
Zápisnica z 9. zasadnutie školskej komisie a do zápisnice 

 

Termín: 20.04.2016 

Čas: od 15,30 do – 18.00 hod. 

Miesto konania: ZŠ Pankúchova 4 

Prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek,  

Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. Z. Lukáčová, 

Tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová 

Ospravedlnený/í: Mgr. Juraj Kríž,  

Neospravedlnený: p. P. Orság 

Prizvaní: Mgr. S. Chanečková, riaditeľka SSS, Ing. arch. Z. Kordošová, vedúca ÚRaD,  

Ing. J. Lukaček, vedúci FO, Mgr. A. Broszová, vedúca ONM. Mgr. Š. Rác, riaditeľ ZŠ Pankúchova  
 

Program   

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

2. Prehliadka priestorov ZŠ Pankúchova a informácia o činnosti školy – Mgr. Štefan Rác 

3. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023 -  Mgr. Redechová 

4. Návrh  VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka – Mgr. Soňa Chanečková 

5. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

6. Stanovisko MČ k VZN o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

7. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy k prerozdeleniu výnosu dane z nehnuteľností a z príjmov fyzických osôb -  Ing. 

Lukaček 

8. Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ Beňadická 38 pre 

Orange Slovensko, a s. – Mgr. Broszová 

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ Dudova 2, 

Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú – Mgr. Broszová 

10. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 - Redechová 

11. Informácia o výsledku zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 – Mgr. 

Redechová 

12. Rôzne 
 Nm<>- 

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

predsedníčka 

- 9. zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Dr. Ľ. Farkašovská, 

- úvode privítala členov komisie a riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 Mgr. Štefana Ráca, 

- predložila návrh programu zasadnutia komisie, 

- k  predloženému programu boli pripomienky a doplňujúce návrhy 

-  predsedníčka komisie dala hlasovať o návrhu programu 

V úvode zasadnutia boli prítomní 6 členovia komisie: Farkašovská, Hrehorová, Kačírek, 

Petrísková, Janegová, Lukáčová, 

Za predložený návrh programu hlasovalo všetkých 6 prítomných členov komisie. Zasadnutie 

komisie sa riadilo schváleným programom. 
 

K bodu č. 2:  
Prehliadka priestorov ZŠ Pankúchova a informácia o činnosti školy – Mgr. Štefan Rác, riaditeľ  

- Komisia začala svoje rokovanie prehliadkou priestorov ZŠ Pankúchova, v rámci ktorej bola 

poskytnutá aj informácia o škole a jej činnosti,  

- Riaditeľ školy Mgr. Rác informoval o výsledkoch zápisu do I. ročníka pre školský rok 

2016/2017, o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka, priebehu testovania žiakov 9. ročníka – 

elektronické testovanie, o projektoch, ktoré škola realizuje v školskom roku 2015/2016 
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s osobitným dôrazom na projekt Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace 

procesy a rozvoj škôl, mimoškolskej činnosti školy, využívaní IKT vo vzdelávacom procese 

a v mimoškolskej činnosti,  

- Členovia komisie si prezreli priestory školy, učebne, bazén ostatné priestory školy, v ktorých sú 

tematicky zamerané kútiky využívané na vyučovacích hodinách, v rámci prehliadky odpovedal 

riaditeľ na otázky členov komisie 
 

Záver:  Predsedníčka komisie sa v mene prítomných členov komisie poďakovala riaditeľovi za 

poskytnuté informácie o činnosti školy. Konštatovala, že škola poskytuje kvalitný školský 

vzdelávací program a bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť pre svojich žiakov. Osobitne ocenila 

úspechy škol a zapojenie do projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace 

procesy a rozvoj škôl.  
 

K bodu č. 3: Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023 -  Mgr. Redechová 

- cieľom koncepcie na roky 2016 – 2023 je podrobnejšie rozpracovanie jednotlivých opatrení 

špecifického cieľa 2.2 „Rozvoj školskej infraštruktúry“ v PHSR MČ na roky 2016 – 2023, 

- po podrobnejšej analytickej časti, ktorá obsahuje aj stručný exkurz do dávnejšej aj nedávnej 

histórie školstva na území Petržalky, koncepcia vytyčuje krátkodobé, strednodobé  a naznačuje aj 

dlhodobejšie ciele pre ďalšie zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania, jej efektívnosti  

a poskytovania čo možno najkomplexnejších služieb pre deti, žiakov a ich zákonných zástupcov 

v MŠ a ZŠ ako základného predpokladu pre ďalšie celoživotné vzdelávanie, 

- rešpektuje základné strategické dokumenty platné na medzinárodnej, národnej a regionálnej 

úrovni a platnú legislatívu pre oblasť regionálneho školstva, vychádza z aktuálnej situácie v 

oblasti legislatívy týkajúcej sa regionálneho školstva, z vývoja a zo súčasného stavu MŠ a ZŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  

- návrh koncepcie... je otvoreným dokumentom, ktorý si bude vyžadovať systematickú aktualizáciu 

napr. aj z dôvodov avizovaných a očakávaných ďalších zásadných legislatívnych zmien v 

regionálnom školstve,  

Diskusia 

Farkašovská, Kačírek – ocenili kvalitu materiálu 
 

Uznesenie č. 1/9/2016      

Názov materiálu:  
Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023 
 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023 

Hlasovanie:    

Prítomných členov komisie: 7   

Za:   7      Proti:   0    Zdržal sa hlasovania:   0       Nehlasoval: 0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 4:  
Návrh  VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka – Mgr. Soňa Chanečková 

Návrh na novelu VZN sa predkladá z dôvodu:  
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1) Stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 odsek 2 zákona  

o sociálnych službách, ktoré minimálne menia úhradu za sociálne služby na jednotlivých 

úsekoch Strediska a to:  

a) občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka a za sociálnu 

službu platia úhradu vo výške 50% ekonomických oprávnených nákladoch, 

b) občanom, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu službu, respektíve nemajú právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu ( samoplatca v zmysle zákona si platí sumu 

plnej hodnoty sociálnej služby t.j. EON po odpočítaní príspevku MPSVaR SR na 

prevádzku).  

2) Zvýšenie úhrady za obed a večeru v zariadení opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje 

dodávateľská firma Straubyt s.r.o.  
 

Diskusia 

Farkašovská, Janegová – otázky týkajúce výšky poplatkov, spokojnosti so stravovacími  službami 

Chanečková – z dotazníka spokojnosti – 50 % spokojných, 47 % menej spokojných 3 % 

nespokojných 

 

Uznesenie 2/9/2016 

Názov materiálu:  

Návrh  VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča  

1. Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

a) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  

b) splnomocniť starostu vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 5/2012, č. 6/2013, č.5/2014, 5/2015 a v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa ....2015 (v úplnom znení), 

2.  Doplniť dôvodovú správu k návrhu VZN o ekonomické náklady Straubytu 

Hlasovanie:    

Prítomných členov komisie:   7 
 

Za:   6      Proti:    0   Zdržal sa hlasovania:  1 - Lukáčová        Nehlasoval: 0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 5:  
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

- listom doručeným dňa 01.04.2016 požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo 

Nesrovnal v zmysle čl. 103 ods.1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie 

pripomienok mestskej časti k predmetnému návrhu dodatku Štatútu, ktorým sa dopĺňajú články 

73,74 a 91 Štatútu – dočasné parkovanie, kompetencie MČ, zverenie komunikácií, 

- Zároveň primátor oznamuje, že v najbližšom období bude hlavné mesto za pomoci externých 

odborníkov v oblasti parkovania pracovať na technickej špecifikácii parkovacieho systému. 

Výstupy z tohto procesu budú konzultované a prerokované na pôde spoločnej pracovnej skupiny 

hlavného mesta a mestských častí pre doriešenie technických aspektov parkovacej politiky. 
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- Súčasťou tohto materiálu je návrh dodatku Štatútu a pripomienky mestskej časti Bratislava-

Petržalka k tomuto návrhu. 

- Prípadní pripomienky  členov komisie k Štatútu aj k VZN zaslať na mailovú adresu Ing. arch. 

Kordošovej do 22.04.2016 
 

Diskusia: 

Farkašovská – prvý krok k riešeniu parkovacej politiky, doteraz neboli zverené všetky 

komunikácie MČ, zmena štatútu, aj VZN nevyhnutný predpoklad parkovacej politiky 
 

Uznesenie č. 3/9/2016 

Názov materiálu:  
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť pripomienky k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 Štatútu. 

Hlasovanie:    

Prítomných členov komisie: 7     

Za:    6     Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 1 - Petrísková         Nehlasoval: 0   
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 6: Stanovisko MČ k VZN o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

- listom doručeným dňa 01.04.2016 požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo 

Nesrovnal v zmysle Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovania všeobecne záväzných 

nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie písomného stanoviska miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti k predmetnému návrhu VZN, 

- zároveň primátor oznamuje, že v najbližšom období bude hlavné mesto za pomoci externých 

odborníkov v oblasti parkovania pracovať na technickej špecifikácii parkovacieho systému. 

Výstupy z tohto procesu budú konzultované a prerokované na pôde spoločnej pracovnej skupiny 

hlavného mesta a mestských častí pre doriešenie technických aspektov parkovacej politiky, 

- súčasťou tohto materiálu je návrh VZN a pripomienky mestskej časti Bratislava-Petržalka  

k tomuto návrhu. 

- Do pozornosti paragrafy týkajúce sa definovania rezidenta, ďalej §§ 2 a 3  

- Pripomienky k návrhu VZN od členov komisie možnosť zaslať do 22.04.2016 na mailovú adresu 

Ing. arch. Kordošovej 

Diskusia: spoločná viď bod. č. 5 
 

Uznesenie č. 4/9/2016 

Názov materiálu:  
Stanovisko MČ k VZN o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča berie na vedomie informáciu o procese prípravy stanoviska mestskej 

časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta 

SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a 

preukázania jej zaplatenia. 
Hlasovanie:    

Prítomných členov komisie:   7 

Za:  7       Proti: 0      Zdržal sa hlasovania:  0        Nehlasoval: 0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 7:  
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy -  Ing. Lukaček 

- listom zo dňa 7.3.2016 požiadal primátor Bratislavy p. Nesrovnal o stanovisko miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa upravuje znenie v čl. 91 ods. 1 písm. b, 

- navrhované znenie upraveného čl. 91 ods. 1 písm. b) je v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 352/2015 časť C. V súlade s týmto uznesením sa výška solidarity pre malé 

mestské časti upravuje z doterajších 3 % na konečnú výšku 1 950 000 EUR.  

- na túto solidaritu sa skladajú veľké mestské časti. Pri medziročnom náraste dane z príjmov 

fyzických osôb sa doteraz navyšovala aj aritmeticky výška solidarity pre malé mestské časti. Po 

schválení navrhovanej zmeny štatútu bude táto výška stabilná a nebude kopírovať vývoj dane  

z príjmov fyzických osôb. 

- Stanovisko mestskej časti je nasledovné: K predloženému návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy čl. 91 ods. 1 písm. b) nemá pripomienky. 

Diskusia 

Farkašovská – do vysvetlenie návrhu štatútu 

Broszová – doplnila vývoj od roku 2007 pri riešení tohto problému 
 

Uznesenie č. 5/9/2016 

Názov materiálu:  
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:   7 

Za: 7        Proti:   0    Zdržal sa hlasovania:   0       Nehlasoval: 0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 8:  
Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ Beňadická 38 pre Orange 

Slovensko, a s. – Mgr. Broszová 

- materiál sa predkladá na základe listu o obnovení nájomnej zmluvy zaslaného na miestny úrad a 

následného osobného stretnutia vedúcej ONM  so zástupcom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 

- žiadateľ Orange Slovensko, a.s. požiadal mestskú časť o predĺženie prenájmu vyššie uvedenej 

časti budovy ZŠ Beňadická 38, za účelom jeho využívania pre technické účely súvisiace  

s prevádzkou verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorá je súčasťou verejnej 

telekomunikačnej siete v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, 

- budova bývalej základnej školy je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava- Petržalka od 24. 05. 

2012 a je zapísaná na LV č. 4550, 

- prevádzkovaním základňovej stanice sa zabezpečí starostlivosť o časť strechy na uvedenej 

budove v mieste nainštalovaného technologického zariadenia a súčasne sa zabezpečí kvalitné 

fungovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre obyvateľov – užívateľov uvedeného 

operátora, 

- vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

Diskusia 

Dolinay, Farkašovská, Janegová 
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Uznesenie č. 6/9/2016 

Názov materiálu:  
Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ Beňadická 38 pre Orange 

Slovensko, a s.  

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ 

Beňadická 38, súp. č. 3040 na pozemku parc. č. 2193, pre žiadateľa Orange Slovensko, a.s., 

Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 72 70, za účelom jeho využívania pre technické účely 

súvisiace s prevádzkou verejnej elektronickej komunikačnej siete na dobu 5 rokov, za cenu 5 000 

€/rok. Zmluva o nájme časti budovy bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:   7 

Za:  7       Proti:  0   Zdržal sa hlasovania:  0        Nehlasoval: 0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 9  
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ Dudova 2, 

Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú – Mgr. Broszová 

- predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 55,6 m2 , trakt B3, I. poschodie, ZŠ 

Dudova 2 Bratislava 

- objekt je vo vlastníctve mestskej časti zapísaný na LV č. 4550, zverený do správy ZŠ Dudova 

protokolom č. 11/08/2012 zo dňa 27.11.2012, 

- doba nájmu: na dobu určitú - 5 rokov a to od 1.05.2016 do 30.04.2021, výška nájmu: 50,50 

€/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 3 369,36 €, 

- riaditeľka ZŠ Dudova 2 požiadala o predĺženie nájomného vzťahu pre nájomcu MUDr. Darinu 

Marenčíkovú, ktorá má v prenájme nebytové priestory školy od roku 1996 za účelom 

prevádzkovania zubnej ambulancie. Tieto priestory boli vybudované za účelom zubnej 

ambulancie a aj sú v súčasnosti využívané pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti 

stomatológie, 

- nájomný vzťah končí dňom 30.04.2016. Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý 

si svoje záväzky plní vždy včas, ambulanciu navštevujú predovšetkým žiaci základnej školy a 

MŠ Rovniankova a MŠ Bradáčova, navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný 

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

predpisov, 

- príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie budú 

príjmami prenajímateľa. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy 

celkovej ploche školy,   

Diskusia 

Farkašovská – platba za energie, príjem školy 

 

Uznesenie č. 7/9/2016 

Názov materiálu:  
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ Dudova 2, 

Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú  

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 
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Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť ako 

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

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v trakte B 3, 1.poschodie 

o celkovej výmere 55,6 m2 pre MUDr. Darinu Marenčíkovú, Pod Rovnicami 8, 841 04 Bratislava, 

IČO: 31760473 za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie, na dobu určitú od 1.05.2016 do 

30.04.2021, za cenu 50,50 €/m2/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo 

za 3 369,36 €/rok Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade nepodpísania 

zmluvy nájomcom do 30 dní toto uznesenie stráca platnosť. 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:   7 

Za:  7       Proti: 0      Zdržal sa hlasovania: 0         Nehlasoval  0  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 10: Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 – Redechová 

a) prehľad o žiadostiach 

 

Stanovisko komisie:  

Žiadateľ 
Požadovaná 

suma v eurách 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Podiel MČ 

v % 

Max. možná 

dotácia  

(60%) 

Schválená 

suma 
Zdôvodnenie 

OZ Lipka 4 750,0 5 800,00 81,90 3 480,00 1500 
na dataprojektor, výučbový softvér, 

pomôcky pre detský eko-časopis, atď. 

OZ Krúžky v 

škole 
2 700,0 3 860,00 69,95 2 316,00 0 

projekt nie je zameraný na mimo 

vyučovaciu záujmovú činnosť, ktorá 

je náplňou práce OZ Krúžky v škole.  

Miles, s.r.o. 12 500,0 23 000,0 54,35  0 

z dôvodu mimoriadne nízkeho 

záujmu zákonných zástupcov 

a žiakov o túto formu vzdelávania 

a nízkeho počtu, resp. žiadneho žiaka 

zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

OZ Lipka 3 630,00 6 330,00 57,35  2000 

úprava terénu, organizácia športových 

súťaží, aktivít, odborné prednášky, 

atď.  

 

Uznesenie č. 8/9/2016 

Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Lipka na projekt  budovanie centra Natura et Humana (priestory 

ZŠ Turnianska), vzdelávanie v oblasti životného prostredia - lavičky, dataprojektor, interaktívna 

tabuľa, laboratórne pomôcky, sadenice, náradie. 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

dotáciu pre OZ Lipka na podporu športovania detí a mládeže, športových podujatí pre verejnosť vo 

výške 1500 €. 
 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:   7 

Za:  7       Proti:   0    Zdržal sa hlasovania:     0     Nehlasoval: 0    

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č. 9/9/2016 

Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Krúžky v škole na   Projekt Zážitkové neučenie – interaktívny 

program v rámci hodiny prírodovedy v ZŠ Petržalky, učebné pomôcky a  pracovné materiály vo 

výške  

Školská komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytnúť 

dotáciu OZ Krúžky v škole na projekt Zážitkové neučenie z dôvodu, že projekt nie je zameraný na 

mimo vyučovaciu záujmovú činnosť, ktorá je náplňou práce OZ Krúžky v škole.  

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:   7 

Za:    7     Proti: 0      Zdržal sa hlasovania:   0       Nehlasoval: 0    

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Uznesenie č. 10/9/2016 

Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Miles, s.r.o  na projekt Vzdelávací program I´ m O – výučba 

cudzích jazykov netradičným spôsobom – celoročné školenia pre deti s rôznymi poruchami učenia 

od dyslekcie po homoaktivitu, s problémami s pamäťou či komunikáciou – účasť žiakov zo soc. 

slabších rodín na školení I´ m O (výučba cudzích jazykov netradičnou formou) v ZŠ Budatínska, ZŠ 

Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Turnianska)  

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytnúť 

dotáciu pre Miles, s.r.o  na projekt Vzdelávací program I´ m O – výučba cudzích jazykov 

netradičným spôsobom z dôvodu mimoriadne nízkeho záujmu zákonných zástupcov a žiakov o túto 

formu vzdelávania. 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:   7 

Za: 7        Proti:  0     Zdržal sa hlasovania:     0     Nehlasoval   0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 11/9/2016 

Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Lipka  Podpora športovania detí a mládeže, športových 

podujatí pre verejnosť -  upraviť okolie a vybaviť priestory centra VMET (priestory ZŠ 

Turnianska), realizovať športovú činnosť, realizovať osvetovú činnosť. 
 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

dotáciu pre OZ Lipka na projekt Podpora športovania detí a mládeže, športových podujatí pre 

verejnosť vo výške 2000 € 

Hlasovanie:     

Prítomných členov komisie:    

Za:   5      Proti:       Zdržal sa hlasovania:   2 (Janegová, Farkašovská)      Nehlasoval: 0    

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 11:  

Informácia o výsledku zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 – Mgr. Redechová 
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- Zápis žiakov do I. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

pre školský rok 2016/2017 sa uskutočnil v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 12/2015 v termíne 1. 4 a 2.4. 2016 vo všetkých ZŠ.  

- Školy zabezpečili po organizačnej, personálnej, priestorovej a administratívnej stránke zápis vo 

výbornej kvalite a na dôstojnej úrovni.  

- Zápis v jednotlivých školách bol spojený so sprievodnými podujatiami, ktorými boli prezentácie 

výsledkov prác škôl, prehliadky priestorov, tvorivé dielne pre deti a ich rodičov  
- V termíne zápisu sa do I. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti zapísalo 821 

žiakov, čo je z celkového počtu evidovaných 925 predškolákov v MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti 88,76 % 

- 104 detí MŠ – predškolákov t. j. 13.24 % je pravdepodobne zapísaných do iných ZŠ na území 

mestskej časti (napr. Cirkevná ZŠ Narnia, Cirkevná ZŠ Gercenova) resp. aj do ZŠ  

- Z celkového počtu 821 zapísaných žiakov do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 

754 detí t. j. 91,84 % s trvalým pobytom v Petržalke a 67 žiakov ( 8,16 %) z iných mestských 

častí resp. obcí z okolia Bratislavy. Po skončení zápisu však školy priebežne oznamujú aj 

dodatočné zápisy žiakov. Ďalšie zmeny v počte zapísaných žiakov budú známe koncom apríla pri 

prerokovaní plánov výkonov na školský rok 2016/2017 s jednotlivými ZŠ. Reálny počet žiakov, 

ktorí od 1.9. 2016 začnú plniť povinnú školskú dochádzku bude evidovaný (tak ako každoročne) 

podľa stavu k 15.9.  

- najviac žiakov zapísali do ZŠ Pankúchova 4 viac ako 100 a ZŠ Turnianska 

- viac ako 90 detí zapísali ZŠ Budatínska 61, Tupolevova 20. Počet zapísaných žiakov sa oproti 

zápisu v roku 2015 významne zvýšil v ZŠ Černyševského a v ZŠ Gessayova a pozitívny vývoj 

pokračuje aj v ZŠ Nobelovo nám. a ZŠ Prokofievova, ktoré patria čo do počtu žiakov k 

najmenším ZŠ, 

- plánuje sa otvoriť celkom 36 tried I. ročníka z toho 2 špeciálne triedy pre žiakov s poruchami 

výživy v ZŠ Černyševského 8 a so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ 

Tupolevova 20, 

- avizované odklady povinnej školskej dochádzky u 76 žiakov, čo je 9,26 % z celkového počtu 

zapísaných žiakov, najviac odkladov sa predpokladá v ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Budatínska 61  

a Lachova 1 a najmenej v ZŠ Prokofievova, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Nobelovo nám. a ZŠ 

Tupolevova.  

Záver: 

Školská komisia zobrala na vedomie informáciu o výsledkoch zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ pre 

školský rok 2016/2017 
 

K bodu č. 12: Rôzne 

a) Petrísková – návrhy na Osobnosť Petržalky – požiadavka na vedúcu OŠaŠ o predloženie 

návrhov na nepedagogických zamestnancov ZŠ – informácia, že návrhy môžu predkladať 

členovia školskej komisie, obyvatelia Petržalky 
 

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 15.06.2016 o 15,30 hod. v zasadačke MÚ na 8.poschodí 

 

         za správnosť 

          PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

              predsedníčka komisie 

Zapísala: 

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie 
 

Bratislava 20.04.2016 

 


