
mestskej časti. Oceňuje aktivity vedenia školy, osobitne riaditeľky, pri získavaní
mimorozpočtových finančných prostriedkov na rozvoj ZŠ Nobelovo nám.
Mgr. Lukačková poďakovala vedeniu ZŠ Nobelovo nám. za prijatie a členom komisie za účasť.
K bodu č. 8: Rôzne – zo strany členov školskej komisie neboli predložené žiadne informácie
za správnosť
Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.
predsedníčka školskej komisie
Zapísala:
Mgr. Veronika Redechová, v. r.
tajomníčka školskej komisie
Bratislava 09.04.2013
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