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1. Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac. 
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2. Dôvodová správa 

 
Zvýšenie motivácie učiteľov v Petržalke. 
Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac. 

 
 

Mestská časť Bratislava - Petržalka je zriaďovateľom 11 základných škôl. Obdobne 
ako vo veľkom počte  ostatných štátnych základných škôl v Bratislave existuje viac 
problémov ovplyvňujúcich výsledky, priebeh výučby i mieru spokojnosti učiteľov i žiakov 
resp. ich rodičov so vzdelávacím procesom v nich, napr. 
-    výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov a priemerným platom v Bratislavskom kraji,  
-    nízka finančná motivácia pedagógov skvalitňovať výučbu, 
-  fluktuácia mladých učiteľov z verejných škôl do škôl s iným zriaďovateľom alebo do iných 
povolaní a nízky záujem absolventov pedagogických fakúlt o výkon učiteľského povolania,  
-   vyšší vekový priemer pedagógov, 
-  odchod nadpriemerných i priemerných žiakov do 8 ročných gymnázií a následné zhoršenie 
priemerných výsledkov na II. stupni. 
 

V testovaní Monitor 9 v školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013 sú priemerné 
dosahované body základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti nižšie 
ako celoslovenský priemer. 
 

Účelom predkladaného návrhu je zvýšiť motiváciu učiteľov k zvýšeniu kvality 
vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovácii. 
 

Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka, k 
zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácii vo  výučbe. S ohľadom na odchody žiakov do 
osemročných gymnázií sú preferované projekty realizované  v  4. a 5. ročníku. Čo sa týka 
predmetov, sú uprednostňované tie, ktoré sú testované v štátnom testovaní  Monitor 9 t.j. 
slovenský jazyk a literatúra, matematika.  
 
 

V prípade vysokého počtu projektov s nákladmi  realizovanými v roku 2015 
kumulatívne prevyšujúcimi sumu 10.000,-EUR navrhujem:  
- preferovať projekty realizované pre žiakov v 4. a 5. ročníku, následne na ostatných 
predmetoch II. stupni,  
- stanoviť preferenciu projektov z pohľadu predmetov,  
- podporiť najviac 3 projekty pedagógov z rovnakej základnej školy. 
 

Preferencie podľa ročníkov a predmetov však dosahujú spolu maximálne 30 bodov 
z celkového možného počtu 100 bodov.  
 

Výdavky na program zvýšenia motivácie učiteľov v Petržalke sú finančne kryté 
v programe 5.4 rozpočtu schváleného na rok 2015.  
 

V prípade nízkeho počtu prihlásených projektov  alebo nedostatočnej kvality projektov 
vyhodnotenej komisiou sa finančné prostriedky nevyčerpajú (bude stanovený minimálny 
počet bodov, ktoré musí projekt dosiahnuť pre získanie podpory).  
 

Oprávneným uchádzačom o podporu projektu bude priamo pedagóg.  
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Priebeh realizácie programu bude podliehať kontrole vykonanej členmi komisie a po 
ukončení jednotlivých podporených projektov jeho hodnoteniu za účasti pedagóga a členov 
komisie. 
 

Za dôležité považujem postupné začlenenie podporených projektov do obvyklého 
výučbového procesu, a to z pohľadu nielen vybratého pedagóga, ale i celej základnej školy 
i ostatných základných škôl, ktorých zriaďovateľom je naša mestská časť, a to zdieľaním 
prostredníctvom vypracovanej správy o priebehu projektu vypracovanej po ukončení projektu 
podporeným pedagógom, jeho prezentáciami na  predmetových komisiách, metodických 
združeniach, seminároch a pod., ktoré bude podporený pedagóg povinný realizovať po 
ukončení výučbovej časti projektu i časovo neobmedzeným súhlasom s použitím projektu 
inými pedagógmi.  
 

Návrh bol konzultovaný so Slovenskou komorou učiteľov. 
 
 

Podmienky účasti na Programe. 
 
Typy podporovaných projektov. 
V rámci programu budú podporované projekty pedagógov pôsobiacich na základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktoré obsahujú 
inovatívnosť v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní 
medzipredmetových vzťahov, využívanie informačných komunikačných technológií 
realizované v predmetoch vyučovaných na týchto základných školách.  
 
 
 
Oprávnený uchádzač 
Oprávneným uchádzačom je pedagóg základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť 
Bratislava – Petržalka.   
 
Trvanie projektu výučbová časť celý I. polrok školského roka 2015/2016 (1.9.2015-
31.1.2016 alebo celý školský rok 2015/2016 (1.9.2015-30.06.2016), zdieľanie projektu 
v priebehu 8 mesiacov po skončení výučbovej časti.  
 
 
Forma a výška podpory: Mesačná odmena  pre učiteľov vo  výške 100 EUR brutto za každý 
mesiac trvania výučbovej časti projektu. 
 
Celkové náklady na realizáciu programu v roku 2015 sú maximálne vo výške 10.000,-EUR . 
 
Termín podávania žiadosti o podporu projektov do 30.05.2015. 
 
Termín vyhodnotenia projektov do 20.06.2015 .  
 
Obsah žiadosti o podporu projektu: 
Zo žiadosti musí vyplývať: 
meno  priezvisko a trvalé bydlisko uchádzača, 
názov základnej školy, na ktorej uchádzač pracuje, 
ročník, v ktorom sa má projekt realizovať, 
termín, v ktorom sa má projekt realizovať, 
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stručný abstrakt projektu obsahujúci informáciu o metóde, postupe, poznatkoch, využívaní 
informačných komunikačných technológií ktoré predstavujú inovatívnosť projektu. 
Povinnou prílohou k žiadosti je opis projektu.  
V prípade nedostatočnej žiadosti bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie v lehote 7 dní.  
 
 
Spôsob výberu: 
Zostavená bude hodnotiaca komisia zložená zo zamestnanca mestskej časti Bratislava -
Petržalka miestneho úradu oddelenie školstva, kultúry a športu, zástupcu starostu, 2 členov 
školskej komisie a 3 externých členov (nominovaných Slovenskou komorou učiteľov). 
Komisia vyberie podporené projekty, podľa stanovených kritérií a objemu financií, ktorý 
bude pre tieto účely k dispozícii.   
 
Spôsob výberu podporených projektov: 
 
Hodnotenie projektu členmi hodnotiacej komisie. 
Každý člen hodnotiacej komisie má možnosť prideliť projektu od 0 po 10 bodov podľa 
názoru na projekt  (vzostupne od 0 bodov pre  neinovatívny projekt do 10 bodov výnimočne 
kvalitný projekt). 
 
Minimálny počet bodov celkovo udelených členmi hodnotiacej komisie potrebných pre 
podporu projektu je 10.  
 
Pri hodnotení budú posudzované najmä: 

- kvalita obsahu, zrozumiteľnosť, konkrétnosť,  presvedčivosť, prispievanie k rozvoju 
vzdelávania, 

- odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania, 
- počet zúčastnených žiakov alebo tried na projekte, 
- zvýšenie motivácie detí, ich kreativity, 
- inovatívne a netradičné metódy, formy, prostriedky  práce učiteľa so žiakmi, 
- rozvoj talentu a nadania, 
- zefektívnenie výchovno-vyučovacieho procesu, 
- aktivity na rozvoj kritického myslenia,  
- prínos pre učiteľskú prax. 

 
 
V prípade vysokého počtu projektov, ktoré získali v hodnotiacej komisii 10 viac ako bodov, a 
ktorých  výdavky realizované v rámci rozpočtu na  rok 2015 kumulatívne prevýšia sumu 
10.000,- EUR bude spracované poradie podporiteľných projektov podľa bodov a to tak, že 
k súčtu bodov pridelenému jednotlivými členmi hodnotiacej komisie budú pripočítané body 
získané v hodnotení podľa ročníkov a predmetov, v ktorých sa má projekt realizovať 
nasledovne:  
 

a) hodnotenie podľa ročníkov: 
 15 bodov - 4.a 5. ročník ZŠ    
 10 bodov - 6. až 9. ročník ZŠ  
   5 bodov - 1. až 4. ročník ZŠ  
 

b) hodnotenie podľa predmetov: 
10 bodov- slovenský jazyk a literatúra, matematika,  
8 bodov- anglický jazyk a iný cudzí jazyk ako povinný predmet,  
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6 bodov- fyzika, chémia, biológia, prírodoveda, prvouka, informatika, dejepis, vlastiveda, 
geografia, občianska náuka, 
4 body- ostatné predmety.  
 
V prípade projektov obsahujúcich medzipredmetovosť budú projektu pridelené body za jeden 
predmet, a to ten s  najvyšším počtom bodov.  
 
Súčasne, v prípade viac ako 3 projektov z rovnakej základnej školy, ktoré získali 
v hodnotiacej komisii viac ako 10 bodov, budú do poradia podporiteľných projektov zahrnuté 
iba 3 projekty z rovnakej základnej školy s najvyšším počtom bodov.      
 
Podporené budú podporiteľné predmety podľa poradia do vyčerpania výdavkov z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava –Petržalka  na rok 2015 vo výške 10.000,-EUR.  
 

Michal Radosa 


