
Zápisnica z 1. zasadnutia školskej komisie MZ vo volebnom období 2014-2018 
 

Termín a čas: 11.02.2015 od 15,30 – 17,30 
Miesto: zasadačka MÚ č. 816  - 8. poschodie 
Prítomní členovia komisie:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. 
Kačírek, Mgr. J. Kríž,  Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
Prítomní: od 16,35 Mgr. V. Dolinay,  
Tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová 
Hostia: Mgr. Ján Bučan I. zástupca starostu, Mgr. Ing. Radosa, zástupca starostu  
Prizvaní: Ing. Zuzana Juhásová, vedúca OŽP, JUDr. Emil Chlebec, vedúci RPPOaPČ,  
Mgr. A. Broszová, vedúca ONM 
 

Zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla jej predsedníčka PhDr. Ľ. Farkašovská. 
- V úvode zasadnutia komisie privítala  hostí - zástupcov starostu Mgr. Bučana a Mgr. Radosu 

a  členov komisie 
- predložila na schválenie návrh programu komisie so zmenami poradia prerokovaných materiálov 

na základe požiadavky zástupcov starostu, aby Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe 
jeho platby na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských zariadeniach a Návrh na 
delegovanie poslancov do rád škôl pri MŠ a do rád škôl pri ZŠ a na splnomocnenie I. zástupcu 
starostu Mgr. Jána Bučana delegovať poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ oproti pôvodnému návrhu boli 
prerokované ako prvé a pôvodný bod 2 – predstavenie členov a tajomníčky komisie a bod  
3 voľba podpredsedu komisie boli prerokované v záverečnej časti zasadnutia komisie 

- členovia komisie tieto zmeny akceptovali a predložený návrh rokovania komisie schválili 
-  zasadnutie školskej komisie sa následne riadilo týmto schváleným programom: 
 

Program 
1. Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach –  predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 
2. Návrh na delegovanie poslancov do rád škôl pri MŠ a do rád škôl pri ZŠ a na splnomocnenie I. 

zástupcu starostu Mgr. Jána Bučana delegovať poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ – predkladá - Mgr. V. Redechová, 
vedúca OŠKaŠ 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladá - Ing. 
Zuzana Juhásová, vedúca OŽP 

4. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb –  predkladá - JUDr. 
Emil Chlebec – vedúci RPPOaPČ 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova pre Wellnes&Beauty s. r. o., Hálova 13 
Bratislava – predkladá Mgr. A. Broszová, vedúca ONM 

6. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v školskom roku 2013/2014 -  predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

7. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl 
v školskom roku 2013/2014 – predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

8. Návrh na organizovanie Dňa učiteľov 2015 a vyhlásenie Základnej školy roka 2014 a Materskej 
školy roka 2014 – predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

9. Predstavenie sa členov komisie a tajomníčky komisie – predsedníčka a členovia komisie 
10. Voľba podpredsedu komisie PhDr. Ľudmila Farkašovská – predsedníčka komisie 
11. Návrh harmonogramu zasadnutí školskej komisie na I. polrok 2015 - PhDr. Ľudmila Farkašovská – 

PhDr. Ľudmila Farkašovská - predsedníčka komisie 
12. Rokovací poriadok školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka -  

návrh - PhDr. Ľudmila Farkašovská - predsedníčka komisie 
13. Rôzne 
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K bodu č. 1: Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach –  predložila - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 
- mestská časť Bratislava-Petržalka ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi určuje VZN výšku mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD, CVČ, režijné náklady 
a finančné limity na nákup potravín v ŠJ 

- návrh na úpravu výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach sa predkladá na rokovanie orgánov MČ z dôvodu nedostatočného objemu finančných 
prostriedkov na pokrytie nákladov na originálne kompetencie teda na pokrytie bežných výdavkov 
v MŠ, ŠKD, CVČ a režijných nákladov v ŠJ, okrem iného aj z dôvodu zvyšovania kapacít MŠ, 
zvyšovania počtu žiakov v ŠKD a tým aj zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku 

- úprava finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo sa navrhuje z dôvodu že sa tieto limity 
nemenili v mestskej časti od roku 2008 a v súčasnosti aj z dôvodu, že sa od roku 2008 ceny 
zvyšovali, sú nepostačujúce na nákup surovín na prípravu stravy 

- pre úplnosť informácií sa v materiáli uvádza prehľad týchto príspevkov v  niektorých vybraných, 
čo do počtu MŠ, ZŠ a ŠJ porovnateľných ale aj iných mestských častí uvedených na str. 5-6 
materiálu ako sú Staré mesto, Rača, Dúbravka, Ružinov, ale aj malé mestské časti ako napr. 
Jarovce a Rusovce 

- z porovnania vyplýva, že v uvedených mestských častiach, sú tieto príspevky zákonných zástupcov 
detí a žiakov v  mestskej časti Bratislava-Petržalka jednoznačne najnižšie, 

- navrhované výšky príspevkov aj s odstupňovaním na druhé, tretie a ďalšie dieťa v rodine (riešený 
sociálny aspekt) je oveľa nižší ako výška príspevkov v súkromných MŠ alebo rôznych detských 
centrách, ktoré sa pohybujú výrazne v sumách nad 100 až nad 300 € 

- účinnosť VZN sa navrhuje v 2 termínoch – úprava príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 
pobyt dieťaťa v MŠ, za činnosť ŠKD a CVČ a režijné náklady od 1.4.2015 a úprava finančných 
limitov na nákup potravín od 1.9.2015 

- navrhované úpravy mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a CVČ a výška finančného limitu na nákup potravín 
a príspevku na režijné náklady boli opakovane prerokované na poradách riaditeliek MŠ, riaditeľov 
ZŠ a vedúcich ŠJ a tieto návrhy sú vo všeobecnosti podporené z ich strany  

- návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.02.2015, v období od 9. – 11 . 2 sa 
prerokovával sa vo všetkých komisiách MZ, 16.2. predmetom rokovania MR a následne 24.2. MZ 
 

Diskusia: 
Mgr. Bučan  
- kľúčový bod z hľadiska prerokovávania nielen v školskej komisii ale aj ostatných, nevyhnutné od 

komunikovať s verejnosťou 
- ošetrený sociálny aspekt 
- politicky citlivý materiál, musí sa ustáť 
Mgr. Radosa:  
- zvyšovanie kapacít MŠ dopad na náklady 
- podielové dane rastú v menšom rozsahu ako náklady na prevádzku v MŠ 
- vytváranie ďalších miest v MŠ má dopad na financovanie 
Z členov komisie vystúpili predsedníčka komisie PhDr. Farkašovská a členka komisie  
Ing. A. Petrisková – zľavy, výhody, benefity pre občanov s trvalým pobytom v Petržalka 
Otázky boli vysvetlené vedúcou OŠKaŠ Mgr. Redechovou 

 

Uznesenie č. 1/1/2015 školskej komisie k Návrhu VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  Ing. A. 
Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za: 6                       proti:   0            zdržali sa:0 
 

K bodu č 2: Návrh na delegovanie poslancov do rád škôl pri MŠ a do rád škôl pri ZŠ a na 
splnomocnenie I. zástupcu starostu Mgr. Jána Bučana delegovať poslancov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ – predkladá - Mgr. V. 
Redechová, vedúca OŠKaŠ 
- Rady škôl sú iniciatívne a poradné orgány, za ich ustanovenie zodpovedá zriaďovateľ v zmysle 

zákona, ktorý v podmienkach mestskej časti deleguje svojich zástupcov do 11 rád škôl pri ZŠ  
(á 4 zástupcovia, z radov poslancov, zamestnancov MČ a spolupracujúcich organizácii) a do 19 rád 
škôl pri MŠ (á 2 zástupcov z radov poslancov, zamestnancov MČ, SSŠaŠZ), 

- po komunálnych voľbách došlo k zmenám v zložení MZ a je potrebné delegovať zástupcov 
zriaďovateľa - poslancov a ďalších zástupcov  zriaďovateľa (odborných zamestnancov OŠKaŠ 
a SSŠaŠZ) do rád škôl pri ZŠ a MŠ, 

- návrh na delegovanie bol prerokovaní s poslancami MZ tak ako je uvedené v materiáli. Materiál 
bol prerokovaný v operatívnej porade starostu a je prerokovaný v školskej komisii, následne bude  
materiál prerokovaný v MR a MZ 

- s cieľom zabezpečiť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl na začiatku volebného 
obdobia, ako aj z dôvodu operatívneho riešenia možných zmien v priebehu volebného obdobia sa 
predkladá návrh, aby delegovanie poslancov a ďalších zástupcov zriaďovateľa do rád škôl počas 
celého volebného obdobia bolo v  kompetencii I. zástupcu starostu mestskej časti Mgr. Jána 
Bučana. 

 

Diskusia: 
Mgr.  Bučan doplnil informácie o príprave návrhu na delegovanie poslancov a informoval o procese 
prerokovania návrhov s poslancami 
 

Uznesenie č. 2/1/2015 školskej komisie k Návrhu na delegovanie poslancov do rád škôl pri MŠ a do 
rád škôl pri ZŠ a na splnomocnenie I. zástupcu starostu Mgr. Jána Bučana delegovať poslancov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
delegovanie poslancov do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ  a schváliť splnomocnenie  
I. zástupcu starostu Mgr. Jána Bučana delegovať poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ  
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Ing. A. Petrisková,  
Ing. L. Štrauchová,  
za:    5                    proti: 0              zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 3:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladá - Ing. Zuzana 
Juhásová, vedúca OŽP 
- úvodné slovo k materiálu predniesla Ing. Juhásová, ktorá informovala, že 
- Okresná prokuratúra  Bratislava V podala  listom č. Pd 78/14/1105-5 zo dňa 4. 11. 2014 

doručeným dňa 12. 11. 2014 protest proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2013 zo dňa 
25. 6. 2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN 
o starostlivosti o zeleň“). Zároveň bolo navrhnuté zrušenie celého VZN o starostlivosti o zeleň pre 
nezákonnosť 

- Protest prokurátora bol prerokovaný na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 20. 1. 2015, ktoré prijalo uznesenie č. 8 v tomto znení 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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A/ 1. čiastočne vyhovuje v § 2 - ods. 2 
2. vyhovuje v § 2 ods. 6 písm. d) – vypúšťa sa  - týka sa orezov stromov, rieši iný zákon 
3. vyhovuje v § 7  - vypúšťa sa z dôvodu riešenia v inom zákone 

     B/ žiada prednostu predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2013 
o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, (ďalej len „Návrh VZN“) 
v ktorom budú akceptované pripomienky prokurátora.  

- na základe tohto uznesenia sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti tento návrh VZN, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2013 

- ďalej informovala o charakteristike zelene, zabezpečovaní údržby zelene všetkými 
zainteresovanými, atď. 

 

Diskusia 
Mgr. J. Kríž  
- poďakoval OŽP a súčasne vyslovil ľútosť pretože týmto spôsobom podľa jeho názoru robia štátne 

orgány problémy samospráve 
Ing. A. Petrisková  

- do akej miery ma OŽP na starosti aj školské areály ohľadom zelene 
Ing. Z. Juhásová -  v školských areáloch je vyhradená zeleň 
PhDr. Farkašovská – zaujímala sa o výsadbu ovocných stromov 
Ing. Z. Juhásová – robilo by to problémy, nie sú žiaduce pri obytných domoch, boli problémy 
v starostlivosti o ne a problémy v čase dozrievania ovocia 
 

Uznesenie č. 3/1/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti č. 7/2013 
o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za:  6                    proti: 0       zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 4:  
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb –  predkladá - JUDr. Emil 
Chlebec – vedúci RPPOaPČ 
- MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka  na svojom zasadnutí dňa 20. januára 2015 prerokovalo 

protest Okresnej prokuratúry  Bratislava V pod číslom Pd 69/14/1105-4 zo dňa 28. októbra proti 
VZN č. 7/2012 zo dňa 13.11.2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka, doplnené všeobecne záväzným nariadením    
č. 9/2013 z 24.09.2013 s účinnosťou od 10.10.2013, vyhlásené v úplnom znení pod č. 12/2013 
dňa 24.09.2013 (ďalej len „nariadenie“). 

- Protest prokurátora upozornil na nezákonnosť nariadenia v časti ustanovenia § 8, ktoré navrhuje 
zrušiť a v časti ustanovenia § 7 ods. 3, ktoré navrhuje zmeniť v súlade so zákonom. 

- Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 9 protestu prokurátora: 
a) vyhovelo  v časti protestu ohľadne ustanovenia § 7 ods. 3, 
b) nevyhovelo v časti protestu ohľadne ustanovenia § 8  
c) uložilo prednostovi miestneho úradu  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     

v mesiaci február 2015 predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh 
nariadenia“), v ktorom budú pripomienky v zmysle protestu prokurátora zapracované. 

- na základe tohto uznesenia sa predkladá na rokovanie orgánov MČ návrh VZN, o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
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- ďalej podrobne informoval o navrhovaných ustanoveniach VZN a jej prílohe 
 

Diskusia: k predloženému návrhu nebola žiadna diskusia a členovia komisie prijali nasledujúce 
uznesenie 
 

Uznesenie č. 4/1/2015//školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti č. 7/2013 
o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za: 6                       proti:  0             zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 5:  
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova pre Wellnes&Beauty s. r. o., Hálova 13 
Bratislava – predkladá Mgr. A. Broszová, vedúca ONM 
- riaditeľka ZŠ Gessayova 2, žiada o schválenie prenájmu nebytového priestoru - učebňa 

(miestnosť č.105) na 3.nadzemnom podlaží v pavilóne A1, o celkovej výmere 38,8 m2, v objekte 
ZŠ  

- žiadosť je predložená 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 a jej organizácií, pre Wellnes&Beauty s.r.o., 
Hálova 13, 851 01 Bratislava,  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 nájomca má 
záujem prevádzkovať voľno časový krúžok kondičných a koordinačných cvičení pre deti aj 
dospelých.  

- Tento krúžok je určený predovšetkým žiakom ZŠ, ktorých povedie k účelnému, zmysluplnému 
využívaniu ich voľného času, a teda je pre školu prínosom. Cieľom činnosti tejto spoločnosti je 
organizovať a podporovať voľno časové aktivity detí a mládeže v oblasti  rozvoja pohybu. 

- Prenájom nebude narušovať chod školy a nesúvisí ani s priestormi, o ktorých sa uvažuje ako 
o budúcom elokovanom pracovisku MŠ. 

 

Diskusia 
Ing. A. Petrísková – prečo je prenájom len na 10 mesiacov 
Ing. L. Štrauchová -  ako sa určuje výška nájomného 
Mgr. Broszová 
- Dĺžka prenájmu v takýchto prípadoch je vždy podľa žiadosti nájomcu a spravidla trvá jeden 

školský rok 
- Výška prenájmu sa určuje podľa Metodického usmernenia – na základe záujmu členov komisie im 

bude zaslaný 
 

Uznesenie č. 5/1/2015 školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v ZŠ 
Gessayova pre Wellnes&Beauty s. r. o., Hálova 13 Bratislava  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova pre Wellnes&Beauty s. r. o., Hálova 13 Bratislava  
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za: 7                        proti: 0              zdržali sa: 0 
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K bodu č. 6:  
Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v školskom roku 2013/2014 -  predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 
- materiál sa na rokovanie orgánov MČ sa predkladá v súlade so zákonom každoročne, 
- podkladom pre vypracovanie boli správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach z 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  
- Vzhľadom ku skutočnosti, že sa Informácia o VVČ v ZŠ  predkladá prvýkrát v novom volebnom 

období, obsahuje aj informácie o dosiahnutých výsledkoch v kontexte s predchádzajúcim obdobím 
a sú v ňom uvedené aj niektoré informácie z vývoja ZŠ od školského roku 2000/2001. Cieľom je 
poskytnúť poslancom MZ komplexnejšie informácie o situácii v regionálnom školstve v 
podmienkach mestskej časti  

- Materiál poskytuje informácie o sieti ZŠ v mestskej časti, ich počte za obdobie od školského roku 
2000/2001, o vývoji počtu žiakov v ZŠ, funkčnom období riaditeľov ZŠ, celkovej činnosti 
jednotlivých ZŠ počnúc činnosťou radami škôl pri jednotlivých ZŠ, o činnosti poradných orgánoch 
riaditeľa ZŠ, ktorými sú metodické združenia a predmetové komisie, o počte žiakov, tried 
a zamestnancov v školskom roku 2013/2014, výsledkoch prijímania žiakov do I. ročníka  do ZŠ pre 
školský rok 2013/2014, prijímaní žiakov na stredné školy, výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 
žiakov, výsledkoch testovania žiakov 9. ročníka, o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, aktivitách a projektoch ZŠ, záujmovom vzdelávaní 
poskytovanom ZŠ, o činnosti ŠKD, výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI, ako aj o priestorových 
a materiálnych podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých ZŠ.   

 

Diskusia: 
Predsedníčka komisie a členovia vysoko ocenili predložený materiál, jeho kvalitu a poskytované 
informácie, ktoré im pomôžu orientovať sa v problematike činnosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej  časti Bratislava Petržalka.  
 

Uznesenie č. 6/1/2015 školskej komisie k materiálu Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach základných škôl v školskom roku 2013/2014   
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 
vedomie Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v školskom roku 2013/2014   
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za:  7                      proti: 0              zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 7:  
Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl 
v školskom roku 2013/2014 – predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 
- materiál sa predkladá na rokovanie MZ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako 

informácia o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch v  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti za školský rok 2013/2014, 

- podkladom k vypracovaniu boli Správy o VVČ MŠ jej výsledkoch a podmienkach  
- materiál o MŠ sa predkladá na rokovanie MZ prvý krát v novom volebnom období a z toho dôvodu 

obsahuje aj niektoré informácie z vývoja MŠ z predchádzajúceho obdobia. Cieľom je poskytnúť 
poslancom komplexnejšie informácie o činnosti a podmienkach MŠ.   

- mestská časť bola v školskom roku 2013/2014 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, komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej, 
personálnej a ostatnej agende (napr. BOZP a PO).  
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- 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. 

- Materiál poskytuje informáciu o sieti MŠ, počte detí a tried MŠ, o radách škôl pri MŠ a ich 
činnosti, činnosti poradných orgánov riaditeliek MŠ, ktorými sú pedagogické rady a metodické 
združenia, o počte predškolákov, prehľad o počte odkladov povinnej školskej dochádzky, 
o výsledkoch inšpekcií uskutočnených štátnou školskou inšpekciou (ďalej len ŠŠI), o počte 
pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, ich ďalšom 
vzdelávaní, o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a školských vzdelávacích programoch 
atď. 
 

Diskusia: 
Predsedníčka komisie a členovia vysoko ocenili predložený materiál, jeho kvalitu a poskytované 
informácie, ktoré im pomôžu orientovať sa v problematike činnosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej  časti Bratislava Petržalka.  
 

Uznesenie č. 7/1/2015 školskej komisie k materiálu Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach materských škôl v školskom roku 2013/2014   
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 
vedomie Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl 
v školskom roku 2013/2014   
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za: 7                       proti: 0               zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 8:  
Návrh na organizovanie Dňa učiteľov 2015 a vyhlásenie Základnej školy roka 2014 a Materskej školy 
roka 2014 – predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 
- pri príležitosti osláv Dňa učiteľov mestská časť každoročne organizuje oslavy, ktoré sú spojené 

s ocenením učiteľov v kategórii najlepší pedagogický zamestnanec a učiteľ, na ktorého sa nezabúda 
ďakovným listom starostu, 

- súčasťou osláv je aj udelenie titulu Škola roka ZŠ a Škola roka MŠ, školám ktoré dosiahli v roku 
2014 vynikajúce výsledky v jednotlivých oblastiach svojej činnosti.  

- podujatie je naplánované na 26.3.2015 26. marec 2015 (štvrtok) od 09:00 h do 12:00h v Cik Cak 
- na podujatí by sa mali za mestskú časť zúčastniť pán starosta, zástupcovia  starostu, a  poslanci - 

školskej komisie, prednosta, vedúca OŠKaŠ 
- ocenení pedagógovia: ZŠ, MŠ a učitelia, ktorých navrhnú obyvatelia Petržalky 
- riaditelia ZŠ a MŠ, riaditeľ SSŠaŠZ, rodinní príslušníci ocenení, Petržalské noviny 
- informácia o podujatí je súčasne aj pozvánkou na ňu, samozrejme pozvánky budú poslané 
 

Diskusia: 
Predsedníčka školskej komisie požiadala z titulu konania Mestského zastupiteľstva v uvedenom 
termíne, aby bol termín zmenený 
Členovia komisie navrhli a odporučili zmenu termínu z uvedeného dôvodu  a to  na 25.3.2015 

  
Uznesenie č. 8/1/2015 školskej komisie k  Návrhu na organizovanie Dňa učiteľov 2015 a vyhlásenie 
Základnej školy roka 2014 a Materskej školy roka 2014  
Školská komisia berie na vedomie informáciu o príprave osláv Dňa učiteľov v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v novom termíne 25.1.2015 
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za: 7                       proti: 0              zdržali sa:0 
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K bodu č. 9:  
Predstavenie sa členov komisie a tajomníčky komisie – predsedníčka a členovia komisie 
- predsedníčka komisie, členovia komisie a tajomníčka komisie sa v krátkosti predstavili 
- stručne informovali o svojej profesionálnej kariére  a postoch, na ktorých pôsobia v súčasnosti 
- predsedníčka komisie konštatovala, že profesie jednotlivých členov komisie predurčujú, že školská 

komisia bude pracovať na vysokej odbornej úrovni 
 

K bodu č. 10:  
Voľba podpredsedu komisie PhDr. Ľ. Farkašovská – predsedníčka komisie 
- predsedníčka komisie informovala o pozícii podpredsedu komisie a navrhla za podpredsedu  

Mgr. J. Kríža, 
- Mgr. J. Kríž navrhol za podpredsedníčku  Ing. L. Štrauchovú a súčasne oznámil, že on osobne sa 

tohto postu vzdáva, 
- Ing. Štrauchová vyslovila súhlas s tým, aby vykonávala funkciu podpredsedníčky školskej komisie 
- Na základe uvedených skutočností členovia komisie hlasovali o predloženom návrhu   

za Ing. Štrauchovú  nasledovne 
Hlasovanie o  podpredsedovu školskej komisie: 
prítomní:  7           za:    6                    proti:     0          Zdržali sa: 1 
Na základe výsledkov hlasovania bola za podpredsedníčku školskej komisie zvolená  
Ing. Ľ Štrauchová 
 

K bodu č. 11:  
Návrh harmonogramu zasadnutí školskej komisie na I. polrok 2015 - PhDr. Ľ. Farkašovská - 
predsedníčka komisie 
- Do tohto harmonogramu zasadnutí MR, MZ (OPS) a komisií pre prehľadnosť a koordináciu bol 

vložený návrh na harmonogram zasadnutí školskej komisie Návrh harmonogramu je pripravený 
tak, aby 

- rešpektoval harmonogram zasadnutí MR a MZ Petržalky a termíny, kedy majú rokovať komisie 
MZ 

- nekolidoval zo zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy – predsedníčka 
komisie Dr. Farkašovská  členka Mestského zastupiteľstva 

- miesto a čas je navrhnutý tak, aby sa členovia komisie mali možnosť postupne zoznámiť aj so ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

- zasadnutia, ktorých konanie je navrhnuté na MÚ sú tie, na ktorých sa očakáva prerokovanie napr. 
plnenia rozpočtu za I. polrok 2015 alebo prerokovanie rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na ďalšie 
dva roky a pod.  

- miesto rokovaní je možné vždy zmeniť, 
 

Diskusia: 
PhDr. Farkašovská - predsedníčka komisie  
- informovala, že navrhnuté termíny  v marci a apríli jej kolidujú so zasadnutiami komisie na úrovni 

mesta, navrhla uskutočniť zasadnutia komisie v uvedených termínoch ale so začiatkom o 14,00 – 
resp. 14,30  

- skorší čas rokovaní komisií v uvedených termínoch nevyhovoval väčšine členov komisie 
- na základe toho sa členovia komisie dohodli, že 2. zasadnutie komisie v marci s uskutoční 

19.3.2015 (štvrtok) čas a miesto nezmenené a 3. zasadnutie sa uskutoční 23.4.2015 (štvrtok), čas 
a miesto nezmenené 

- zmeny v harmonograme zasadnutí školskej komisie zapracuje do harmonogramu tajomníčka 
komisie a zašle členom komisie spolu so zápisnicou z I. zasadnutia komisie 
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Uznesenie č. 11/1/2015 školskej komisie k Návrhu harmonogramu zasadnutí školskej komisie na rok  
2015  
Školská komisia schvaľuje harmonogram zasadnutí školskej komisie na rok 2015 so zmenami 
termínov v marci a apríli. Zmeny zapracuje do harmonogramu tajomníčka komisie.  
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za:   7                    proti:      0         zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 12:  
Rokovací poriadok školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka -  
návrh - PhDr. Ľ. Farkašovská - predsedníčka komisie 
- rokovací poriadok školskej komisie je základný dokument, v zmysle ktorého by mala komisia 

pracovať a zabezpečovať plnenie svojich úloh 
- rokovací poriadok v Čl. 1 základných ustanoveniach hovorí o postavení a poslaní komisie, 

vymedzuje štruktúru komisie, prípravu a priebeh schôdzí, prijímanie záverov a stanovísk zo 
zasadnutí komisie,  

- Čl. 2 - pojednáva o štruktúre komisie, Čl. 3 – o príprava rokovania komisie, Čl. 4 –rieši schôdze 
komisie, Čl.  5 – Stanoviská a zápisnice zo schôdze komisie a Čl. 6 sú záverečné ustanovenia 

- Pre ďalšiu úspešnú prácu je potrebné rokovaní poriadok na nové volebné obdobie schváliť 
 

Diskusia: 
PhDr. Farkašovská – predsedníčka komisie predložila doplňujúce návrhy a úpravy rokovacieho 
poriadku, s ktorými sa členovia komisie stotožnili. Doplňujúce návrhy a úpravy Rokovacieho 
poriadku školskej komisie dopracuje tajomníčka komisie a zašle členom komisie spolu so zápisnicou 
z I.  zasadnutia školskej komisie 
 

Uznesenie č. 12/1/2015 školskej komisie k Návrhu Rokovacie poriadku školskej komisie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka -  návrh  
Školská komisia schvaľuje Rokovací poriadok školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka s pripomienkami. 
Hlasovanie:  
prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  
za:    7                    proti:  0             zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 13: Rôzne  - výsledky zápisu do I. ročníka pre školský rok 2015/2016 – členovia komisie 
dostali materiál k výsledkom zápisu žiakov do I. ročníka pre školský rok 2015/2016. K materiálu sa 
členovia komisie vrátia na ďalšom zasadnutí. 
 
Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie, poďakovala členom komisie za ich 
aktívnu účasť a vyjadrenia k jednotlivým materiálom. 
         
Bratislava 11.02.2015               PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
                                 predsedníčka komisie 
          za správnosť 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  
tajomníčka komisie 
 


