Zápisnica z 10. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 15.06.2016 od 15,30 hod. do
Miesto: MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka č. 816, 8. Poschodie
Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek,
PhD., Mgr. J. Kríž, p. Ľ. Janegová, Ing. Z. Lukáčová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie
Neprítomná: Ing. A Petrísková,
Prizvaní: Ing. J. Lukaček - vedúci FO, Ing. L. Špodová – odborný zamestnanec OŽP, Mgr. A.
Broszová – vedúca ONM, Mgr., Ing. M. Radosa – zástupca starostu, JUDr. Chlebec – vedúci
RPPOaPČ
Program
1. Otvorenie privítanie, predstavenie nových členov komisie – PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka
2. Prerokovanie a schválenie programu 10. zasadnutia komisie– PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka
3. Záverečný účet a finančné usporiadanie MČ Bratislava-Petržalka za rok 2015 – Ing. J. Lukaček,
4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi
odpadmi – Ing. L. Špodová
5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ Černyševského 8,
Bratislava pre MUDr. Anna Kubačkovú – Mgr. A. Broszová,
6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Danu
Hanákovú – Mgr. A. Broszová,
7. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských
obvodoch ZŠ - Mgr. V. Redechová,
8. POZ školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka – Mgr. V. Redechová,
9. Program Naučiť lepšie – odmeniť viac pre školský rok 2016/2017 - Mgr. M. Radosa,
10. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ –
Mgr. M. Radosa,
11. JUNIOR osobnosť Petržalky 2016 – Mgr. V. Redechová
12. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JUDr. Chlebec
13. Rôzne
K bodu č. 1: Otvorenie privítanie, predstavenie nových členov komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská,
predsedníčka
- Predsedníčka Komisie v úvode privítala členov komisia na 10. zasadnutí, osobitne privítala nových
členov komisie p. Mariána Dragúňa a pani Ľubicu Klimovú, zaželala im veľa úspechov v práci v
komisii
- obaja sa predstavili osobne
K bodu č. 2:
Prerokovanie a schválenie programu 10. zasadnutia komisie – PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka
- predsedníčka komisie predložila návrh programu 10 zasadnutia školskej komisie s tým, že do
programu rokovania bol na základe pokynu prednostu MÚ zaradený materiál - Stanovisko mestskej
časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o používaní
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Dodatočné
zaradenie materiálu na rokovanie komisií si vyžiadalo jeho neskoré doručenie mestskej časti
Bratislava-Petržalka z magistrátu hl. m. Bratislavy. Materiál bol zaradený ako bod č. 12
- k predloženému návrhu programu neboli pripomienky,
- predsedníčka komisie dala hlasovať o programe 10. zasadnutia
- pri hlasovaní o programe komisie boli prítomní:: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, Hrehorová,
Ľ. Kačírek M. Dragúň, p. Ľ Klimová

Hlasovanie o programe
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval:0
Záver: Rokovanie komisie sa riadilo schváleným programom. V priebehu zasadnutia cca do 16, 45
prichádzali ďalší členovia komisie.
K bodu č. 3: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015
– úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. J. Lukaček, vedúci FO
- v súlade s so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá záverečný účet mestskej časti za
rok 2015, ktorý predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení MČ za rok 2015, vrátane
15 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
a dvoch obchodných spoločností.
- správa je vypracovaná na základe podkladov od organizácií MČ a oddelení MÚ, súčasťou tohto
materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu,
súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti,
- tabuľky č. 1 a 2 obsahujú prehľad všetkých príjmov a výdavkov MČ, tabuľka č. 3 obsahuje
plnenie záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie MPVPSP, tabuľka č. 4 prehľad za
rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu
Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na
úseku školstva.
- vyhodnotenie programového rozpočtu je taktiež neoddeliteľnou súčasťou plnenia rozpočtu MČ,
sú v ňom vyhodnotené ciele a ukazovatele schválené na rok 2015. Prílohou tohto materiálu je aj
výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra,
- ďalej informoval o plnení bežných, kapitálových príjmov a príjmov z finančných operácii,
o čerpaní podľa jednotlivých kapitol,
Diskusia
PhDr. Farkašovská – požiadala o doplnenie informácií v kapitálových výdavkoch na vzdelávanie,
životné prostredie, nakladanie s majetkom – na otázky odpovedal vedúci FO
Uznesenie č. 1/10/2016
Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, M. Dragúň,
Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4:
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi
odpadmi – materiál uviedla Ing. L. Špodová, odborný zamestnanec OŽP
- primátor hl. mesta SR Bratislavy zaslal starostovi MČ „Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR
Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, (ďalej len „návrh nariadenia“),
- zároveň požiadal o zaujatie stanoviska MZ k predloženému návrhu v lehote jedného mesiaca odo
dňa doručenia žiadosti o zaujatie stanoviska., termín nie je možné dodržať vzhľadom na
skutočnosť, že zasadnutie MZ je plánované dňa 28. 6. 2016.
- z uvedeného dôvodu doručí starosta MČ stanovisko s pripomienkami k návrhu VZN primátorovi
v termíne do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti o zaslanie stanoviska. Stanovisko MZ
k predloženému nariadeniu doručí po zasadnutí dňa 28. 6. 2016,
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- 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“). Obec, teda aj Bratislava je povinná VZN hl. mesta SR Bratislavy
o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... uviesť do súladu so zákonom v termíne do 30. 6. 2016,
- stanovisko k návrhu nariadenia bolo vypracované v spolupráci s právnym oddelením,
- v úvode je všeobecná pripomienka k návrhu nariadenia, v ktorej je uvedené, že právny predpis
musí byť stručný, vnútorne bez rozporný a musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom,
ktoré sú systematicky a obsahovo vzájomne previazané,
- navrhuje sa vypustiť z nariadenia definície všetkých tých pojmov, ktoré definuje zákon,
pripomienky sú spracované formou komentárov k jednotlivým ustanoveniam,
- VZN mimoriadne rozsiahle, citácie zákonov odstrániť, uviedla konkrétne príklady, ktoré sa
pripomienkujú (pristavovanie kontajnerov – dĺžka, zber olejov z domácností, a pod
Diskusia:
PhDr. Farkašovská – stotožňuje sa s pripomienkami vypracovanými odbornými útvarmi MÚ,
Mgr. Dolinay – upozornil na problémy s čistotou okolo pristavovaných kontajnerov – potreba
dočisťovania
Mgr. Kríž - zber a skladovanie olejov z domácností
Uznesenie č. 2/10/2016
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi
odpadmi
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
s pripomienkami
Hlasovanie:
Prítomní: 8 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, M. Dragúň,
Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5:
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ Černyševského 8,
Bratislava pre MUDr. Anna Kubačkovú – materiál uviedla Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- predmet nájmu - nebytové priestory o celkovej výmere 39,1 m2 , trakt B3, prízemie v objekte ZŠ
Černyševského 8, vo vlastníctve MŠ, v správe ZŠ Černyševského
- doba nájmu: na dobu určitú - 5 rokov a to od 1.09.2016 do 31.08.2021,
- výška nájmu: 50,50 €/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za
2369,46 €/rok,
- vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si svoje záväzky plní vždy včas,
stomatologickú ambulanciu navštevujú predovšetkým žiaci ZŠ a z okolitých MŠ, navrhuje sa tento
prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa
- 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: žiadna
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Uznesenie č. 3/10/2016
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ Černyševského 8,
Bratislava pre MUDr. Anna Kubačkovú
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 B3 , prízemie, o celkovej
výmere 39,1 m2 v objekte ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550, pre
MUDr. Annu Kubačkovú, Nám. hraničiarov 2/A, 851 03 Bratislava, IČO: 31761127 za účelom
prevádzkovania zubnej ambulancie, na dobu určitú od 1.09.2016 do 31.08.2021, za cenu 50,50
€/m2/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 2369,46 €/rok
Hlasovanie:
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová,
Z. Lukáčová, M. Dragúň, Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6:
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Danu
Hanákovú – materiál uviedla Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- predmet nájmu: nebytové priestory o celkovej výmere 26,17 m2 , trakt B4, I. nadzemné podlažie
o celkovej výmere 26,17 m2 v objekte ZŠ Černyševského 8,
- objekt je zapísaný na LV č. 4550 v prospech MČ zverený do správy ZŠ Černyševského
- doba nájmu: na dobu určitú - 5 rokov od 1.09.2016 do 31.08.2021,
- výška nájmu: 10,00 €/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za
314,04 €/rok,
- účel ďalšieho prevádzkovanie registratúrneho strediska, priestory si nájomca na vlastné náklady
upravil, vymaľoval, zabezpečil protipožiarne dvere,
- nájomný vzťah končí dňom 31.08.2016, vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si
svoje záväzky plní vždy včas, škole bezplatne pomáha pri evidencii dokumentov školy, navrhuje sa
tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 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: žiadna
Uznesenie č. 4/10/2016
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Danu
Hanákovú
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 B4, 1.nadzemné podlažie, o
celkovej výmere 26,17 m2 v objekte ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava, zapísanej na LV č.
4550, pre Danu Hanákovú, Belinského 7, 851 01 Bratislava, IČO: 41475810 za účelom výkonu
správy registratúrneho strediska, na dobu určitú od 1.09.2016 do 31.08.2021, za cenu 10,00
€/m2/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 314,04 €/rok.
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová Ľ. Kačírek, J. Kríž,. Ľ. Janegová, Z.
Lukáčová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 7:
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských
obvodoch ZŠ - materiál uviedla Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- Návrh VZN mestskej časti, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015
o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie
MZ v súlade s § 8 ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráva z týchto
dôvodov:
a) mestská časť Rusovce oslovila mestskú časť Bratislava-Petržalka o spoluprácu pri riešení
situácie v ZŠsMŠ Rusovce, ktorá z kapacitných dôvodov nedokáže od šk. roka 2016/2017 prijať
na plnenie PŠD všetkých žiakov s trvalým bydliskom na území mestskej časti Rusovce,
b) mestská časť Bratislava-Petržalka navrhla, po predchádzajúcom prerokovaní s riaditeľkou ZŠ,
požiadavku riešiť zriadením spoločného školského obvodu a zaradením vyčlenených ulíc zo
školského obvodu ZŠsMŠ Rusovce, do školského obvodu ZŠ Turnianska 10, ktorá sa nachádza
najbližšie k mestskej časti Rusovce a má dostatočnú kapacitu prijať na PŠD aj žiakov aj
z mestskej časti Rusovce,
c) na základe akceptovania spoločného postupu oboch mestských častí pri zabezpečení PŠD žiakov
s trvalým bydliskom v Rusovciach a v súlade so VZPP pri riešení vzájomnej spolupráce, bola
podpísaná starostami oboch mestských častí „Dohoda o zriadení spoločného školského
obvodu“,
d) toto riešenie korešponduje s tým, že mestská časť Bratislava-Petržalka je od júna 2004
Spoločným školským úradom (ďalej len „školský úrad“) pre obe mestské časti. úlohy
zabezpečuje OŠaŠ MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka,
e) postup pri riešení spoločného školského obvodu bol konzultovaný s MŠVVaŠ SR z dôvodu, že
zákon o štátnej správe v školstve osobitne nerieši prípad spoločného školského obvodu dvoch
zriaďovateľov, ktorí majú zriadené ZŠ.
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 5/10/2016
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských
obvodoch ZŠ
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová,
Z. Lukáčová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8:
POZ školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka – materiál uviedla Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- materiál sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti v s príslušnými ustanoveniami zákona
o štátnej správe v školstve a školského zákona Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského
roka 2016/2017 v Z a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v zmysle ktorého mestská
časť ako zriaďovateľ vytvára podmienky na:
1. plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorých je zriaďovateľom,
2. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
3. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v
školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
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- v súvislosti s organizáciou príslušného školského roka MZ v zmysle príslušných ustanovení zákona
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade školského zákona schvaľuje počty tried
I. ročníka, počty špeciálnych tried a počty žiakov I. ročníka v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti pre príslušný školský rok,
- predložený materiál poskytuje informácie o:
1. organizácii školského roka 2016/2017 – školské vyučovanie a prázdniny,
2. sieti ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v školskom roku 2016/2017,
3. sieti ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti mestskej časti, v ktorých si plnia povinnú desaťročnú
školskú dochádzku,
4. východiskách pri príprave nového školského roka - ktoré určujú organizáciu a plán výkonov pre
školský rok 2016/2017 v jednotlivých ZŠ a MŠ, t. j. celkový počet žiakov a detí v jednotlivých
ZŠ a MŠ na základe toho počty pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov
a ich pracovné úväzky.
5. zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ, zmenách v iŠVP v MŠ a ZŠ a ich
implementácia do inovovaných iŠkVP MŠ a ZŠ,
6. projektoch organizovaných mestskou časťou pre ZŠ,
7. predmetových olympiádach a postupových súťažiach, ktoré budú ZŠ organizovať v spolupráci
s ďalšími subjektmi,
8. projektoch plánovaných ZŠ a MŠ v školskom roku 2016/2017
Diskusia:
Mgr. Dolinay – MŠ Lietavská – prijímanie detí
p. Dragúň, Lukáčová, Janegová, Kačírek Farkašovská – prijímanie detí do MŠ
Lukáčová – odklady PŠD
Uznesenie č. 6/10/2016
POZ školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. zobrať na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017 v ZŠ
a v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. schváliť počty tried I. ročníka, počty špeciálnych tried a počty žiakov I. ročníka v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2016/2017 tak
ako sú uvedené v návrhu uznesenia v materiáli
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, Z.
Lukáčová, M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9:
Program Naučiť lepšie – odmeniť viac pre školský rok 2016/2017 - materiál uviedol Mgr. M. Radosa,
zástupca starostu
- cieľom programu Naučiť lepšie, odmeniť viac v školskom roku 2016/2017 je zvyšovanie
motivácie PZ pri zavádzaní nového obsahu, inovatívnych a moderných vyučovacích foriem metód
a prostriedkov s cieľom zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých
predmetoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
- cieľová skupina – PZ zo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - žiadateľ o podporu nie je
vedúcim PZ školy - riaditeľom ani zástupca,
- Termín podávania žiadosti o podporu projektov: do 31.08.2016,
- Termín vyhodnotenia projektov: do 31.09.2016,
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- Termín vyhlásenia výzvy:
23.06.2016,
- Výška podpory: mesačná odmena pre pedagogických zamestnancov ZŠ vo výške 100 EUR brutto
za každý mesiac trvania výukovej časti projektu,
- kvalita projektov, formalizovanie žiadosti, rozsah žiadosti, posudzovanie komisiou
Diskusia:
PhDr. Farkašovská – financovanie výzvy
Mgr. Dolinay – podpora výzvy, termín zverejnenie
Mgr. Radosa – zverejnenie po rokovaní MR
p. Dragúň, p. Janegová – financovanie výzvy, formálne pripomienky, kvalita
Uznesenie č. 7/10/2016
Program Naučiť lepšie – odmeniť viac pre školský rok 2016/2017
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
schváliť program Naučiť lepšie, odmeniť viac na rok 2017
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž,
Z. Lukáčová, M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0

Ľ. Janegová,

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 10: Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných
MŠ – materiál uviedol Mgr. M. Radosa, zástupca starostu
Bod 10
Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ
1. Situácia v školskom roku 2015/2016
a) príspevok sa poskytuje mesačne 37 osobám, záujem bol pôvodne väčší, ale niektoré deti boli
v septembri 2015 prijaté do obecných MŠ, niektorí nespĺňali kritériá, k 30.04.2016 (za 8 mesiacov)
bolo na podporný program vynaložených celkovo 12.939 EUR,
b) z vyjadrenia OSV pri poskytovaní príspevku neznamenali žiadne významné problémy technického
ani komunikačného charakteru a osoby, na šk. rok 2016/2017 nebolo, pre chýbajúcu kapacitu MŠ,
ktorých zriaďovateľom je MČ, prijatých 375 detí vo veku 3 až 5 rokov s trvalým pobytom
v Petržalke,
c) pre školský rok 2016/2017 podľa informácie poskytnutej ONM- OŠaŠ z 37 detí, ktoré v školskom
roku 2015/2016 navštevovali súkromné MŠ s príspevkom MČ na čiastočnú úhradu nákladov na
pobyt dieťaťa v MŠ je situácia nasledovná:
Neprijaté do MŠ v šk. r. 2016/2017

9

Prijaté do MŠ v šk. roku 2016/2017

12

Zák. zástupca nepodal žiadosť o prijatie

15

Nástup na PŠD

1

SUMÁR

37

- 24 rodičov bude pravdepodobne v čerpaní príspevku pokračovať.
d) v zmysle ustanovenia § 3 VZN MČ č. 6/2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
na vzdelávanie detí v SMŠ je možné opakovanie resp. pokračovanie podporného programu pre
budúci školský rok schváliť najneskôr v mesiaci jún 2016 prostredníctvom uznesenia MZ s tým, že
maximálny počet detí, v prospech ktorých bude poskytnutý príspevok na vzdelávanie v SMŠ bude
určený vo verejnej výzve MČ na podanie žiadostí o príspevok,
e) pri návrhu maximálneho počtu osôb, ktorým môže byť príspevok poskytnutý, sa vychádza
z možností rozpočtu MČ, finančnej udržateľnosti podpory a skutočnosti, že 24 pôvodným
žiadateľom bude príspevok pravdepodobne poskytovaný i v budúcom školskom roku.
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Diskusia:
Mgr. Dolinay, p. Hrehorová – prečo nie 60 deťom ale len 40
Mgr. Radosa – tak to bolo dohodnuté na OPS
Mgr. Kačírek, Dragúň, Hrehorová, Mgr. Dolinay, Z. Lukáčová – poskytnúť príspevok celkovo 60
deťom
Uznesenie č. 8/10/2016
Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) prijať výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí
v súkromných materských školách;
b) príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách poskytnúť maximálne pre 60 detí
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, .Ľ. Janegová, Z.
Lukáčová, M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
Bod 10 a) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 6/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného
príspevku na vzdelávanie detí v SMŠ – materiál uviedol Mgr. Radosa, zástupca starostu
- požiadavka na prípravu VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie
detí v SMŠ vznikla počas prípravy realizácie príspevku schváleného MZ v júni 2015 v záujme
zvýšenia právnej istoty MČ i žiadateľov,
- VZN lepšie odráža pravidlá pre poskytovanie príspevku dohodnuté na úrovni MZ pri zavedení
príspevku i procesný postup realizovaný MÚ MČ, MČ má záujem v priebehu najbližších 3 rokov
vytvoriť približne 300 nových miest v MŠ, na základe uvedeného, v prípade uvažovaného zvýšenia
kapacity, považujem príspevok skôr za výnimočný postup.
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 9/10/2016
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti BratislavaPetržalka č. 6/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na
vzdelávanie detí v SMŠ
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 6/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na
vzdelávanie detí v súkromných materských školách.
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, . Ľ. Janegová, Z.
Lukáčová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 11: JUNIOR osobnosť Petržalky 2016 – informáciu predniesla Mgr. V. Redechová,
vedúca OŠaŠ
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 10/10/2016
Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová,
p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová
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Školská komisia berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii XI. ročníka podujatia JUNIOR
osobnosť Petržalky.
Hlasovanie
Prítomní: 9 Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová, p. M.
Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 12: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR
Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky –
materiál uviedol vedúci RPPOaPČ JUDr. Chlebec
- primátor hl. mesta SR požiadal o zaujatie písomného stanoviska MZ MČ Bratislava-Petržalka,
- oznámil, že návrh bol vypracovaný v súlade so zákonom o výbušninách, v znení v znení neskorších
predpisov, návrh VZN je v súlade s príslušnými právnymi predpismi
- návrh VZN vzhľadom k dátumu doručenia nebolo možné prerokovať vo všetkých komisiách MZ,
- súčasťou materiálu je návrh VZN a návrh súhlasného stanoviska MČ k návrhu VZN hlavného
mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hl. mesta SR Bratislavy,
- MČ Bratislava-Petržalka
súhlasí
s návrhom VZN
hl. mesta SR Bratislavy
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 11/10/2016
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
súhlasné stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez
pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní: 9 - Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, Z.
Lukáčová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová
Za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 13: Rôzne
Neboli predložené žiadne materiály ani návrhy
Záver: Desiate zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie, poďakovala členom
komisie za prácu v I. polroku a zaželala im členom komisie príjemné dovolenky.
Ďalšie zasadnutie komisie, sa v zmysle schváleného harmonogramu uskutoční 07.09.2016 od 15,30
hod. v zasadačke MÚ na 8. poschodí.
za správnosť zápisnice
PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala:
Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie
V Bratislave 15.06.2016
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