
Zápisnica  z 2. zasadnutia školskej komisie  

Termín a čas: 19.0.2015 od 15,30 do 18,15 

Miesto: zborovňa ZŠ Turnianska 10, Bratislava 

Prítomní členovia komisie: od 15,30 hod. PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. 

Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž, Ing. L. Štrauchová,  

Prítomní členovia komisie s neskorším príchodom: Ing. A. Petrisková – od 16,00 hod. 

Tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová 

Prizvaní: Mgr. Ing. Radosa, zástupca starostu, Ing. J. Lukaček, vedúci FO  Mgr. A. Broszová, 

vedúca ONM, Mgr. Z. Halahijová, riaditeľka ZŠ Turnianska 

Ospravedlnení prizvaní: Bc. Podmajerská, Mgr. Broszová 

Program   

1. Otvorenie privítanie, schválenie programu rokovania – PhDr. Ľudmila Farkašovská, 

predsedníčka komisie 

2. Zvýšenie motivácie učiteľov – Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac. – Mgr. Ing. M. Radosa, 

zástupca starostu 

3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia – Ing. J. Lukaček vedúci FO 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov – šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre občianske 

združenie FC Petržalka akadémia – Mgr. V. Redechová 

6. Informácia o činnosti ZŠ Turnianska 10, prehliadka školy a návšteva pobočky MKP- Mgr. 

Halahijová, riaditeľka ZŠ 

7. Rôzne 
 

K bodu č. 1:  
Otvorenie privítanie, schválenie programu rokovania – PhDr. Ľudmila Farkašovská – predsedníčka 

komisie 

- Zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla jej predsedníčka PhDr. Ľ. Farkašovská. 

- V úvode zasadnutia komisie privítala  hostí – zástupcu starostu p. Mgr. Radosu, Ing. J. Lukačeka 

vedúceho FO a  členov komisie 

- predložila na schválenie návrh programu zasadnutia komisie  tak ako ho dostali členovia komisie 

spoločne s pozvánkou 

- členovia komisie predložený návrh rokovania komisie schválili počtom 6 prítomných členov 

školskej komisie 

- zasadnutie školskej komisie sa následne riadilo týmto schváleným programom: 
 

K bodu č. 2: Zvýšenie motivácie učiteľov – projekt – Mgr. Ing. M. Radosa, zástupca starostu 

Úvodné slovo k materiálu predniesol - Mgr. Ing. M. Radosa, zástupca starostu 

- mestská je zriaďovateľom 11 základných škôl, 

- obdobne ako vo veľkom počte  ostatných štátnych ZŠ v Bratislave existuje viac problémov 

ovplyvňujúcich výsledky, priebeh výučby i mieru spokojnosti učiteľov i žiakov resp. ich 

rodičov so vzdelávacím procesom v nich, napr.: 

a) výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov  a priemerným platom v Bratislavskom kraji, 

b) nízka finančná motivácia  pedagógov skvalitňovať výučbu, fluktuácia mladých učiteľov  

c) vyšší vekový priemer pedagógov, 

d) odchod nadpriemerných i podpriemerných žiakov do 8 ročných gymnázií  

- priemerné výsledky v testovaní žiakov 9. ročníka 9 v školských rokoch 2011/2012 

a 2012/2013  

- cieľom predkladaného návrhu je zvýšiť motiváciu učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom inovácii a finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich  

v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov 

inovácii vo  vzdelávacom procese 
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- predloženým návrhom programu nie je snaha sanovať prenesený výkon štátnej správy na úkor 

originálnych kompetencií, za ktoré je zodpovedný zriaďovateľ, cieľom je podporiť pedagógov, 

ktorí majú záujem inovovať vzdelávací proces, v rozpočte vyčlenených 10 000 €, 

- vyňatie výchovných predmetov, ale pedagógovia majú aprobačne aj tieto predmety, 

- vzhľadom k nízkej výške finančných prostriedkov preferované ročníky 4. a 5 a II. stupeň 

a predmety ako sú  uvedené v materiáli, východiskom pri preferovaných predmetoch, 

predmety zaradené do testovania žiakov 9. ročníka, 

- cieľom je aj stabilizovať žiakov 4. a 5. ročníka, aby po absolvovaní 5. ročníka neodchádzali na 

osemročné gymnáziá, 

- program je pre učiteľov s dopadom na žiakov 

- realizácia v I. polroku školského roka 2015/2016, resp. aj celý školský rok, začiatok od 

septembra 2015 

- projekt je navrhnutý v dvoch častiach, výuková a prezentačná – úspešné projekty prezentovať 

na seminároch poradách s pedagogickými zamestnancami, 

- spôsob ohodnotenia – príspevok za mesiac 100 € brutto, 

- termín podávania projektov do 31.5.2015, 

- žiadosť bude veľmi jednoduchá, uvedenie základných informácií o predkladateľovi projektu, 

ostatné bude na žiadateľovi o podporu projektu, 

- počet projektov z jednej školy vzhľadom k výške vyčlenených finančných prostriedkov 

maximálne 3 

- informácia o zložení hodnotiacej komisie 
 

Diskusia 

Dr. Farkašovská  

- ocenila predložený materiál a iniciatívu pána zástupcu Radosu, 

- konštatovala, že v úvodnom slove odpovedal na mnohé otázky na niektoré žiadala ďalšie 

vysvetlenie 

a) prečo podporené uvedené ročníky a predmety, 

b) prečo sa nedostali do podporených predmetov výchovné predmety, 

c) odporučila v tomto smere doplniť materiál do zastupiteľstva  

Mgr. Ing. Radosa 

- výchovné predmety nepodporené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

Mgr. Dolinay 

- ocenil predložený materiál, súhlasil s výberom ročníkov, 

- v súvislosti s výchovnými predmetmi upozornil, že učitelia sú niekedy málo motivovaný práve 

pri inovácii výchovných predmetov, osobitne HV a VV, či sa nedajú poprepájať s preferovanými 

predmetmi a zapojiť tak i výchovy 

- v súvislosti s využívaním IKV vo vzdelávacom procese uviedol, že je to už preceňované  

Mgr. Kačírek 

- odporúčal do úvodu zapracovať informáciu na čo je projekt primárne zameraný, 

Mgr. Ing. Radosa 

- projekt je primárne zameraný na predmety, ktoré sú predmetmi na prijímacie pohovory na 

osemročné gymnáziá a na ostatné stredné školy 

Dr. Farkašovská 

- úmysel veľmi dobrý, ale ak to nie je dobre odkomunikované môže to byť problém  

Mgr. Redechová 

- informovala členov komisie, že projekt bol už prezentovaný na porade riaditeľov ZŠ 

12.03.2015 

Ing. Petrísková, p. Hrehorová 

- odporúčali nevylučovať výchovné predmety 

Mgr. Ing. Radosa 

- opätovne zdôvodnil prečo výchovné predmety nie sú v materiáli preferované 
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Mgr. Dolinay 

- požiadavka, aby členovia komisie dostávali takéto zásadné materiály skôr 

Mgr. Ing. Radosa 

- informoval členov komisie o celom postupe pri prerokovávaní materiálov od OPS  

Dr. Farkašovská 

- odporučila nevymedzovať v materiáli výchovne predmety negatívne 

Mgr. Kríž 

- technické pripomienky k priebehu prerokovaniu materiálu v komisií 

- požiadavka dopracovať materiál o pripomienky členov komisie 

Mgr. Redechová 

- v priebehu diskusie informovala členov komisie o novele štátneho vzdelávacieho programu, 

ktorý bude mať dopad na vypracovanie nových školských vzdelávacích programov 

a informovala o znížení počtu voliteľných hodín ako na I. tak i na II. stupni, čo bude mať 

dopad na profiláciu ZŠ 

Mgr. Ing. Radosa 

- v závere diskusie zhrnul všetky pripomienky členov komisie, o ktoré komisia odporučila 

materiál dopracovať, 

- informoval členov komisie, že pripomienky budú dopracované do materiálu až na rokovanie  

miestneho zastupiteľstva z dôvodu, že v súčasnosti je už materiál na rokovanie miestnej rady 

predložený v podobe ako je predložený na rokovanie školskej komisie 
 

Z rokovania školskej komisie vyplynulo odporúčanie pre vedenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
 

Odporúčanie pre vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

Školská komisia odporúča, aby vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do budúcnosti hľadalo 

zdroje na motiváciu učiteľov vyučujúcich nepreferované humanitné a spoločenské predmety, ktoré 

nie sú predmetmi prijímacích pohovorov. 
 

Uznesenie č. 1/2/2015 školskej komisie k materiálu Zvýšenie motivácie učiteľov – projekt 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac s pripomienkami. 
Hlasovanie:  

prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Ing. Petrisková, Mgr. J. 

Kríž,  Ing. L. Štrauchová,  

za:   7                  proti:     0      zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 3:  
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia – Ing. J. Lukaček vedúci FO 

Úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. J. Lukaček vedúci FO 

- V súlade s § 6 ods. 12 bod c) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve,  sú obce povinné vydať VZN, v ktorom stanovia výšku finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, 

- V súlade so štatútom hl. mesta SR Bratislavy sú prenesené na mestské časti všetky povinnosti 

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

a školských zariadení, 

- Súčasťou VZN je príloha, v ktorej sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku a mzdy MŠ 

a školských zariadení v pôsobnosti našej mestskej časti, sú vyčíslené na kalendárny rok 2015 

na základe schváleného rozpočtu pre rok 2015 a skutočného počtu detí v MŠ a školskom 

zariadení podľa stavu k 15. septembru 2014,   

- Oproti roku 2014 sú tieto normatívy vyššie v MŠ a ŠKD predovšetkým v oblasti miezd, 

z dôvodu úpravy tarifných tabuliek pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 
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1.1.2015. Napríklad v MŠ bola výška dotácie zvýšená z 1 821 € na 1 920 € pre rok 2015 

a v ŠKD  z 550 € na 559 €, 

- mestská časť je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie SSŠaŠZP, ktoré spravuje 19 MŠ, 

- v  normatíve na dieťa MŠ sú započítané podielovo aj náklady na činnosť SSŠaŠZP 

- ŠKD a ŠJ sú zriadené pri každej z jedenástich ZŠ v pôsobnosti našej mestskej časti  

- Centrá voľného času so športovým zameraním sú zriadené pri ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova.  

Diskusia 

- na otázky predsedníčky a členov komisie týkajúce sa  predovšetkým výšky dotácie na jedno 

dieťa MŠ na mesiac odpovedal vedúci FO Ing. Lukaček 
 

Uznesenie č. 2/2/2015 školskej komisie k materiálu Návrh VZN o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského  zariadenia  

Hlasovanie:  

prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,   

Ing. L. Štrauchová,  

za:  6                   proti:  0         zdržali sa: 0 
 

K bodu č. 4:  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

- podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 7, ods. (4) 

právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, pozn. spracovateľa a fyzickej osobe – 

podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytovať 

dotácie, za podmienok ustanovených VZN obce, len na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 

a zamestnanosti,  

- mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta, 

- od roku 2005 platí v mestskej časti VZN č. 5/2005 o poskytovaní účelových finančných 

dotácií z rozpočtu mestskej časti, ktoré určuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien, na potrebu úpravy a doplnenia ustanovení, ktoré 

v doteraz platnom VZN absentovali, ako aj na zmeny v štruktúre väčšiny paragrafov sa na 

rokovanie orgánov mestskej časti predkladá nové VZN, 

- Zásadnými zmenami oproti doterajšiemu systému poskytovania dotácií sú  najmä: 

a) zadefinovanie spôsobu tvorby finančných prostriedkov na tento účel (§ (2)), 

b) určenie pomeru výšky dotácie k celkovým nákladom projektu (§ 3 ods. (2)), 

c) bližšia špecifikácia účelu - konkrétne programy a v rámci nich priority (§ 3 ods. (4)), 

d) upresnenie a doplnenie povinných náležitostí žiadosti o dotáciu (§ 4 ods. (2)), 

e) zrušenie troch termínov, kedy je možné podať na miestny úrad žiadosť o poskytnutie 

dotácie a umožnenie podávania týchto žiadostí priebežne, tak ako je to v praxi (§ 4 ods. 

(3)) aj kvôli administrácii procesu spracovania žiadostí, 

f) zavedenie dvoch úrovní rozhodovania o dotáciách – starosta a miestne zastupiteľstvo 

oproti súčasnému stavu, kedy o niektorých dotáciách rozhoduje aj miestna rada, 

g) zavedenie percentuálneho podielu z celkovej sumy vyčlenenej v danom roku medzi 

starostu a zastupiteľstvo (§ 5 ods. (4)), 

Návrh VZN bol predložený predsedom poslaneckých klubov (21.1.2015). V návrhu sú zapracované 

pripomienky operatívnej porady starostu.  
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Diskusia 

Mgr. Kríž – postup pri prerokovaní materiálu 

Ing. Petrísková – otázka či komisia bude mať pridelené finančné prostriedky na dotácie, o ktorých 

bude môcť rozhodovať, tak ako to bolo vo volebnom období 2006-2010  

Mgr. Redechová – pripomenula, že komisie MZ sú poradnými orgánmi miestneho zastupiteľstva,  
 

Uznesenie č. 3/2/2015 školskej komisie k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

(VZN) o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Školská komisia odporúča prepracovať  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o 

poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Hlasovanie:  

prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. 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. 5:  

Návrh na prenájom nebytových priestorov – šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre občianske 

združenie FC Petržalka akadémia – Mgr. V Redechová 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

- štatutárny zástupca ZŠ Pankúchova 4, požiadal dňa 25.02.2015 o schválenie prenájmu 

nebytových priestorov – 3 šatní v objekte ZŠ, v súlade s príkazom starostu č.13/2011 a dod.č.1, 

ktorým bolo vydané metodické usmernenie pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mestskej časti a zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií pre FC Petržalka akadémia 

pre potreby zabezpečenia tréningových procesov futbalových mládežníckych družstiev, 

- predchádzajúci nájomca - Futbalový klub FC Petržalka 1898, a.s., uvedené nebytové priestory 

zrekonštruoval a zariadil tak, aby spĺňali podmienky, ktoré určuje štatút pre žiacke 

a dorastenecké súťaže 

- dôvodom  prenájmu je zabezpečenie zázemia tréningového procesu mládežníckych družstiev, 

- akadémia zastrešuje celú telovýchovnú a športovú činnosť, stará sa rozvoj a ochranu záujmov 

svojej členskej základne a zároveň im poskytuje odbornú a poradenskú službu,  

- ZŠ podporovala a chce i naďalej podporovať prácu klubu s mladými futbalovými talentami aj  

poskytovaním priestorov a vytváraním individuálnych podmienok pre žiakov ZŠ - futbalistov ich 

vzdelávaním podľa individuálneho študijného plánu, 

- štatutárny zástupca ZŠ Pankúchova súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy za rovnakých 

podmienok, ktoré boli dohodnuté zmluvou s FC Petržalka 1898 a.s. v roku 2013vzhľadom 

k uvedenému je potrebné predložený návrh posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

- platby za poskytované služby a energie (teplo, voda, elektrina) budú stanovené pomerom 

prenajatej plochy k celkovej ploche školy, 

- príjmy za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa, príjem z prenájmu je 

príjmom zriaďovateľa. 

Diskusia – bez diskusie 
 

Uznesenie č. 4/2/2015 školskej komisie k materiálu Návrh na prenájom nebytových priestorov – 

šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre občianske združenie FC Petržalka akadémia 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

prenájom nebytových priestorov – šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre občianske združenie FC 

Petržalka akadémia v zmysle uznesenia uvedeného v materiáli. 

Hlasovanie:  

prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. 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 činnosti ZŠ Turnianska 10, Bratislava prehliadka školy a návšteva pobočky MKP – 

Mgr. Z Halahijová, riaditeľka ZŠ Turnianska. 

Pre všetkých členov komisie pripravené v tlačenej forme informačné materiály o škole a malé 

darčeky pripravené žiakmi školy 

Informácie o činnosti školy predniesla riaditeľka školy Mgr. Halahijová 

- v úvode zasadnutia školskej komisie privítala členov komisie na pôde školy, v ďalšej časti 

potom informovala členov komisie o 

- medzinárodných projektoch, zapojení školy do projektu Zelená škola,  

- priestorových podmienkach školy, revitalizácii priestorov aj vlastnými silami, zriadení 

pobočky MKP,  

- podujatiach školy a vyučovaní ANJ od 1. ročníka, 

- riešení úspor energií napr. aj získaním čidiel na meranie tepelnej energie, veľká snaha na 

zníženie nákladov na všetky energie,  revitalizácia školskej jedálne, vymenený starý výdajný 

pult za nerezovým, vybavenie tried novým nábytkom, získavanie sponzorov, 

- postupné vybavovanie tried bezprašnými tabuľami, vybavenie tried dataprojektormi,  

- Informovala o ďalších plánoch pri zlepšovaní využívania IKT vo vyučovacom procese, 

príprave žiakov na celoslovenské testovanie formou workshopov, atď. 

Diskusia 

Dr. Farkašovská – v mene všetkých členov komisie ocenila prácu a výsledky práce školy  

a poďakovala pani riaditeľke za vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zasadnutie  

školskej komisie. 
 

Uznesenie č. 5/2/2015 školskej komisie k Informácii o činnosti ZŠ Turnianska 10, Bratislava 

Školská komisia zobrala na vedomie informáciu o činnosti ZŠ Turnianska 10, Bratislava a ocenila 

prácu a výsledky práce školy 

Hlasovanie:  

prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,   

Ing. A. Petrisková, Ing. L. Štrauchová,  

za:  7                   proti:    0       zdržali sa: 0 
 

V rámci oboznámenia sa s činnosťou ZŠ Turnianska 10, Bratislava členovia komisie uskutočnili 

prehliadku priestorov školy a navštívili pobočku MKP, ktorá bola otvorená v októbri 2014 

v priestoroch ZŠ. 
 

K bodu č. 7: Rôzne – neboli predložené žiadne návrhy 
 

Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie, poďakovala členom komisie za ich 

aktívnu účasť a vyjadrenia k jednotlivým materiálom. 

         

 

 

Bratislava 19.03.2015             PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

                                      predsedníčka komisie,  

za správnosť 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  

tajomníčka komisie 

 


