
Zápisnica zo 16. zasadnutie školskej komisie 
 

Termín a čas:  14.06.2017 od 15,30 do  hod. 

Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 7. poschodie 

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

Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,  Ing. Z. Lukáčová   

Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie 

Ospravedlnení:  Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. Klimová, od 16,20 ospravedlnené: PhDr. Farkašovská, p. 

Janegová 

Prizvaní: Mgr. Ing. M. Radosa, zástupca starostu, Ing. J. Lukaček - vedúci FO, Mgr. Chanečková, 

riaditeľka SSS,   Ing. Z. Juhásová, vedúca OŽP, Mgr. A. Broszová, vedúca ONM 
 

Program   

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

2. Prerokovanie a schválenie programu 16. zasadnutia komisie –  PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka 

3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v základných školách 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

4. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení ubytovania 

pre pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja 

5. Naučiť lepšie odmeniť viac – výzva 

6. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 

7. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 a vyhodnotenie prioritných cieľov 

za rok 2016 

8. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

9. Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb (prepravná služba) 

10. Návrh dodatku č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba) 

10a. Návrh  Dodatku č.4  Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka 

11. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o zeleni 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m² v k. ú. Petržalka pre Mgr. Jana 

Kamenská 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 

13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ Prokofievova pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA 

14. Rôzne  
 

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

- zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla  po bod 6 vrátane predsedníčka komisie, od bodu č. 7 

rokovanie viedol podpredseda komisie pán Juraj Kríž. 
 

K bodu č. 2: Prekovanie a schválenie programu 16. zasadnutia komisie – PhDr. Ľ. Farkašovská, 

predsedníčka 

- návrh programu dostali členovia komisie spolu s pozvánkou 

- k predloženému návrhu členovia komisie nemali pripomienky 
 

Hlasovanie o programe 16. zasadnutia školskej komisie: 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 7 

PhDr. Ľ. Farkašovská,  Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Mgr. M. Dragúň, CSc.,  

p. Ľ. Janegová,  Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie:     za: 7                     proti 0         

Záver: Program 16. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený 

 

 

 

 



2 
 

K bodu č. 3:  

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v základných školách 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka –  

Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 

- POZ školského roka 2017/2018 v  ZŠ a  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa 

predkladá  každoročne na rokovanie orgánov mestskej časti so zákonom o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve  

- mestská časť ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ  aj týmto  vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ, zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym 

nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom 

- miestne zastupiteľstvo mestskej časti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve, 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 obsahuje údaje a poskytuje informácie o: 

a) Organizácii školského roka 2017/2018 – školské vyučovanie a prázdniny 

b) Sieti ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v školskom roku 2017/2018 

c) Sieti ZŠ a stredných škôl (ďalej len „SŠ“) v územnej pôsobnosti mestskej časti, v ktorých si 

plnia povinnú desaťročnú školskú dochádzku 

d) Východiskách pri príprave školského roka 2017/2018 

e) Zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ  

f) Organizátoroch predmetových olympiádach a postupových súťažiach, v školskom roku 

2017/2018 

g) Projektoch plánovaných ZŠ a MŠ v školskom roku 2017/2018 

h) Projektoch mestskej časti na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ 

- Takýto materiál  sa prerokováva v školskej komisie, v MR a v MZ len v mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Diskusia: 

Predsedníčka školskej komisie PhDr. Farkašovská  ocenila kvalitu  materiálu a poďakovala sa jeho 

prípravu 

Lukáčová - otázky týkajúce sa pedagogických zamestnancov škôl, triedy MŠ 

Na otázky odpovedala vedúca OŠaŠ Mgr. Redechová 
 

Uznesenie č. 1/16/2017 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v základných školách 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v základných školách 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváliť 

počty tried I. ročníka, počty špeciálnych tried a počty žiakov I. ročníka v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2017/2018, tak ako 

je uvedené v materiáli. 
 

Prítomní v čase hlasovania: 7 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  Mgr. V. Dolinay,  

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

Hlasovanie   za: 7      proti:  0      
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 



3 
 

K bodu č. 4:  

Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení 

ubytovania pre pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v stredoškolských internátoch 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja - Mgr. Redechová, vedúca 

OŠaŠ 

- materiál sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti s cieľom poskytnúť informáciu 

o postupe vedenia mestskej časti pri riešení problémov súvisiacich s nedostatkom pedagogických 

zamestnancov v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v kontexte s možnosťou 

poskytnúť pre záujemcov z iných krajov SR ubytovanie v stredoškolských internátoch 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  

- Riešenie jednej z ťažiskových problémov pri získavaní kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov 

– poskytnúť ubytovanie pre pedagógov z iných krajov SR v stredoškolských internátoch 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 2/16/2017 

Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení ubytovania pre 

pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja  
 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení 

ubytovania pre pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
 

Prítomní v čase hlasovania: 7 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  Mgr. V. Dolinay,  

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

Hlasovanie    za: 7      proti:   0       
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 5:  
Naučiť lepšie odmeniť viac – výzva – Mgr. Ing. Radosa  

- asi pred 3 týždňami v diskusii s učiteľmi na záverečnom vyhodnotení projektov, jednoznačne 

zaznela požiadavka a záujem na pokračovaní programu i pre školský rok 2017/2018, 3. ročník 

pokračovanie, považujú ho za užitočnú  motiváciu pre  kvalitnejší výkon ich nízko hodnotenej 

profesie 

- pozitívne bolo  hodnotené i zdieľanie jednotlivých projektov s inými učiteľmi z ostaných ZŠ, ktoré 

sa často realizuje formou otvorených hodín a následnou diskusiou medzi nimi,  

- v  neposlednom rade na aktivitu učiteľov pozitívne reagujú i žiaci aj vo vyšších ročníkoch, 

- vzhľadom k uvedenému navrhujem pokračovanie projektu i v budúcom školskom roku,     

- cieľ zvyšovanie motivácie pedagogických zamestnancov 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 

mestskej časti  
 

Diskusia 

p. Hrehorová – na otvorené hodiny v budúcnosti pozývať členov hodnotiacej komisie 

Dragúň -  financovanie 
 

Uznesenie č. 3/16/2017 

Naučiť lepšie odmeniť viac – výzva  
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Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

výzvu  Naučiť lepšie odmeniť viac  

Prítomní v čase hlasovania: členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  Mgr. V. Dolinay, p. J. 

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

Hlasovanie   za:    7    proti:    0      
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 6:  
Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ Mgr. Ing. 

Radosa  

- pre budúci školský rok  nebolo  pre chýbajúcu kapacitu materských škôl, ktorých sme 

zriaďovateľom 503 detí vo veku 3 až 5 rokov s trvalým pobytom v Petržalke,  
- MŠ na Vyšehradskej ulici bude otvorená až od školského roka 2018/2019. Obdobný termín má 

i realizácia rozšírenia kapacít na ZŠ Turnianska. Zatiaľ sa realizovala iba prestavba školníckeho 

bytu na MŠ Bzovícka, 

- V zmysle ustanovenia § 3  VZN MČ č. 6/2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku 

na vzdelávanie detí v súkromných MŠ je možné opakovanie resp. pokračovanie podporného 

programu pre budúci školský rok schváliť najneskôr v mesiaci jún 2017 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, 

- vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, najmä s ohľadom na počet neprijatých detí  je potrebné na 

úrovni MČ diskutovať a rozhodnúť o prípadnom  opakovaní  tohto  podporného programu 

v budúcom školskom roku a odporúčam ho schváliť, 

- v rozpočte na rok 2017 schválená čiastka  umožňuje  poskytovanie príspevku  na vzdelávanie 40 

žiadateľom, 

- priebehu školského roka počet prijímateľov klesá, spravidla z dôvodu zaradenia detí do verejných 

MŠ. Súčasne sa v priebehu roka zaujímajú o príspevok rodičia neprijatých detí, ktorí si žiadosť 

o príspevok v termíne uvedenom vo výzve nepodali. Túto skutočnosť navrhujem reflektovať 

v texte Výzvy na podávanie žiadostí tak, aby bolo možné vyhovieť žiadateľom i v priebehu roka 

v prípade zníženie počtu pôvodných prijímateľov pod 40 .       
 

Diskusia: 

Dragúň – financovanie 

Hrehorová – či ide len o SMŠ na území mestskej časti 

Radosa – vysvetlil financovanie a uviedol, že nie je podmienka SMŠ na území Petržalky 
 

Uznesenie č. 4/16/2017 

Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 
 

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  Mgr. V. Dolinay,  

p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,   

Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie     za: 8      proti:         zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

V závere tohto bodu otvoril p. Radosa problematiku dotácií, k čomu sa rozprúdila diskusia. Členovia 

komisie sa k problematike vrátili v bode  Rôzne a prijali k tomu uznesenie. 
 

K bodu č. 7: 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 a vyhodnotenie prioritných 

cieľov za rok 2016 – Ing. Lukaček 
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- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa 

predkladá záverečný účet MČ za rok 2016, 

- predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení MČ za kalendárny rok 2016, vrátane 15 

rozpočtových a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ a dvoch 

obchodných spoločností.  

- správa je vypracovaná z podkladov od organizácií MČ a oddelení MÚ, ktoré sa podieľali na jeho 

plnení, 

- súčasťou je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), 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 MPVPS, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové 

organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu SSSP a tabuľka č. 6 

prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva, 

- v stĺpci „schválený rozpočet 2016“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2016, v stĺpci 

„rozpočet 2016 po zmenách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených zmenách, 

- vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou plnenia rozpočtu MČ, sú v ňom 

vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele schválené pre rok 2016.  

- prílohou tohto materiálu je aj výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra, v 

elektronickej podobe sa predkladajú správy o plnení rozpočtu a správy o výsledku hospodárenia 

nasledovných organizácií zriadených mestskou časťou: SSS Petržalka, KZP, SSŠaŠZP, MKP, 

Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., 

- správy sú vypracované organizáciami. údaje za ostatné organizácie v zriaďovateľskej kompetencii 

MČ (11 základných škôl) sú v tabuľkovom prehľade (tab. č. 6/1 až 6/7). 
 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 5/16/2017 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 a vyhodnotenie prioritných cieľov za 

rok 2016  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu  

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  s c h v á l i ť 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 bez výhrad. 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške   1 713 731,80 € 

- záporný zostatok finančných operácií vo výške 59 373,58 €. 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2016 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný zostatok finančných 

operácií v sume 59 373,58 € a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2016  

v sume 206 037,27 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 448 

320,95 €. 

4. Použitie prostriedkov peňažných mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava- Petržalka v 

roku 2016 podľa ich účelu. 

5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2016 – 

vykázaný zisk vo výške 16 702,76 € 

- použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke    15 407,41 €. 

- ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu v čiastke 1 295,35 €. 
 

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie  Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, 

 Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc, Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie   za:    6   proti:   0       
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 8:  Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 – Ing. 

Lukaček vedúci FO 

- návrh na úpravu rozpočtu sa predkladá na základe uznesenia MZ č. 263 zo dňa 13.12.2016, 

naliehavých požiadaviek oddelení MÚ a organizácií MČ na základe schváleného finančného 

usporiadania MČ za rok 2016 a v dôsledku zmeny metodiky MF SR. 

- uznesením MZ č. 263 zo dňa 13.12.2016 bol schválený rozpočet MČ na rok 2017 a zároveň aj 

poslanecké priority, ktoré budú zapracované do rozpočtu MČ na rok 2017 po schválení 

prerozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 na rekonštrukciu ZŠ a MŠ - 125 tis. €, realizáciu 

voľno-časového areálu športu JAMA - 50 tis. €, rekonštrukcia strechy DK ZH - 200 tis. €, 

- v súlade s uvedeným uznesením sa predkladá návrh na zvýšenie príjmov z prevodu prostriedkov 

Rezervného fondu MČ na pokrytie uvedených výdavkov mestskej časti na rok 2017 o 375 000 €, 

- okrem uvedených priorít sa navrhuje použiť prostriedky rezervného fondu aj na kapitálové 

výdavky spojené s rekonštrukciou komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti vo výške 

250 000 €, 

- ďalším dôvodom na úpravu rozpočtu je, že v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec vykonať rozpočtové opatrenia, 

povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v termíne do 31.8. príslušného rozpočtového 

roka. Po tomto termíne je možné vykonať len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa nezvýši 

schodok rozpočtu s výnimkou odstránenia havárií, alebo financovania projektov EU, 

- vzhľadom k tejto zmene sa navrhuje úprava rozpočtu, ktorá ovplyvňuje schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu: 

 zvýšenie príjmov a výdavkov z nedočerpaných účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

a účelových grantov najmä na oblasť školstva z roku 2016 vo výške 131 030 € na základe 

schváleného finančného usporiadania mestskej časti za rok 2016 

 zvýšenie príjmov a výdavkov o čiastku nedočerpaného úveru 348 846 € na účely uvedené vo 

výdavkovej časti materiálu 

 zvýšenie príjmov a výdavkov o čiastku nedočerpaného sponzorského daru od  Vodotika-MG, 

spol. s r.o. 83 323 € 

 presun kapitálových výdavkov na výdavkové finančné operácie v čiastke 58 657 € na základe 

zmeny metodiky účtovania prevzatia pohľadávky dodávateľa mestskej časti bankou. 

 Doplnená informácia o vyčlenení finančných prostriedkov aj na haváriu – zatopenie 

suterénnych priestorov v ZŠ Prokofievova 

Diskusia 

Dragúň – výška sumy v rezervnom fonde do 31.12.2016 

Petrisková – či by sa školská komisia mohla zaoberať otázkami zvýšenia platov PZ v ZŠ a MŠ resp. 

ich odmeňovaním  

Lukaček – zodpovedal položené otázky 
 

Uznesenie č. 6/16/2017 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu  

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na rok 2017    

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Ing. 

A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie   za: 6      proti:    0     
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 9:  Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb (prepravná služba) – Mgr. 

Chanečková 

- MZ  uznesením č. 12 zo dňa    1. 3. 2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu SSSP ktoré slúži pre 

zabezpečovanie odbornej,  sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb, 
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- SSSP poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a VZN MČ 4/2012  

poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované SSSP v znení 

neskorších predpisov 

- SSSP je zriadené na účely poskytovania sociálnych služieb občanom MČ s cieľom budovať také 

služby, ktoré sú  pre občanov  potrebné, nevyhnutné a zákonné, 

- MČ vypracovala v roku 2012 Komunitný plán SS MČ ktorý vychádza z analýzy demografických 

procesov a štruktúry obyvateľstva, ako aj z prieskumu verejnej mienky, v ktorom zadefinovala 

svoje priority zamerané na seniorov v oblasti sociálnych služieb, 

- jednou z priorít  komunitného plánu MČ Bratislava-Petržalka je podpora zotrvania klienta v 

prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb a to prostredníctvom  zriadenia  

prepravnej služby, 

- túto prioritu  má záujem SSSP naplniť od 01. septembra 2017, čím zmení rozsah poskytovaných SS 

a to zriadením novej služby v zmysle zákona - Prepravná služba, ktorá bude poskytovaná fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 

pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie, 

- pri zmene rozsahu poskytovanej sociálnej služby v SSSP je potreba  aktualizovať a zosúladiť 

zriaďovaciu listinu, štatút SSSP a VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za 

sociálne služby poskytované SSSP, a požiadať o doplnenie služby v  Registri poskytovateľov SS. 
 

Diskusia 

Dragúň – či niečo podobné je v iných MČ, z dôvodu že je to drahé či nie je lacnejšie riešenie 

Chanečková – v Starom meste – sociálny taxík 

Kríž – v Starom meste sa prepláca alikvotná časť, taxíky však nie sú prispôsobené zdravotne ťažko 

postihnutým 

Chanečková -  ÚPSVaR dáva na to príspevok 

Dolinay – informoval dôvody podpory tohto riešenia aj na bytovej a sociálnej komisii – auto sa dá 

využiť aj iným spôsobom  

Chanečková – dovoz do denného stacionáru, sprevádzanie klientov opatrovateľkami, prepravná 

služba bude využitá v plnom rozsahu, v ďalšej časti ešte informovala o nákladoch na rok 2018 
 

Uznesenie č. 7/16/2017 

Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb (prepravná služba)  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu  

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Novelu VZN o poskytovaní sociálnych 

služieb (prepravná služba) 

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž,  

Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie  za: 6      proti:    0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 10: Návrh dodatku č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba) – 

Mgr. Chanečková 

- pri zmene rozsahu  poskytovanej sociálnej služby v SSSP je potrebné aktualizovať a zosúladiť 

štatút SSS  o poskytovaní sociálnych služieb, 

- v nadväznosti na hore uvedené sa predkladá Návrh  Dodatku č.3  Štatútu SSSP, ktorý  mení  rozsah 

poskytovaných  SS, a to zriadením novej sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. 
 

Diskusia: diskusia v bode 9 
 

Uznesenie č. 8/16/2017 

Návrh dodatku č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba)  
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Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu  

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Dodatok č. 3 Štatútu Strediska sociálnych 

služieb Petržalka (prepravná služba)  

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž,  

Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie  za:  6     proti:    0     
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 10a Návrh  Dodatku č.4  Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka - Mgr. 

Chanečková 

- pri zmene rozsahu  poskytovanej SS v SSSP  je potrebné aktualizovať a zosúladiť Zriaďovaciu 

listinu SSS o poskytovaní sociálnych služieb a následne  požiadať o zmenu  v  Registri 

poskytovateľov sociálnych služieb, 

- v nadväznosti na uvedené sa predkladá Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny SSSP, ktorý  mení  

rozsah poskytovaných  sociálnej služby, a to zriadením novej sociálnej služby v zmysle zákona 

o sociálnych službách, 
 

Diskusia: v bode č. 9 

 

Uznesenie č. 9/16/2017 

Návrh  Dodatku č. 4  Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu  

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Dodatok č.4  Zriaďovacej listine Strediska 

sociálnych služieb Petržalka  

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž,  

Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie  za:    6   proti:    0     zdržal sa:  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 11: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy o zeleni – Ing. Juhásová 

- primátor hl. m. SR Bratislavy zaslal 10. 5. 2017 starostovi MČ návrh VZN hl. m. SR Bratislavy 

o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín,  

- zároveň požiadal podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie VZN hl. m. 

SR Bratislavy o zaujatie stanoviska MZ k predloženému návrhu v lehote jedného mesiaca odo dňa 

doručenia žiadosti o zaujatie stanoviska.  

- tento termín nebolo možné dodržať vzhľadom na skutočnosť, že zasadnutie MZ je plánované na 

27. 6. 2017, z uvedeného dôvodu doručil starosta MČ stanovisko s pripomienkami k návrhu 

nariadenia primátorovi hlavného mesta v termíne do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti o zaslanie 

stanoviska. Stanovisko MZ k predloženému nariadeniu doručí obratom po zasadnutí dňa 27. 6. 

2017, 

- hl. m. SR bol doručený protest prokurátora proti VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň, 

v ktorom navrhol MsZ rozhodnúť o vyhovení protestu prokurátora a napadnuté VZN ako 

nezákonné zrušiť a nahradiť ho VZN, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými VZPP, 

- na zasadnutí MsZ 30. 3. 2017 bolo prijaté uznesenie, ktorým bolo protestu prokurátora vyhovené 

a zároveň MsZ požiadalo primátora predložiť na zasadnutie MSZ návrh nového VZN v termíne do 

29. 6. 2017,  v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou predloženého návrhu nariadenia sú uvedené 

najzásadnejšie nedostatky VZN, 

- VZN z roku 1993  je neaktuálne, od roku 2003 je účinný zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny, podľa ktorého môže hlavné mesto vydať VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane 

drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, 
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-  od roku 2002 je účinný zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky  držania 

psov a od roku 2004 je účinné VZN hlavného mesta č. 6/2003, ktorým sa upravujú podmienky 

vodenia psov na území hl. mesta, z tohto dôvodu by vodenie psov nemalo už riešiť VZN 

o zeleni,   nakoľko to rieši  VZN hl. m. SR Bratislavy č. 6/2003, 

- V  prílohe materiálu je stanovisko s pripomienkami k jednotlivým ustanoveniam návrhu nariadenia. 
 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 10/16/2017 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zeleni  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami uvedenými v prílohe.  

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Ing. 

A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie   za:    6   proti:   0      zdržal sa:  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 12: Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m² v k. ú. Petržalka pre 

Mgr. Jana Kamenská 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAN 

- riaditeľka ZŠ Nobelovo nám.6 požiadala o prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa v školskom 

areáli pre nájomcu BABYLAND, ktorý má v objekte školy prenajaté nebytové priestory na základe 

platnej nájomnej zmluvy do roku 2020 za účelom prevádzkovania SMŠ BABYLAND, 

- predmetnú časť pozemku o výmere 388 m
2  

by chcel nájomca využívať na výchovno-vzdelávací 

proces detí MŠ vybudovaním detského ihriska, 

- v záujme efektívneho využitia tohto pozemku ako aj dobrej spolupráce s nájomcom sa navrhuje, 

aby bol tento prenájom posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na uvedenom pozemku bude vybudované ihrisko 

na vlastné náklady nájomcu – oplotenie prenajatej plochy, osadenie preliezok,  pieskoviska 

- dobu nájmu navrhuje riaditeľka ZŠ súbehom s nájmom nebytových priestorov v objekte školy, teda 

do 31.08.2020 a cenu nájmu vo výške 0,30 €/m
2
/rok, celkovo za 116,4 €/rok. 

 

Diskusia: 

Dragúň, Lukáčová, otázky súvisiace s účelom prenájmu 

Broszová – odpovedala na otázky členov komisie 
 

Uznesenie č. 11/16/2017 

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m² v k. ú. Petržalka pre Mgr. Jana 

Kamenská 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAN 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m² v k. ú. Petržalka pre Mgr. Jana Kamenská 1. 

Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAN 

Prítomní v čase hlasovania: 6 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Ing. 

A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   
 

Hlasovanie   za:  6     proti:   0       
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 13: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ Prokofievova pre 

Klub modernej gymnastiky DANUBIA 

- riaditeľka ZŠ Prokofievova 5, Bratislava požiadala o predĺženie nájmu veľkej  a malej telocvične 

pre klub modernej gymnastiky DANUBIA na obdobie 10 rokov,  
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- ide o dlhodobého  nájomcu, ktorému končí nájomný vzťah 30.06.2017, prenájom sa navrhuje 

posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu že škola má dlhodobé korektné vzťahy 

s nájomcom, vykazuje veľmi dobrú spoluprácu v oblasti pedagogickej a výchovno-vzdelávacej 

práce s KMG DANUBIA,  

- spoluprácu v oblasti pohybového poradenstva,kultúrnych vystúpení, poskytuje umelecké programy 

pri rôznych príležitostiach a kultúrnych podujatiach organizovaných školou aj mestskou časťou. 

Klub navštevujú aj žiaci školy.  

- ide o športový klub, ktorý rozvíja základy gymnastiky pre širšie skupiny detí a mládeže, pracuje aj 

s talentovanými deťmi s vekovými a pohybovými predpokladmi pre výkonnostný šport, pre ktoré 

sa vytvárajú intenzívne tréningové programy, 

- Klub je držiteľom viacerých titulov Majstrov sveta a Majstrov Európy. Klub svojou činnosťou 

nenarúča výchovno-vzdelávací proces v škole. 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 12/16/2017 

Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ Prokofievova pre Klub modernej 

gymnastiky DANUBIA 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ Prokofievova pre Klub modernej 

gymnastiky DANUBIA za účelom výučby základnej, modernej gymnastiky a show dance na dobu 

určitú od 01.09.2017 do 31.08.2027 za cenu 3,05 €/hod pre veľkú telocvičňu, celkovo za 15 hodín  

týždenného nájmu  45,75 € , za 1,50 €/hod pre malú telocvičňu, celkovo za 3 hodiny týždenného 

nájmu 4,50 €. 
 

Prítomní v čase hlasovania: 6  členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Ing. 

A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie   za:  6     proti:    0     zdržal sa:  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 14: Rôzne  

Členovia komisie sa na základe podnetu p. Radosu a aj p. Dolinaya vrátili v tomto bode 

k problematike poskytnutie dotácie žiadateľom a otázkam, ktoré súviseli s tým, že členovia školskej 

komisie nebodovali jednotlivé projekty. Po diskusii prijali k tejto problematike nasledujúce uznesenie 
  
Uznesenie č. 13/16/2017 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Členom školskej komisie záleží na pridelení dotácií žiadateľom o poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mestskej časti v najkratšom možnom termíne. Na základe toho školská komisia odporúča, aby boli 

dotácie poskytnuté žiadateľom najneskôr do konca júna 2017. Zároveň školská komisie odporúča vo 

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti v časti týkajúcej sa bodovania projektov upraviť 

VZN len ako odporúčanie pre komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktoré prerokovávajú žiadosti o poskytnutie dotácií 
 

Prítomní v čase hlasovania: 6  členovia komisie Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Ing. 

A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., Ing. Z. Lukáčová   

Hlasovanie   za:  6     proti:    0     zdržal sa:  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Zapísala:       Mgr. Juraj Kríž, podpredseda komisie 

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie       za správnosť zápisnice 

 

V Bratislave 14. 06. 2017 


