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Návrh uznesenia 
 

Miestna rada odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

z o b r a ť     n a    v e d o m i e  
  
Memorandum Bratislavského samosprávneho kraja 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. 
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Dôvodová správa: 

 

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 Bratislava-Petržalka (ďalej 

len „mestská časť“) v kontexte s možnosťou poskytnúť  pre záujemcov z iných krajov SR 

ubytovanie v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) pri riešení jednej z ťažiskových problémov pri získavaní 

kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov – poskytnutia ubytovanie pre pedagógov z iných krajov 

SR v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Informácia o riešení ubytovania pre pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ   
 

 Kvalitné vzdelávanie v  ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti patrí dlhodobo 

k jej prioritám. K základným podmienkam zabezpečenia kvality výchovy a vzdelávanie je 

predovšetkým dostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a vytvorenie podmienok pre 

ich prácu. 

 V podmienkach MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  sa v posledných 3 – 4 

rokoch, aj v kontexte s rozširovaním kapacít materských škôl, začína alarmujúco prejavovať 

nedostatok kvalifikovaných a odborne pripravených pedagogických zamestnancov.  

 V školskom roku 2016/2017, po dlhšom období, bolo dokonca v MŠ z celkového počtu 231 

pedagógov 18 nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov, teda takmer 8 %. Táto situácia je 

o to vážnejšia, že v predchádzajúcich rokoch bola mestská časť známa tým, že v ZŠ a MŠ bola 

takmer 100 kvalifikovanosť učiteľov a vychovávateľov.  

 Vážnosť súčasného stavu je umocnená skutočnosťou, že sa zvyšuje priemerný vek 

pedagógov, napr. v MŠ bol priemerný vek v roku 2016  48,1 rokov. V roku 2016 bolo v MŠ   

v dôchodkom veku 22 pedagógov a v rokoch 2017 - 2019 dovŕši dôchodkový vek ďalších 29 

učiteliek. Pre úplnosť uvádzame, že k 31. máju 2017 chýbalo pre školský rok 2017/2018 do MŠ  

16 učiteliek, 9 upratovačiek a 10 pomocných kuchárok a v ZŠ 34,7 PZ.  

 Zložitú situáciu v personálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ ale aj  

v ZŠ spôsobuje  predovšetkým: 

- nedostatok PZ,  

- vysoký priemerný vek a postupné zvyšovanie dôchodkového veku a odchody do dôchodku, 

- nezáujem absolventov stredných a vysokých škôl pedagogického smeru z Bratislavy o pôsobenie 

v MŠ a ZŠ,  

- malá resp. žiadna možnosť získavať do ZŠ a MŠ pedagógov z iných krajov SR predovšetkým  

z dôvodu, že mestská časť nemôže ponúknuť týmto záujemcom ubytovanie vzhľadom na to, že 

nedisponuje  vlastnými ubytovacími  kapacitami.  
 

Nevyhnutnosť riešiť personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ale 

predovšetkým v MŠ aj ponukou ubytovania pre záujemcov z ostatných krajov SR je viac ako 

aktuálna  aj z dôvodu ďalšieho zvyšovania kapacít MŠ.  

Rekonštrukcia objektu na Vyšehradskej 17 na účely 7 triednej MŠ a rekonštrukcia voľných 

nebytových priestorov v prístavbe ZŠ Turnianska 10 na zriadenie 4 triednej MŠ bude znamenať 

v roku 2018 zvýšenie kapacít MŠ o 11 tried  a o viac ako 240 miest, čo je mimoriadne pozitívne. 

Toto zvýšenie si však bude vyžadovať nových 22 pedagogických zamestnancov a ďalší personál 

nepedagogických zamestnancov a do MŠ Vyšehradská 17 aj zamestnancov do školskej jedálne.  

Aj v tomto kontexte sa otázky súvisiace s hľadaním možností na riešenie ubytovania pre 

pedagógov z iných regiónov SR, ktorí prejavia záujem o pôsobenie v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti, sa riešili aj na spoločných stretnutiach vedenia mestskej časti 

s riaditeľkami MŠ a venovala sa jej aj pracovná skupina na riešenie problematiky MŠ v roku 2016. 

 Intenzívne sa možnosti získania ubytovania v stredoškolských internátoch začali riešiť  

z iniciatívy starostu mestskej časti, ktorý oslovil predsedu BSK k spolupráci a pomoci pri riešení 

tejto problematiky.  

Predseda BSK pozitívne reagoval na žiadosť starostu o  spoluprácu s mestskou časťou 

v tejto oblasti, čo bolo prezentované 13. februára 2017 na spoločnej tlačovej besede najvyšších 

predstaviteľov oboch samospráv. 

Výsledkom dobrej spolupráce medzi oboma samosprávami je Memorandum BSK 

a mestskej časti o spolupráci pri riešení ubytovania pre pedagogických zamestnancov základných 

a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v stredoškolských internátoch 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (ďalej len “Memorandum“).  

Memorandum o spolupráci bude podpísané v najbližšom období. Tým budú vytvorené 

podmienky pre pedagógov z iných krajov SR, ktorí pôsobia, resp. budú pôsobiť v ZŠ a MŠ 

ubytovať sa od 1.9.2017  v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  
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     Bratislavský samosprávny kraj     Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

         

                                         

 

 

 

 

 

 

Memorandum o spolupráci 
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https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.24hod.sk/obrazky_clankov/20070102T161044%2B0100x/48911.jpg&imgrefurl=http://www.24hod.sk/bratislavsky-samospravny-kraj-vypisuje-sutaz-na-logo-cl23823.html&docid=sLMqQ9pg7kmv2M&tbnid=PVuePkU2FnfxJM:&vet=10ahUKEwiukujaoojTAhXFOSwKHTsID5MQMwgjKAQwBA..i&w=185&h=200&bih=821&biw=1204&q=logo bratislavsk%C3%BD samospr%C3%A1vny kraj&ved=0ahUKEwiukujaoojTAhXFOSwKHTsID5MQMwgjKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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Memorandum o spolupráci 

 

Bratislavský samosprávny kraj  a  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

uzatvárajú 

 

Memorandum o spolupráci pri zabezpečení ubytovania pre pedagogických 

zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Preambula 

Strany Memoranda sa dohodli, že budú rozvíjať spoluprácu za účelom stabilizácie 

mladých perspektívnych pedagógov z ostatných krajov Slovenska v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka a tým prispievať k 

zvyšovania kvality vzdelávania detí a žiakov v materských školách a základných 

školách.  

 

 

Článok I. 

Oblasť spolupráce a ciele Memoranda 

1. Bratislavský samosprávny kraj: 

- vytvorí podmienky na ubytovanie pre pedagogických zamestnancov 

materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v stredoškolských internátoch v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti v prípade nevyužitia kapacít týchto internátov žiakmi stredných 

škôl. 

 

2. Mestská časť Bratislava-Petržalka: 

- každoročne, najneskôr do 31.5. príslušného kalendárneho roka, vypracuje 

a predloží Bratislavskému samosprávnemu kraju zoznam žiadateľov 
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o ubytovanie v jednotlivých stredoškolských internátoch v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti, 

- zabezpečí uzavretie dohôd medzi žiadateľmi a jednotlivými stredoškolskými 

internátmi o poskytnutí ubytovania pre týchto žiadateľov, 

- každoročne vyhodnotí prínos poskytovaného ubytovania pre mestskú časť 

Bratislava - Petržalka so zreteľom na stabilizáciu pedagogických zamestnancov 

materských škôl, základných škôl. 

-  

Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Strany Memoranda sa dohodli, že realizáciu ubytovania pedagogických 

zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Petržalka budú vyhodnocovať jedenkrát ročne 

a spoločne budú prijímať opatrenia na prípadné korekcie.  

2. Pri dosahovaní cieľov tohto Memoranda budú strany Memoranda postupovať 

v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3. Strany Memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach 

spojených s riešením predmetnej problematiky. 

4. Toto Memorandum o spolupráci  je vyhotovené v štyroch (4) origináloch, po dve 

(2) vyhotovenia pre každú stranu Memoranda.  

5. Toto Memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými 

oboma stranami Memoranda.  

6. Strany Memoranda vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich vážnu 

a slobodnú vôľu a snahu naplniť obsah a ciele tohto Memoranda, čo potvrdzujú 

podpismi svojich oprávnených zástupcov na tomto Memorande. 

7. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami 

Memoranda. 

 

 

Bratislava   .......  2017 

Vladimír Bajan                       Pavol Frešo 

         starosta                  predseda 

  Mestskej časti                                Bratislavského 

Bratislava-Petržalka                                              samosprávneho kraja 
 


