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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy – spolupráca
s Bratislavským samosprávnym krajom
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Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Gymnázia Pankúchova 6, 851 04
Bratislava oslovil mestskú časť Bratislava-Petržalka so žiadosťou o spoluprácu pri zriadení
základnej školy, ktorá by bola súčasťou budúcej spojenej školy, ktorej zriaďovateľom by bol
Bratislavský samosprávny kraj.
Aby bolo možné zabezpečiť všetky náležité formálne kroky súvisiace s vytvorením
spojenej školy, je potrebná súčinnosť mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislavského
samosprávneho kraja v týchto otázkach:
- Bratislavský samosprávny kraj zo zákona nemôže byť zriaďovateľom základnej školy, preto
požiadal o spoluprácu mestskú časť Bratislava-Petržalka,
- Mestská časť Bratislava-Petržalka v zmysle §16 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súčinnosti s Bratislavským krajom predloží na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR pri žiadosti o zaradenie do nasledovnú dokumentáciu, ktorú
vypracuje Bratislavský samosprávny kraj:
a) názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
b) predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
c) predpokladaný počet všetkých tried,
d) vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
e) školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole
alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie
f) predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí
zriadiť,
g) doklad o zabezpečení priestorov/nájomná zmluva/,
h) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,
i) predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia,
j) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy/mestská školská rada/.
- v tejto súvislosti Bratislavský samosprávny kraj musí pripraviť:
a) návrh zmluvy o prenájme priestorov, v ktorých by základná škola vykonávala výchovnovzdelávaciu činnosť,
b) zaviazať sa príslušným dokumentom financovať takto zriadenú základnú školu, respektíve
budúcu spojenú školu.
Pre predloženie tohto zámeru na rokovanie MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka je
potrebné zrealizovať tento formálny postup:
- prerokovať predložený zámer v OPS dňa 14.1.2019,
- v termíne 21. – 24.1.2019 prerokovať v komisiách podľa rozhodnutia OPS,
- po prerokovaní v komisiách a a zapracovaní uznesení z ich zasadnutí takto doplnený
materiál predložiť na zasadnutie MR dňa 29.1.2019,
- po prerokovaní v MR predložiť návrh zámeru na rokovanie MZ dňa 5.2.2019
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Po vzájomnej súčinnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislavského samosprávneho
kraja a naplnení uvedeného postupu a úloh, môže mestská časť Bratislava-Petržalka v zmysle
§16 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na zaradenie základnej školy do siete škôl
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Bratislava 8.1.2019
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Doložky:
1. Rozpočtová doložka
- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na rozpočet mestskej časti
v oblasti preneseného výkonu štátnej správy – zvýšenie normatívneho rozpočtu na
žiakov prijatých na plnenie PŠD
2. Finančná doložka
- schválenie predkladaného návrhu nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej
časti.
3. Ekonomická doložka
- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej
sféry mestskej časti.
4. Environmentálna doložka
- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na životné prostredie.
5. Doložka zlučiteľnosti
- uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1
Stanovisko miestnej rady
Rokovanie MR sa uskutočnilo 29.01.2019. Miestna rada jednomyseľne odporučila Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložený materiál.
Príloha č. 2
Stanoviská komisií MZ
Komisia investičných činností
Výpis z uznesení zo zasadnutie komise investičných činností
Prítomní: Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun,
Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD.
Neprítomní: 0
K bodu 5. Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy –
spolupráca s BSK
Materiál uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia nakladania s majetkom
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii
prijali stanovisko.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností nemá pripomienky a o d p o r ú č a Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh zámeru zriadiť ZŠ
Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy – spolupráca s BSK.
Hlasovanie:
prítomní:
5 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun,
Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD
za:
5 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun,
Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD
proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/1/2019 bolo schválené.
V Bratislave 24.01.2019
Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek, tajomník komisie
Komisia školská
Výpis uznesenia z 1. zasadnutia školskej komisie z 23.01.2019
Uznesenie č. 2/1/2019
Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy – spolupráca
s BSK Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka schváliť uznesenie tak ako je to uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania:
Doc. Ľ. Kačírek, Mgr. L. Bočkayová, Mgr. V. Dolinay, Mgr. G. Fulová,
p. J. Hrehorová, Mgr. I. Jančoková, Mgr. J. Kríž
Hlasovanie za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
V Bratislave 23.01.2019
Za správnosť: PaedDr. Katarína Brťková, tajomníčka komisie
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Komisia sociálna a bytová
Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava-Petržalka konanej dňa 22.01.2019
Prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná, Matúš
Repka
Neprítomný/í: 0
Ospravedlnený: 0
K bodu 2./ Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy spolupráca s BSK.
Materiál uviedla: Katarína Brťková – OŠaŠ
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky a odporúča MZ MČ BratislavaPetržalka schváliť zámer zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy spolupráca s BSK.
Hlasovanie:
prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,
Matúš Repka
Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava
Matúš Repka
proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová, tajomníčka komisie
za:

Makovníková

Mosná,

Komisia kultúry a mládeže
Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 21.1. 2019
Prítomní: Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Ľuboš
Kačírek
Ospravedlnení: Lýdia Ovečková, Milan Vetrák
Neospravedlnení: 0
K bodu: Návrh zámeru zriadiť zo ZŠ Pankúchova 6 a gymnázia na Pankúchovej
spojenú školu.
Uznesenie
Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka s c h v á l i ť Návrh zámeru zriadiť zo ZŠ Pankúchova 6
a gymnázia na Pankúchovej spojenú školu
Hlasovanie:
Prítomných: počet 4
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť: v. z. Daniela Emeljanovová

