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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –KARLOVA VES

1. b e r i e  n a v e d o m i e
informáciu o racionalizácii základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves

2. s c h v a ľ u j e
Alt.1 
návrh na vyradenie Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava a jej súčastí:
a) Výdajnú školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
b) Školský klub detí so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016

Alt. 2
návrh na vyradenie Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava a jej súčastí:
a) Výdajnú školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
b) Školský klub detí so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016 
a
návrh na zriadenie elokovaného pracoviska pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841
05 Bratislava a jeho súčastí:
a) Výdajná  školská  jedáleň  pri  ZŠ  A.  Dubčeka,  Majerníkova  62,  so  sídlom

Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
b) Školský klub detí pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 so sídlom Veternicová 20,

841 05 Bratislava,
a jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2016.

3. p o v e r u j e
starostku konať v predmetnej veci. 

4. u k l a d á
prednostovi MÚ zabezpečiť prípravu všeobecne záväzného nariadenia 
alt.1 
o zrušení Základnej školy Veternicová a jej súčastí
alt.2 .
o zrušení Základnej školy Veternicová a jej súčastí a zriadení elokovaného pracoviska
pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 so sídlom na Veternicovej 20, Bratislava.



Stanoviská  komisií  k materiálu  Návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava –Karlova Ves .

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 27.01.2016:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a žiada aby vedenie školy predložilo
vlastný  návrh  komplexného  riešenia  nepriaznivej  finančnej  situácie  školy  v termíne  do
5.2.2016
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR)
zo dňa 25.01.2016:
Komisia  RPHSR  odporúča  uložiť  prednostovi  miestneho  úradu  zabezpečenie  prehľadu
demografických údajov detí a mládeže s výhľadom na 3 roky do 30.05.2016.
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 26.01.2016:
Komisia  ŠMŠ  prerušuje  rokovanie  tohto  bodu  a navrhuje  zvolať  mimoriadne  zasadnutie
komisie   k pokračovaniu  rokovania  o tomto  bode  dňa  1.2.2016  na  Miestnom úrade  MČ
Bratislava-Karlova Ves, Nám.sv. Františka 8, Bratislava

Prít.:  10                 Za : 10                        Proti :  0                   Zdrž. : 0  

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 01.02.2016:
Komisia  ŠMŠ berie na vedomie Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča schváliť :
A)  alternatívu 2
Prít.:  11                 Za : 8                        Proti :  0                   Zdrž. : 3

B)  v maximálnej  miere  spolupracovať  pri  manažovaní  elokovaného  pracoviska  s OZ
Veternica pre zachovanie charakteru súčasnej komunity na ZŠ Veternicova 20.    
Prít.:  11                 Za : 11                        Proti :  0                   Zdrž. : 0    



I. Zhodnotenie doterajšieho stavu a analýza príčin nedostatkov

Mestská časť je  zriaďovateľom základných štyroch škôl (Základná škola Karloveská
61; Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62; Základná škola Veternicová 20
a Spojenej školy Tilgnerova 14 s organizačnými zložkami - Základná škola, Tilgnerova 14
a Gymnázium, Tilgnerova 14). 

Cieľom racionalizácie  je  stabilizovať  rozpočty základných  škôl  a efektívne  využiť
finančné  prostriedky na  zlepšenie  podmienok  pre žiakov a zamestnancov základných  škôl.
Príčinami  nedostatkov  doterajšieho  stavu,  je  sústavný  pokles  žiakov  na  Základnej  škole
Veternicová  20. Pozitívnym  dopadom predkladaného  návrhu  na  racionalizáciu  základných
škôl  v mestskej  časti  zefektívnenie  využitia  finančných  prostriedkov.  Predmetom
predkladaného návrhu je najlepšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie súčasného stavu, čo
demonštrujú  aj  nižšie  uvedené  údaje  v tabuľkách  o vývoji  rozpočtu  na  Základnej  škole
Veternicová 20. 

Vývoj počtu žiakov a rozpočtu školy

č. Šk. rok Počet žiakov
Osobné
náklady Rozpočet

1 2010/2011 271  284 890

2 2011/2012 250 265 867
-9 011

275 879

3 2012/2013 230 279 588 
-2 255

273 624

4 2013/2014 219 292 115 
-9 299

264 325

5 2014/2015 199 280 808 
-23 583
240 742

6 2015/2016 188 258 637 *
- 3 804

236 938
* zníženie počtu pedagogických zamestnancov  (-1)

Celkový pokles žiakov od roku 2010/2011  : - 83 žiakov 
Celkový pokles rozpočtu predstavuje :   -  47 952 €    



Prehľad financovania Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava

Prenesené kompetencie:

Rozpočet na rok 2015 ZŠ Veternicová 20    
Rozpočet na rok 2015:                                                     240     742 €        
Z toho:   osobné náklady 196 312 €
              prevádzkové náklady   44 430 €                         

Skutočná potreba na rok 2015 : 
Mzdy         610            191 792  €
Odvody              620                      66 845  €
Spolu 258 637 €                                           
                                                                                                
Rozpočet 610,620 :     196 312 €
Potreba    :               - 258 637 €   
Rozdiel    :               -  62 325 €  

Úprava rozpočtu podľa počtu žiakov k 15.9.  2015  (EDU – zber)  na rok 2015/2016 :
236 938 €  (- 3 804 €)

Dofinancovanie školy v roku 2015 /nad rámec schváleného rozpočtu/:
1. Na úhradu faktúr za energie            24 782  €  /elektrická energia, vodné stočné, teplo /
2. Odvody do poistných fondov            8 963  € /poistné a poistné do zdravotných fondov/
3. Osobné náklady                             26 000  €  /mzdy a odvody do poistných fondov/
4. Dofinancovanie                               5     000  € / faktúry, osobné náklady–nárokov. položky/
Spolu :                                             64 745  €                

Rozpočet na rok 2016 ZŠ Veternicová 20     

Prenesený výkon                                                               236     938 €        
Z toho:   osobné náklady 193 210 €
             prevádzkové náklady   44 430 €     

Originálne kompetencie:                                                   34     640 €
Spolu na rok 2016 271 578 €

a) Skutočná potreba na rok 2016 mzdy a odvody  25 000,- Eur mesačne
b) Schválené (zákonom určené) prostriedky na osobné náklady 21 650,- Eur mesačne 

z toho prenesený výkon 19 000,- Eur mesačne
originálne kompetencie    2 650,-  Eur mesačne

Chýbajúce prostriedky na osobné náklady ( a- b)   3 350,- Eur mesačne
Chýbajúce prostriedky na prevádzku školy        cca 3 650,- Eur mesačne

V roku  2016  vzniká  pre  zabezpečenie  prevádzky  školy  potreba  mesačného
dofinancovávania vo výške cca 7 000,- Eur.                              



Dôvodom predloženého  racionalizačného  opatrenia  je  teda najmä  nízky stav počtu
žiakov na uvedenej základnej škole (188). Podľa príslušných ustanovení zákona č. 597/2003
Z.  z.  o financovaní  základných  škôl,  stredných  škôl  a školských  zariadení,  je  práve  počet
žiakov  rozhodujúci  pri  určovaní  objemu  finančných  prostriedkov pre  školu  (normatív  na
žiaka). Mestská časť bude maximálne efektívne využívať pridelené finančné prostriedky, čo
podľa súčasnej legislatívy možno len dôsledným naplnením všetkých voľných kapacít. 

II. Dôvodová správa k navrhovanému opatreniu

Na základe § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len „zákon“) obec (mestská
časť)  pri  prenesenom  výkone  štátnej  správy  zriaďuje  a zrušuje  všeobecne  záväzným
nariadením základné školy podľa siete.  Sieťou sa v zmysle  § 15 ods.  1 zákona rozumie
zoznam  škôl  a školských  zariadení,  ktoré  majú  oprávnenie  uskutočňovať  výchovu
a vzdelávanie.  Zaraďovanie  do  siete  a vyraďovanie  škôl  a školských  zariadení  zo  siete
podlieha rozhodnutiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydáva na
základe žiadosti zriaďovateľa. 

Predložený  návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je predkladaný v alternatívach.

Predmetom návrhu -  alternatíva 1 - je  zrušenie a vyradenie zo siete Základnej školy
Veternicová 20 a jej súčastí.  Tento návrh prináša významný  ekonomický prínos,  pretože
súčasná potreba dofinancovávania  školy predstavuje mesačne cca 7 000 Eur, ktoré nie sú
kryté  financiami  poukazovanými  štátom  na  prenesený  výkon  štátnej  správy  na  úseku
školstva  ani  na  originálne  kompetencie  v zmysle  platného  všeobecne  záväzného
nariadenia1. Súčasný rozpočet zo strany štátu vyplýva predovšetkým z nízkeho počtu žiakov
(188), čo za súčasného normatívneho spôsobu financovanania na žiaka nie je možné riešiť
inak,  ako  dofinancovaním  mzdových  a prevádzkových  potrieb  školy  z  rozpočtu
zriaďovateľa, alebo prijatím zásadných racionalizačných opatrení.  Po zrušení školy môžu
byť žiaci umiestnení do ostatných škôl v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

1 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2015 zo dňa 23. júna 2015 o výške
finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka
školského zariadenia na kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.



Navrhovaná alternatíva 2 je koncipovaná ako zrušenie a vyradenie zo siete Základnej
školy Veternicová 20 a jej súčastí a namiesto nej zriadenie a zaradenie do siete elokovaného
pracoviska pri Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 a jeho súčastí. 

Elokovaným pracoviskom sa v zmysle § 19 ods. 7 rozumie trvalo zriadený uzatvorený
priestor,  v ktorom sa uskutočňuje pravidelná  výchovno – vzdelávacia činnosť a riadi  sa
školským vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia, ktorého je súčasťou.
Zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení podlieha schváleniu
žiadosti  zriaďovateľa  rozhodnutím  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR.
Elokované pracovisko nie je samostatnou právnickou osobou, zriaďuje sa ako súčasť školy
alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Vonkajšie označenie elokovaného
pracoviska  sa  uvádza  s pomlčkou,  za  ktorou  sa  uvedie  názov  školy  alebo  školského
zariadenia, ktorého je súčasťou. 

Takto navrhované riešenie neprináša takú markantnú úsporu finančných prostriedkov
ako  vyššie  uvádzané,  pozitívom  tohto  navrhovaného  riešenia  je  zotrvanie  žiakov
v priestoroch školy rodinného typu, na ktorú sú zvyknutí, za súčasne možného využívania
zázemia veľkej školy s bazénom.  Medzi výhody ekonomického charakteru patrí možnosť
skvalitnenia  odbornosti a vyššej  efektívnosti v rámci  pedagogického  procesu, čo umožní
využívanie pedagógov oboch pracovísk škôl a z toho vyplývajúce mzdové úspory.

Mestská časť ako zriaďovateľ (v súčasnosti) štyroch základných škôl musí zabezpečiť
optimálne  podmienky  na  výkon  výchovno  – vzdelávacej  činnosti  pre  všetky školy,  ich
zamestnancov i žiakov. 

Potreba  racionalizácie  základných  škôl  v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej  časti
rezonuje  už  dlhodobo  a súvisí  najmä  s konštantne  znižujúcim  sa  počtom  žiakov  na
Základnej  škole  Veternicová  20.  Dôvodmi  na  zrušenie,  následné  vyradenie  zo  siete
uvedenej  základnej  školy  a jej  prípadné  zaradenie  do  siete  ako  elokovaného  pracoviska
zriadeného pri Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, sú na základe vyššie
uvedenej  analýzy  príčin  nedostatkov,  najmä  dôvody  ekonomické,  ktoré  vznikli  ako
dôsledok  výrazného  zníženia  počtu  žiakov  a nenaplnenosti  tried  základnej  školy,
rozmiestnenia  základných  škôl v mestskej časti a nepriaznivej  prognózy ďalšieho  vývoja
počtu žiakov školy.  Využitím možnosti vytvorenia elokovaného pracoviska pri Základnej
škole  Alexandra  Dubčeka,  Majerníkova  62,  ktorá  má  susediaci  obvod,  by  nedošlo
k narušeniu výkonu výchovno – vzdelávacej činnosti žiakov, ale k získaniu zázemia veľkej



školy a k zachovaniu kontinuity výuky, ktorá ako taká, je základnou zákonnou činnosťou
základných škôl.  

  

V Bratislave, 22.1.2016


