Podklady na zasadnutie školskej komisie
Termín a čas: 07.047.2014 od 15,30 do 17,45
Miesto: ZŠ Holíčska
Prítomní členovia školskej komisie: 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, Mgr Chanečková, riaditeľka SSS, JUDr. Chlebec, vedúci
referátu PPO a PČ, Mgr. Jozef Varga riaditeľ ZŠ Holíčska
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za
sociálne služby poskytované SSS Petržalka, Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine SSS
a Návrh dodatku č. 2 k Štatútu SSS Petržalka – Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach – JUDr. Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských
činností
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva
Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska
29, 852 69 Bratislava – JUDr. Chlebec vedúci referátu predbežnej právnej ochrany
a podnikateľských činností
4. Správa o VVČ jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Holíčska za školský rok 2012/2013
a výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2013/2014 – Mgr. Varga, riaditeľ
ZŠ
5. Rôzne
Zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Z. Lukačková
K bodu č. 1: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o výške
úhrady za sociálne služby poskytované SSS Petržalka, Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
SSS a Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu SSS Petržalka – Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS
Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Chanečková
Návrh na novelu VZN sa predkladá z dôvodu:
a) stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 odsek 2 zákona o sociálnych
službách, ktoré minimálne menia úhradu za sociálne služby na jednotlivých úsekoch strediska
b) schválenia zákona č. 485/2013Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách s účinnosťou od 1.1.2014, ktorý je potrebné premietnuť i vo VZN
- Ďalej podala zdôvodnenie návrhu VZN v jednotlivých paragrafoch
- Vysvetlila dôvody návrhu Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine SSS a Návrh dodatku č. 2
k Štatútu SSS
- Všetky 3 materiály navzájom súvisia, služby poskytované SSS musia byť ošetrené štatútom
a zriaďovacou listinou
- Novela zákona zmenila činnosť SSS v oblasti zariadenia núdzového bývania – do 1.4. SSS
poskytovalo služby týraným matkám a matkám bez prístrešia
- Od 1.4.2014 môže v zmysle zákona poskytovať služby len matkám, na ktorých je páchané
násilie
- Ostatné uvedené v časti osobné zdôvodnenie návrhu VZN na str. 4 materiálu
Diskusia
Mgr. Ing. Radosa
- Otázky ekonomického charakteru
Na všetky otázky odpovedala riaditeľka SSS Mgr. Chanečková
Mgr. Lukačková koľko odkázaných osôb eviduje SSS, aký je vývoj počtu týraných matiek
Mgr. Chanečková

- v opatrovateľskej službe v domácom prostredí evidujú 168 odkázaných osôb a kapacita
zariadenia je 50 miest
- týrané matky nezverejňujú túto skutočnosť, do zariadenia prichádzajú na základe rozhodnutia
súdu, na základe odporúčania lekárov a aj SSS na základe podnetu lekárov ich oslovuje
Ing. Čermák
- ako sa skúma, že niekto je týraný alebo, že má niekto núdzový stav, aké sú kritéria, pretože to sa
dá zneužívať
- či to je kryté rozpočtom
- koľko % Petržalčanov je v SSS
- ako sa o týraní dozvie polícia
Mgr. Chanečková
- zariadenie SSS nie je určené pre mužov, ale len pre ženy a deti,
- pri riešení všetkých otázok je mimoriadne intenzívna spolupráca so súdmi, políciou, sociálnymi
kurátormi, nadáciami
- umiestňovanie do SSS je na základe rozhodnutia súdov a je utajené
- v rámci diskusie reagovala aj na ďalšie podnety a otázky členov komisie
V rámci diskusie informovala o niektorých skutočnostiach v súvislosti s touto problematikou aj
Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
Uznesenie školskej komisie zo 07.04.2014 k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované SSS Petržalka
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička, PaedDr.
Daniela Olšanská
Hlasovanie: za: 5
proti: 0 zdržal/li sa: 0
Uznesenie školskej komisie zo 07.04.2014 k materiálu Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
SSS
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine SSS
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička, PaedDr.
Daniela Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal/li sa: 0
Uznesenie školskej komisie zo 07.04.2014 k materiálu Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu SSS
Petržalka
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine SSS
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička, PaedDr.
Daniela Olšanská
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach – JUDr. Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských
činností
Úvodné slovo k materiálu predniesol JUDr. Chlebec
- Návrh VZN sa predkladá na základe žiadosti zástupca spoločnosti Farmárske trhy s.r.o. so
sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956 s požiadavkou organizovať na teritóriu mestskej časti
Bratislava-Petržalka „Farmárske trhy“, predaj výrobkov slovenských poľnohospodárov formou
trhového predaja
- Spoločnosť má pre organizovanie Farmárskych trhov dojednaný prenájom časti priestoru objektu
Závodiska š.p., Bratislava, Starohájska 29 (dostihová dráha), uvedenej v predmetnom VZN č.
2/1998 ako miesto pre príležitostné trhy.
- Vychádzajúc z podmienok VZN na druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
mestská časť navrhuje rozšírenie sortimentu predaja nasledovných výrobkov: chlieb a pečivo,
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domáce koláče, klobása, údeniny a iné mäsové výrobky, ručne vyrábané cestoviny, slovenské
sladkovodné ryby, byliny a koreniny čerstvé a sušené, sadenice, semená, suché plody, ovocné
šťavy, domáce sirupy, mušty, slovenské vína a medovina, domáce zaváraniny, bio-produkty,
remeselné výrobky, ručne vyrábané hračky, ozdoby, dekorácie
- Mestská časť požiadala orgán potravinového dozoru RÚVZ a Štátnu veterinárnu a potravinovú
správu o stanovisko k vyššie uvedenému predaju
- Aj žiadateľ musí mať súhlasné stanovisko z RÚVZ a zo ŠV a PS
Diskusia
Mgr. Lukačková - či ide o pravidelné alebo ad hoc trhy
V rámci diskusie odpovedal na ďalšie otázky členov komisie JUDr. Chlebec
Uznesenie školskej komisie zo 07.04.2014 k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzného nariadenia o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach, tak ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička, PaedDr.
Daniela Olšanská
Hlasovanie: za: 5
proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 3: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p.
Starohájska 29, 852 69 Bratislava – JUDr. Chlebec vedúci referátu predbežnej právnej ochrany
a podnikateľských činností
Úvodné slovo k materiálu predniesol JUDr. Chlebec
- mestskú časť oslovil zástupca spoločnosti Farmárske trhy s.r.o. so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny
3/2956 ďalej len „spoločnosť“ a uviedol, že spoločnosť má záujem na teritóriu mestskej časti
organizovať „Farmárske trhy“ predaj výrobkov slovenských poľnohospodárov formou trhového,
resp. ambulantného predaja.
- spoločnosť má pre organizovanie Farmárskych trhov dojednaný prenájom časti priestoru objektu
Dostihovej dráhy, uvedenej v predmetnom VZN č. 2/1998 ako miesto pre príležitostný trh a
disponuje potrebnými dokumentmi oprávňujúcimi k realizácii takéhoto predaja.
- predpokladaným predajným dňom je piatok každý týždeň v čase od 08.00 h do 18.00 h.
- návrh Trhového poriadku bol zaslaný na schválenie RÚVZ a Štátnej veterinárnej a potravinovej
správe.
- Schválené dokumenty uvedenými inštitúciami sa do materiálu predkladajú na zasadnutie MR.
Diskusia
PaedDr. Olšanská – kedy sa začnú trhy
Ing. Čermák – či je k nahliadnutiu znenie zmluvy medzi trhovníkmi a Štátnym závodiskom
Na všetky otázky členov komisie odpovedal JUDr. Chlebec a vysvetlil niektoré nejasnosti
Uznesenie školskej komisie zo 07.04.2014 k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu
„Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“
v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička, PaedDr.
Daniela Olšanská
Hlasovanie: za: 5
proti: 0 zdržal/li sa: 0
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K bodu č. 4: Správa o VVČ jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Holíčska za školský rok
2012/2013 a výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2013/2014 – Mgr. Varga,
riaditeľ ZŠ
Úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ ZŠ Holíčska Mgr. Jozef Varga
- po nástupe do funkcie od 1.8.2013 postupne vnikal do problematiky
- mal informácie, že škola je kvalitná, po prvých skúsenostiach zistil, že škola trochu stagnuje,
rezonuje úbytok žiakov
- na budúci školský rok len asi 16 tried počet žiakov asi 340
- oproti minulému roku viac zapísaných žiakov 54, z toho jeden odklad
- v ďalšej časti zhodnotil a porovnal výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roku
2014/2015 s tým istým obdobím minulého školského roka
- podal informácie o problémových a slabo prospievajúcich žiakov, okamžité riešenie za účasti
rodičov
- informoval o dosiahnutých úspechoch školy v predmetových olympiádach a postupových
súťažiach – škola dosahuje veľmi dobré umiestnenia na 1.- 3. miestach
- škola sa zapojila do projektu Zelená škola, aktívne sa podieľa na projekte mestskej časti
Petržalská superškola, realizujú projekt Modrý oblak a zapoja sa aj v tomto roku do projektu
Ligy proti rakovine
- informoval o 3 podaných projektoch (Bezpečne do a zo školy, Voda nádej života a Spoznávajme
Londýn zo školských lavíc, (vyhlasovateľ Nadácia Orange) boli 2 úspešné získali pre školu
1700 € a z ďalšieho projektu podaného nadácii ESET získali 2000€ na modernizáciu
hardvérového vybavenia učebne informačno-komunikačných technológií
- informoval o úspešnej spolupráci s rodičmi,
- informoval o potrebe internetového prepojenia všetkých tried, potrebe riešenia pri prívode teplej
vody do jedného traktu budovy, oprave šatní v telocvičnom trakte atď..
Diskusia
Ing. Mgr. Radosa – vyučovanie NJ a jeho posilnenie, ako sa škola snaží odlíšiť od iných škôl, aké
sú plány so školským dvorom s akcentom na rozvoj telovýchovných aktivít
Mgr. Varga
- škola od roku 2008 zameraná na CJ a šport, vtedy bola možnosť výberu
- pripomenul zmeny, ktoré priniesol minister Jurzyca
- informoval o firme WINNEX s. r. o. a jeho žiadosti o stanovisko k projektu Hokejová škola,
ktorý predložili riaditeľovi 25.03.2014
- o multifunkčnom ihrisku
- starej technológii v plavárni
- úprave učebných osnov a zaradenie plaveckého výcviku nielen pre žiakov 3. ročníka
Mgr. Lukačková - venovala sa problematike sebahodnotenia školy
Mgr. Varga – celonárodný projekt pozná určite sa mu budú venovať, pozitívne hodnotil
pedagogický kolektív školy
Ing. Čermák – rola manažéra školy, v školstve potreba adresného odmeňovania, škola pokračuje
v dobrých tradíciách, opravené vstupné schodisko pred hlavným vchodom
Uznesenie školskej komisie zo 07.04.2014 k Správe o VVČ jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Holíčska za školský rok 2012/2013 a výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka
2013/2014
Školská komisie MZ berie na vedomie Správu o VVČ jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Holíčska za školský rok 2012/2013 a výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka
2013/2014 a ďalšie informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a o činnosti ZŠ Holíčska
V mene školskej komisie vyslovila poďakovanie riaditeľovi a zamestnancom školy za vykonanú
prácu predsedníčka komisie Mgr. Lukačková.
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Vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová, vyslovila pred členmi školskej komisie poďakovanie riaditeľovi
ZŠ Holíčska Mgr. Vargovi za úspešné zvládnutie úloh po nástupe do funkcie 1.8.2014 a dosiahnuté
výsledky hlavne v oblasti pedagogickej činnosti a pri získavaní mimorozpočtových zdrojov na
rozvoj školy.
K bodu č. 5: Rôzne
Ing. Čermák
- vnímal ako neobvyklé, že členovia školskej komisie neboli pozvaní na oslavy Dňa učiteľov
Mgr. Redechová
- osláv Dňa učiteľov sa zúčastnili starosta MČ ako hostiteľ, prednosta MÚ a na oslavy bola
pozvaná predsedníčka školskej komisie Mgr. Lukačková, ktorá ospravedlnila neúčasť
z pracovných dôvodov – služobná cesta v zahraničí
Ing. Čermák – poďakoval za prezentáciu dochádzkového systému a za spoluprácu so ZŠ
Prokofievova
Záver zasadnutia:
27. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka, ktorá v závere poďakovala všetkým
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a Mgr. Vargovi riaditeľovi ZŠ Holíčska 50 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 07.04.2014
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