Zápisnica z 30. zasadnutia školskej komisie

Termín a čas: 22. 09.2014 pondelok o 15,30 do 17,15
Miesto: zasadačka MÚ – 8. poschodie
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. D. Olšanská
Neprítomní: : p. P. Ružička, PhDr. František Šebej, CSc.
Prizvaní: JUDr. E. Chlebec, Ing. J. Lukaček, Mgr. I. Strapcová
Program:
1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava- Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24.6.2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava- Petržalka– JUDr. Chlebec referát predbežnej právnej úpravy a podnikateľských činností (RPPOaPČ)
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky
pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka - referát
predbežnej právnej úpravy a podnikateľských činností – JUDr. Chlebec, RPPOaPČ
3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014 - Ing. Lukaček, vedúci
FO
4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 – Ing. Lukaček, vedúci
FO
5. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 – Ing. Lukaček,
vedúci FO
6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Jednotka - tenisová škola, o. z. – Mgr.
Strapcová, vedúca ONM
7. Návrh na prenájom telocvične pre FC Petržalka akadémia, o.z. v ZŠ Pankúchova 4 - Mgr.
Strapcová, vedúca ONM
8. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Rodinné centrum Krtko, o. z. v ZŠ Dudova 2 Mgr. Strapcová, vedúca ONM
9. Postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení zvyšovania kapacít materských škôl v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti - Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ

10. Informácia o realizácii I. ročníka projektu Petržalská super škola a návrh na organizovanie II.
ročníka – Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŚ
11. Rôzne
Úvod: Zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Lukačková .
V úvode privítala členov komisie a prizvaných.
K bodu č. 1:
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24.6.2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava- Petržalka – JUDr. Chlebec,
RPPOaPČ
- 24. 6. 2014 schválené MZ VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území MČ s účinnosťou od 10. júla 2014
- bola to reakcia na rozsiahlu novelu v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach..
- Zákon č. 178/1998 Z.z. stanovil pre správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu povinnosť
vypracovať „Trhový poriadok“, v ktorom správca trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu
stanoví podmienky, za ktorých je možné na tomto mieste realizovať predaj a poskytovať služby
v medziach zákona č. 178/1998 Z.z..
- V mestskej časti sú to tieto trhové miesta (trhovisko a miesta príležitostných trhov): trhovisko:
na Mlynarovičovej ulici, príležitostné trhy: na Námestí Republiky, v DK Zrkadlový háj, v DK
Lúky, v CC Centre, Jiráskova ulica, v areáli Závodiska š.p., Starohájska 29, na Farského ul.,
priestranstvo pred obchodno-prevádzkovou budovou TPD.

- NR SR 9. 7 2014 novelizovala zákonom č. 199/2014 Z. z. zákon č. 178/1998 Z.z. s účinnosťou
účinného od 1. 7 2014, týkajúcu sa predovšetkým § 9 zákona - ambulantného predaja
- Na základe toho sa predkladá návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 6/2014 v § 10 (druhy výrobkov
a poskytované služby na príležitostných trhoch) a §11(druhy výrobkov a poskytované služby –
ambulantný predaj), ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Návrh VZN mestskej časti BratislavaPetržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa
24.6.2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mestskej časti Bratislava- Petržalka
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č 2: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2014, ktorým sa vydávajú trhové
poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka referát predbežnej právnej úpravy a podnikateľských činností – JUDr. Chlebec, vedúci RPPOaPČ
- Zákon č. 178/1998 Z.z. stanovuje pre správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu povinnosť
vypracovať „Trhový poriadok“, v ktorom sú stanovené podmienky, za ktorých je možné na tomto
mieste realizovať predaj a poskytovať služby v zmysle zákona
- V podmienkach mestskej časti sú to tieto trhoviská príležitostné trhy; trhovisko na
Mlynarovičovej ulici; príležitostné trhy: na Námestí Republiky, v DK Zrkadlový háj, v DK
Lúky, v CCC, Jiráskova ulica, v areáli Závodiska š.p., Starohájska 29, na Farského ul.,
priestranstvo pred obchodno-prevádzkovou budovou TPD
- Trhové poriadky vypracované správcami jednotlivých trhových miest (trhoviska a príležitostných
trhov) a sú v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. a s nariadením č. 6/2014 o podmienkach predaja
a poskytovania služieb na trhových miestach
Diskusia:
- Mgr. Lukačková – trhovisko Mlynarovičova – úprava okolia
- Ing. Lukaček a JUDr. Chlebec informovali o vykonaných prácach
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Návrh VZN mestskej časti BratislavaPetržalka č. .../2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 3:
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014 Ing. Lukaček, vedúci FO
- predkladaná na základe plánu práce MZ za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu
príjmov a výdavkov mestskej časti a monitoringu programového rozpočtu
- Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2014, z tabuľkového
prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu
- V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti,
- v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov MP VPS Petržalka,
- v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry,
- v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka
- v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva.
- V stĺpci „Rozpočet 2014“ je uvedený rozpočet schválený MZ 10.2.2014,
- v stĺpci „Upravený rozpočet 2014“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do
30.6.2014
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- V monitoringu sú priebežne vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok
2014
- Prebytok hospodárenia, akcie v II. polroku
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Správa o plnení rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka k 30.6.2014
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 4:
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 Ing. Lukaček, vedúci FO
- Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská
časť) k 30.6.2014, výhľadu hospodárenia do konca roku 2014 a na základe požiadaviek
organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na úpravu rozpočtu
mestskej časti na rok 2014
- Návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2014 so
zapracovanými úpravami k 31.8.2014
- Úprava rozpočtu je navrhovaná tak, aby nebol zvýšený schodok bežného a kapitálového rozpočtu.
Celkový rozpočet, vrátane finančných operácií je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 31 481 092
€.
- Nové triedy MŠ
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka na rok 2014
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 5:
Východiská pre prípravu rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2015 Ing. Lukaček, vedúci FO
- Pri príprave rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s výhľadom do roku 2017 sa
vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017, ktorý je zverejnený na stránke
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Príjmová časť
- V najväčšej príjmovej položke výnosov DPFO sa vychádza z návrhu ŠR pre rok 2015, kde je
navrhovaný mierne zvýšený výnos z tejto dane pre obce. Pri tvorbe východísk návrhu rozpočtu sa
vychádza zo súčasného spôsobu prerozdeľovania výnosov DPFO na mestské časti to znamená
percento pre našu mestskú časť je 19,7 % pri súčasnom 3% podiele pre malé mestské časti
(solidarita).
- V miestnych daniach sa nepredpokladá zásadná zmena a plánuje sa vo výške rozpočtu na rok
2014
- V kapitálových príjmoch bude nižší príjem oproti roku 2014 v časti odpredaja nehnuteľného
majetku mestskej časti
- V príjmoch na prenesené kompetencie sa vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy pre rok
2015 t. z. bez nárastu cien za energie a bez zvýšenia tarifných platov
Výdavková časť
- V oblasti mzdových výdavkov podobne ako v návrhu štátneho rozpočtu neuvažujeme s nárastom
tarifných platov
- V kapitálových výdavkoch sa predpokladá dokončenie rozostavanej plavárne a bude potrebné
vyčleniť v rozpočte kapitálových výdavkov finančné prostriedky na jej dokončenie a financie na
jej uvedenie do prevádzky.
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- V ostatných položkách bude čerpanie závislé od dosiahnutej skutočnosti za rok 2014 a realizácii
niektorých vybraných akcií do nového rozpočtového roka v súlade s požiadavkami MZ
- V prílohe je uvedený prvý návrh rozpočtu MČ na rok 2015 na základe údajov návrhu rozpočtu
verejnej správy, súčasného stavu legislatívy pre oblasť prerozdeľovania výnosov DPFO a štatútu
hlavného mesta. V príjmovej časti sú zapracované predpokladané príjmy z predaja nehnuteľného
majetku a výdavky sú rozpočtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Diskusia:
- Mgr. Ing. Radosa – vyjadrenie k plavárni
- Ing. Černák – plánovanie do rozvoja škôl, zvýšenie príspevku za MŠ a ŠKD od zákonných
zástupcov
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Petržalka na rok 2015
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 6:
Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Jednotka - tenisová škola, o. z. Mgr.
Strapcová, vedúca ONM
- Nájomca sa listom zo dňa 23.06.2013 obrátil na MÚ mestskej časti so žiadosťou o opätovné
predĺženie nájomného vzťahu do 31.12.2015
- Podmienkou predĺženia v roku 2013 bolo dokončenie vybudovania multifunkčného ihriska a
dvoch tenisových dvorcov s gumovo-asfaltovým povrchom v termíne do 30.06.2014. Táto
podmienka bola zo strany nájomcu splnená a multifunkčné ihrisko a tenisové dvorce boli
skolaudované a odovzdané do užívania
- Ide o nebytové priestory nachádzajúce sa v trakte A2 na I. podzemnom podlaží, ktoré tieto
nájomca využíva pre svoju činnosť s deťmi a žiakmi navštevujúcimi túto školu
- Riaditeľka školy súhlasí s predlžením nájmu do 31.12.2015 za cenu 10,00 €/m2/rok, zvýšenú o 20
% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20 €/rok a žiada posudzovať tento
prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na činnosť ktorú nájomca realizuje –
výučba a tréningy tenisu pre deti a mládež.
Diskusia:
- Mgr. Ing. Radosa, Mgr. Lukačková – k predmetu nájmu vo vzťahu k ďalšiemu využitiu
priestorov a dobe prenájmu
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Návrh na predĺženie nájmu nebytových
priestorov pre Jednotka - tenisová škola, o. z.
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: zdržal/li sa:
K bodu č. 7: Návrh na prenájom telocvične pre FC Petržalka akadémia, o.z. v ZŠ Pankúchova 4
Mgr. Strapcová, vedúca ONM
- Štatutárny zástupca ZŠ Pankúchova 4, požiadal listom zo dňa 15.08.2014 o schválenie prenájmu
nebytového priestoru – telocvične v objekte základnej školy, blok A3 o výmere 292 m2
v súlade s príkazom starostu č.13/2011 a dod.č.1, ktorým bolo vydané metodické usmernenie postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného do správy
mestskej časti a jej organizácií, pre FC Petržalka akadémia, o.z., pre potreby zabezpečenia
tréningových procesov mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže I. a II
kategórie.
- O využitie telocvične žiada klub v čase po skončení vyučovania, kedy je telocvičňa voľná
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-

Dôvodom prenájmu je takisto zabezpečenie zázemia tréningového procesu mládežníckych
družstiev v zimných mesiacoch.

Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Návrh na prenájom telocvične pre FC
Petržalka akadémia, o.z. v ZŠ Pankúchova 4
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 8:
Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Rodinné centrum Krtko, o. z. v ZŠ Dudova 2
Mgr. Strapcová, vedúca ONM
- Štatutárna zástupkyňa ZŠ Dudova 2, žiada o schválenie prenájmu nebytových priestorov na
2.posch., trakt A1, spolu o výmere 60,8 m2 v objekte ZŠ v súlade s Príkazom starostu č.13/2011 a
jeho Dodatkom č.1, ktorým bolo vydané Metodické usmernenie – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka a jej organizácií, pre Rodinné centrum KRTKO (OZ), Dudova 2, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov, že do rekonštrukcie a revitalizácie priestorov ZŠ
doteraz zainvestoval spolu sumu 170.000,- € (kompletná rekonštrukcia tried, elekt.rozvodov,
soc.zariadení, výmena okien za plastové, revitalizácia a údržba školskej záhrady, vyrovnanie
školského dvora betónom, namaľovanie plotov a brány, vyvezenie stavebného odpadu,
vybudovanie mini-dopravného ihriska, zakúpenie a montáž basketbalových košov, zabezpečenie
hračiek, nábytku, kobercov, kancelárskych potrieb pre ZŠ apod.).
- Okrem toho nájomca vybudoval detské ihrisko, ktoré používajú aj žiaci ZŠ. Nájomca pravidelne
organizuje mimoškolské aktivity a letné tábory pre žiakov ZŠ a okolitých škol, ako sa aj podieľa
na organizovaní spoločných podujatí a projektov ZŠ. Nájomca si prenajíma ďalšie priestory v ZŠ
a pozemok na dobu určitú už od roku 2009 (má uzatvorené platné nájomné zmluvy do
31.12.2024) a má záujem o nájom ďalších priestorov
- Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov o výmere 60,8 m2 je 10,- €/m2 za rok, t.j.
608,- €/rok za celý predmet nájmu. Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 1.262,€/rok. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2024.
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Návrh na prenájom nebytových priestorov
pre Rodinné centrum Krtko, o. z. v ZŠ Dudova 2
Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č 9: Postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení zvyšovania kapacít materských
škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti - Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- V zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec pri
výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje materské školy (MŠ), ktoré sú originálnou kompetenciou
zriaďovateľa. Zriaďovateľ zabezpečuje ich prevádzku a financovanie
- Zákon č. 245/2008 školský zákon znížil počty detí na triedu v triede 3 – 4 ročných detí na počet
20 detí, v triede 4 – 5 ročných detí na počet 21 detí, v triede 5 – 6 ročných detí na počet 22 detí
a v triede 3 – 6 ročných detí na počet 21 detí
- V zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon ak sú splnené hygienické
požiadavky najvyšší počet detí v triede sa môže navýšiť o tri deti z dôvodu: zmeny trvalého
bydliska dieťaťa, zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt v MŠ,
odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej
školskej dochádzky, zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie
v materskej škole
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- V mestskej časti v plnej miere využívajú MŠ dôvod zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí
o výchovu a vzdelávanie v MŠ na zvýšenie počtu detí v každej triede o tri deti.
- Toto zvýšenie počtu detí v triede nie je však postačujúce. Z tohto dôvodu mestská časť so
súhlasom RÚVZ postupne, od roku 2008 zvyšovala kapacitu MŠ zriaďovaním nových tried
v bývalých telovýchovných miestnostiach MŠ, ďalej zrušením prenájmov v MŠ, využitím
voľných priestorov v MŠ a zriadením elokovaných tried. Takéto triedy boli zriadené v MŠ
Bzovícka, MŠ Holíčska, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova, MŠ Lietavská, MŠ Macharova, MŠ
Pifflova
- Na základe demografického vývoja ako aj z titulu narastajúceho záujmu zákonných zástupcov detí
o umiestnenie do MŠ je potrebné riešiť ďalšie zvyšovanie kapacít MŠ buď zriaďovaním nových
tried v existujúcich MŠ, zriaďovaním elokovaných pracovísk vo voľných nebytových priestoroch
ZŠ, resp. rekonštrukciou bývalých objektov MŠ.
Diskusia:
Ing. Mgr. Radosa – zvyšovanie kapacít existujúcich MŠ, nadstavby resp. prístavby, zariadenie
v priestoroch objektu na Fedinovej Dr. Olšanská – vybavenie MŠ nábytkom
Mgr. Lukačková – ocenila postup pri zvyšovaní kapacít MŠ
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Postup mestskej časti Bratislava-Petržalka
pri riešení zvyšovania kapacít materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 10: Informácia o realizácii I. ročníka projektu Petržalská super škola a návrh na
organizovanie II. ročníka – Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
- Hlavným cieľom I. ročníka projektu bolo sprostredkovanie aktuálnych vedeckých poznatkov
z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov SAV aj v kontexte regiónu
Petržalky a tak reagovať aj na požiadavku pomôcť ZŠ v oblasti regionálneho vzdelávania
a výchovy
- Projekt organizačne a obsahovo zabezpečil projektový tím zložený zo zástupcov jednotlivých ZŠ,
zástupcov OŠKaŠ, KS a zástupcu SAV.
- Zástupcovia jednotlivých ZŠ odbornými radami a skúsenosťami pomáhali pri príprave a výbere
tém projektu a v priebehu I. ročníka projektu spolupracovali pri organizačnom zabezpečovaní
jednotlivých prednášok a prostredníctvom nich sa zabezpečovala spätnú väzba z jednotlivých ZŠ
(hodnotenie). Toto významnou mierou prispelo pri usmerňovaní jednotlivých lektorov pri príprave
prednášok z pohľadu ich primeranosti jednotlivým vekovým skupinám žiakov.
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Informácia o realizácii I. ročníka projektu
Petržalská super škola a návrh na organizovanie II. ročníka
Školská komisie MZ berie na vedomie informáciu o realizácii I. ročníka projektu Petržalská super
škola a návrh na organizovanie II. ročníka
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
K bodu č. 11: Rôzne
a) Informácia o počte žiakov ZŠ a detí MŠ podľa stavu k 15.9.2014 – členovia komisie obdŕžali
tabuľkový prehľad podľa jednotlivých škôl.
Uznesenie:
Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Informácia o počte žiakov ZŠ a detí MŠ
podľa stavu k 2.9. 2014
Školská komisie MZ berie na vedomie informáciu o počte žiakov ZŠ a detí MŠ podľa stavu k 15.9.
2014 v porovnaní so stavom k 2.9.2014
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Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0
Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie. V závere zaželala všetkým členom veľa
osobných a pracovných úspechov v ďalšom období. V závere poďakovala za spoluprácu vo
volebnom období vedúca OŠKaŠ a tajomníčka komisie Mgr. Redechová. Za spoluprácu poďakovali
aj ostatní členovia komisie. Predsedníčka komisie oznámi členom komisie termín prípadného
neformálneho stretnutia komisie k ukončeniu volebného obdobie.
Mgr. Zuzana Lukačková
predsedníčka komisie
za správnosť

zapísala:
Mgr. Veronika Redechová,
tajomníčka komisie
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