Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia komisie
komisie školstva a kultúry
zo dňa 22.5. 2019
od 15.30 – 21.45 h
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Termín nasledujúcej komisie: 04.09. 2019 o 15,30 h

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Podpredseda komisie Boris Vereš privítal členov komisie a otvoril 3. zasadnutie komisie.
2. Rôzne – priestor pre rodiča dieťaťa MŠ Estónska 3, Bratislava
3. Prezentácia koncepcií, akčných plánov riaditeliek základných a materských škôl.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. . /2019, Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v základných a materských školách
5. IS: Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice
6. Návrh Dodatku č. ....... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z .......... 2019
7. Návrh Dodatku č. ....... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z .......... 2019
8. Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. IS: Informácia o opatrovateľskej službe v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok
2018.
10. Zmena č.3 čísel. A program. Rozpočtu MČ BA-PB na rok 2019.

K bodu 1:
Podpredseda komisie Boris Vereš privítal členov komisie a otvoril 3. zasadnutie komisie.
K bodu 2:
Rôzne – priestor pre rodiča dieťaťa MŠ Estónska 3, Bratislava.
Pán Martin Kerni požiadal komisiu o priestor, aby mohol predložiť svoju požiadavku, návrh na možnosť
vzdelávania sa detí so špeciálno-pedagogickými požiadavkami. Vysvetlil, že jeho dcéra má
diagnostikovanú ľahšiu formu autizmu, zabezpečuje jej v domácich podmienkach asistenta, ktorý má
vzdelanie pre túto špecifickú diagnózu. Požiadavka znela, či je v možnostiach MČ zafinancovať
špeciálneho pedagóga alebo asistenta pre deti so ŠVVP v materských školách.

K bodu 3:
Prezentácia koncepcií, akčných plánov riaditeliek základných a materských škôl.
Prítomné riaditeľky prezentovali svoju školu – zameranie školy, počty žiakov, definovali problémy – nízky
počet žiakov, finančné problémy, nájmy na školách, školské kuchyne, nedostatok pracovných síl na pozície
– učiteľ 1. stupňa, učiteľ s aprobáciami – matematika, anglický jazyk, chémia.

Odprezentovali svoje očakávania, vízie na nasledujúce roky, čo by chceli zlepšiť, akým spôsobom, by sa
mohli k danému cieľu priblížiť.
Odporúčania k riešeniu problémov:
ZŠ Bieloruská – neobnovovať nové zmluvy k prenájmom, generovať príjmy za prenájom za posledné tri
roky, diskusia k návrhu – spoločná kuchyňa pre ZŠ Bieloruská a MŠ Estónska, výdajná ŠJ.
ZŠ s MŠ Vetvárska – zloženie detí a žiakov podľa trvalého pobytu,
ZŠ Podzáhradná navrhla – zabezpečiť upratovanie cez správcovskú firmu,
Ďalšie návrhy:
spoločné verejné obstarávanie na údržbu areálov, údržbu škôl alebo zamestnať na MiU
pracovníkov pre potreby údržby škôl,
- Areál má slúžiť na mimoškolskú činnosť,
- Odbremeniť riaditeľov škôl od povinností zabezpečovať údržbu areálov,
- Možnosť tvorby VZN – využívanie areálov,
- Spolupráca základných škôl s partnerskými školami – vízia spolupráce v zabezpečení pokrytia
úväzkov pre špecifické predmety,
- Mestská časť pripravuje VZN o nájomných bytoch, bude možnosť pridelenia bytov pre učiteľov
a nepedagogických pracovníkov, v prípade, ak budú pracovať v školách v zriaď. pôsobnosti MČ,
- Preveriť, či byty na Latorickej 2 a Estónskej 7 sú vyňaté z bytového fondu a aké náklady by boli na
rekonštrukciu,
- Materské školy – odporúčanie - spolupráca s Ped.-soc. Akadémiou, Bulova a Modra – čo by mohlo
byť zaujímavé pre nábor učiteliek do MŠ,
- Motivačný príplatok – v októbri 2019 – komisia sa bude zaoberať návrhom systému odmeňovania
v školstve, motivačný príplatok – v kompetencii riaditeľa školy.

K bodu 4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. . /2019, Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v základných a materských školách.
Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Návrh Všeobecne záväzného
nariadenie č. . /2019, Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách.
schváliť v tomto znení (so zapracovanými pripomienkami autoremedúrou) bez výhrad.
Pripomienky doplnené – žlté, pripomienky formálne sú zapracované, pripomienka riaditeľov škôl čl. 8 bod
e:
Čl.8 Školská jedáleň - Výška príspevku za réžiu
-

Stravovanie zamestnancov a výška príspevku je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý skutočnú réžiu
vypočíta z nákladov danej školy a úhrada sa realizuje v zmysle zákonníka práce, preto bol bod
upravený

Čl. 9 Použitie príjmov z príspevkov
1. Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté výlučne do rozpočtu
materských a základných škôl.

2. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bude
použitý najmä na materiálno-technické zabezpečenie, spotrebný materiál a personálne zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
3. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, bude
použitý najmä na materiálno-technické zabezpečenie, spotrebný materiál a personálne zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
4. Paušálny režijný poplatok bude účelovo viazaný na osobné náklady školských jedální, na prevádzku a
obnovu inventáru a zariadenia v školských jedálňach.

K bodu 5:
Informačná správa:
Členovia komisie školstva a kultúry navrhovaný materiál: Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
berú na vedomie.
K bodu 6:
Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Návrh Dodatku č. ....... Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z .......... 2019 schváliť bez výhrad /emisie/.

K bodu 7:
1. Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Návrh Dodatku č. .......
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z .......... 2019 schváliť bez výhrad
/parkovanie/.

K bodu 8:
Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť bez výhrad.
K bodu 9:
Informačná správa:
Členovia komisie školstva a kultúry navrhovaný materiál Informácia o opatrovateľskej službe
v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2018 berú na vedomie.
K bodu 10:
Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Zmena č.3 čísel. A program.
Rozpočtu MČ BA-PB na rok 2019 schváliť bez výhrad.

Zapísala:
PaedDr. B. Biksadská
vedúca oddelenia ŠaK

