
Zápisnica z  8. zasadnutia školskej komisie 

Termín a čas: 02.03.2016 od 15,30 hod do 18,00 hod. 

Miesto: MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, zasadačka 8.poschodie 

Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Ing.  Z. Lukáčová,  

Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie 

Ospravedlnená: p. H. Hrehorová, 

Neospravedlnený: p. Peter Orság, 

Prizvaní: Mgr. J. Jecková – vedúca OPR, Ing. J. Lukaček – vedúci FO, Mgr. A. Broszová – vedúca 

ONM,  Ing. M. Lezo riaditeľ - SSŠaŠZ, Mgr. Emília Šimková – riaditeľka MŠ Pifflova,  

Mgr. Anna Sonneková – odborný zamestnanec OŠaŠ zodp. za oblasť MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ 
 

Program   

1. Otvorenie privítanie,  schválenie programu rokovania – PhDr. Ľ. Farkašovská – predsedníčka 

2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 -

2023 – informácia  -  Mgr. J. Jecková 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – Ing. 

Lukaček 

4. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na 

Fedinovej 7 pre žiadateľku Ladislavu Ďurčekovú – Kľúčik – Mgr. Broszová 

5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na 

Fedinovej 7 pre spoločnosť JOY ZONE – Mgr. Broszová 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre MUDr. 

Ivicu Viskupovú – Mgr. Broszová 

7. Koncepcia rozvoja SSŠaŠZP v roku 2016 s výhľadom do roku 2018 – Ing. M. Lezo 

8. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský rok 2014/2015 – informatívny 

materiál – Mgr. Redechová 

9. Informácia o príprave osláv Dňa učiteľov 2016 

10. Rôzne 
 

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

predsedníčka 

- v úvode privítala členov komisie na prvom zasadnutí komisie v roku 2016 a predložila návrh 

programu na 8. zasadnutie školskej komisie 

- k predloženému návrhu neboli pripomienky, predsedníčka komisie dala o predloženom návrhu 

hlasovať 

v úvode zasadnutia komisie boli na rokovaní  prítomní: PhDr. Farkašovská,  Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. V. Dolinay,  p. Ľ. Janegová, p. Z. Lukáčová,  

Hlasovanie o programe 8. zasadnutia školskej komisie: 

Prítomní: 5    Za: 5    

Záver: Zasadnutie komisie  sa riadilo schváleným programom zasadnutia  
 

V priebehu rokovania prišli na zasadnutie komisie Mgr. J. Kríž (tesne po otvorení rokovania)  

a Ing. Petrísková o 16,30  hod. 
 

Materiály boli prerokované v poradí, ako došli na rokovanie jednotliví predkladatelia. 
 

K bodu č. 2: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

roky 2016 -2023 -   Mgr. J. Jecková 

- úvodné slovo k PHSR predniesla vedúca oddelenia projektového riadenia, 

- informovala o celom procese prípravy PHSR 

- vysvetlila dôvody spracovania PHSR 
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- PHSR zverejnené na stránke http://www.petrzalka.sk/program-hospodarskeho-a-socialneho-

rozvoja/materialy-na-zverejnenie/ 

- .informovala o verejných prerokovaniach materiálu, o priebehu pripomienkového konania,.. 

- informovala o stanovisku BSK k príprave materiálu, ktoré ocenilo spracovanie materiálu, 

- informovala o postupe zapracovania pripomienok a návrhov od obyvateľov mestskej časti a ich 

riešeniu 

- pripomienky boli buď prijaté, alebo boli vzaté na vedomie a budú sa riešiť v roku 2017 a ďalších 

rokoch, kedy sa bude dať vstupovať aj do analytickej časti 

- návrhy do akčného plánu boli návrhy, ktorých realizácia je v kompetencii mestskej časti alebo 

hlavného mesta a podľa toho sa s nimi pracuje resp. bude pracovať 
 

Diskusia:  

PhDr. Farkašovská zaujímala sa či bude PHSR aj v tlačenej forme, v súčasnosti vytlačené len malé 

množstvo, po rokovaní MZ bude vytlačených viac exemplárov, predsedníčka komisie prejavila 

záujem o tlačenú formu PHSR 
 

Uznesenie č. 1/8/2016 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 -2023 

Hlasovanie:   Prítomných členov komisie:    6       Za: 6             

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 3:  

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – Ing. 

Lukaček 

- v súlade s § 6 ods. 12 bod zákona  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 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 kalendárny rok 2016 na 

prevádzku a mzdy v MŠ, v ŠKD, ŠJ v pôsobnosti mestskej časti. na základe schváleného rozpočtu 

pre rok 2016 a skutočného počtu detí v MŠ a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru 2015 

- oproti roku 2015 sú tieto normatívy vyššie vo všetkých školských zariadeniach predovšetkým  

v oblasti miezd, z dôvodu úpravy tarifných tabuliek pre PZ a NPZ od 1.1.2016.  

- v MŠ bola výška dotácie zvýšená z 1 920 € na 2 034 € pre rok 2016 a v školských kluboch z 559 € 

na 589 €. 

- mestská časť SSŠaŠZP, ktoré spravuje 22 MŠ. V normatíve na dieťa MŠ sú započítané podielovo 

aj náklady na činnosť SSŠaŠZ  

- ŠKD a ŠJ sú zriadené pri každej z 11  ZŠ CVČ so športovým zameraním sú zriadené pri ZŠ 

Holíčska a ZŠ Pankúchova, 

-  vedúci FO vysvetlil význam a zmysel VZN, ktoré sa každoročne prijíma. 

Diskusia: 

PhDr. Farkašovská - zaujímala sa o systém výpočtu  88 % finančných prostriedkov pre neštátne 

školy a školské zariadenia 

p. Lukáčová – zaujímala sa či sa do tejto sumy započítava príspevok zo ŠR na deti rok pred nástupom 

na povinnú školskú dochádzky, resp. s odkladom povinnej školskej dochádzky  v MŠ 

Na otázky odpovedal vedúci FO: 

- Výpočet 88 % sa vypočítava spriemerovaním sumáru za všetky mestské časti, 

http://www.petrzalka.sk/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/materialy-na-zverejnenie/
http://www.petrzalka.sk/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/materialy-na-zverejnenie/
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- Do tejto sumy sa nezapočítava príspevok na deti rok pred nástupom na povinnú školskú 

dochádzky, resp. s odkladom povinnej školskej dochádzky  v MŠ 
 

Uznesenie č. 2/8/2016 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 

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

Hlasovanie:   Prítomných členov komisie: 6      Za: 6       

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 4:  
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej MŠ na Fedinovej 7 pre 

žiadateľku Ladislavu Ďurčekovú – Kľúčik – Mgr. Broszová 

- p. Ďurčeková - Kľúčik požiadala mestskú časť o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie 

nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ na Fedinovej 7, 

- žiadateľka  poskytuje starostlivosť o deti jaselského veku a blízkeho jaselského veku 

a odľahčovacie aktivity pre rodičov a ich rodiny v týchto priestoroch od júla 2011  

- vynaložila veľké úsilie a  finančné prostriedky, aby prevádzka vošla do povedomia mladých 

rodín. Doterajšia investícia do rekonštrukcie priestorov bola v sume 87 000,00 €,   

- spolu s JOY ZONE s.r.o. a OZ Lokomotíva Petržalka vytvárajú podporné aktivity pre rodičov 

a deti. Súčasťou ich práce je aj OZ Kľúčik, ktorého zameranie je práca v utajených útulkoch pre 

obete domáceho násilia,  

- venujú sa tiež tréningovej činnosti pracovníčok, ktoré sa chcú zamerať na činnosť v oblasti 

opatrovania detí jaselského veku. V budúcnosti by chceli rozšíriť svoje služby rodičom aj 

v oblasti podpory zdravého života. Postupne sa snažia získať nový modernejší 

koncept,  vylepšovať prostredie a tak zvyšovať hodnotu majetku mestskej časti  

- z  uvedených dôvodov sa navrhuje tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, 

Diskusia: 

Farkašovská – odporučila v materiáli jasne vyznačiť, ktorý priestor sa prenajíma pre Kľúčik 

Lukáčová - koľko m² má celý objekt 

Kríž – kto má v prenájme prednú časť 

Dolinay – využitie priestorov, ktoré sa prenajímajú pre Kľúčik pre potreby našich MŠ   

Informácie k objektu poskytli Mgr. Broszová a Mgr. Redechová 
 

Uznesenie č. 3/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 pre 

žiadateľku Ladislavu Ďurčekovú – Kľúčik v zmysle uznesenia uvedeného v návrhu na prenájom 

Hlasovanie:  Prítomných členov komisie:    6          Za: 6         

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 5:  
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 

pre spoločnosť JOY ZONE – Mgr. Broszová 

- spoločnosť JOY ZONE s.r.o. požiadala mestskú časť o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie 

nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ na Fedinovej 7. Fit-štúdio, 

-  JOY ZONE funguje v plnej prevádzke v prenajatých priestoroch od novembra 2011, v termíne od 

januára 2011 do novembra 2011 zabezpečili z vlastných finančných zdrojov kompletnú 

rekonštrukciu zdevastovaných priestorov v celkovej hodnote 51 350,00 €  
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- v priebehu 5 rokov fungovania fit-štúdia sa im podarilo vybudovať stálu spokojnú klientelu, 

ponúkajú rôzne aktivity pre mamičky s deťmi (cvičenia, montessori dielničky, detské narodeninové 

oslavy, popôrodná joga, detská joga,... ) ako aj relax a cvičenia pre širokú verejnosť a to formou 

skupinových cvičení (pilates, powerjoga, zdravý chrbát pod vedením fyzioterapeutky, ...).  

- v lete pripravujú denné detské tábory, na projektoch spolupracujú s opatrovateľským dvorom – 

Kľúčik a OZ Locomotiva.  

- vytvorené spoločné aktivity majú pozitívny ohlas zo strany rodičov aj detí, 

- na zveľaďovanie priestorov a okolia vynakladajú nemalé finančné prostriedky, v budúcnosti majú 

v pláne vybudovať aj zónu oddychu a hier s využitím vonkajších priestorov a tým zmodernizovali 

a zvýšili hodnotu majetku mestskej časti, 

- na základe uvedených dôvodov sa navrhuje tento prenájom posudzovať ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Diskusia: prebehla v rámci bodu č. 5 
 

Uznesenie č. 4/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 pre 

spoločnosť JOY ZONE , v zmysle uznesenia uvedeného v návrhu na prenájom 

Hlasovanie:   Prítomných členov komisie:    6    Za: 6         

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 6:  

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre MUDr. Ivicu 

Viskupovú – Mgr. Broszová 

- riaditeľka ZŠ Budatínska 61 požiadala o predĺženie nájomného vzťahu pre nájomcu                

MUDr. Ivicu Viskupovú, ktorá má uzatvorenú nájomnú zmluvu od r. 2011 do 31.03.2016, za 

účelom  prevádzkovania zubnej ambulancie v  nebytových priestoroch školy, 

- vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si svoje záväzky plní vždy včas, 

ambulanciu navštevujú predovšetkým žiaci ZŠ,  navrhuje sa tento prenájom posudzovať ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, 
 

Diskusia: bez diskusie 
 

Uznesenie č. 5/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre MUDr. Ivicu 

Viskupovú 

Hlasovanie:  Prítomných členov komisie:    6 

Za: 6      Proti: 0          Zdržal sa: 0                Nehlasoval: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 7:  

Koncepcia rozvoja SSŠaŠZP v roku 2016 s výhľadom do roku 2018 – Ing. M. Lezo 

- cieľom Koncepcie rozvoja SSŠaŠZP na rok 2016 s výhľadom do roku  2018 je vytýčenie 

krátkodobých a strednodobých cieľov pre ďalšie zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania, jej 

efektívnosti a poskytovania čo možno najkomplexnejších služieb pre detí a ich zákonných 

zástupcov v  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti ako základného predpokladu pre 

ďalšie celoživotné vzdelávanie.  
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- jednou zo základných podmienok pre zabezpečenie tohto cieľa j vytváranie kvalitných 

priestorových a materiálno-technických podmienok na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

- koncepcia vychádza z PHSR, z aktuálnej situácie v oblasti legislatívy týkajúcej sa MŠ a so 

súčasného stavu MŠ, 

- cieľom koncepcie je tiež vytýčiť úlohy v zabezpečení rozvoja samotného SSŠaŠZP v kontexte so 

zabezpečovaním všetkých činností (pracovno-právne, prevádzkové, bezpečnostné, hygienické, 

atď.) vo vzťahu k 22, resp. od 1. apríla 2016 k  23 MŠ a 19 ŠJ pri MŠ, ktoré sú organizačnou 

súčasťou SSŠaŠZP ako aj k  ZŠ pri plnení spoločných úloh v  priestorovom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

-  materiál sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti v súlade s plánom práce SSŠaŠZP, 

Diskusia: 

p. Janegová – prečo interaktívne tabule v MŠ 

Dolinay -  ŠJ  

Lukáčová – možnosť vybavenie ŠJ darovaním technológie, osvetlenia v MŠ  
 

Uznesenie č. 6/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Petrísková, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Koncepciu rozvoja Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky na rok 2016 

s výhľadom do roku 2018 

Hlasovanie:   Prítomných členov komisie: 7        Za: 7 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 8:  

Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský rok 2014/2015 – informatívny 

materiál – Mgr. Redechová 

- materiál sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako informatívny materiál v súlade so 

zákonom štátnej správe v školstve, 

- cieľom materiálu je poskytnúť informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov ZŠ 

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za školský rok 2014/2015, 

- podkladom k vypracovaniu materiálu boli správy ZŠ a MŠ o VVČ jej výsledkoch a podmienkach z 

11 ZŠ a 19 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti., 

- Správy o VVČ ZŠ a MŠ boli vypracované v zmysle zákona o štátnej správe v školstve  

a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ, prerokované v pedagogických radách 

a radách škôl a v stanovených termínoch predložené zriaďovateľovi na schválenie, 

- mestská časť bola v školskom roku 2014/2015 okrem 19 MŠ zriaďovateľom aj  

3 elokovaných pracovísk pri MŠ, ktoré boli zaradené do siete škôl a školských zariadení SR 

a organizačne začlenené do SSŠaŠZP, v súčasnosti sú už riadne MŠ začlenené do SSŠaŠZP, 

-  materiál poskytuje informácie o: 

a) sieti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, funkčnom období riaditeľov, o vývoji počtu 

žiakov v ZŠ, činnosti rád škôl pri jednotlivých ZŠ, o činnosti poradných orgánoch riaditeľa ZŠ, 

o počte žiakov, tried a zamestnancov, výsledkoch prijímania žiakov do I. ročníka ZŠ, prijímaní 

žiakov na stredné školy, výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, výsledkoch testovania žiakov 

9. ročníka, o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných 

zamestnancov (OZ) škôl, aktivitách a projektoch realizovaných ZŠ, záujmovom vzdelávaní 

poskytovanom ZŠ, o činnosti školských klubov detí (ŠKD), výsledkoch inšpekcií uskutočnených 

Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI), ako aj o priestorových a materiálnych podmienkach výchovno-

vzdelávacieho procesu jednotlivých ZŠ 

b) sieti MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, funkčnom období riaditeliek, počte detí, 

tried, zamestnancov v MŠ, radách škôl a ich činnosti, pedagogických radách a metodických 

združeniach, počte predškolákov, počte odkladov plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len 
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PŠD), výsledkoch inšpekcií uskutočnených ŠŠI, výchovno-vzdelávacom procese, kontinuálnom 

vzdelávaní PZ, voľnočasových aktivitách, projektoch realizovaných MŠ.  

c) materiál bude predložený na rokovanie MZ 15.3.2016 ako informatívny materiál a bude zverejnený 

na web stránke  mestskej časti v oblasti školstvo 

Diskusia: 

Farkašovská: poďakovala a ocenila materiál, upozornila na chybu v jednej tabuľke, ktorú treba 

opraviť 
 

Uznesenie č. 7/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Petrísková, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia berie na vedomie Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský 

rok 2014/2015 

Hlasovanie:    Prítomných členov komisie:    7       Za: 7  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 9: Informácia o príprave osláv Dňa učiteľov 2016 – Mgr. Redechová 

- tradičné každoročné slávnostné stretnutia pedagógov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti s jej najvyššími predstaviteľmi v rámci osláv Dňa učiteľov  

- príležitosť na ocenenie práce najlepších PZ a OZ zo  ZŠ a MŠ za uplynulé obdobie 

-  pri tejto príležitosti už tradične starosta mestskej časti oceňuje aj bývalých pedagógov pôsobiacich 

v školách na území Petržalky  

- súčasne sa udeľuje aj  titul škola roka za predchádzajúci kalendárny najlepšej základnej škole 

a najlepšej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

- Termín a miesto uskutočnenia  30. marec 2016 (streda) od 14:00 h do 16:00 h  Cik Cak centrum 

Jiráskova ul. Petržalka, 

- Vedúca OŠaŠ pozvala všetkých členov komisie na toto podujatie, pozvánka im bude zaslaná 

elektronicky 

Diskusia: bez diskusie 
 

Uznesenie č. 8/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Petrísková, Janegová, Lukáčová 

Školská komisia berie na vedomie Informácia o príprave osláv Dňa učiteľov 2016 v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Hlasovanie:    Prítomných členov komisie:    7     Za: 7 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 10: Rôzne 

A) Harmonogram zasadnutí školskej komisie 

- harmonogram bol zaslaný spolu s ostatnými materiálmi, ale bol k dispozícii pre všetkých členov  aj 

v tlačenej forme – dostali ho pri prezentácii, 

- harmonogram bol navrhnutý tak, aby zasadnutia boli realizované v časovom rozpätí pred 

rokovaním MZ, vždy v stredu 

Diskusia: bez diskusie 

Uznesenie č. 9/8/2016 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Petrísková, Janegová, Lukáčová 

Hlasovanie: Prítomných členov komisie:    7 

Za: 6     Zdržal sa: 1 

Školská komisia schvaľuje harmonogram svojich zasadnutí na rok 2016 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

B)  Návrh na zabezpečenie minimálne dvojročného predškolského vzdelávania pre maximum 

Petržalčanov – k predloženému materiálu boli na rokovanie školskej komisie prizvané Mgr. 

Emília Šimková, riaditeľka MŠ Pifflova a Mgr. Anna Sonneková, odborná zamestnankyňa na 

OŠaŠ zodpovedná za oblasť MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ 
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- Návrh predložila p Lukáčová v písomnej podobe pred rokovaním školskej komisie ho dostali 

všetci členovia komisie a je uložený aj na OŠaŠ v materiáloch z rokovania školskej komisie 

K návrhu sa vyjadrili:  

a) Šimková, Sonneková – vysvetlili postup  pri prijímaní detí do MŠ, v každej triede MŠ o 3 deti 

viac, aby boli uspokojené záujmy zákonných zástupcov detí 

- Upozornila na všeobecne záväzné právne predpisy a ich dodržiavanie v podmienkach 

činnosti MŠ, vrátane prijímania detí do MŠ, 

- Upozornila na antidiskriminačný zákon, 

- Pripomenula, že prijímanie detí do MŠ je v kompetencii riaditeliek MŠ, akékoľvek 

„odporúčanie“ v smere ktoré vekové kategórie prijímať do MŠ, v ktorých vybraných MŠ 

zriaďovať triedy pre vekovú kategóriu 4 -5 ročných detí je  zásah do kompetencií riaditeliek 

v zmysle zákona, 

- Informovala, že prijímanie detí v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka je 

transparentné a je najrozpracovanejšie, čo sa potvrdzuje aj na rôznych poradách riaditeliek 

MŠ a to aj na celoslovenskej úrovni, 

- Do 1 MŠ môže byť podaná 1 žiadosť a nie je možné 1 žiadosť využiť pre viac MŠ s tým, že 

sa budú uvádzať ďalšie, do ktorých je možné dieťa prijímať, atď. 

b) Lukáčová – podľa jej názoru by sa tým znížila administratíva,  

- jej návrhom vytvoriť v konkrétnych MŠ triedy pre deti 4 -5 ročné by sa zabezpečila 

najmenej 2 ročná predškolská dochádzka, vyjadrila sa aj k ďalším nastoleným otázkam 

c) Janegová – problematikou sa zoberá komisia už druhýkrát, nie je možné zasahovať do 

kompetencií riaditeliek MŠ,  

d) Dolinay – podporil návrh p. Lukáčovej 

e) Kríž - vyjadril sa k systému prijímania detí v zmysle zákona 

f) Farkašovská – v priebehu celej diskusie konštatovala, že diskusia je zaujímavá, ale súčasne  

upozorňovala, že prijímanie detí  do MŠ sa musí realizovať v zmysle zákona a nie je možné 

zasahovať do kompetencií riaditeliek MŠ, do ktorej nie je možné zasahovať, z dôvodu že by 

išlo o porušovanie zákona 

g) Petrísková – informovala sa ako sa riešilo prijímanie detí do elokovaných pracovísk 

V priebehu diskusie k tomuto bodu z dôvodu ďalších povinností odišli p. Janegová a p. Dolinay. 
 

K návrhu p. Lukáčovej dostali členovia komisie písomné stanovisko vypracované  

Mgr. A. Sonnekovou a Mgr. E. Šimkovou. Stanovisko je uložené na OŠaŠ v materiáloch z rokovania 

školskej komisie. 

 

Záver:  

Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka PhDr. Farkašovská. Poďakovala členom komisie 

za aktívnu účasť na rokovaní. Ďalšie zasadnutie komisie sa v zmysle schváleného programu uskutoční 

20.4.2016 streda o 15,30 v ZŠ Pankúchova.  

 

 

         za správnosť 

          PhDr. Ľudmila Farkašovská 

              predsedníčka komisie 

Zapísala: 

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie 
 

Bratislava 02.03.2016 


