
Zápisnica zo 17. zasadnutie školskej komisie 

 

Termín a čas:  12. 09. 2017 od 15,30  do 17,15 hod. 

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

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

Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová  

Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie 

Ospravedlnení:  Mgr. V. Dolinay, Ing. Z. Lukáčová   

Prizvaní: Mgr. J. Bučan, I. zástupca starostu Ing. J. Lukaček - vedúci FO, Mgr. J. Jecková, vedúca 

OPR 
 

Program   

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

2. Prerokovanie a schválenie programu 17. zasadnutia komisie –  PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka 

3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2017 – Ing. J. Lukaček vedúci 

FO 

3a) Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 – Ing. Lukaček, vedúci FO 

4. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka – Mgr.  J. Bučan, I. zástupca starostu 

5. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične v roku 2017 – Mgr. . J. Jecková, 

vedúca OPR 

6. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR –  Ing. Lukaček 

7. Vyhodnotenie 4. ročníka projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV „Petržalská super 

škola“ – Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ 

8. Rôzne  
 

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

- zasadnutie školskej komisie otvorila a  viedla predsedníčka komisie,  
 

K bodu č. 2: Prekovanie a schválenie programu 17. zasadnutia komisie – PhDr. Ľ. Farkašovská, 

predsedníčka 

- návrh programu dostali členovia komisie spolu s pozvánkou 

- k predloženému návrhu členovia komisie nemali pripomienky 
 

Hlasovanie o programe 17. zasadnutia školskej komisie: 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 6 

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

Mgr. Ľ. Klimová  

Hlasovanie:     za:   6          proti:  0       

Záver: Program 17. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený 

Členovia komisie sa súčasne dohodli, že jednotlivé materiáli budú prerokovávať tak ako budú na 

rokovanie komisie prichádzať ich predkladatelia. 
 

K bodu č. 3: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2017 – Ing. J. 

Lukaček vedúci FO 

- správa o plnení rozpočtu sa predkladá s cieľom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu 

príjmov a výdavkov mestskej časti a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce 

miestneho zastupiteľstva, 

- táto povinnosť vyplýva mestskej časti aj zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2017, z tabuľkového 

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

- v monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných 

ukazovateľov stanovených na rok 2017 - je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia 

programového rozpočtu, 
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- rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 263 dňa 13.12.2016. ako 

vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 33 803 571 €, 

- zmeny 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, 

- po úpravách k 30.6.2017 je schválený v celkovej výške 35 850 779 €, 

- vo výdavkoch je zahrnutý transfer pre jednu príspevkovú organizáciu mestskej časti – MPVPSP, 

- čerpanie k 30.6.2017 v súlade so schváleným rozpočtom, priebežné plnenie vrátane finančných 

operácií je prebytkové vo výške 2 948 986 €, ovplyvnené tým, že čerpanie výdavkovej časti 

rozpočtu je každoročne vyššie v druhom polroku, vrátane výdavkov rozpočtových organizácií, 

- v úvodnom slove sa osobitne venoval oblasti vzdelávania,  
 

Diskusia: 

a) Mgr. Dragún, CSc. – kapitálové príjmy 

b) PhDr. Farkašovská – dôvody nízkeho plnenia /okolo 30%/ v podprograme sociálne veci a 

bezpečnosť a poriadok. 

c)  Ing. Petrisková - možnosti finančných odmien pedagogických i nepedagogických pracovníkom 

našich škôl z rozpočtu MČ 

Na otázky členov komisie odpovedal Ing. Lukaček  
 

Uznesenie č. 1/17/2017 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2017 – Ing. J. Lukaček vedúci 

FO 

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

vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017 
 

Prítomní v čase hlasovania:  8  členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová,  

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

Mgr. Ľ. Klimová  

Hlasovanie   za:  8     proti:  0      
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu: 3a) Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 – Ing. Lukaček, 

vedúci FO 

- na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti k 30.6.2017, výhľadu hospodárenia do 

konca roku 2017 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, 

ako aj platného uznesenia vlády k zvýšeniu tarifných platov pedagogických zamestnancov od 

1.9.2017, sa predkladá návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2017, 

- návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 so 

zapracovanými úpravami k 31.8.2017, 

- návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 36 409 693 €.  
 

Diskusia: 

p. Janegová – KZP navýšenie rozpočtu na akcie, cyklotrasy 

Mgr. Kačírek – 6 % zvýšenie miezd PZ z akého rozpočtu ide 

PhDr. Farkašovská – kamerový systém na úrade 

Na otázky členov komisie odpovedali Ing. Lukaček a Mgr. Redechová (zvýšenie platov PZ) 
 

Uznesenie č. 2/17/2017 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 – Ing. Lukaček, vedúci FO 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť  úpravu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 tak ako je uvedené v materiáli.  
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Prítomní v čase hlasovania: 8  členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  p. J. Hrehorová,  

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

Mgr. Ľ. Klimová  

Hlasovanie   za: 8      proti:  0      
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 4: Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr.  J. Bučan, I. zástupca starostu 

- návrh VZN rozširuje existujúce nástroje finančných dotácií mestskej časti (VZN č. 7/2015, resp. 

VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančných dotácií) o systém priamych dotácií, zameraných na 

podporu športu v Petržalke, 

- návrh VZN je reakciou na každoročný nápor žiadostí v oblasti športu a obmedzené finančné 

možnosti uspokojenia žiadateľov v tejto oblasti,  

- oblasť športu je dlhodobo vystavená najvyššej miere dopytu žiadateľov po finančných dotáciách, 

jedným z dôvodov je aj fakt, že sa v danej oblasti o ten istý, vyčlenený, objem financií  uchádzajú 

veľké (športové kluby) aj malé (združenia, jednotlivci) subjekty, teda všetky športové subjekty bez 

ohľadu na veľkosť ich členskej základne, náročnosť ich odvetvia alebo výkonnosť, 

-  z celkového objemu žiadostí o dotáciu sa až 47,4% požadovanej sumy týka oblasti športu, 

- v rámci súčasného systému dotácií je mestská časť schopná pokryť iba 21,34% u požadovanej 

sumy, 

- schválená dotácia v oblasti športu v roku 2017 dosahovala v priemere 1313€ (modus = 0€, median 

= 1000€), v roku 2016 to bolo v priemere 1096€ (modus = 0€, median = 500€), 

- cieľom je navrhnúť systémový a dlhodobo udržateľný prístup k problematike financovania 

športových klubov. Nový systém priamych dotácií pre oblasť športu prináša:  

 podporu pre oblasť športu zameranú na deti a mládež – dotácie je možné použiť iba pre deti a 

mládež od 5. do 23. rokov v mestskej časti,  

 stabilné, dlhodobo predvídateľné financovanie športových klubov a jednotlivcov, vďaka pevne 

stanovenému % z každoročného rozpočtu, 

 spravodlivé a transparentné rozdeľovanie financií vďaka objektívne stanovenému vzorcu,  

 účasť talentovaných športovcov – jednotlivcov a kolektívov na regionálnych, celoslovenských 

či medzinárodných súťažiach, 

 pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členskej základne (detí a mládeže), 

 viac financií pre šport - nie len pre „veľké“ subjekty spĺňajúce podmienky priamych dotácií ale 

aj pre „malé“ subjekty, ktoré sa budú, tak ako doteraz, uchádzať o financie pre šport cez VZN 

č. 7/2017 o poskytovaní finančných dotácií, 

 lepšie podmienky pre športovanie petržalských detí a mládeže v mestskej časti. 

-  predkladateľ podrobne rozobral ďalšie úpravy a zmeny, ktoré vzišli z rokovania komisie šport 
 

Diskusia:  
p. Hrehorová – otázka k vyčlenenej sume 2 % z podielových daní (2000 000 €)  

p. Janegová – otázka k doterajšiemu systému dotácií na šport  

Mgr. Dragúň, CSc. – systém prerozdeľovania financií 

Ing. Petrísková – podpora navrhovaného VZN 

- na všetky otázky odpovedal predkladateľ materiálu 
 

Uznesenie č. 3/17/2017 

Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
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Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová,  

Mgr. Ľ. Kačírek Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,  

Mgr. Ľ. Klimová  
 

Hlasovanie    za:  8    proti:   0       
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 5:  
Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične v roku 2017 – Mgr. . J. Jecková, 

vedúca OPR 

- materiál sa predkladá na rokovanie  MZ v súlade s vyhlásenou výzvou MŠVVaŠ SR na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, na základe tejto výzvy má mestská 

časť možnosť ako oprávnený žiadateľ, ktorý je zriaďovateľom  ZŠ, uchádzať sa o predmetnú 

dotáciu, výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 4 900 000 € na kapitálové 

výdavky. Maximálne výška pre jeden rozvojový projekt ( pre jednu školu) je 150 000 € na 

kapitálové výdavky, 

- informácia o úspešnosti v rámci predchádzajúcej výzvy v tejto oblasti, zo získaných finančných 

prostriedkov rekonštruované hygienické zariadenia pri telocvičniach a na nákup náradia a náčinia  

na vyučovanie telesnej výchovy 
 

Diskusia 

Mgr. Dragúň, CSc. – otázka týkajúca financovania 

Mgr. Kríž – kľúč k výberu škôl 

Mgr. Bučan – doplnil informácie o postupe pri rekonštrukcii ostatných hygienických zariadení v ZŠ 

PhDr. Farkašovská – otázka k výzve v rámci IROP na projekty pre odborné učebne a na získanie 

finančných prostriedkov na rozšírenie kapacít MŠ 

Mgr. Jecková – odpovedala na otázky k rozvojovým projektov na rozvoj  výchovy a vzdelávania 

v oblasti telesnej a športovej výchovy 

Mgr. Redechová – informovala o mimoriadne zložitej situácii v personálnom zabezpečení činnosti 

MŠ aj v kontexte s rozširovaním kapacít MŠ  
 

Uznesenie č. 4/17/2017 

Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične v roku 2017 – Mgr. . J. Jecková, 

vedúca OPR 

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  p. J. Hrehorová,  

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

Mgr. Ľ. Klimová  
 

Hlasovanie   za:  8     proti:  0      
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 6:  
Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR –  Ing. Lukaček 

- na základe poverenia predsedu NKÚ z 24. februára 2017 č. 1661/37 vykonala v dňoch 29.03.2017 

do 13.06.2017 kontrolná skupina NKÚ SR v zložení: Ing. Iveta Schlosserová, vedúca kontrolnej 

skupiny a Ing. Viera Hankerová, člen kontrolnej skupiny, kontrolu nakladania subjektov územnej 

samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach v mestskej časti  
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- účelom bolo získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo 

významných aspektoch v súlade so VZPP pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti a či 

informácie zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom 

stave výlučných majetkových účastí, účastí s podstatným vplyvom (od roku 2016 podielových 

účastí), realizovateľných cenných papierov a údaje o ich obstaraní, 

- po skončení výkonu kontroly NKÚ doručil mestskej časti dňa 10. júla 2017 „Protokol o výsledku 

kontroly Nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných 

spoločnostiach v mestskej časti zn. Z-004467/2017/1080/SIE, na oboznámenia sa s jeho obsahom, 

- mestskej časti bol určený termín na prípadné vznesenie písomných námietok k protokolu do  

19. júla 2017, v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 39/1993 Z. z. o NKÚ, 

- mestská časť ako kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote, v zmysle § 15 ods. 1 písm. e) zákona 

o NKÚ, nevzniesla písomné námietky proti pravdivosti a preukázateľnosti kontrolných zistení 

kontrolnou skupinou, ale predložila vedúcej kontrolnej skupiny Vyjadrenie k protokolu, 

- Kontrola NKÚ bola ukončená dňa 20. júla 2017 vyhotovením Zápisnice o prerokovaní protokolu 

zn. Z-008014/2017/1080/SIE, v súlade s ustanovením § 15 ods. 3 zákona o NKÚ, 

- mestská časť navrhla a prijala  opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
 

Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 5/17/2017 

Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR  
 

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

vedomie  

1) Informáciu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými 

účasťami v obchodných spoločnostiach v Mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom SR v dňoch od 29.03.2017 do 13.06.2017. 

2) Prijaté opatrenia mestskej časti Bratislava-Petržalka ku kontrolným zisteniam. 

 

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,  p. J. Hrehorová,  

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

Mgr. Ľ. Klimová  

Hlasovanie   za:   8    proti:  0      
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 7:  Vyhodnotenie IV. ročníka projektu Petržalská super škola – Mgr. Redechová 

- projekt mestskej časti a SAV sa realizuje 5 rok (nultý overovací + 4 riadne ročníky) 

- projekt organizačne a obsahovo zabezpečoval projektový tím zložený zo zástupcov jednotlivých 

ZŠ, zamestnancov OŠaŠ a oddelenia komunikácie s verejnosťou a zástupcu SAV, 

- spolupráca s KZP 

- cieľová skupiny žiaci 6.- 9. ročníka ZŠ, 

- v rámci 4. ročníka do projektu zapojených viac ako 2400 žiakov, 

- prednášky realizované pre žiakov 6.-8. ročníka v DK Zrkadlový háj, 

- pre žiakov 9. ročníka prednášky realizované priamo v ZŠ, 

- témy prednášok vyberá projektový tím z návrhov, ktoré prichádzajú zo ZŠ a korešpondujú so 

školskými vzdelávacími programami, 

- zvyšujúci sa záujem o zapojenie žiakov do prípravy projektových prác po vyhlásení tém projektov, 

- mimoriadne pozitívny ohlas na už pravidelné a tradičné záverečné sústredenie víťazných 

projektových tímov, ktorých sa zúčastňujú aj významní, celosvetovo uznávaní,  odborníci SAV 

z jednotlivých vedných odborov, 

- za 5 rokov realizácie projektu zapojených  viac ako 13 000 žiakov ZŠ a prví účastníci projektu 

v školskom roku 2012/2013 v školskom roku 2016/2017 ukončili plnenie PŠD na ZŠ,  
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Diskusia: 0 
 

Uznesenie č. 6/17/2017 

Vyhodnotenie IV. ročníka projektu Petržalská super škola  

Školská komisia berie na vedomie Vyhodnotenie IV. ročníka projektu Petržalská super škola  
 

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie  PhDr. Ľ. Farkašovská,  p. J. Hrehorová,  

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

Mgr. Ľ. Klimová  

Hlasovanie   za: 8      proti:  0           Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 14: Rôzne  

A) Žiadosť Mgr. Radosu, zástupcu starostu zo 6. 9.2017 o delegovanie 2 členov školskej komisie na 

hodnotenie projektov v rámci výzvy Naučiť lepšie – odmeniť viac 

- podaných 15 projektov zo ZŠ Černyševského – 3, ZŠ Dudova – 1, ZŠ Gessayova – 1,  

ZŠ Holíčska – 2, ZŠ Lachova – 4, ZŠ Pankúchova – 1, ZŠ Prokofievova 1 
 

Návrh predsedníčky školskej komisie na delegovanie členov 2 členov školskej komisie do  

komisie na hodnotenie projektov pedagogických zamestnancov v rámci výzvy Naučiť lepšie 

odmeniť viac 
1. Mgr. Ľuboš Kačírek – člen komisie, poslanec 

2. Mgr. Ľubica Klimová – členka komisie, neposlankyňa 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu 

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie 

Za predložený návrh hlasovali: 6 členovia komisie 

Hlasovania sa zdržali: Mgr. Kačírek, Mgr. Ľ. Klimová 
 

Záver: Návrh na delegovanie členov školskej komisie Mgr. Ľ Kačírka a Mgr. Ľ. Klimovej bol 

schválený 
 

2. Ing. Petrísková mailom zaslala okruh tém, ktorým sa na rokovaní komisie chcela zaoberať 

a) možnosti finančných odmien pedagogických i nepedagogických pracovníkom našich škôl z 

rozpočtu MČ – čiastočne prerokované v  bode 3 

b) možnosti zaviazať naše školské jedálne, aby nakupovali potraviny slovenského pôvodu – 

o situácii informovala vedúca OŠaŠ Mgr. Redechová, informovala členov komisie 

o pravidelných poradách s vedúcimi ŠJ ZŠ a ŚJ MŠ a systematickom usmerňovaní k nákupu 

potravín slovenského pôvodu 

c) stav rekonštrukcie MŠ Vyšehradská – informovala vedúca OŠaŠ Mgr. Redechová – práce 

postupujú v súlade s harmonogramom, mierny posun nastal z dôvodu krádeže materiálu 

a náradia dodávateľskej firme  

 

 

 

 

Zapísala:       PhDr. Ľudmila Farkašovská, predsedníčka komisie 

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie              za správnosť zápisnice 

 

V Bratislave 12.09.2017 


