Zápisnica
zo spoločného pracovného stretnutia školskej komisie s riaditeľmi ZŠ a SSŠaŠZ
Termín: 19. 3. 2013
Miesto: ZŠ Tupolevova
Čas: od 15,30 do 18,00 hod,.
Prítomní školská komisia: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Ospravedlnení školská komisia: PhDr. Šebej, CSc, Mgr. Ing . Radosa
Prítomní riaditelia ZŠ: Mgr. Režnáková, Mgr. Benková, Mgr. Závodná, Mgr. Šuleková,
RNDr. Rapavá, Mgr. Nagy, PaedDr,. Fogašová, Mgr. Rác, Mgr. Petríková, Mgr. Cisár, RNDr,.
Leštinská, Ing. Lezo
Prítomní za OŠKaŠ: Mgr. Redechová, Mgr. Beňačková, Mgr. Sonneková, PaedDr. Monsberger
Program:
1. Zabezpečenie bezproblémového prístupu do školských areálov pre hasičov, záchranárov,
zásobovanie a pod. (kompletné riešenie parkovania v okolí ZŠ a MŠ a zákazy vjazdov do
areálov, pravidelné kontroly zo strany polície a dôsledné postihy)
2. Ochrana školského majetku, zabezpečenie areálu školy pred vandalizmom a znečisťovaním priestorov v
okolí budovy školy - grafity na bočných vstupoch do školy, na oknách, znečistené bočné schodiská

3.

4.

Rozvoj technickej základne škôl a vybavenie modernými učebnými pomôckami (nie len
interaktívnymi tabuľami, ale aj ostatnými modernými učebnými pomôckami v nadväznosti na
rozpočty škôl.
Rôzne

Úvod spoločnej porady:
- Poradu s riaditeľmi ZŠ v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka , ktorá sa uskutočnila na podnet
členov školskej komisie, otvorila vedúca OŠKaŠ a predstavila vzájomne účastníkov spoločného
pracovného stretnutia.
- Informovala prítomných o filmovej prezentácii ZŠ, ktorá bola pripravená Televíziou Bratislava
v rámci projektu Petržalských 13. Do termínu konania spoločnej porady TV BA navštívila 10
ZŠ, okrem ZŠ Tupolevova, kde bude krátka reportáž natočená 20. 3.2013. Ďalej informovala, že
DVD o činnosti ZŠ v Petržalke ;;;bolo premietnuté aj na Programovej konferencii ZMOS-u
venovanej problematike regionálneho školstva dňa 7.3.2013.
- Po úvodných slovách vedúcej OŠKaŠ vedenie porady prevzala Mgr. Zuzana Lukačková,
predsedníčka školskej komisie. V úvode svojho vystúpenia privítala prítomných, ocenila ich
účasť a vyzvala riaditeľov škôl k diskusii s členmi školskej komisie, vyzvala ich na využitie
šance spoločného stretnutia na riešenie problémov, ktoré školy trápia.
- Pred diskusiou bolo premietnuté DVD o činnosti 10 ZŠ v Petržalke
K bodu č. 1:
Zabezpečenie bezproblémového prístupu do školských areálov pre hasičov, záchranárov,
zásobovanie a pod. (kompletné riešenie parkovania v okolí ZŠ a MŠ a zákazy vjazdov do areálov,
pravidelné kontroly zo strany polície a dôsledné postihy)
RNDr. Leštinská - riaditeľka ZŠ Turnianska
- predniesla úvodnú informáciu, k požiaru v prístavbe školy došlo dňa 29. 1. 2013 v ranných
hodinách,. Uviedla, že táto udalosť zároveň poukázala na problémy súvisiace s parkovaním
v blízkosti školy a na výšku stromov v blízkosti objektov ZŠ. Z toho dôvodu je potrebné
v spolupráci s oddelením Územného rozvoja a dopravy riešiť a zabezpečiť osadenie značiek pred
školami. S oddelením životného prostredia a bezpečnostným technikom je potrebné riešiť otázku
odstránenie niektorých stromov v súlade s projektom požiarnej ochrany
- uviedla, že pri takmer všetkých ZŠ je zlý prístup pre požiarnikov v prípade požiaru

- informovala o vystúpení p. Brezinskej na zasadnutí MZ, menovaná je členkou rady školy ZŠ
Turnianska, navrhla možnosť riešenia
- toho času sú tieto otázky v štádiu riešenia, boli uskutočnené porady so zainteresovanými
Mgr. Redechová
- pripomenula prítomným v tejto súvislosti, že ZŠ v Petržalke boli stavané v 70 – 80 rokoch
minulého storočia,
- požiadala riaditeľov, aby si preverili, či sa v dokumentácii školy nenachádzajú dokumenty
o kolaudácii ZŠ vrátane projektov požiarnej ochrany
- v prípade, že sa nenachádzajú je potrebné, aby si ich školy dali vypracovať
PaedDr. Fogašová – ZŠ Nobelovo nám.
- upozornila, že v školách opäť začínajú prebiehať požiarne kontroly a žiadajú dokumentáciu PO,
tieto dokumenty pripravuje Riaditeľstvo požiarnej ochrany
Mgr. Cisár – ZŠ Tupolevova
- odporučil v tejto súvislosti bezpečnostného technika p. Nedorosta
Mgr. Šuleková – ZŠ Gessayova
- upozornila na problematiku multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Gessayova a jeho využívanie
obyvateľmi sídliska
- ihrisko je v prevádzke 3 roky a je v katastrofálnom stave napriek tomu, že sa škola snaží neustále
o jeho údržbu a ochranu, ihrisko nezodpovední návštevníci poškodzujú a rozoberajú, škola nemá
na strážnu službu
- tiež upozornila na parkovanie pred školou, požívanie alkoholu v areáli školy a na ihrisku
Ing. Černák
- informoval, že je záujem zriadiť technicko-organizačnú zložku, ktorá bude robiť obhliadky
areálov škôl
Mgr. Redechová – ak majú byť areály ZŠ prístupné
podmienky

verejnosti musia byť na to vytvorené

Mgr. Cisár uviedol, že ak majú byť areály otvorené pre verejnosť treba sa o ne starať a zabezpečiť
strážnu službu
Mgr. Lukačková
- zdôraznila nevyhnutnosť zvážiť, kde nájsť finančné prostriedky na opravy školských areálov a
potrebu prijať ochranné opatrenia na ochranu areálov škôl v súčinnosti s MP; obyvateľom sa
dala možnosť využívať areály škôl, je dôležité vyžadovať aj ich zodpovedný prístup pri ich
využívaní a ochrane – spoločne zabraňovať vandalizmu
RNDr. Rapavá – ZŠ Holíčska
- tiež upozornila na multifunkčné ihrisko, na ktoré bolo vynaložených veľa financií (dar z Úradu
vlády SR), t. č. je to majetok školy, je vyrobený z hliníka, preto ho rozoberajú, areál je určený
pre verejnosť, navrhla riaditeľke ZŠ Gessayova osadiť na toto ihrisko tabuľu, že vedenie ZŠ
nezodpovedá za bezpečnosť pri využívaní multifunkčného ihriska
Mgr. Petríková – ZŠ Prokofievova
- upozornila na problémy s parkovaním v blízkosti školy
K bodu č. 2: Ochrana školského majetku, zabezpečenie areálu školy pred vandalizmom a

znečisťovaním priestorov v okolí budovy školy - grafity na bočných vstupoch do školy, na
oknách, znečistené bočné schodiská
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Problematika v podstatnej časti bolo prerokovaná v rámci bodu č. 1 preto navrhovateľka tejto
témy Mgr. Režnáková – riaditeľka ZŠ Budatínska uviedla, že mala dobrú spolupráci s Mestskou
políciou, ale v súčasnosti je to horšie a v areáli školy je každý deň neporiadok, ktorý musí škola
upratovať
K bodu č. 3
Rozvoj technickej základne škôl a vybavenie modernými učebnými pomôckami (nie len
interaktívnymi tabuľami, ale aj ostatnými modernými učebnými pomôckami v nadväznosti na
rozpočty škôl).
Mgr. Nagy – predniesol úvodné slovo k problematike, uviedol že
- MŠVVaŠ SR zakúpilo digitálny obsah pre ZŠ, ktoré to môžu využiť iba za predpokladu, že má
škola pokrytú WIFI alebo je „zakáblovaná“. Niektoré školy toto majú, ale z mimorozpočtových
zdrojov. Učitelia ale bežne nemajú prístup na internet v kabinetoch, aby sa mohli na vyučovanie
pripravovať. Informoval, že vie o tom, že digitálny obsah má prísť na školy v septembri, ale
školy vo všeobecnosti nie sú na to pripravené, vybavené.
- Informoval o nákladoch na prevádzku školy a konštatoval, že na učebné pomôcky nezostávajú
školám prostriedky
Mgr. Lukačková – uviedla, že je nevyhnutné hľadať kroky a zdroje ako aj v tejto oblasti školám
pomôcť; ak chceme, aby školy držali krok s dobou, musia sa im dať nástroje na inovácie
vyučovania a s tým súvisiace finančné zdroje
Mgr. Redechová
- uviedla, že normatívny rozpočet je každoročne vyšší ale aj výdavky sú vyššie a nepokrývajú
potreby škôl
- informovala o novele zákona č. 597/2003 týkajúcej sa prerozdeľovania normatívu na osobné
výdavky, od mája na osobné výdavky na každú školu pôjde 95 % a 5 % bude môcť
prerozdeľovať zriaďovateľ podľa potrieb jednotlivých škôl
- informovala o využití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre triedy MŠ, ktoré
navštevujú deti rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a s odkladom PŠD
- upozornila, že úver na výmenu okien a opravu striech 11 ZŠ a 19 MŠ sa v súčasnosti spláca, ale
bol potrebný pretože inak by boli náklady na prevádzku MŠ a ZŠ výrazne vyššie
boli
Mgr. Lukačková – zdôraznila, že úver 5 mil € bol potrebný na celkové a trvalé riešenie situácie
v školách, ktoré potrebovali opravy; zároveň sa ušetrili náklady na vykurovanie i keď dopad úspor
samotné školy veľmi nepociťujú (zníženie rozpočtu, zvýšenie ceny tepla)
Náklady na teplo v školách - v tejto súvislosti sa diskutovalo o nákladoch na teplo, k tomu
vystúpili RNDr. Rapavá, Ing. Lezo, Mgr. Cisár, Mgr. Šuleková, ktorí upozornili na problémy
súvisiacimi s nákladmi na teplo a TÚV. Ing. Lezo v tejto súvislosti upozornil na spotrebu teplej
úžitkovej vody
Mgr. Lukačková – navrhla hľadať spoločný postup pri komunikácii s dodávateľom tepla; napriek
právnej subjektivite škôl ide o problém obecný a MČ by mohla prebrať istú čas zodpovednosti
a riešiť problém globálne,
RNDr. Leštinská - vystúpila k problematike získania finančných prostriedkov z grantov,
zdôraznila, že všetci riaditelia sú špičkoví manažéri, ktorí musia riešiť širokú oblasť činnosti školy,
vrátane prípravy projektov na získanie grantov, v iných firmách sú na to viacerí manažéri v škole to
musí robiť riaditeľ sám.
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Mgr. Cisár – v súvislosti s grantmi uviedol, že je možné získať aj pre školy v Bratislave, ale musí
byť vyvíjaný spoločný tlak zo škôl, preverí postup a dá vedieť riaditeľom ZŠ
Mgr. Petríková – zdôraznila prioritu využitia grantov na nadštandardné služby pre žiakov, nie na
riešenie havárií
PaedDr. Olšanská
- vysoko pozitívne hodnotila školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, vyslovila nadšenie
s estetizáciou priestorov škôl, ocenila výsledky práce učiteľov, ktorí sa o túto stránku v školách
starajú
- vyslovila úvahu, či by nebolo vhodné vyčleniť medzi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti, také kde by si solventnejší rodičia priplatili na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa či už v MŠ alebo ZŠ vyššie poplatky, ako príklad uviedla zdravotníctvo, v tejto
súvislosti navrhla zmeniť legislatívu
Mgr. Redechová
- uviedla, že v súčasnosti nie je možné a ani by nebolo vhodné, aby u jedného zriaďovateľa boli
rozdiely v tomto smere
Mgr. Lukačková – príspevok štátu na školstvo má byť adresovaný globálne smerom ku všetkým
žiakom bez ohľadu na ich sociálne podmienky a zázemie, kvalita sa dá zabezpečiť iba
Ing. Černák
- informácia o jeho pôsobení v komisii pre technický stav škôl a o rekonštrukcii osvetlenia v 2 – 3
ZŠ
- informácia a ponuka možnosti riešenia záškoláctva v školách prostredníctvom SMS komunikácie
medzi učiteľom a rodičom – projekt ponúka Moderná škola – materiál bol zaslaný školám
elektronicky od Ing. Černáka a bol daný k dispozícii aj na spoločnom stretnutí
RNDr. Leštinská
- informovala prítomných, že sa s materiálom podrobne oboznámila a prerokovala s radou
rodičov, ktorí o takúto formu komunikácie medzi učiteľom a rodičom neprejavili záujem
Mgr. Redechová – upozornila na problematiku zasahovania do kompetencií riaditeľov ZŠ, ktorí
túto problematiku riešia a do kompetencií rodičov a projekt vyžaduje finančné prostriedky, cca
3000 € vstupné náklady, ktoré školy nemajú
V závere diskusie Mgr. Redechová, pripomenula Deň učiteľov 26. 3. 2013 od 9,00 hod, v Cik Cak
centre
Mgr. Lukačková – ukončila spoločné pracovné stretnutie s riaditeľmi ZŠ, poďakovala im za
aktívnu diskusiu a čas, ktorý si našli na spoločné stretnutie s členmi školskej komisie.
Mgr. Zuzana Lukačková, v .r.
predsedníčka komisie
za správnosť

V Bratislave 19. 3. 2013
Zapísali:
Mgr. Eva Beňačková, odborný zamestnanec OŠKaŠ
Mgr. Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ

4

