
Zápisnica z 25. zasadnutia školskej komisie 
 

Termín a čas: 12. 02. 2014 od 15,30 do 18.00 

Miesto: ZŠ Dudova 2 

Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička, PaedDr. 

Daniela Olšanská 

Neprítomní: PhDr. F. Šebej, CSc., 

Prizvaní: Mgr. Veronika Redechová, tajomníčka komisie, Mgr. H. závodná riaditeľka ZŠ Dudova, 

JUDr. Vernarský, právnik MČ, PhDr. Paulenová, vedúca OOV  
 

Program: 

1. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia – gestor finančné oddelenie 

3. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka – 

gestor oddelenie životného prostredia 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov – gestor 

oddelenie organizačných vecí 

5. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s. r. o. 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Dudova 2 za školský 

rok 2012/2013 

7. Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava – informácia 

o realizácii projektu 

8. Termíny zasadnutí školskej komisie v roku 2014 

9. Príprava pracovného stretnutia školskej komisie s riaditeľkami MŠ 

10. Rôzne  
 

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

K bodu č. 1:  
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) – materiál uviedol JUDr. Vernarský 

- mestská časť predložila 10.10. 2013 návrh dodatku štatútu ktorým sa dopĺňa článok 9 ods. 6 

písm. f) – termíny na rozhodnutia hlavného mesta, o ktoré požiada starosta mestskej časti  riešiť 

do 30 dní, v osobitne zložitej veci do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti 

- ide o stanovisko MČ k návrhu dodatku  Štatútu hl. mesta SR, ktoré navrhla mestská časť 

Bratislava-Petržalka 

- 4.12. zaslané stanovisko – MČ  že k dodatku nemá pripomienky  

- na základe žiadosti primátora je potrebné návrh dodatku prerokovať na miestnom zastupiteľstve 

a z toho dôvodu sa prerokováva aj vo všetkých komisiách MZ 

Diskusia: 

Ing. Černák  - čo sa sleduje týmto dodatkom 

Ing. Paulenová – pokiaľ sa hlavné mesto SR Bratislava obráti so žiadosťou na mestskú časť musí 

mestská časť odpovedať do 30 dní resp. 60 dní, týmto dodatkom sa sleduje, aby to bolo takto 

zabezpečované aj zo strany hlavného mesta 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k materiálu Stanovisko mestskej časti Bratislava-

Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 

písm. f) 

Školská komisia MZ odporúča MZ  schváliť návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy tak, 

ako je to uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0  zdržal: 0 
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K bodu č. 2: 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – gestor 

finančné oddelenie – materiál uviedol vedúci FO Ing. Lukaček 

- V súlade so štatútom hlavného mesta sú prenesené na mestské časti všetky povinnosti spojené so 

zabezpečením činnosti ZŠ, MŠ a školských zariadení a s výnimkou neštátnych škôl a školských 

zariadení 

- Súčasťou uvedeného VZN  je príloha, v ktorej sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku 

a mzdy MŠ a školských zariadení v pôsobnosti našej mestskej časti.  

- predložený návrh na zmenu VZN nemá žiaden dopad na rozpočet MČ a slúži ako základ pre 

poskytovanie dotácií súkromným MŠ a školským zariadeniam, ktoré poskytuje hlavné mesto  

- z toho dôvodu každá mestská časť vypracováva svoje VZN a na ich základe hlavné mesto 

posudzuje, v súlade so zákonom, výšku dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa neštátnych MŠ 

a školského zariadenia 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k materiálu Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia 

Školská komisia MZ odporúča MZ  schváliť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia 

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

Hlasovanie:     za: 5  proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 3:  

Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka – gestor 

oddelenie životného prostredia – materiál uviedla Ing. Juhásová 

- Dôvodom predloženia návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len „návrh VZN“) je protest prokurátora č. Pd 25/2013 zo dňa 21. 11. 

2013, ktorý podal proti VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v časti ustanovení § 2, § 7 ods. 1, 2, 3, § 

8 ods. 3 a § 10 ods. 1, 2 ako aj zosúladenie s novelizovanými právnymi predpismi a aktualizácia 

vymedzených pojmov na účely nariadenia 

- Rozšírené VZN, vysvetlené pojmy 

- Spôsob riešenia protestu je uvedený v dôvodovej správe 

Diskusia:  

Mgr. Lukačková – zimná údržba, problémy s tým, kto je zodpovedný za údržbu 

Ing. Juhásová -  informovala o nejednoznačnosti kto je majiteľom komunikácii, pozemkov 

Ing. Radosa – zimná údržba, čistenie starostlivosť v šírke 1,5 m pri bytových domoch ako sa tomu 

má rozumieť 

Ing. Juhásová – bytové domy prístupové a obvodové chodníky 

Ing. Radosa – či je znenie § 6 ods. 3 navrhovaného VZN v súlade s nejakým zákonom – ide 

o starostlivosť o komunikácie, ale aj o bezpečnosť chodcov 

Pripomienky:  

a) § 6 ods. 3 doplniť o odkaz na príslušný zákon 

b) Exaktnejšie formulovať znenie § 6 ods. 3 

Ing. Černák – čo sa stane ak prokurátor opäť podá protest 

Ing. Radosa – celý proces sa môže zopakovať 
 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k materiálu Návrh VZN o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Školská komisia MZ odporúča MZ  schváliť Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka tak ako je uvedené v materiáli s pripomienkami § 6 ods. 

3, doplniť o odkaz na príslušný zákon a exaktnejšie formulovať znenie § 6 ods. 3 

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

Hlasovanie:     za: 5  proti: 0  zdržal: 0  
 

K bodu č. 4:  

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov – gestor oddelenie 

organizačných vecí a právny referát KS – materiál uviedla PhDr. Paulenová 

- návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov je predkladaný z dôvodu aktualizácie platného 

VZN, VZN č. 1/2004 z 24 2.2004 bol schválený priestor na vylepovanie volebných plagátov na 

Námestí hraničiarov, doplnkom VZN č. 4/2006 bol tento priestor rozšírený o ďalšie 3 lokality 

(na Nobelovom nám., pri trhovisku Braník a pri trhovisku na Mlynarovičovej ul.), kde boli 

osadené ďalšie betónové skruže 

- prax ukázala, že o výlepovú plochu vyhradenú MČ nie je zo strany politických strán 

a nezávislých kandidátov záujem, väčšinou využívajú veľkoplošné nosiče,  

- MČ nemá na údržbu týchto skruží  mimo volebného obdobia vyhradené finančné prostriedky, 

skruže boli prevedené do majetku KZP, môžu byť využité na celoročnú propagáciu  

- pripravovaná revitalizácia Námestia hraničiarov v roku 2014, tri skruže boli premiestnené do 

priestoru pred sídlo KZP na Rovniankovej ul. 3. 

- v prípade konania volieb dva zákony a to zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu taxatívne 

stanovujú vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov VZN 

- v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do NR SR je ponechané vyhradenie 

výlepovej plochy na obec, nie je určený spôsob vyhradenia miesta na vylepovanie plagátov, 

- materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 3.2.2014, bol daný na pripomienkové 

konanie oddeleniam MÚ, zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a na webovej stránke 

mestskej časti. 

Diskusia: 

Ing. Radosa – okrem DK ZH Rovniankova nebude mať mestská časť žiadne skruže 

Ing. Černák – tvárime sa, že sme demokrati, a urobilo sa všetko, ak by obec to s demokraciou 

myslela vážne tak to vyrieši inak, treba hľadať riešene niečo podobné ako bilboardy, pred voľbami 

nainštalovať a po voľbách rozobrať, nie je to technicky celkom v poriadku 

Mgr. Lukačková – upozornila na finančné otázky 
 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k materiálu Návrh VZN mestskej časti Bratislava-

Petržalka o vylepovaní volebných plagátov 

Školská komisia MZ odporúča MZ  schváliť Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov 

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

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0  zdržal: 1 

 

K bodu č. 5:  

Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s. r. o. – 

materiál uviedla Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

- na základe žiadosti riaditeľky ZŠ Turnianska o schválenie prenájmu nebytových priestorov 

o výmere 237, 4 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- nájomca užíva priestory za účelom výkonu administratívnych a kancelárskych prác a skartácie 

materiálov od roku 2008 a plní si svoje záväzky v súlade so zmluvou 

- pôvodná cena prenájmu bola 9,96/ m²/ročne  

- navrhovaná cena je 11 m²/ročne 

- nájomca spolupracuje so ZŠ a sponzorsky pomáha škole, vzájomná spolupráca je obojstranne 

prospešná napr. aj pri poskytovaní kancelárskych pomôcok pre školu 
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Diskusia 

Ing. Radosa – záväzky na revitalizáciu priestorov špecifikovať v zmluve o prenájme, ak nie potom 

zvýšiť prenájom na 12 €// m²/ročne 

Ing. Černák 
- či je ošetrený vjazd vozidiel tejto firmy do areálu školy   aj v súvislosti s požiarom v tejto škole,  

- problematiku požiarnej ochrany dať do zmluvy a aj otázku bezpečnosti dopravy 
 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k materiálu Návrhu na opätovný prenájom nebytových 

priestorov v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s. r. o. 

Školská komisia MZ odporúča MZ  schváliť prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ 

Turnianska pre HSL s. r. o. v zmysle predloženého návrhu uznesenia s pripomienkami, aby záväzky 

na revitalizáciu priestorov boli špecifikované v zmluve o prenájme, ak nie potom zvýšiť prenájom 

na 12 €// m²/ročne. Do zmluvy zapracovať aj problematiku požiarnej ochrany a dopravnej 

bezpečnosti. 

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

Hlasovanie:     za: 5  proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 6:  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Dudova 2 za školský 

rok 2012/2013- úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Hana Závodná riaditeľka ZŠ Dudova 2  

- informovala o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2012/2013 v kontexte s I. 

polrokom 2013/2014 

- problematika motivácie žiakov, ale aj rodičov 

- za I. polrok 2013/2014 lepšie výsledky ako na konci školského roka 2012/2013 

- výchovno-vzdelávací proces obohacovaný o rôzne aktivity, vysoko vyzdvihla projekt Petržalská 

super škola  

- problematika 5. Ročníka a odchodu žiakov na osemročné gymnáziá 

- ďalšie informácie boli riešené v rámci diskusie 
 

Diskusia  

Mgr. Lukačková – aké opatrenia sa prijali na zlepšenie výsledkov 

Mgr. Závodná – riešenie každého žiaka individuálne, pravidelne na rokovaniach predmetových 

komisií a metodických združení, realizácia hospitácií aj neohlásených 

Ing. Černák – koľko rodičovských združení za rok sa organizuje, ako sa vyhodnocuje účasť, či sa 

s rodičovským združeniami pracuje 

Mgr. Závodná 
- pravidelne sa organizuje 5 rodičovských združení za rok – v podmienkach ZŠ zvýšený počet 

o jedno stretnutie v školskom roku (september, november, január, apríl, jún) 

- pravidelná denná komunikácia s rodičmi prostredníctvom mailov 

- častejšie zasadnutie výchovnej komisie, na ktorú sú pozývaní rodičia problémových detí 

- na rodičovské združenia spravidla prichádzajú rodičia bezproblémových detí 

- s rodičmi problémových detí pravidelné telefonické a osobné konzultácie 

- okrem toho škola organizuje individuálne konzultácie pre všetkých rodičov v stanovených 

termínoch a časoch 

Ing. Černák – ako sa zverejňujú termíny rodičovských združení a ako sa kontroluje 

Mgr. Závodná 
- cez web stránku a žiacke knihy 

- Každý triedny učiteľ kontroluje či je pozvanie na rodičovské združenie podpísané rodičmi 

- V minulom školskom roku realizovali projekt Sebahodnotenia školy .. – formou dotazníkov pre 

rodičov zisťovali o akú formu komunikácie majú rodičia záujem, spätná väzba bola veľmi dobrá 

– rodičia preferujú osobnú komunikácia, nechcú písomnú, 

- ZŠ začala pracovať na zavedení elektronickej žiackej knižke – okamžitá denná informácia pre 

rodiča o žiakovi 
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- Informácia o počte žiakov v škole 379 v 19 triedach priemer na triedu 19 žiakov 

PaedDr. Olšanská – práca učiteľa náročná, ale nie až tak, keď je v triede 19 žiakov 

Ing. Radosa 

- nastolil otázku potreby 9. ročníka, ak by nebol tak by menej detí odchádzalo na osemročné 

gymnáziá 

- potreba väčšej náročnosti na žiakov v nižších ročníkoch 

- pozitívne hodnotil individuálny prístup k rodičom 

Mgr. Závodná – informovala o návšteve triedy predškolákov v MŠ pred zápisom do prvého 

ročníka, rodičia majú obavy, že deti musia robiť veľa projektov a tým sa zaťažujú aj rodičia,  

vysvetlenie, že aj to je jedna z foriem vzájomnej komunikácie rodičov s dieťaťom  

Mgr. Lukačková  

- ocenila, že škola realizuje a využíva projekt Sebahodnotenia školy 

- vyzdvihla potrebu vtiahnuť rodičov do diania v škole 

- odporúčala pokračovať v projekte 

- mimoriadne dôležitá motivácia ako vtiahnuť žiakov 9. ročníka do prípravy na život 

- veľmi dôležitá spolupráca s rodičmi 

Ing. Černák  

- podpora 9. ročníka, ktorý podľa jeho názoru nie je zbytočný 

- sú veci, ktoré treba riešiť tímovo, vtiahnuť do riešenia problémov rodičov, využiť k tomu 

rodičovské združenia 

Mgr. Závodná 

- rieši veci čoraz viac s rodičmi, organizácia Dňa otvorených dverí – účasť 280 rodičov 

- problematika financovania vo vzťahu k odmenám a osobného ohodnotenia pedagógov 

- v polroku viac žiakov 

- informácia o aktivitách školy  športové triedy s zameraním na hokej 

- prenájom pre Denné centrum Krtko – veľmi dobrá spolupráca aj pri revitalizácii budovy školy, 

oprava strechy 

- informácia o sponzoroch školy 

- za významné považuje v činnosti školy budovať Duch (kultúru) školy 

Ing. Radosa – ako sa napĺňa zmluva s DEMALIOU – potrebné prehodnotiť 

Mgr.  Závodná  - zmluvu preskúma, ak sa neplní dáva podnet a informáciu na MČ 
 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k materiálu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej 

výsledkoch a podmienkach ZŠ Dudova 2 za školský rok 2012/2013 

Školská komisia MZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ Dudova 2 za školský rok 2012/2013, informácie o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za i. polrok 2013/2014 a informácie a celkovej činnosti školy 

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

Hlasovanie:     za: 5 proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 7:  
Projekt Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava – informáciu 

o realizácii projektu – podali Mgr. Závodná a Mgr. Redechová 

- Zámerom projektu je skvalitniť a rozšíriť ponuku študijných možnosti pre športovo talentované 

deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka a blízkeho okolia  a vhodne skĺbiť s dlhodobým plánom 

Hockey clubu Petržalka 2010 o.z.,  systematicky podporovať a rozvíjať detský a mládežnícky 

hokej 

- Výber detí do tejto triedy, ktorá bude vytvorená z chlapcov a dievčat sa uskutoční 19. 2.2014 

o 15,30 a druhé kolo bude 30. apríla  

- členovia komisie boli pozvaní na  termíny výberu detí do tejto triedy 

Diskusia: v predchádzajúcom bode 
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Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k Projektu Športové hokejové triedy pri Základnej škole 

Dudova 2, Bratislava 

Školská komisia MZ berie na vedomie informáciu o Projekte Športové hokejové triedy pri 

Základnej škole Dudova 2, Bratislava 

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

Hlasovanie:     za: 5 proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 8:  Termíny zasadnutí školskej komisie v roku 2014 - materiál uviedla Mgr. 

Redechová 

- upriamila pozornosť členov komisie na harmonogram zasadnutí MR a MZ a termíny zasadnutí 

komisií, ktoré boli vypracované OOV a koordinované s KS 

- v materiáli sú aj termíny volieb, ktoré budú v roku 2014 

- požiadala, aby na 25. rokovaní školskej komisie bol schválený harmonogram zasadnutí komisie 

na rok 2014 okrem iného aj z dôvodu, že v I. polroku 2014 bude OŠKaŠ organizovať 14 

výberových konaní na miesta riaditeliek MŠ a 2 výberové konania na miesta riaditeľov ZŠ 

-  výberové konania na miesta riaditeľov MŠ sa v I. polroku budú realizovať v MŠ: Bohrova, 

Bradáčova, Búlikova, Bzovícka, Gessayova, Haanova, Holíčska, Iľjušinova, Jankolova, 

Lachova, Lietavská, Macharova, Pifflova, a Strečnianska 

- Harmonogram zabezpečenia výberových konania na miesta riaditeľov MŠ: 

a) pracovné stretnutie s predsedami RŠ pri MŠ, ktorí budú gestorovať výberové konanie na 

miesta riaditeľov MŠ, dňa 1.4.2014 (utorok) o 15:30 h. - na pracovnom stretnutí si 

predsedovia RŠ prevezmú metodický materiál a budú poučení k príprave, organizácii 

a priebehu výberových konaní 

b) od 7. 3. do  28. 3. zverejnenie výberových konaní na web stránke MČ 

c) termíny otvárania obálok, ktoré budú realizované v 5 dňoch v popoludňajších hodinách od 

7.4.2014 do 25.4.2014 (vopred budú určené dni, z ktorých si predsedovia RŠ určia, kedy 

prídu na otváranie obálok) nasledovne 3 MŠ + 3 MŠ + 3 MŠ + 3 MŠ + 2 MŠ. 

d) výberové konania sa budú realizovať od 6.5. do 6. 6. 2014 

- okrem toho  sa ešte  budú realizovať 2 výberové konania na miesta riaditeľov ZŠ 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie školskej komisie z 12.02.2014 k návrhu termínov zasadnutí školskej komisie v roku 

2014 

Školská komisia MZ schvaľuje termíny zasadnutí školskej komisie v roku 2014 

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

Hlasovanie:     za: 5  proti: 0  zdržal: 0  

 

K bodu č. 9: Príprava pracovného stretnutia školskej komisie s riaditeľkami MŠ – úvodné 

slovo Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

- k príprave zasadnutia boli oslovení všetci členovia školskej komisie 

- spätnú informáciu zaslali Mgr. Lukačková, Ing. Radosa, Ing. Černák, Dr. Olšanská 

- pán Ružička a Dr. Šebej nereagovali na požiadavku 

- zo štyroch odpovedí vyplýva, že trom Mgr. Lukačkovej, Ing. Radosovi a Ing. Černákovi 

vyhovuje termín 20.2.2014, Dr. Olšanskej len 19. marec 2014 a Ing. Černákovi aj termín 

19.3.2014 

- Mgr. Redechová upozornila, že v čase 20.2.2014 je mimo Bratislavy – neplánovaná služobná 

cesta 

- odporučila preto ešte raz zvážiť termín stretnutia 

- členovia komisie sa zhodli, že stretnutie s riaditeľkami MŠ už nechcú prekladať na iný termín 
 

 

 
 

 

 



7 
 

Záver  

- Členovia školskej komisie sa dohodli, že stretnutie s riaditeľkami MŠ sa uskutoční 20. 02. 2014 

o 15,00 hod. v priestoroch Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, Bohrova 

1  s programom:  

1. Informácia o príprave prijímania detí do MŠ 

2. Informácia o projektoch MŠ 

3. Informácia o realizovaných a pripravených opravách a rekonštrukciách MŠ 

4. Neformálna diskusia členov komisie s riaditeľkami MŠ 

- O termíne stretnutia bude informovať riaditeľa SSŠaŠZ P Ing. Leza Mgr. Redechová.  

- Na stretnutí sa za OŠKaŠ zúčastní Mgr. Sonneková, odborný pracovník na úseku MŠ a ŚJ, 

z dôvodu, že Mgr. Redechová je v uvedenom termíne na služobnej ceste 
 

K bodu č. 10:   Rôzne  

a) Informácia o výsledkoch zápisu žiakov do I. ročníka pre školský rok 2014/2015 

Informácia o prvých výsledkoch  zápisu žiakov do I. ročníka a kontrol zápisu  – Beňačková + 

kontrolujúci 

a) Celkový počet zapísaných do I. ročníka pre školský  rok 2014/2015 – 754 žiakov 

b) Predpokladaný počet odkladov – 93 žiakov t. j.- 12,33 % 

c) Najviac zapísaných žiakov: ZŠ Budatínska - 107 žiakov, ZŠ Pankúchova -  99 žiakov, ZŠ 

Lachova – 94 žiakov, ZŠ Tupolevova – 81 žiakov, ZŠ Turnianska – 79 žiakov 

d) Plánovaný počet tried 29 
 

Porovnanie so školskými rokmi 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 

P.č. Škola 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1. Budatínska 54 71 91 107 

2. Černyševského 49 54 51 62 

3. Dudova 64 63 57 63 

4. Gessayova 59 55 61 50 

5. Holíčska 54 62 43 52 

6. Lachova 61 50 64 94 

7. Nobelovo nám.  35 44 43 37 

8. Pankúchova 113 140 115 99 

9. Prokofievova 27 24 30 30 

10. Tupolevova 78 90 95 81 

11. Turnianska 79 79 68 79 

 S p o l u 673 732 718 754 
 

Porovnanie počtu odkladov: 

2011/2012: 100/14,86 %    2012/2013: 72/9,84 %  2013/2014: 75/10,4 %  2014/2015: 12,33 % 
 

Predpokladané odklady pre šk. rok 2014/2015 a porovnane s predchádzajúcimi rokmi 

P.č. Škola 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1. Budatínska 14,81 9,83 11,00 15,9 

2. Černyševského 6,12 7,41 11,8 16,1 

3. Dudova 10,94 4,76 14,0 23,8 

4. Gessayova 23,73 10,91 1,6 6,0 

5. Holíčska 18,52 14,52 14,0 5,7 

6. Lachova 11,48 12,00 9,4 13,88 

7. Nobelovo nám.  11,43 4,55 9,3 8,1 

8. Pankúchova 10,62 10,00 11,3 12,12 

9. Prokofievova 14,81 8,33 6,7 16,7 

10. Tupolevova 23,08 11,11 13,7 8,64 

11. Turnianska 16,46 11,39 8,8 7,04 

 S p o l u 14,86 9,84 10,4 12,33 
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Predpokladaný počet žiakov k 15.09.2014 cca 4200 žiakov 

 

Záver: Informáciu o počte zapísaných žiakov do I. ročníka pre školský rok 2014/2015 

a predpokladanom počte  žiakov  v 11 ZŠ v školskom roku 2014/2015 zobrali členovia školskej 

komisie na vedomie 

 

Záver zasadnutia:  
25. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka, ktorá v závere poďakovala všetkým 

prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a Mgr. Závodnej, riaditeľke ZŠ Dudova 2 za vytvorenie 

príjemného pracovného prostredia pre rokovanie komisie. 

 

 

        Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 

                  predsedníčka školskej komisie 

         za správnosť 

 

Zapísala: 

Mgr. Veronika Redechová 

tajomníčka komisie 

 

V Bratislave 12.02.2014 


