Zápisnica z 24. rokovania školskej komisie
Termín: 27.11.2013
Čas: od 15,30 do18,45
Miesto: MÚ zasadačka 8. poschodie
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Ospravedlnení: PhDr. Šebej, CSc.
Prizvaní: Ing. Lukaček - vedúci FO, Ing. Arch. Kordošová – vedúca ÚRaD, Mgr. Jecková - vedúca
OŽP, Mgr. Brozsová - vedúca oddelenia SMM,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom parkovaní
Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
6. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka
7. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ
8. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ
9. Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava
10. Návrh na schválenie dodatku č.3 k nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ
Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Veľvyslanectvo Líbye
11. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti
12. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte ZŠ Dudova pre Detské centrum
KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné centrum KRTKO (OZ)
13. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub
ISKRA Petržalka, o. z.
14. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre Johannes Senio
Service s.r.o.
15. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú
umeleckú školu, Prokofievova
16. Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc. č. 4877/12 a parc. č. 4883 v areáli ZŠ Nobelovo nám.6 pre
TŠP - tenisovú školu Petržalka
17. Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s.
18. Rôzne – Informácia o ocenení pedagogických zamestnancov spojené s finančnou odmenou

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková
K bodu 1: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016
– úvodné slovo Ing. Julian Lukaček, vedúci FO
- návrh rozpočtu pripravený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v programovej
štruktúre
- zapracované oblasti dohodnuté medzi vládou a ZMOSOm, navýšenie rozpočtu o 5 % pre školstvo
- informácia ku kapitálovému rozpočtu, schodkový bude krytý z úverov z bežných výdavkov
a z ušetrených prostriedkov z roku 2013, ktoré budú známe po prerokovaní záverečného účtu za
rok 2013 niekedy v máji júni 2014
- v príjmovej časti zapracované posledné informácie z návrhu ŠR na rok 2014, ktoré významne
ovplyvňujú bežné príjmy v položke podiel na výnose daní zo ŠR
- pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sa vychádzalo zo súčasného platného
nariadenia hl. m. SR Bratislava
- súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti

- výdavková časť rozpočtu – úver – rozpis pre školstvo 500 tisíc € v roku 2013 bude vyčerpané, KZP
úver rozdelený na dve časti v roku 2013 čerpanie 100 tisíc €, v roku 2014 150 tisíc €, plaváreň
realizácia v roku 2014
- nový úver pre školstvo vo výške 800 tisíc € na opravu striech, elektroinštaláciu,
- potrebné doriešiť zvýšenie príspevku na opravu ciest, terás, ihriská pre staršiu mládež, areál
voľného času
Diskusia:
Mgr. Ing. Radosa
- ako sa rozdeľujú financie a či Návrh VZN, ktorým sa upravuje výška príspevku zákonných
zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach .. či je už
zohľadnené v rozpočte
- ak by bolo VZN schválené, aby vo výdavkovej časti pre školy a školské zariadenie boli zohľadnené
upravené príspevky na čiastočnú úhradu nákladov a režijné náklady za stravovanie
Ing. Lukaček – toto ešte v návrhu rozpočtu nie je zohľadnené z dôvodu, že to nebolo schválené MZ
Ing. Černák
- v zmysle VZN takto účelovo vybrané finančné prostriedky sa všetky majú vrátiť do škôl
a školských zariadení
- úver 2 mil. 750 tisíc € - rozdelenie – vysvetlil Ing. Lukaček
- predložil návrh na doplnenie rozpočtu Návrh ( týka sa Podprogramu 5.1 Predškolské vzdelávanie,
prvok 5.1.1. Materské školy): Doplniť v rozpočte MČ Bratislava-Petržalka pre rok 2014 do
zoznamu (tabuľky) cieľov, v položke „Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania
v materských školách“ ďalší merateľný ukazovateľ „Inštalácia interaktívnych tabúľ“ v roku 2014
počet a to adresne na MŠ, ktoré ešte neboli vybavené interaktívnymi tabuľami.
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s príjmami v čiastke 29 763 133 € a
výdavkami v čiastke 29 763 133 €
b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 a 2016
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016.
c) Školská komisia navrhuje zapracovať do rozpočtu návrh Ing. Černáka doplniť do Podprogramu
5.1. Predškolské vzdelávanie prvok 5.1.1. Materské školy): Doplniť v rozpočte MČ BratislavaPetržalka pre rok 2014 do zoznamu (tabuľky) cieľov, v položke „Dosiahnuť vyššiu kvalitu
výchovy a vzdelávania v materských školách“ ďalší merateľný ukazovateľ „Inštalácia
interaktívnych tabúľ“ v roku 2014 počet a to adresne na MŠ, ktoré ešte neboli vybavené
interaktívnymi tabuľami.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0
zdržal: 0
K bodu č. 2: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 – úvodné
slovo Ing. Julian Lukaček, vedúci FO
d) zrušené uznesenie MZ č. 418 z októbra 2013 – koncepcia čipovania psov na území MČ
e) prednosta požiadaný o predloženie úpravy rozpočtu – presun na revitalizáciu športovísk –
športovisko Starhradská – revitalizácia do konca roku 2013
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Diskusia
Ing. Černák – prísne štruktúrované príjmy, či je predložený návrh v súlade, či to nie je v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi
Ing. Lukaček – všetky príjmy a výdavky sú realizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka na rok 2013
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s c h v á l i ť návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 nasledovne:
- znížiť bežné výdavky v programe 7.3.2 o 15 000,- €
- zvýšiť bežné výdavky v programe 6.4.2 o 15 000,- €
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za:2 proti:0 zdržal: 3
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 3 a 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom
parkovaní - úvodné slovo predniesla z poverenia Ing. Arch. Kordošová, vedúca ÚRaD vedúc OŠKaŠ
Mgr. Redechová
- materiál „návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel„ je informačný materiál, je predložený na pripomienkovanie
- tento návrh VZN je možné schváliť až vo chvíli, keď hlavné mesto SR Bratislava schváli svoje,
teda mestské VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a dodatok Štatútu hl. mesta o
prerozdelení kompetencií v oblasti pozemných komunikácií
- obidva spomenuté materiáli sme mali na pripomienkovanie, aj sme k nim vydali súhlasné
stanoviská
- v tejto chvíli nie je známa informácia o tom, či na decembrovom zastupiteľstve hlavného mesta
budú predložené citované materiáli (mestské VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a
dodatok Štatútu hl. mesta) na schválenie
- súčasne od 30.novembra 2013 je účinná novela zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou
sa mení zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a to konkrétne § 6a,
ktorý ustanovuje pre obce nové povinnosti v oblasti dočasného parkovania. Okrem iného je to
povinnosť, citujem: „...Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia
prevádzky parkovacích miest...“ a ďalej, citujem: „....Prevádzkou parkovacích miest môže obec
poveriť aj inú právnickú osobu...Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba
poverená obcou, tak VZN obce ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a
spôsob určenia odplaty...“
- táto novela nestihla byť zapracovaná do nami navrhovaného (na tejto komisii predkladaného
návrhu) VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
- vzhľadom na uvedené skutočnosti znovu opakujem, že ide o informačný materiál, resp. informačné
VZN, ku ktorému očakávame pripomienky
Diskusia
Ing. Černák – položil otázku, či pripomienky, ktoré zaslal k VZN boli zapracované do VZN –
pripomienky sa týkali VZN hlavného mesta a boli zaslané na Magistrát Hl. mesta SR
Mgr. Ing.. Radosa – žiadal, aby do dôvodovej správy boli zapracované kritériá, podľa ktorých sa
ulice zaraďovali do jednotlivých zón
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Petržalka o dočasnom parkovaní

Školská komisia MZ berie na vedomie informačné VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
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K bodu č. 5: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – úvodné slovo k materiálu predniesla
Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- návrh VZN sa predkladá v súlade so školským zákonom, ktorý umožňuje zriaďovateľom škôl
a školských zariadení určiť výšku príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu
nákladov súvisiacich s činnosťou ŠKD, CVČ a režijných nákladov v ŠJ, zriaďovateľ určuje zmenu
výšky príspevkov, pričom má na zreteli aj optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí,
žiakov a zamestnancov
- dôvodom predloženého návrhu úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je nedostatočný objem
finančných prostriedkov z podielových daní, ktorý nepostačuje na pokrytie prevádzkových
nákladov v MŠ, ŠKD, CVČ a režijných nákladov v ŠJ.
- potrebu úpravy výšky poplatkov za pobyt detí v MŠ navrhujú a podporujú aj vedenia MŠ, s tým že
navrhli sumu 20 € nie 25 €
- problém novely zákona § 6b ods. 5 zákona 597/2003 . z. o financovaní Š, SŠ a školských zariadení
ktorý bol od 1.1.2013 novelizovaný a je v ňom určené na čo sa môžu finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu na predškolákov použiť na:
-

(5) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou
a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a to len na
a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy 2b) podľa osobitného predpisu, 23h) ktorí sa
podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
1. didaktickou technikou,
2. učebnými pomôckami,
3. kompenzačnými pomôckami,
c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu 23ha) alebo
d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

- Vďaka tejto skutočnosti momentálne SSŠaŠZ nemá uhradené faktúry za teplo vo výške cca
- 60 000 €
- Vzhľadom na uvedené skutočnosti a predovšetkým s cieľom zabezpečiť ďalšie zvyšovanie kvality
činnosti MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia
a primeraného komfortu, je predložený návrh na úpravu príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ŠKD, CVČ a príspevkov na režijné náklady v ŠJ
- v dôvodovej správe k materiálu v úvode - je informácia o výške týchto príspevkov, vrátane
príspevkov na režijné náklady v niektorých porovnateľných mestských častiach
- z predloženého prehľadu jednoznačne vyplýva, že mestská časť má tieto príspevky od zákonných
zástupcov najnižšie
- predložený návrh na úpravu príspevkov je porovnateľný s ostatnými mestskými časťami ako pri
MŠ tak pri ŠKD, v prípade navrhovanej úpravy pri režijných nákladoch na 0,30 € za celodennú
stravu v MŠ je táto výška nižšia ako v mestských častiach Staré mesto, Dúbravka, Ružinov,
s ostatnými je porovnateľná
- pri navrhovanej výške režijných nákladov za stravu v ŠJ ZŠ vo výška 0,20 € je táto významne
nižšia ako v Starom mesta, nižšia ako v Rači, Dúbravke a v Ružinove
Diskusia
Ing. Černák – žiadal, aby všetky finančné prostriedky, ktoré sa získajú úpravou príspevkov
zákonných zástupcov sa vrátili do škôl a školských zariadení
- problematika úpravy výšky príspevkov od zákonných zástupcov sa mala riešiť skôr
Mgr. Ing. Radosa – výška príspevku 25€ od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa v MŠ je podľa jeho názoru vysoká a odporučil zvýšenie na maximálnych 20 €
Školská komisia o predloženom návrhu Mgr. Ing. Radosu na maximálnu výšku 20 € na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ hlasovala nasledovne:
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal: 1
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Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č.
4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka s tým, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ bude
20€/mesiac
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 6: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým s upravujú niektoré podmienky držania psov
na území mestskej časti Bratislava-Petržalka – úvodné slovo Mgr. Jecková
- VZN sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti BratislavaPetržalka
- ustanovenie § 3 ods. 5 VZN, na ktorého nezákonnosť poukázal prokurátor znelo: „Držiteľ sa môže
rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné náklady. Čipovanie nezbavuje
držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.“
- dobrovoľné čipovanie psov bolo zmenené s účinnosťou od 01.11.2011 zákonom č.342/2011 Z. z.,
ktorým bol zmenený zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, na povinnosť mať psa
označeného mikročipom
- v čase doručenia protestu prokurátora MZ a zasadnutia MZ bola táto legislatívna zmena aktuálna,
z tohto dôvodu MZ vyhovelo protestu prokurátora v časti týkajúcej sa tohto bodu
- dňa 22.10.2013 bol v NR SR schválený vládny návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane
rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizoval aj zákon č.39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti a to v časti § 19 Identifikácia a registrácia zvierat. Legislatívna zmena sa
týka povinnosti nezameniteľne označiť zvieratá len pri ich premiestňovaní
- z dôvodu tejto ďalšej legislatívnej zmeny, ktorá sa týka zmeny povinnosti čipovať psov na
dobrovoľný úkon majiteľa psa je pôvodné znenie VZN v § 3 ods. 5 správne, a preto jeho zmenu
nenavrhujeme
- Pôvodné ustanovenie §3 ods. 8 VZN znie: „Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného psa.“ Zákon č.
282/2002 Z. z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o psoch“)
uvádza „známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa“
- zákon o psoch bližšie nešpecifikuje nosenie známky a neukladá povinnosť viditeľne umiestniť
známku na obojok psa. V tejto časti protestu MZ vyhovelo protestu prokurátora
- návrh zmeny VZN spočíva v odstránení prvej časti druhej vety: „Známka musí byť viditeľne
umiestnená na obojku psa a“ s tým, že druhá časť druhej vety : „je neprenosná na iného psa“
ostáva, len sa na začiatok vkladá slovo „Známka“
- V celom znení návrh zmeny VZN znie: § 3 ods. ods. 8 Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa. Známka je neprenosná na iného psa.“
- ustanovenie § 3 ods. 9 VZN rieši postih za porušenie nariadenia uvedeného v ods. 8. Toto
ustanovenie aj napriek odstráneniu vety: „Známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a“
je naďalej platné a preto nenavrhujeme jeho zmenu
- §4 ods. 1 písm. g) VZN uvádza: „Vstup so psom je zakázaný na trhoviská, tovarové burzy a ďalšie
miesta označené zákazom vstupu so psom „
- prokurátorka v proteste poukázala na to, že táto právna úprava je nejednoznačná a neposkytuje
adresátovi právnej normy dostatočnú možnosť prispôsobiť jej svoje správanie, tzn. o ktoré ďalšie
miesta by malo ísť. MZ nevyhovelo protestu prokurátora týkajúceho sa ustanovenia § 4 ods. 1
písm. g) a preto sa nenavrhuje jeho zmena
5

Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrhu VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým s
upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú podmienky
držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti:0 zdržal:0
K bodu č. 7: Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ úvodné slovo predniesla Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- materiál sa predkladá na rokovanie školskej komisie v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi ako informácia o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ v zriaďovacej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (mestská časť) za školský rok 2012/2013
- východiskami pri príprave materiálu boli správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach jednotlivých ZŠ vypracované v zmysle 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 (zákon o štátnej správe v školstve) a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
- správy ZŠ boli v stanovenom termíne prerokované v pedagogických radách a radách škôl
a predložené na schválenie
- materiál poskytuje údaje o ZŠ, radách škôl pri ZŠ, poradných orgánoch riaditeľa, o počte žiakov,
tried a zamestnancov škôl, 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, o 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 informácie o ZŠ
- mestská časť ako sídlo Školského úradu mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve
- mestská časť ako zriaďovateľ vytvára podmienky na kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre všetkých
žiakov, zdravých, zdravotne oslabených a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími
potrebami v ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
- každé dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti vo veku PŠD má vytvorené vhodné
podmienky na jej plnenie
- 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.
Diskusia
Mgr. Lukačková
- ocenila vypracovanie správy, ktorú školská komisia každoročne prerokováva za predchádzajúci
školský rok.
- položila otázky v súvislostí s pridanou hodnotou v poskytovanom vzdelávaní a novým aktivitami
v MČ BA- Petržalka
- informovala o svojej účasti na workshope projektu Komunita priateľská deťom , kde sa hovorilo
o skúsenostiach pri zavádzaní inovačných projektov, ktoré reagujú na nové potreby detí; v tej
súvislosti prezentovala prácu mestskej časti v súvislosti s projektom Petržalská super škola
a ďalšími;
- upozornila na problémy v práci so žiakmi 9. ročníka nielen v súvislosti s ich motiváciou na štúdium
pred prijatím na stredné školy, ale na ťažkosti v práci s touto vekovou kategóriou žiakov v ZŠ po
tom, ako majú v rukách rozhodnutie o prijatí na stredné školy
- je potrebné hľadať cesty ako s nimi pracovať, aby boli viac motivovaní a aktívne sa zapájali do
procesu vzdelávania
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Mgr. Redechová
- stručne informovala o nových aj dlhodobých projektoch, ktoré mestská časť v školskom roku
2012/2013 organizovala v spolupráci so ZŠ
- o práci predmetových komisií na úrovni mestskej časti
- problematike prijímania žiakov na osemročné gymnáziá
Mgr. Ing. Radosa
- pripomenul celoslovenský problém, sieť ZŠ bola racionalizovaná, sieť SŠ nie, tým aj motivácia
deviatakov sa stráca,
- vyslovil požiadavku, aby do testovania žiakov 5. ročníka
zúčastnilo čo najviac ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Mgr. Lukačková a Mgr. Redechová
- vysvetlili, že v súčasnosti ide o pilotné testovanie s cieľom overiť testy, v roku 2015 budú do
testovania zapojení všetci žiaci 5. ročníka
Ing. Černák – vrátil sa k otázke obecnej školskej rady
Mgr. Lukačková
- problematika posudzovania kvality škôl veľmi náročná a zložitá, zaoberá sa s tým veľké množstvo
odborníkov, v súčasnosti nie sú nastavené národné kritéria hodnotenia kvality škôl, ale existujú
indikátory sledovania kvality škôl a školských zariadení - ŠŠI
- upozornila na problematiku stredného odborného školstva
PaedDr. Olšanská – vyjadrila názor, že školstvo je na okraji záujmu spoločnosti
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach ZŠ
Školská komisia berie na vedomie Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach ZŠ
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za:5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 8: Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ –
úvodné slovo Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- materiál sa predkladá na rokovanie školskej komisie v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi ako informácia o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích MŠ v mestskej časti
- podkladom pre vypracovanie materiálu boli Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
v podmienkach MŠ, v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
- všetky MŠ vypracovali a predložili správy na OŠKaŠ v stanovenom termíne
- správy boli vypracované v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
prerokované v pedagogických radách MŠ a radách škôl pri MŠ, ktorých členmi sú delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa – poslanci MZ
- mestská časť bola v školskom roku 2012/2013 zriaďovateľom 19 MŠ, ktoré sú zaradené v sieti škôl
a školských zariadení SR a organizačne sú začlenené do SSŠaŠZP, ktoré zabezpečuje pre MŠ
úlohy v pracovno-právnej, majetkovej, bytovej a nebytovej, komplexnej technickej, ekonomickej,
mzdovej, personálnej a ďalšej agende
- odborno-poradenskú a metodickú pomoc a riadenie v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti,
prípravy a realizácie projektov, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a súvisiacich
činností poskytuje a zabezpečuje OŠKaŠ
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Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach MŠ
Školská komisia berie na vedomie Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach MŠ
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za:5 proti:0 zdržal: 0
K bodu č. 9: Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava – úvodné
slovo Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- projekt športových hokejových tried (ďalej „ŠHT“) je snahou vedenia ZŠ Dudova 2 (ďalej a HCP
2010 skvalitniť a rozšíriť ponuku študijných možností pre deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka
a blízkeho okolia
- zámer vhodne dopĺňa koncepciu školy, ktorá má primerane vybudované materiálno-technické
podmienky
- otvorenie ŠHT korešponduje s dlhodobým plánom Hockey club Petržalka 2010 o. z. podporovať
systematicky detský a mládežnícky šport, konkrétne ľadový hokej, ako celospoločenský fenomén
v podmienkach najväčšej bratislavskej mestskej časti
Diskusia
Ing. Černák - zriadením takejto triedy sa zlukratívni školstvo v Petržalke
Všetci členovia komisie ocenili tento projekt
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Projekt: Športové hokejové triedy pri
Základnej škole Dudova 2, Bratislava
Školská komisia MZ berie na vedomie informáciu o projekte zriadenie športovej hokejovej triedy
v ZŠ Dudova 2 od školského roku 2014/2015
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 10: Návrh na schválenie dodatku č.3 k nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme nebytových
priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Veľvyslanectvo Líbye – úvodné slovo
Mgr. Broszová
- zosúladenie prenájmu s Metodickým usmernením –postupu pri prenájme nehnuteľného majetku vo
vlastníctva mestskej časti
- ako prípad osobitného zreteľa,
- zvýšenie výšky nájmu z 8,30 na 13,-€/m² za rok
- zavedenie úpravy platobných podmienok – úrok z omeškania
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na schválenie dodatku č.3 k nájomnej
zmluve č.2/2004 o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre
Veľvyslanectvo Líbye
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za:5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 11: Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre
deti – úvodné slovo Mgr. Broszová
- prenájom pre o. z. Umenie deťom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle Metodického
usmernenia – postup k prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
- o. z. vykonáva svoju činnosť v úzkej spolupráci so SZUŠ Prokofievova, ide o zmysluplné
využívanie voľného času detí, je prínosom pre ZŠ
- návrh na prenájom ne na obdobie od 1.1.2014 do 31.12. 2018
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- cena nájmu v súlade s metodickým usmernením k prenájmom
Diskusia
Ing. Černák – akceptácia dĺžky prenájmu
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na prenájom nebytového priestoru v
objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 12: Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte ZŠ Dudova
pre Detské centrum KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné centrum KRTKO (OZ) – úvodné slovo Mgr.
Broszová
- ide o prenájom pre Rodinné centrum Krtko v ZŠ Dudova 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že do rekonštrukcie a revitalizácie priestorov zainvestovali (suma 170 000) tak ako je to
uvedené v materiáli
- vybudovali detské ihrisko, ktoré využívajú aj žiaci školy, nájomca si prenajíma priestory už od
roku 2009
- spolupráca so školou je bezproblémová, v zmluve bude nájomca zaviazaný zainvestovať do
rekonštrukcie strechy nad traktom A1 sumu 13 850 €
- doba nájmu je navrhnutá od 1.1.2014 do 31.12.2024
Diskusia
Mgr. Lukačková – návrh na dobu prenájmu na 5 rokov
Ing. Černák – dĺžka prenájmu na 5 rokov
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na opätovný prenájom nebytových
priestorov a pozemku v objekte ZŠ Dudova pre Detské centrum KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné
centrum KRTKO (OZ)
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia s pripomienkou k dobe prenájmu len na
obdobie 5 rokov.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 13: Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61 pre
Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o. z. - úvodné slovo Mgr. Broszová
- ide o prenájom nebytových priestorov šatní ako prípad hodný osobitného zreteľa
- prenájom je v popoludňajších hodinách, nenarúša činnosť školy ani hygienicko-bezpečnostné
predpisy
- prenájom je spojený s tréningovým procesom členov MFK
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na opätovný prenájom nebytových
priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o. z.
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 14: Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1,
Bratislava pre Johannes Senio Service s.r.o. – úvodné slovo Mgr. Broszová
- platnosť nájomnej zmluvy končí dňa 30.11.2013
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- riaditeľ školy súhlasí s pokračovaním v tomto nájomnom vzťahu so spoločnosťou Johannes Senio
Service s.r.o. a žiada tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa
z nasledovných dôvodov:
- súkromná škola vzdeláva dospelých v pomaturitnom vzdelávaní
- spolupráca so ZŠ spočíva vo vzdelávacích aktivitách pre žiakov ZŠ v oblasti ochrany zdravia
a poskytnutia prvej pomoci pri účelových cvičeniach
- financovanie prenajatých priestorov zo strany nájomcu je bezproblémové, svoje záväzky si plnia
včas
- súkromná škola investovala do zveľaďovania prenajatých priestorov vlastné finančné prostriedky,
vybudovala samostatný vchod do týchto priestorov, čím zabránila k možnému narúšaniu
výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ
- konatelia spoločnosti požiadali o zníženie nájomného hlavne z dôvodu, že po 18.00 hod. sa
nebytové priestory nevyužívajú a taktiež počas prázdnin sa nevyužívajú
- vzhľadom na uvedené, riaditeľ ZŠ navrhuje ročný nájom vo výške 7646,38 €, z toho za prenájom
priestorov 3867,95/rok a za spotrebovanú energiu, ktorá je stanovená pomerom prenajatej plochy
k celkovej ploche školy vo výške 3778,43 €/rok.
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na opätovný prenájom nebytových
priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre Johannes Senio Service s.r.o.
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 15: Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre
Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova – úvodné slovo Mgr. Broszová
- súkromná základná umelecká škola vykonáva činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania detí
a mládeže vo výtvarnom odbore, v tanečnom odbore a v literárno-dramatickom odbore
- vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu so zámerom pripraviť deti k cieľavedomému rozvíjaniu
vlastných schopností, pričom celý vyučovací proces je riadený podľa metodických pokynov
Ministerstva školstva SR
- nájomca si prenajíma priestory na dobu určitú už od roku 2000 a má záujem o ďalší nájom
- z toho dôvodu je predložený návrh na prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa
- doba prenájmu od 1.1. 2014 do 31.12.2018
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na opätovný prenájom nebytových
priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 16: Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc. č. 4877/12 a parc. č. 4883 v areáli ZŠ
Nobelovo nám.6 pre TŠP - tenisovú školu Petržalka – úvodné slovo Mgr. Broszová
- návrh na prenájom pre TŠP - tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám.6, je predložený ako prípad
hodný osobitného zreteľa, z dôvodov, že nájomca od roku 2008 preinvestoval z vlastných
prostriedkov cca. 633.200,- € na revitalizáciu a rekonštrukciu areálu ZŠ, stará sa o ich údržbu
a prevádzku, a má záujem pokračovať ďalej s revitalizáciou školského areálu
- TŠP vykonáva výlučne športovú činnosť zameranú na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej
športovej verejnosti Petržalky
- žiakom ZŠ poskytuje bezplatne na 10 hodín týždenne v rámci TEV tenisové dvorce, tenisové
rakety a loptičky, ako aj trénerov na výučbu tenisu
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- spolu so ZŠ pravidelne organizujú celoslovenské turnaje pre žiakov a rodičov (cca.30 turnajov
ročne)
- v letných mesiacoch organizuje TŠP detské táborové campy zamerané na šport. Nájomca si
prenajíma pozemky na dobu určitú už od roku 2008 a má záujem o ďalší nájom
- nájomca bude v nájomnej zmluve zaviazaný ku všetkým povinnostiam, ktoré si dohodol
s prenajímateľom v nájomnej zmluve č.08-75-2013 platnej do 31.12.2013
- podmienky nájmu sú súčasťou tohto materiálu
- nájom sa navrhuje na 20 rokov od 1.1.2014 do 31.12. 2024
Diskusia
Mgr. Lukačková
- podala informáciu z pracovného stretnutia z 25. 11. 2013 s obyvateľmi okolitých domov,
poslancami nájomcom p. Kratochvílom a prenajímateľom ZŠ Nobelovo nám.
- pripomienky obyvateľov sa týkali hlučnosti, vykurovania v klube kachľami, dym prekáža
obyvateľom okolitých domov,
- nájomca vykurovanie bude riešiť iným spôsobom
- výhrady voči dĺžke prevádzky vo večerných hodinách
- zo strany školy je spokojnosť so spoluprácu, toto tlmočila riaditeľka školy, škola využíva tenisové
kurty pre žiakov
Ing. Černák - výhrady k dĺžke prenájmu
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.
č. 4877/12 a parc. č. 4883 v areáli ZŠ Nobelovo nám.6 pre TŠP - tenisovú školu Petržalka
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia s pripomienkou k dĺžke prenájmu, ktorú
školská komisia odporúča na obdobie maximálne 10 rokov.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č. 17: Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre FC
Petržalka 1898, a.s. – úvodné slovo Mgr. Broszová
- účelom nájmu sú tréningové procesy mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej
mládeže I. a II. kategórie
- predchodca klubu zrekonštruoval časť areálu a vybudoval dve futbalové ihriská a jedno
viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a klubovňu (bufet) pre trénujúcu mládež
- počas celého obdobia nájmu nájomca zabezpečoval na svoje náklady údržbu ihrísk, čo
predstavovalo nákladovú položku viac ako 7000,-€ ročne. Vo vyučovacom procese školy využívajú
tieto ihriská ZŠ Pankúchova 4 a gymnázium Pankúchova 6
- Platnosť nájomnej zmluvy končí dňom 30.11.2013
- vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu klubu a záujem školy a zriaďovateľa podporovať
záujmovú činnosť detí vo voľnom čase navrhujeme prenájom častí pozemkov na dobu určitú od
01.12.2013 do 30.11.2018 za cenu 1,-€/rok
- ZŠ podporovala a chce i naďalej podporovať prácu klubu s mladými futbalovými talentami.
súčasťou podpory nie je len poskytovanie priestorov ale aj vytváranie individuálnych podmienok
pre žiakov základnej školy - futbalistov ich vzdelávaním podľa individuálneho študijného plánu.
Spolupráca medzi klubom a školu prebieha už od roku 2001 a stále sa rozvíja
- vzhľadom k uvedenému navrhujeme posudzovať tento prenájom ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k materiálu Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov
v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s.
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť prenájom v zmysle predloženého návrhu uznesenia
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Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal:0
K bodu č. 18: Rôzne – Informácia o ocenení pedagogických zamestnancov spojené s finančnou
odmenou – úvodné slovo Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- pán starosta menoval pracovnú skupinu na ocenenie pedagogických zamestnancov za mimoriadne
výsledky v pedagogickej činnosti za kalendárny rok 2013
- na čele pracovnej skupiny je prednosta MÚ
- do komisie bol menovaný pán poslanec Bučan, ktorý tiež inicioval takéto ocenenie,
- ďalej boli do komisie menovaní riaditeľ SSŠaŠZ, vedúca OŠKaŠ a odborní zamestnanci OŠKaŠ za
úsek MŠ a úsek ZŠ
- pracovná skupina zasadala 25. 11. prerokovala a schválila kritériá a pripravila návrh na ocenenie
PZ pre starostu MČ
- o tom, kto bude ocenený rozhodne starosta mestskej časti
- finančné prostriedky na ocenenie získali starosta MČ a prednosta MÚ sponzorsky
- kritériá, na základe ktorých bol pripravený návrh na ocenenie PZ starostom spojené
s finančnou odmenou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

Systematicky využíva informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Aktívne uplatňuje netradičné a inovačné metódy a formy v edukačnom procese
Vytvára vlastné učebné a didaktické pomôcky a testy
Mimoriadne aktívne pracuje v predmetových komisiách a metodických združeniach školy
Tvorí a realizuje autorské projekty školy na skvalitnenie edukačného procesu
Tvorí a realizuje projekty z vyhlásených výziev a grantov na získanie mimorozpočtových zdrojov
školy
Mimoriadne aktívne spolupracuje pri realizácii projektov Petržalská super škola, Petržalka v pohybe,
Olympijský festival nádejí, Tanec v duši, Detská športová olympiáda
Realizuje spoluprácu školy s inými školami v SR a v zahraničí
Svoje pedagogické skúsenosti publikuje v odbornej literatúre, časopisoch, webových stránkach pre
učiteľov, celoštátnych a regionálnych printových médiách a prezentuje ich na odborných
konferenciách
Podieľa sa na realizácii mimovyučovacích aktivít (vedie záujmový krúžok, organizuje vystúpenia
detí a žiakov, dobrovoľnícke aktivity s deťmi a žiakmi pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov
/komunitu)
Dosahuje mimoriadne výsledky a úspechy v spolupráci so zákonnými zástupcami detí a žiakov
Dosahuje mimoriadne výsledky v práci s nadanými a talentovanými žiakmi – popredné umiestnenia
na postupových súťažiach a predmetových olympiádach na úrovni okresu, kraja, v celoslovenských
a medzinárodných súťažiach, na súťažiach organizovaných pre deti MŠ

- Každé kritérium bodové hodnotenie v rozsahu 0 – 10 bodov
- Maximálny počet bodov 120 na základe konsenzu pracovného tímu
- Návrh na ocenených pedagógov predložený starostovi MČ, ktorý rozhodne o tom kto bude ocenení
Uznesenie školskej komisie z 27.11.2013 k Informácii o ocenení pedagogických zamestnancov
spojené s finančnou odmenou
Školská komisia berie na vedomie predloženú informáciu.
Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, Ing. Černák p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
Zasadnutie komisie ukončila Mgr. Lukačková, predsedníčka komisie
Zapísala:
Mgr. Veronika Redechová,
tajomníčka komisie

Mgr. Zuzana Lukačková,
predsedníčka školskej komisie
za správnosť

V Bratislave 27. 11. 2013
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