Zápisnica z 24. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 13.06.2018 od 15,30 – 16,30
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní:
a) Členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Ing. A. Petrísková, p. Ľubica Janegová, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
V. Ovsepian
b) Ospravedlnení: Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž,
c) tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová
Pozvaní k materiálom: Mgr. S. Chanečková, riaditeľka SSS, Mgr. Ing. M. Radosa, zást. starostu,
Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
Program:
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu – PhDr. Ľ. Farkašovská predsedníčka komisie
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške
úhrady za sociálne služby poskytované SSSP – Mgr. S. Chanečková, riaditeľka SSS
3. Program“ Naučiť lepšie odmeniť viac“ - Mgr. Ing. M. Radosa, zást. starostu
4. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ
CHARLIE dance studio – Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
5. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
6. Rôzne
K bodu č. 1.: Otvorenie privítanie – PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka komisie
- zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie,
- po otvorení rokovania bol predložený návrh programu 24. zasadnutia školskej komisie,
- k predloženému návrhu boli/neboli pripomienky
- prítomní členovia komisie k predloženým návrhom nemali pripomienky
Hlasovanie o programe 24. zasadnutia školskej komisie:
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 6 - PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., p. Ľubica Janegová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Program 24. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený.
K bodu 2: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka –
Mgr. S. Chanečková, riaditeľka SSS
- MZ uznesením č. 12 zo dňa 01.03.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu SSSP, ktoré slúži pre
zabezpečovanie odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb,
- uznesením č. 216 MZ mestskej časti bolo schválené VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne
služby poskytované SSSP
- VZN je vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
- návrh novely VZN sa predkladá z dôvodu schváleného zákona 331/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s účinnosťou od 01.01.2018,
- stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 odsek 2 zákona o sociálnych
službách, ktoré minimálne menia úhradu za sociálne služby na jednotlivých úsekoch SSS a to:
- občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka a za sociálnu službu platia
úhradu vo výške 50% ekonomických oprávnených nákladoch,

- občanom, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu službu, respektíve nemajú právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu (samoplatca v zmysle zákona si platí sumu plnej hodnoty sociálnej
služby t.j. EON ),
- zapracovania zákonného ustanovenia a zapracovanie jednotlivých postupov v zmysle prílohy č. 2
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby k zákonu o sociálnych službách,
Diskusia: 0
Uznesenie č. 1/24/2018 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb
Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
Prítomní v čase hlasovania: 7
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., p. Ľubica Janegová, Mgr. M. Dragúň,
CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3: Program“ Naučiť lepšie odmeniť viac“ - Mgr. Ing. M. Radosa, zást. starostu
- v diskusii s učiteľmi, ktorí sú v súčasnosti zapojení do programu jednoznačne zaznela požiadavka
a záujem na pokračovaní programu i pre školský rok 2018/2019.
- pozitívne bolo hodnotené i zdieľanie jednotlivých projektov s inými učiteľmi z ostaných základných
škôl, ktoré sa často realizuje formou otvorených hodín a následnou diskusiou medzi nimi.
- podľa vyjadrenia niekoľkých učiteľov zapojených v projekte im účasť v programe uľahčila
pokračovanie pôsobenia v bratislavskom školstve, 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.
- Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac Termín realizácie: školský rok 2018/2019
- Cieľ: 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 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
- hodnotenie projektov – 3 externí hodnotitelia
Diskusia:
p. Hrehorová – ako sa zdieľajú výstupy z projektov
Radosa – napr. prostredníctvom otvorených hodín
Uznesenie č. 2/24/2018 Program“ Naučiť lepšie odmeniť viac“
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Program“ Naučiť lepšie odmeniť viac“ pre školský rok 2018/2019
Prítomní v čase hlasovania: 9
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, p. Ľubica Janegová,
Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4: Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre
OZ CHARLIE dance studio – Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- riaditeľka ZŠ Dudova 2, Bratislava, požiadala o možnosť schválenia prenájmu nefunkčného
školského bazéna v objekte školy pre žiadateľa občianske združenie CHARLIE dance studio ako
prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že občianske združenie má záujem zainvestovať sumu
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viac ako 50.000,- € do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov od počiatku nefunkčného školského
bazéna.
OZ zrekonštruuje a revitalizuje priľahlé vstupné priestorov, prístupové chodby, vybuduje WC
a sprchy a vybuduje pri vstupe do ZŠ mreže s dvojkrídlovými dverami, s cieľom priestor nefunkčného
bazénu upraviť a vybudovať tam tanečnú sálu, resp. menšiu telocvičňu, ktorá bude v doobedňajších
hodinách využívaná výlučne žiakmi ZŠ na výučbu telesnej výchovy a zároveň bude mať ZŠ
možnosť tento priestor využívať aj na realizáciu výchovnej činnosti ŠKD, a v poobedňajších
hodinách bude slúžiť výučbe tanca,
OZ svojou činnosťou a výchovným pôsobením motivuje deti a mládež k zdravému spôsobu života
bez drog, cigariet a alkoholu, a zároveň obohatí program výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ,
OZ od svojho vzniku v r. 1990 vychovalo niekoľko majstrov Slovenska a majstrov sveta
v kategóriách detí, juniorov aj dospelých. Organizuje kurzy tancov pre širokú verejnosť a mládež
Petržalky.
OZ taktiež organizuje súťaže Slovenského pohára a Majstrovstiev sveta, v roku 2012 aj pod
patronátom starostu Petržalky, vybudovanie tohto priestoru bude stáť nájomcu nemalé finančné
prostriedky a nájomca bude tento priestor užívať len na 50% z možného reálneho času prevádzky,
žiaci ZŠ Dudova a rodičia prejavili záujem o záujmovú činnosť, ktorú ponúka občianske združenie
CHARLIE dance studio vytvorením špecializovaného krúžku,
OZ CHARLIE dance studio svojou činnosťou nebude narúšať výchovný a vzdelávací proces v škole,
vzhľadom na uvedené, riaditeľka školy odporúča tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Diskusia:
Broszová – v rámci diskusie uviedla, že požadovaný prenájom bol na 30 rokov, ale v komisiách bol
schválený na 20 rokov
Redechová – doplnila informáciu o histórii bazéna
Uznesenie č. 3/24/2018
Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ
CHARLIE dance studio
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nájom priestorov
nefunkčného školského bazéna o výmere 200 m2 v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, pre OZ
CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 Bratislava, IČO: 30814987 za účelom
vybudovania tanečnej sály z vlastných finančných prostriedkov a organizovania kurzov tanca pre
širokú verejnosť a mládež Petržalky, za podmienky investovania do revitalizácie a rekonštrukcie
priestorov vo výške minimálne 50.000,-€ na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06 2048, za cenu 1,00
€/m2/ rok, celkovo za 200,- €/rok.
Prítomní v čase hlasovania: 7
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., p. Ľubica Janegová, Ing. Z. Lukáčová,
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- POZ šk. roka 2018/2018 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na
rokovanie orgánov mestskej časti v súlade s § 6 ods. 3 písm. b) až d) zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Mestská časť ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ aj týmto vytvára podmienky
na:
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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,
4. zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v MŠ.
MZ v zmysle § 5 ods. 7. písm. a) a j) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v
súlade s § 29 ods. 5 písm. c), ods. 8 písm. c), d), e) zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
schvaľuje počty tried I. ročníka, počty špeciálnych tried v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti pre príslušný školský rok.
Predložený materiál obsahuje údaje a informácie o:
1. Organizácii školského roka 2018/2019 – školské vyučovanie a prázdniny
2. Sieti ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v školskom roku 2018/2019
3. Sieti ZŠ a stredných škôl (ďalej len „SŠ“) v územnej pôsobnosti mestskej časti, v ktorých si žiaci
tiež plnia povinnú desaťročnú školskú dochádzku
4. Východiskách pri príprave školského roka 2018/2019
5. Zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti
6. Personálnom zabezpečení činnosti ZŠ a MŠ
7. Organizátoroch predmetových olympiádach a postupových súťažiach
8. Projektoch, ktoré budú ZŠ a MŠ v školskom roku 2018/2019 realizovať
9. Projektoch mestskej časti na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ
10. Sieti zariadení školského stravovania v školskom roku 2018/2019
Diskusia:
Dr. Farkašovská, Ing. Petrísková, p. Hrehorová – vystúpili v diskusii s otázkami, na ktoré odpovedala
Mgr. Redechová
Uznesenie č. 4/24/2018 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. zobrať na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v základných
školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. schváliť počty tried I. ročníka a z toho počty špeciálnych tried v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka na školský rok 2018/2019, tak ako
sú uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania:
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, p. Ľubica Janegová,
Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 6: Rôzne
Ing. Petrísková – fínsky model názory učiteľov
Záver: 24. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka školskej komisie PhDr. Ľ. Farkašovská
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka školskej komisie
za správnosť zápisnice
Zapísala:
Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie

V Bratislave 13.06.2018
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