
Zápisnica z  11. zasadnutia školskej komisie 

 

Termín a čas:  12.09.2016 od 15,30 hod. do 17,30 
 

Miesto: MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka č. 816, 8. poschodie 
 

Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. J. Kríž, Ing. p. Ľ. Janegová, Ing. Z. Lukáčová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová 

A Petrísková, príchod o 15,50 

Mgr. V. Dolinay – príchod o 15,55 

Mgr. J. Kríž – odišiel o 16,55 

Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie 

Ospravedlnený/ní: 0 

Neprítomná:  Ing. Z. Lukáčová 

Prizvaní: Ing. J. Lukaček - vedúci FO, Ing. Mgr. A. Broszová – vedúca ONM, Ing. Karman,  

Bc. A. Greksa 
 

Program   

1. Otvorenie privítanie,– PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka 

2. Prerokovanie a schválenie programu 11. zasadnutia komisie– PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka 

3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2016  –  Ing. J. Lukaček, 

vedúci FO 

3a. Návrh na úpravu rozpočtu na rok  2016 – Ing. J. Lukaček, vedúci FO 

4. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok a informácia o ďalšom postupe pri vymáhaní 

pohľadávok Ing. J. Lukaček – vedúci FO 

5. Zverejňovanie miezd, platov, odmien a platových pomerov – Ing. Karman poslanec 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične  v ZŠ Turnianska pre 

Školský športový VIVUS pri ZŠ Turnianska – Mgr. Broszová, vedúca ONM 

7. Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2020 – Bc. 

Greksa, vedúca OK 

8. Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016 - Bc. Greksa, vedúca OK 

9. Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017  - Bc. Greksa, vedúca OK 

10. Vyhodnotenie III. ročníka projektu a návrh na organizovanie IV. ročníka projektu Petržalská super 

škola – Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 

11. Informácia z porady riaditeliek k otázkam prijímania detí do MŠ – Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 

a zúčastnení členovia školskej komisie 

12. Rôzne 
 

K bodu č. 1: Otvorenie privítanie - PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka 

- predsedníčka komisie privítala členov komisie po prázdninách a zaželala všetko dobré v práci 

komisie v ďalšom období,  
 

K bodu č. 2:  
Prerokovanie a schválenie programu 11. zasadnutia komisie – PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka 

- predsedníčka komisie predložila návrh programu 11 zasadnutia školskej komisie doplnený o bod 

3a – Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016  a dala o ňom 

hlasovať 

- pri hlasovaní o programe 11. zasadnutia školskej komisie boli prítomní:: PhDr. Ľ. Farkašovská,  

p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

- Hlasovanie o programe 

Prítomní: 7       za:  7      proti:   0     zdržal sa:   0   

Záver: Rokovanie školskej komisie sa riadilo schváleným programom.  
 

K bodu č. 3: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2016  –   

Ing. J. Lukaček, vedúci FO – úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. J. Lukaček, vedúci FO 
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- Správa o plnení rozpočtu sa predkladá  v súlade s plánom práce MZ a za účelom priebežného 

prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti a monitoringu programového 

rozpočtu, 

- správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2016, z tabuľkového 

prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového rozpočtu, 

- v  tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 

plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, 

- v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za 

rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, 

- v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2016“ 

je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 1.12.2015, v stĺpci „Rozpočet 2016 po 

úpravách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2016, 

- v monitoringu programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele 

stanovené na rok 2016, monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia 

programového rozpočtu, 

- rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 130 dňa 

1.12.2015 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 30 830 085 €, 

- zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami MZ, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe 

oznámení hl. m. SR Bratislavy o schválenej výške dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie štátu, 

- rozpočet po úpravách k 30.6.2016 je schválený v celkovej výške 31 841 495 €, zahŕňa všetky 

príjmy a výdavky mestskej časti, vrátane príjmov a výdavkov 15 rozpočtových organizácií MČ 

ktoré sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách napojené na rozpočet MČ vo výdavkoch je 

zahrnutý transfer pre jednu príspevkovú organizáciu mestskej časti – MPVPS 

- rozpočet MČ bol k 30.6.2016 plnený v súlade so schváleným rozpočtom, priebežné plnenie je 

prebytkové vo výške 3 336 171 €, čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je každoročne vyššie  

v druhom polroku, vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií a predovšetkým 

kapitálových výdavkov MČ, keďže väčšina akcií a projektov sa bude rozpočtovo čerpať až  

v II. polroku 

- informoval o čerpaní úveru na rekonštrukciu objektu MŠ na Vyšehradskej, plnení príjmov  

a výdavkov, daniach z nehnuteľností atď. 

Diskusia: Na otázky predsedníčky komisie PhDr. Farkašovskej – pozemky a ich predaj,  konto zelene 

odpovedal vedúci FO  
 

Uznesenie č. 1/11/2016 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2016   

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 
 

Hlasovanie:   

Prítomní: 7:  PhDr. Ľ. Farkašovská, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek,  

PhD., Mgr. J. Kríž, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:   7      proti:  0     zdržal sa:  0        
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 3a) Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016  - Ing. J. Lukaček vedúci FO 

- na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti  k 30.6.2016 a na základe požiadaviek 

organizácií mestskej časti a oddelení MÚ sa  predkladá návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na 

rok 2016, 

- návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2016 po 

všetkých jeho úpravách k 25.8.2016, 

- úprava rozpočtu je navrhovaná tak, aby bol zachovaný vyrovnaný rozpočet, 
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- platný rozpočet mestskej časti na rok 2016 vo výdavkoch a príjmoch je schválený v celkovej výške 

32 413 260 €, po navrhovaných úpravách bude jeho výška 31 067 885 €. 

- Informácia o navýšení rozpočtu, dobropisoch, vrátkach , kapitálových príjmoch – nepredané 2 

pozemky z toho dôvodu zníženie príjmov – výpadok vykrytý z predaja nehnuteľnosti hl. m. SR, 

vysvetlenie úpravy rozpočtu, zvýšenie na  opravy a rekonštrukciu objektov škôl. 
 

Diskusia: 

PhDr. Farkašovská – výber za psov menej o 5000 € 

Ing. Lukaček – odhlasovanie psov,  exekúcie za psov cca 130 

 

Uznesenie č. 2/11/2016 

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 
 

Hlasovanie:   

Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 

Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:   9      proti:   0    zdržal sa:   0       
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 4:  

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok a informácia o ďalšom postupe pri vymáhaní 

pohľadávok Ing. J. Lukaček – vedúci FO 
 

- na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti konaného dňa 28. júna 2016 bola predložená 

Informácia o stave a riešení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- v závere tejto informácie bolo uložené predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri 

návrh na odpis pohľadávok prevyšujúcich sumu 3 500,- €, ktoré sú právne nevymožiteľné spolu  

s návrhom na ďalšie koncepčné riešenie a zabezpečenie vymáhania pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, 

- návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok je spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia  

a nakladania s majetkom mestskej časti a na odpis sa navrhujú pohľadávky, ktoré sú podľa 

právneho názoru nevymožiteľné, alebo ich vymáhanie je pre mestskú časť neefektívne, 

- v prvej časti materiálu navrhujeme odpísať nevymožiteľné pohľadávky za nájom a služby spojené  

s prenájmom predložené BPP s.r.o. v celkovej výške 27 693,22 €, z toho za byty 20 634,47 € z 

dôvodu úmrtia a nemajetnosti a za nebytové priestory 7 058,75 € z dôvodu zrušenia spoločnosti ex 

offo, 

- k  predloženým návrhom na odpis sú priložené právoplatné uznesenia súdov,  

- v  druhej časti materiálu je uvedený  súčasný stav práce s pohľadávkami mestskej časti a opatrenia 

prijaté na zabezpečenie efektívnejšieho vymáhania pohľadávok ako aj návrhy koncepčných riešení, 

ktoré dopĺňajú súčasný stav. 
 

Diskusia: 

PhDr. Kačírek – požiadal o informáciu o bytoch v nájme 

Ing. Lukaček – vymáhanie za nájomné byty 
 

Uznesenie č. 3/11/2016 

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok a informácia o ďalšom postupe pri vymáhaní 

pohľadávok  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 

Hlasovanie:   
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Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 

Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:  9       proti:    0   zdržal sa:  0       
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 

 

K bodu č. 5:  
Zverejňovanie miezd, platov, odmien a platových pomerov – Ing. Ján Karman poslanec 

- návrh sa predkladá v zmysle  § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

- predmetný materiál predkladá z dôvodu, aby každý obyvateľ mestskej časti mohol na webovom 

sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Petržalka nájsť informáciu, ktorú je mestská 

časť podľa hore uvedeného ustanovenia zákona povinná poskytnúť 

- zverejňovanie platov, poslancov, starostu, zástupcov starostu a doplnenie o zverejňovanie platu 

prednostu 

- návrh ide čiastočne nad rámec zákona, aby občan si mohol informáciu vyhľadať na internetovej 

stránke 

- z rokovaní ostatných komisií vyplýva, že sú tomu poslanci naklonení 

- k zverejňovaniu platu prednostu uviedol pán poslanec Karman právnu analýzu právneho oddelenia 

MÚ a 2 iné právne analýzy, v prípade prednostu bude na poslancoch ako rozhodnú, 

- uviedol, že sa chce s prednostom stretnúť, aby s ním prediskutoval súhlas prednostu na 

zverejňovanie jeho platu, 

- na všetkých komisiách prerokované ešte 2 požiadavky:  

a) forma zverejňovania – tabuľka, v ktorej by bola každá odmena definovaná za čo bola 

poskytnutá 

b) v tabuľke by bola uvedená aj odmena za prácu – výkon činnosti v dozorných radách – MČ má 

t. č. 2 dozorné rady, za činnosť v nich sa neposkytujú odmeny -  boli by zverejňované len 

odmeny poslancov za prácu v dozorných radách 

- cieľ zverejňovania – uľahčenie strastiplnej cesty občana k získaniu informácií 
 

Diskusia:  
p. Dragúň – pokiaľ zákon vyžaduje zverejnenie netreba súhlas dotknutej osoby 

PhDr. Farkašovská -  MČ je celkom transparentná samospráva, sám predkladateľ uviedol, že je to 

nad rámec zákona, prečo to chce zverejňovať, aký je v tom zmysel, zverejňovať nad rámec zákona 

Ing. Karman: už dnes sa to zverejňuje 

PhDr. Farkašovská – uniká jej zmysel tohto návrhu, v prípade zverejnenia platu prednostu to bude 

mať vplyv na zlepšenie činnosti úradu  

Ing. Karman – prednosta, ako hlavná osoba na úrade, ktorý úrad riadi – jeho plat by sa mal zverejniť,  

Mgr. Dolinay – aj my poslanci sme platený z verejných financií, týka sa to aj prednostu, občianska 

angažovanosť je nízka, vidieť to na voľbách, potenciálna cesta ako prostredníctvom informovanosti 

zvýšiť občiansku angažovanosť, je to legitímny návrh pána kolegu poslanca 

p. Janegová – v mestskej časti Staré mesto zverejnený aj plat prednostu, zverejnenie platov vyvolalo 

len nenávisť, tiež sa pýtala v Starom meste na čo je to dobré, vyjadrenie k zverejneniu platu prednostu 

– obáva sa, že pokiaľ sa všetko ľuďom dá, môže sa to otočiť proti poslancom 

Ing. Karman – odpovedal na otázky, vysvetlil zmysel, malý ale ústretový krok ide o uľahčenie práce 

občanom 

p. Dragúň – zverejnenie týchto informácií je najzákladnejší krok k zabráneniu korupcie 

Mgr. Dolinay – samospráva týmto zverejňovaním dosť pozitívne vyznieva na očiach verejnosti 

Ing. Petrísková – podporila p. Dolinaya, nemá s tým problém, aby to bolo zverejnené, keď bola 

zvolená za poslankyňu tiež ju zaujímali platové náležitosti, nikde sa k ním nevedela dostať 

PhDr. Farkašovská – položila otázku, že ak sa čokoľvek zverejní či si členovia komisie myslia, že 

občania budú spokojní, podľa jej názoru občania neuveria, že poslanci zarobia tak málo, upozornila, 

že aj dobrý úmysel sa môže obrátiť proti poslancom 



5 
 

 

Uznesenie č. 4/11/2016 

Zverejňovanie miezd, platov, odmien a platových pomerov  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 

Hlasovanie:   

Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 

Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za: 7         proti:   0    zdržal sa:  2  - PhDr. Farkašovská, p. Klimová        
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 

 

K bodu č. 6:  
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične  v ZŠ Turnianska pre Školský 

športový VIVUS pri ZŠ Turnianska – Mgr. Broszová, vedúca ONM 
 

Žiadateľ: Školský športový klub Vivus pri Základnej škole Turnianska 10,Bratislava  

Predmet: nebytový priestor – veľká telocvičňa v ZŠ Turnianska,  

Doba nájmu: určitá od 1.10.2016 do 30.05.2017, 8 hodín v týždni, od utorka do piatku, utorok, 

štvrtok : od 17.00 hod. do 20.00 hod.  streda: od 18.00 hod. do 19.00 hod.  piatok: od 16.00 hod. do 

17.00 hod.  mimo prázdnin a sviatkov  

Výška nájomného:  navrhuje sa cenu 2,50 €/hod., celkovo za 212 hodín nájmu vo výške 530,-€.  

- cena služieb a energií je navrhovaná vo výške 17,30 €/hod, čo celkovo za 212 hodín nájmu 

predstavuje sumu vo výške 3667,6 €, 

- príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za energie a poskytované služby sú 

príjmom pre prenajímateľa, 

- riaditeľka ZŠ Turnianska požiadala o prenájom nebytových priestorov – veľkej telocvične v ZŠ 

Turnianska pre na dobu určitú od 1.10.2016 do 30.05.2017 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

predpisov, pre školský športový klub VIVUS - ide o volejbalový klub, ktorý sa intenzívne venuje 

deťom a mládeži, základňu tvoria prevažne žiačky ZŠ Turnianska, už 20 rokov sa tento klub stará o 

detí a mladých ľudí a vedie ich k aktívnemu tráveniu voľného času, je registrovaný v Slovenskej 

asociácii športu na školách. V roku 1997 bol prihlásený do SVF – Slovenskej volejbalovej 

federácie. Jeho činnosť nenarúša výchovno-vzdelávací proces v škole,  
 

Diskusia: 0 

 

Uznesenie č. 5/11/2016 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične  v ZŠ Turnianska pre Školský 

športový VIVUS pri ZŠ Turnianska  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 
 

Hlasovanie:   

Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 

Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:  9       proti:  0     zdržal sa:  0        
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 

 

K bodu č. 7:  
Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2020 – Bc. 

Greksa, vedúca OK 

- materiál sa predkladá v súlade s plánom práce, rozpracovanie PHSR na roky 2016-2023 pre oblasť 

rozvoja kultúry v rokoch 2016 -2020 
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- v materiáli sú rozpracované: zámery a ciele, legislatívne východiská, popis kompetencií 

jednotlivých úrovní verejnej správy v oblasti kultúry východiská a charakteristiky súčasného stavu 

kultúry, nástroje rozvoja kultúry, strategické rámce rozvoja kultúry, analýza východiskovej situácie 

stavu kultúry, vízia, priority a strategické ciele rozvoja kultúry 
 

Diskusia:  

Mgr. Dolinay 

- rekonštrukcia DK Zrkadlový háj – bola pracovná skupina vedená p. Radosom – v materiáli sa 

nedočítal čo s tým  

Bc. Greksa – t. č. nemá informácie potrebné obrátiť sa na pána zástupcu Radosu 

- rekonštrukcia DK Zrkadlový háj – strecha  

Bc. Greksa – boli vyčlenené finančné prostriedky , potrebné aktualizovať dokumentáciu 

- divadlo J. Ďurovčíka – čo sa s tým deje 

Bc. Greksa – s návrhom majú prísť poslanci, upozornenie na výzvu zverejnenú v PN 

p. Janegová -  nové projekty, ako vznikol takýto materiál, či bol komunikovaný s verejnosťou, možno 

by materiál nazvala inak nie ako koncepciu, v Starom meste bola koncepcia niekoľkokrát 

odkomunikovaná s verejnosťou, koncepcia by mala mať aj víziu 

p. Dragúň – koncepcia vo všeobecnej rovine, potrebné stanoviť priority 

Ing. Petrísková – ak by v koncepcii boli nové projekty, poslanci by vedeli zabojovať za financie 

PhDr. Kačírek –v materiáli je popísaná minulosť a súčasnosť, je v ňom málo vízie 

Bc. Greksa – odpovedala na všetky podnety a námety poslancov 

PhDr. Farkašovská  - zdôraznila, že je to východiskový materiál, dá sa od neho odraziť ocenila  ho, 

pripomenula, že oddelenie kultúry pracuje krátky čas od septembra 2015, uviedla, že na Magistráte hl. 

mesta sa na koncepcii rozvoja kultúry len začína pracovať 
 

Uznesenie č. 6/11/2016 

Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2020  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

Koncepciu rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2020 

Hlasovanie:   

Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 

Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, , p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:  5       proti: 0      zdržal sa:  4        
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 
 

K bodu č. 8:  
Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016 – Bc. Greksa – vedúca OK 

- podujatia v rámci 19. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky  2016 prebiehali v termíne od 

30.4. do 18. 6. 2016, v tomto období sa uskutočnili športové, kultúrne, spoločenské a charitatívne 

akcie, vyvrcholením projektu bolo celodenné multižánrové podujatie so záverečným 

Galaprogramom 18. júna 2016 v areáli Závodiska, š. p., 

- prípravu a realizáciu celého projektu zabezpečovala pracovná skupina jeho činnosť koordinovalo 

OK, na výber agentúry, ktorá technicky a organizačne zabezpečovala prípravu Galaprogramu bolo 

vyhlásené verejné obstarávanie, 

-  podujatia zabezpečovali príslušné realizačné tímy (OK, OŠaŠ, KZP, OSV, MKP) v spolupráci s 

ďalšími oddeleniami MÚ a organizáciami, 

- V rámci 19. ročníka Dní Petržalky2016 bolo naplánovaných 31 kultúrnych, spoločenských, 

charitatívnych a športových podujatí, ktoré sa realizovali od 30.4. do 18.6.2016., 29 podujatí bolo  

v stanovených termínoch zrealizovaných, 

- Zámer osloviť všetky vekové kategórie návštevníkov sprievodných podujatí aj galaprogramu bol 

splnený. Všetky sprievodné podujatia aj Galaprogram boli po organizačnej, personálnej, 

priestorovej a materiálno-technickej stránke pripravené a realizované na vysokej úrovni. Pri 
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organizácii ďalších ročníkov naďalej realizovať tradičné podujatia a súčasne rozširovať ponuku  

o ďalšie nové atraktívne akcie. 
 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 7/11/2016 

Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016  

Školská komisia  berie na vedomie Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016  
 

Hlasovanie:   

Prítomní: 8:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD Ing. 

A Petrísková, p. Ľ. Janegová,  p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:  8       proti: 0      zdržal sa:   0       
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 
 

K bodu č. 9:  

Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017  - Bc. Greksa, vedúca OK 

- 9 rokov sa realizuje spolupráca medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou 

Praha 5 – Smíchov.  

- Spolupráca bola zatiaľ skôr jednostranná, iniciovaná  zo strany mestskej časti Praha 5, ktorá okrem 

spolupráce so SR – mestská časť Bratislava-Petržalka spolupracuje aj s mestami  

v Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku, Nemecku a začala rozvíjať aj spoluprácu s Čínou.  

- výsledkom iniciatívy je aj opakovaná účasť zástupcov MČ Petržalka na koncerte laureátov súťaže 

Talent Prahy 5, pozvanie na charitatívny golfový turnaj, ktorého sa však zástupcovia MČ 

nezúčastnili a pozvanie na Medzinárodnú žiacku konferenciu, ktorej sa v roku 2015 zúčastnili 

žiacky školského parlamentu ZŠ Pankúchova 4, 

- v tomto roku už prišlo pozvanie na II. Medzinárodnú žiacku konferenciu, ktorej sa zúčastnia žiaci 

ZŠ Tupolevova 5 so svojimi pedagógmi, 

- mestská časť Bratislava-Petržalka má množstvo zaujímavých aktivít, na ktoré by zástupcovia Prahy 

5 radi prijali pozvanie a aj sa ich aktívne zúčastnili. Z toho dôvodu sa predkladá návrh na niekoľko 

možností iniciatívnej spolupráce aj zo strany našej mestskej časti 

a) Prijatie oficiálnej delegácie (starosta, zástupcovia z radov poslancov, pracovníkov MČ Praha 

5 

b) Aktívna účasť predstaviteľov Prahy 5  
- na vybranom športovom zápolení a v kultúre, 

c) Spolupráca v iných oblastiach (sociálna, školstvo, územný rozvoj, životné prostredie) 
 

Diskusia: 

PhDr. Farkašovská – do programu návštevy delegácie z Prahy 5 zaradiť aj prehliadku Bratislavy 

nielen Petržalky 
 

Uznesenie č. 8/11/2016 

Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017   

Školská komisia berie na vedomie Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017  a odporúča  

v roku 2017 realizovať navrhované aktivity.  
 

Hlasovanie:   

Prítomní: 8: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:         proti:       zdržal sa:          
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 
 

K bodu č. 10:  Vyhodnotenie III. ročníka projektu a návrh na organizovanie IV. ročníka projektu 

Petržalská super škola – Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 
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- Tretí ročník projektu spoločne s nultým ročníkom, ktorý sa uskutočnil v školskom roku 2012/2013 

ako pilotný projekt bol realizovaný už štvrtý školský rok, v spolupráci so SAV v súčinnosti s KZP, 

- prednášky sa realizovali v dvoch častiach, pre žiakov 6.-8. ročníka v DK ZH, prednášky pre žiakov 

9. ročníka priamo v jednotlivých ZŠ,  

- projekt organizačne a obsahovo zabezpečoval projektový tím zložený zástupcov OŠaŠ, OKsV, 

zástupcu SAV a zo zástupcov jednotlivých ZŠ, 

- projektový tím zabezpečoval  výber tém a v  priebehu realizácie spolupracoval pri organizačnom 

zabezpečovaní jednotlivých prednášok, vrátane spätnej väzby od žiakov a pedagógov, ktorí sa 

prednášok zúčastnili, 

- od októbra 2015 do marca 2016 bolo pre žiakov 6. až 8. ročníka realizovaných spolu  

6 prednášok, po dve prednášky pre každý ročník, témy vychádzali zo ŠVP ISCED II Človek a 

spoločnosť a Človek a príroda a boli vyberané na základe záujmu zo strany ZŠ, 

- v rámci prednášok sa využívali moderné didaktické a technické pomôcky, ale aj interaktívna forma 

vyučovania a prepojenie s výchovou k samostatnej práci, 

- na prednáškach v DK ZH sa zúčastnilo 1961 žiakov a zúčastňovali aj žiaci ZŠsMŠ Vývojova 

z Rusoviec. (škola patrí do Školského úradu Bratislava-Petržalka), na prednáškach pre žiakov 9. ročníka 

organizovaných v ZŠ sa zúčastnilo 270 žiakov 

- na základe mimoriadne pozitívnych skúsenosti sa v súčasnosti už pripravuje 4. ročník projektu, 

ktorý sa slávnostne začne  4. októbra (utorok)o 10.00 h v DK ZH slávnostným podpisom 

memoranda a prvou prednáškou, 

- vedúca OŠaŠ pozvala členov školskej komisie na otvorenie 4. ročníka projektu 
 

Diskusia:  

PhDr. Farkašovská – otázka k prednáške p. Mislovičovej 

Mgr. Redechová – podala vysvetlenie, prednáška nebola prispôsobená veku žiakov 
 

Uznesenie č. 9/11/2016 

Vyhodnotenie III. ročníka projektu a návrh na organizovanie IV. ročníka projektu Petržalská super 

škola – Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 

Školská komisia berie na vedomie Vyhodnotenie III. ročníka projektu a návrh na organizovanie  

IV. ročníka projektu Petržalská super škola – 

Hlasovanie:   

Prítomní: 8  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. 

A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:   8      proti:  0     zdržal sa:       0   
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 
 

K bodu č. 11:  Informácia z porady riaditeliek z 31. 08. 2016 k otázkam prijímania detí do MŠ – Mgr. 

Redechová, vedúca OŠaŠ a zúčastnení členovia školskej komisie 

- vedúca OŠaŠ informovala komisiu o porade riaditeliek MŠ k prijímaniu detí do MŠ, na ktorej sa 

zúčastnili členovia školskej komisie, predsedníčka Dr. Farkašovská, Mgr. Dolinay, Ing. Petrísková, 

PhDr. Kačírek p. Hrehorová, p. Lukáčová a p. Dragúň, na poradu bola pozvaná  

aj PhDr. V. Hajdúková, hlavný štátny radca pre predprimárne vzdelávanie MŠVVaŠ SR, 

- informáciu doplnili členovia školskej komisie, ktorí sa porady zúčastnili Mgr. Dolinay, Dragúň, 

Petrísková 

- pán Dragúň požiadal o formálnu úpravu jeho vystúpenia – str. 9 predposledná veta, opraviť 

neprijaté na prijaté 

- členovia školskej komisie dostali k dispozícii zápisnicu z pracovnej porady s riaditeľkami MŠ zo 

dňa 31.08.2016   

Diskusia: 

PhDr. Farkašovská – pripomenula neštandardný postup, problematike nebola vopred prerokovaná na 

zasadnutí školskej komisie 
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Mgr. Dolinay – vyjadril súhlas s predsedníčkou komisie, malo ísť o neformálnu diskusia, bola však 

emotívna, čím bol zaskočený, opätovne navrhol, aby sa takéto stretnutia uskutočnili minimálne lx 

ročne resp. aj polročne s riaditeľmi MŠ ale aj ZŠ, aby sa prediskutovali témy, ktoré riaditeľov trápia 

p. Dragúň –  riaditeľky sa postavili proti kritériám, bolo to myslené úprimne, aby sa im pomohlo, 

poslanci ich nechceli napádať, nič im nechceli vnucovať 

Mgr. Redechová  - vystúpila ako vedúca OŠaŠ, upriamila pozornosť členov komisie na vystúpenie  

p. Koreny na MZ a požiadala členov komisie, aby v tomto kontexte chápali riaditeľky MŠ, ktoré boli 

napadnuté, že netransparentne prijímajú deti do MŠ a dokonca boli obvinené z brania úplatkov  
 

Uznesenie č. 10/11/2016 

Informáciu z porady riaditeliek z  31.08.2016 k otázkam prijímania detí do MŠ  

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, J. Kríž, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová, 

p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová 

Školská komisia berie na vedomie Informáciu z porady riaditeliek z  31.08.2016 k otázkam 

prijímania detí do MŠ  

Hlasovanie:   

Prítomní: 8:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,  

Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:         proti:       zdržal sa:          
Záver: Uznesenie bolo  schválené 
 

K bodu č. 12: Rôzne 

a) Návrh na zvýšenie počtu žiadateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách – p. Cmorej 

- PhDr,. Farkašovská informovala členov komisie o maily, ktorý dostala od poslanca Cmoreja: 

Materiál nakoniec nebude predkladať, z dôvodu, že žiadateľov je menej ako bol schválený 

počet 

b) Na základe požiadavky zástupcu starostu pána Mgr. Radosu sa z členov školskej komisie  

prihlásili do komisie na hodnotenie projektov pedagogických zamestnancov zapojených do výzvy 

Naučiť lepšie odmeniť viac poslankyne: p. Hrehorová a p. Ing. Petrísková – komisia to zobrala 

na vedomie 

c) PhDr. Farkašovská -  manažér hokejového klubu p. Varga (kontakt 0903 704 744) oslovil 

predsedníčku komisie so žiadosťou o propagáciu hokejového klubu v ZŠ – dohodnuté s vedúcou 

OŠaŠ, že sa na p. Vargu nakontaktujú a budú s ním tieto otázky riešiť. 
 

Záver: Jedenáste  zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie.  

Dvanáste zasadnutie školskej komisie  sa v zmysle schváleného harmonogramu uskutoční  12.10.2016 

od 15,30 hod. v ZŠ Gessayova 2 

 

za správnosť zápisnice 

          PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

               predsedníčka komisie 

Zapísala: 

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie                               V Bratislave 12.09.2016 


