
Odporúčania zo správy miestnej kontrolórky o náprave stavu na ZŠ A. Dubčeka .  
 
Zo strany oddelenia školstva a školského úrady sú na Radu školy predkladané návrhy na 
ozdravenie: 
Návrhy školského oddelenia/školského úradu na ozdravenie ZŠ Alexandra Dubčeka  
(uznesenie č. 488/2014/E): 
 
1. Zabezpečiť zvýšený dohľad školského oddelenia/školského úradu mestskej časti nad 

hospodárením školy v spolupráci s miestnou kontrolórkou; 
T:  ihneď/ plnenie mesačne 
Z:  ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
 
2. Dôsledne plniť dohodu o platbách preddavkov a záloh vyrovnávania dlhu školy voči 

BAT, a.s.; zo strany školy predkladať mesačne informáciu 
T:  ihneď/ plnenie mesačne 
Z:  ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
 
3. Prehodnotiť pracovné zmluvy všetkých zamestnancov s cieľom zefektívnenia 

vynakladania mzdových prostriedkov školy; 
T: k 01.09.2014 
Z: riaditeľka školy  
 
4. Spracovať (po ročnom vyúčtovaní všetkých platieb ZŠ) prehľad o spotrebe energií 

jednotlivých súčastí školy (budova Majerníkova 62, budova Majerníkova 60, bazén) a ich 
reálnych  faktúrach a porovnať rozdiel medzi skutočnou spotrebou (platbami) 
a finančnými prostriedkami, ktoré na energie dostáva ZŠ v rámci preneseného výkonu, 
originálnych kompetencií a nájomných subjektov; 

T: 30. 06. 2014  
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
 
5. Zaktualizovať nájomné zmluvy nájomcov s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves, 

zjednotiť podmienky prenájmu priestorov budovy Majerníkova 60  
T: 31.8.2014 
Z:  právne oddelenie, oddelenie školstva, školský úrad, riaditeľka školy  
 
6. Zrealizovať inštaláciu samostatných meracích zariadení (vodomery, elektromery...) 

budovy Majerníkova 60 -  z dôvodu konkrétnejšieho rozpočítania spotrebovaných energií 
jednotlivými nájomcami; 

T: 31. 08. 2014      
Z: oddelenie školstva, riaditeľka školy  
 
Odporúčania : 

1. Schváliť oddlženie školy zriaďovateľom  - miestnym zastupiteľstvom schválená 
návratná pôžička časti dlhu (44 202,04 Eur) problém nerieši, škola ju nemá z čoho 
splácať a navyše zostáva splácanie ďalšej časti dlhu (BAT); 

2. Finančné prostriedky z účtu MČ Bratislava - Karlova Ves za nájomné od 
prenajímateľov priestorov v budove Majerníkova 60 (cca 36 000,- Eur/mesiac) 
poukazovať Základnej škole A. Dubčeka  na platby energií ; 

 



 


