
Zápisnica

z  12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
16.02.  2016  v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 3

1. Návrhy na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného
    záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. str. 5

1A.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. str. 8 

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - december 2015. str. 9

3. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015 a o činnosti
    k 12. zasadnutiu MiZ 2016. str. 9 

4. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti
    Bratislava-Karlova Ves na rok 2016. str. 12 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
    ktorým sa zrušuje  všeobecne záväzné nariadenie nariadenie mestskej časti
    Bratislava – Karlova Ves č. 34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a dezinsekcii. str. 13

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
    o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej
    pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa
    na plnenie povinnej školskej dochádzky. str. 14

7. Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
    mestskej časti Bratislava –Karlova Ves. str. 15

8. Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia
    Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia. str. 60

9. Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. str. 61

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
      na pozemky v k.ú. Bratislava-Karlova Ves. Str. 62
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11. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku za účelom vybudovania
      účelovej prístupovej komunikácie. str. 63
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

12. Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660. str. 63
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

13. Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry. str. 64

14. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. str. 66

15. Rôzne str. 67

15.1 Návrh poslanca Dullu a Bendíka: Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva
        mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – doplnenie. str. 67
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

16. Interpelácie str. 69

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 69
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Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Vítam vás na 12. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava Karlova Ves, v siedmom volebnom období. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p. Čahojová,  starostka MČ: Vítam predovšetkým panie poslankyne a pánov poslancov, ale
samozrejme aj odborníkov, teda odborných pracovníkov miestneho úradu, zástupcov
verejnosti,  ktorí prišli  v hojnom počte a nachádzajú  sa v predsálí  a  samozrejme  aj
zástupcov médií.  Na úvod pripomínam osvedčené a známe,  že všetci,  ktorým bude
udelené  slovo,  ich  prosíme,  aby  hovorili  dôsledne  na  mikrofón,  pretože  sa
zaznamenáva hlasový prejav a upozorňujem,  že podľa nášho  rokovacieho  poriadku
platí,  že od 16.  hodiny  do 16.  hodiny  30.  minúty dávame  priestor  verejnosti.  Na
vystúpenie prišla tu na požiadavka, vás informujem, od niektorých občanov, aby sme
v  tom  čase  prerokovávali  iný  bod.  Ale  nemôžem  to  urobiť.  My  sme  viazaní
rokovacím poriadkom. A vtedy naozaj môže prísť hocikto. Môže vystúpiť a my mu v
tom nemôžeme brániť. Ak nebude záujem, môžeme program upraviť. Nikto sa dnes
neospravedlnil z poslancov písomne na celé rokovanie, ale ohlásili  neskorší príchod,
alebo  sa  ospravedlnili:  pán  poslanec  Buzáš,  pani  poslankyňa  Khuriová  a  pani
poslankyňa  Džerengová.  Pán poslanec  Rosina  príde  údajne  o pár  minút.  Sme  ale
uznášania  schopní.  Takže  môžeme  začať  a  môžeme  pristúpiť  k  schvaľovaniu
overovateľov zápisnice.  Za overovateľov zápisnice  navrhujeme  schváliť  poslancov:
pána poslanca Záhradníka a pána poslanca Bendíka.  Pán poslanec Bendík tu nie je,
čiže  nasleduje  pán  poslanec  Borovička.  Ďakujem.  Takže  budeme  hlasovať  o
overovateľoch zápisnice: pán poslanec Borovička, pán poslanec Záhradník. 

Hlasovanie:  Za bolo 15 prítomných poslancov, proti nebol nik a zdržal sa 1. Overovateľov
zápisnice sme schválili. 

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďalej  budeme  schvaľovať  členov  návrhovej  komisie.  Za
poslanecký klub Naša Bratislava - vidím, že už poslanci zaujali svoje obvyklé miesto.
Pravdepodobne to bude pán poslanec Záhradník,  pán poslanec Dulla ... pardon pán
poslanec Zajac,  pán poslanec  Dulla.  Opravujem sa - a za Pravicový klub - prosím
meno?  Takže  je  ešte  nejaký  záujemca  do  návrhovej  komisie,  dobrovoľník?  Pani
poslankyňa  Zemanová  sa  obetovala.  Takže  budeme  hlasovať  za  týchto  členov
návrhovej  komisie:  pán  poslanec  Zajac,  pán  poslanec  Dulla  a  pani  poslankyňa
Zemanová. Prosím hlasujte. 

Hlasovanie : Za 14 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1. Návrhová komisia
zaujíma svoje miesto. 
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Bod 003
Program rokovania- Zaradenie do programu

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Prosím  všetkých  poslancov,  ktorí  budú  predkladať  nejaké
návrhy  uznesení,  zmien  uznesení,  alebo  iné,  aby predkladali  v  písomnej  podobe a
návrh  potvrdili  svojim  podpisom.  Predseda  návrhovej  komisie  pred  ukončením
diskusie  prečíta  návrh  uznesenia  v  takom znení,  ako  mu  bolo  predložené.  Takže
návrhová komisia zaujala svoje miesta. Môžeme pristúpiť k schvaľovaniu dnešného
programu.  Program,  navrhovaný  program,  ste  dostali  v  pozvánkach  na  dnešné
zasadnutie. Vážení kolegovia, keďže viacerí ste sa pýtali, komunikovali ste s rodičmi
zo Základnej školy Veternicovej, ktorí sa pýtali, kedy by mali prísť na rokovania, aby
nemuseli  odísť predčasne zo zamestnania,  tak sme sa dohodli,  že bod prerokovanie
Základnej školy Veternicová alebo Návrh na racionalizáciu základných škôl - ako sa
ten materiál volá - zaradíme po 14. hodine... po 16. hodine, po vystúpení občanov. Ak
bude záujem. Tzn. po 16. hodine 30. minúte. Tým pádom ja nemám žiaden iný návrh
na zmenu programu. Ak niekto z vás má návrh... nech sa páči pán poslanec Lenč. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Áno, už sa stalo... boli upovedomení,  aby pozreli a z akého
dôvodu nefunguje zvuk.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč má slovo. 

p. Lenč:  Ďakujem pekne za slovo pani starostka. Ja by som chcel navrhnúť bod rokovania
programu do programu rokovania bod s názvom Návrhy na začatie konania, v zmysle
ústavného  Zákona  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov. Navrhujem to ako bod 0, čiže ešte pred 1. bodom. Tak, ako bod 1 a ten
ktorý je 1.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno.  Čiže váš  bod je  navrhovaný  ako bod 1.  Nasledujúci,
štandardne  - Informácia o plnení bude bod 1.1., hej? Taký je váš návrh. Ďakujem. 

p. Lenč: Môže to tak byť. 

p. Čahojová, starostka MČ:  S ďalším návrhom pán vicestarosta. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy, páni, čaká nás dnes
náročný  a  ťažký  program,  ale  sme  ľudia,  tak dovoľte,  aby  som v mene  kolegov
poslancov zablahoželal pani starostke, ktorá má dnes narodeniny. Takže - prajem vám
veľa šťastia a spokojnosti, pani starostke. Ďakujem pekne a odovzdávam slovo pani
starostke. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  To ma  uviedlo  naozaj  do veľkých
rozpakov, v tejto chvíli,  pri dnešnom ťažkom dni. Ale tak, život je plný prekvapení.
Čiže  postupujeme  ďalej.  Nikto iný  sa nehlási  do  diskusie.  Čiže  dostali  sme  len  1
návrh a tým je  návrh pána  poslanca  Lenča,  a  tým je  Návrh na  začatie  konania  v
zmysle ústavného Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
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funkcionárov.  Návrh je  zaradiť  ako bod 1 s tým,  že Informácia  o  plnení  uznesení
miestneho zastupiteľstva bude zaradená ako bod 1.a. Prosím hlasujte o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za je 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
prijaté.

Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať, keďže iný návrh neprišiel, o programe
ako o celku. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 17 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Konštatujem, že program sme
schválili. Môžeme pristúpiť k rokovaniu. 

Bod 1
Návrh na začatie konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov

p. Čahojová, starostka MČ: Podľa schváleného programu, ako 1. otvárame bod Návrhy na
začatie konania v zmysle ústavného Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Predkladateľom je pán poslanec Lenč. Odovzdávam
mu slovo. 

p.  Lenč:  Ďakujem za  slovo  pani  starostka.  Takže  vážená  pani  starostka,  pán  prednosta,
vážené  panie  poslankyne  a poslanci.  Na  základe  stanoviska  komisie  na  ochranu
verejného  záujmu  pri výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  v  zmysle  ústavného
zákona  357/2004 Zb.  zákonov  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných funkcionárov, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré sú verejní funkcionári povinní
dodržiavať, najmä v oblasti oznamovania funkcií zamestnaní a činností a majetkových
pomerov,  nezlučiteľnosti  niektorých  funkcií,  zamestnaní  a  činností  presadzovania
ochrany  verejného  záujmu  a  uprednostňovania  verejného  záujmu  pred  záujmom
osobným, si vám dovoľujem predložiť návrh na začatie konania v zmysle ústavného
zákona o ochrane verejného  záujmu  pri výkone  funkcií  verejných  funkcionárov.  V
prípade verejných funkcionárov mestskej časti, ktorými sú v zmysle zákona starosta
mestskej  časti  a  poslanci  miestneho  zastupiteľstva,  a  orgánom  dozoru  nad
dodržiavaním tohto zákona je miestne zastupiteľstvo, ak ktorákoľvek osoba, ktorá sa
domnieva,  že  konaním  verejného  funkcionára  bol  porušený  ústavný  zákon,  môže
podať zastupiteľstvu podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Na
zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 28. 1. 2016 doručil pán Ján Hrčka 4 podnety
na  začatie  konania  v  zmysle  čl. 9  ústavného  zákona  voči  poslankyni  pani  Ivete
Hanulíkovej.  Dňa 3. 2. 2016 boli komisii  na ochranu verejného  záujmu  pri výkone
funkcií  verejných  funkcionárov  poslancom Marcelom Zajacom doručené  ďalšie  2
podnety na začatie  konania  v  zmysle  čl. 9 ústavného  zákona voči poslankyni  pani
Ivete Hanulíkovej.  Nakoľko podnety majú byť v zmysle  ústavného zákona poslané
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priamo  príslušnému  orgánu,  tzn.  zastupiteľstvu,  podnety  zo  dňa  3. 2.  2016  sú
poslancom doručené ako príloha tohto materiálu.  Všetkými uvedenými podnetmi sa
na  svojom zasadaní  dňa  3. 2.  2016 zaoberala  komisia  miestneho  zastupiteľstva na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, pričom prijala
uznesenia,  ktoré sú prílohou tohoto materiálu.  Na základe odporučení tejto komisie
bol spracovaný návrh uznesení, ktoré vám predkladám v tomto materiáli. Možno ešte
na osvieženie  pamäte by som poprosil  tých, ktorí sú podávateľmi týchto podnetov,
aby pripomenuli poslancom, že o čo v tomto išlo. Zatiaľ na úvod toľko. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za úvodné slovo. Otváram v tomuto bodu diskusiu. /
Vážený  pane,  pokiaľ  viem,  tak  sa  tento  problém  rieši  a vy  narúšate  rokovanie
miestneho zastupiteľstva.  Tuná sa o slovo žiada./ 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:   ... / Nie, povedal som vám, že to riešia a vy ste povedali, že
- okamžite! ..nech sem niekto natiahne mikrofón.. teda reproduktor, lebo takto si to vy
nepredstavujte.  Ja  vám  ...neviem..  viete,  akože,  povedali  ste,  upozornili  ste  na
problém, ktorý sa môžete ísť pýtať, že je vzadu riešený. To, čo som vám povedal je,
že nastavenie tých vonkajších reproduktorov je takto bežné, keď sa tu dejú... keď sa tu
dejú.  No, tvrdia,  že idú ticho. Ešte raz, ja  vám hovorím čo som dostal.  Ja nie  som
zvukový technik.  A dávam vám to,  čo tu je.  Toto nastavenie  tu  je  bežné.  Každú
sobotu sa tu konajú sobáše. Pani Gallová vám môže potvrdiť, že už tu niekoľkokrát
bola, na zastupiteľstve, zatiaľ sa nikto nesťažoval na to, že by vonkajšie reproduktory
nefungovali.  Sťažovali ste sa vy teraz! A okamžite sa začalo riešiť.  A môžete sa ísť
kľudne toto spýtať kolegov, že to riešia.  Ja teraz, ako, neviem vám k tomu nič iné
spraviť len to, že to proste.../

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Takže  problém sa  rieši.  A prosím  občanov  v predsálí,  aby
nenarúšali  priebeh  dnešného  zastupiteľstva,  pretože  musíme  pokračovať  v  riadne
schválenom  programe.  Nasleduje  pán  poslanec  Zajac,  ktorý  sa  riadne  prihlásil
o slovo. 

p. Zajac: Ja chcem hovoriť k dvom veciam. Jednak k obsahu toho môjho podania, ale aj k
procedúre, ktorú teda som zažil,  a musím povedať,  že s týmto materiálom - a to je
teda  vlastne  nejaká  moja  sťažnosť  na  konanie  vtedajšej  starostky,  ale  zároveň  aj
kandidátky na starostku, lebo to bol predvolebný boj. Som presne toto isté podanie dal
na zastupiteľstvo, ktoré bolo posledné riadne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo, ako, v
tom predchádzajúcom volebnom období.  Podstata toho  podania  je,  že  sa  mi  teda
zhodou okolností dostali do ruky listy, ktoré boli rozosielané do mestskej časti, kde sa
píše. Boli to listy, ktoré boli poslané držiteľom tzv. vyhradených parkovacích miest. A
v týchto listoch bolo sľubované, že ak sa - môžem ich aj prečítať - sú priložené. Čiže
čítať ich nebudem. Ale v zásade, tie listy som priložil, s tým, že teda sa tam hovorí, že
ak teda „sa stanem starostkou, tak tie vaše parkovacie miesta ostanú vaše a cena sa
nezdvihne“. Ja som to klasifikoval ako... 2 veci mi na tom prekážajú.  Jednak sa mi
zdá, že - nie som si celkom istý, ako kandidátka na starostku, ktorákoľvek, ktorá nie je
momentálnou  starostkou,  by  prišla  k adresám  práve  držiteľov  vyhradených
parkovacích miest? Čiže mne sa zdá, že k týmto tieto informácie - a boli to osobné
údaje,  bolo  to  meno,  adresa  -   to  sú  osobné  údaje,  ktoré boli  niekde  odovzdané.
Predpokladám,  že  bola  uzavretá  zmluva  s tými,  ktorí  si  prenajímali  vyhradené
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parkovacie miesta. Na tejto zmluve samozrejme museli mať uvedené meno, adresu a
ďalšie osobné údaje. A ja teda... ja teda list, ktorý sa - alebo teda v liste, kde sa píše
priamo, že teda“ oslovujem vás ako držiteľa vyhradeného parkovacieho miesta“  je
jasné,  že  to  nebol  každý  občan  Karlovej  Vsi.  Čiže  keby  to  bolo,  že  to  ponúka
každému  občanovi  Karlovej  Vsi,  chápem.  To  ona  proste  ponúkala  len  držiteľom
vyhradených  parkovacích  miest.  Čiže  adresár  bol evidentne  držiteľov parkovacích
miest. A takto teda sa mi zdá, že to je to podanie, ktoré mám v tom liste, alebo v tom
podaní,  ako. 2. - že teda mám podozrenie,  že tam nebolo celkom dobre narábané s
osobnými údajmi.  A to 2. samozrejme, že teda na kampaň využila  svoje postavenie.
Čo si ja myslím, že nie je úplne vhodné, keď je nejaká súťaž, tak niekto to postavenie
starostky má a niekto to postavenie  aktuálnej starostky nemá.  Takže tieto 2 veci by
som chcel dať preveriť. Ja chcem povedať, že to preverenie, ja už ani úplne som na
ňom  nebazíroval  preto,  lebo  tak  ako  som  to  predložil  v  tom predchádzajúcom
zastupiteľstve,  hlasovaním  sme  to  schválili.  Čiže  tá  cesta,  o  ktorej  hovoril  pán
poslanec bola naplnená. Zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že komisia má konať a pani
starostka to uznesenie nepodpísala. Čiže ona vtedy sama nepodpísala uznesenie, ktoré
bolo na to, aby bola skontrolovaná jej vlastná činnosť. Už nepovažujem nič za lepšie
priznanie  toho, že to nebolo  v poriadku, keďže nepodpísala.  O konflikte záujmu  v
tomto prípade vôbec nebudem rozprávať, lebo to nemá zmysel .Ale teda skutočne ma
utvrdila v tom, že to nebolo celkom nebolo s kostolným riadom. A musím povedať, že
aj druhýkrát som, už neviem na ktorom zastupiteľstve, hádam na 2. podal v novom
volebnom období tento ... túto žiadosť o prešetrenie, alebo teda o začatie konania. A
opäť nejakým  spôsobom sme  sa  doťahovali  hore-dole,  že  keď to bolo  podané  na
zastupiteľstvo,  bolo  to odsúhlasené,  podal som to podpísané,  tak to nebolo  prijaté
komisiou - lebo neviem prečo. A potom sme sa teda dohadovali,  až do času, že tá
komisia vlastne sa od - už neviem ktorého dňa vôbec nezišla. Čiže to je k tej mojej...
také pripomenutie toho, ako či sa schváli na konaní alebo neschváli. To je samozrejme
už 2. vec. Ja svoje o tom si myslím.  A priznanie väčšie, ako to, že teda nepodpísala
pani  poslankyňa,  terajšia,  Hanulíková  to  uznesenie,  tomu  ja  rozumiem  ako
jednoznačnému priznaniu sa k nejakému konaniu. A aj keď tu nie je, lebo máme zvyk
na ňu tieto veci adresovať keď tu je,  ja  si naozaj myslím,  že by mala zvážiť svoje
ďalšie  pôsobenie  ako  poslankyňa  v  tomto  zhromaždení.  A  tak  isto  aj  teda
zhromaždení v meste. Lebo to nie je úplne celkom v poriadku, s takýmito prešľapmi,
aby bola poslankyňou. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. O slovo požiadal pán prednosta. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja len veľmi stručne, že podklady alebo podnet,
ktorý bol podaný z mojej  strany,  viem samozrejme  zdokladovať.  Len na  to, na čo
potrebujem, vzhľadom k tomu, že zastupiteľstvo je orgán - v tomto, tak potrebujem v
zmysle zákona  - orgán má právo žiadať od všetkých právnických a fyzických osôb
zdokladovanie a vysvetlenie. Čiže v momente, keď prijmete uznesenie, že požiadate o
tieto podklady, sú prichystané, budú vám ešte v priebehu zastupiteľstva dodané. Aby
ste teda mohli potom rozhodnúť, čo s tým ďalej. Ďakujem. Čo sa týka ešte, teda toho
ozvučenia,  vzhľadom  k tomu,  dala  sa  žiadosť,  aby  sa  teda  doniesol  reproduktor
z KCK.  Hovorím,  je  to...  táto  situácia,  ktorá  tu  je,  zatiaľ  doteraz  nikto  nikdy
neupozornil na to, že je problém so zvukom v predsálí.  Mrzí ma to, naozaj, tvrdia –
hovorím,  akože,  kolega  mi  povedal,  že  vraj  idú,  ale  veľmi  ticho.  Teraz  neviem.
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Hovorím, neviem to posúdiť. Dali sme žiadosť, aby doniesli reproduktor z KCK, aby
sa zapojil, aby ste mali zvuk. Ale ono to chvíľku potrvá. 15 20 minút. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto, pán poslanec Lenč, nech
sa páči. 

p. Lenč: Ďakujem za slovo. Už to teda iba zhrniem. Pokiaľ teda nie sú už ďalší prihlásení do
diskusie.  Tak úlohou zastupiteľstva je  teraz prijať  uznesenie  - ja  to len tak troška
zhrniem, pretože sme ten materiál dali na stôl teraz, pred zasadaním, čiže v uznesení
budeme  žiadať,  aby  miestny  úrad  predložil  relevantné  dôkazy  potvrdzujúce
skutočnosti uvedené v podnetoch. Ďalej je tam poverenie mojej osoby, ako predsedu
komisie,  aby som konal  pri zaobstarávaní  tých dôkazov.  A 3.  časť výzva  na pani
poslankyňu  Hanulíkovú,  aby  sa  v  lehote  do  28. 2.  2016  vyjadrila  k  tým
skutočnostiam, ktoré sú uvedené v tých podnetoch. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla. Nech sa páči. 

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo  pani  starostka.  Dúfam,  že  pod  tým „poverením  konať“  sa
rozumie aj prevziať tie doklady od miestneho úradu? 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Nikto  iný  nie  je  do  diskusie  prihlásený.  Takže
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Dobre. Každý ten materiál na stole. Viete - prečítali ste si dobre. Tak
prosím, aby ste hlasovali o uznesení tak, ako je napísané v predloženom materiáli. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram hlasovanie. 

Hlasovanie: Za návrh uznesenia hlasovalo 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal
1. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 1.A
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

p. Čahojová,  starostka MČ: Môžeme pokračovať bodom číslo 1.A - po novom. Jedná sa o
bod  Informácia  o  plnení  uznesení  miestneho  zastupiteľstva.  Prekladateľom je  pán
prednosta. Odovzdávam mu slovo. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Ďakujem  za  slovo.  Čiže  materiál  predkladám  s jednou
autoremedúrou, a to je  uznesenie  584/ 2014, kde je  napísané,  že je  splnené. Je tam
síce termín 30. 6. 2014, čiže sme v termíne, ale ešte nie boli tam nejaké ...tak, ako
bolo splnené, boli nejaké požiadavky ešte na dopracovanie. Takže zo stavu –plnené,
zmením na -plní sa. A do nasledujúceho zastupiteľstva bude dopracované to, čo bolo
požadované na detailnejšie. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  Keďže sa nikto do
diskusie nehlási, diskusiu k tomuto bodu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Dobre. Takže navrhujem hlasovať o návrhoch tak, ako boli predložené. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, prosím hlasujte. 

Hlasovanie: Za písomne predložený návrh uznesenia  hlasovalo  18 prítomných poslancov,
proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené.

Bod 2
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava- Karlova Ves za január - december 2015

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 2 a tým je čerpanie rozpočtu -
materiál Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január
až  december  roku  2015.  Pravidelný  materiál.  Predkladateľom  je  pán  Hrčka.
Odovzdávam mu slovo. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ: Ďakujem.  V  zmysle  prijatého  uznesenia  predkladáme
pravidelné čerpanie rozpočtu. Momentálne je to k decembru 2015, vlastne kvôli tomu,
že január  bude spracovaný až k 25. februáru, čiže to je  najaktuálnejší stav, ktorý je
pokiaľ by ste mali nejaké otázky nech sa páči. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
nehlási, diskusie k tomuto bodu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Takže  hlasujeme  o uznesení:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti
Bratislava- Karlova Ves berie na vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves za obdobie január december 2015. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím hlasujeme. 

Hlasovanie: Ďakujem. Uznesenie k čerpaniu rozpočtu za rok 2015 bolo odhlasované  počtom
hlasov 18, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem pekne. 

Bod 3
Správa  o kontrolnej  činnosti  miestneho  kontrolóra  za  rok  2015  a o činnosti  k 12.

zasadnutiu MiZ 2016

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 3 a tým je Správa o kontrolnej
činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015 a o činnosti k 12. zasadnutiu  miestneho
zastupiteľstva  2016.  Odovzdávam  slovo  pani  miestnej  kontrolórke  pani  Ing.
Dzivjákovej. 
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p. Dzivjáková, kontrolórka MČ: Ďakujem. Vážená pani starostka, panie poslankyne, páni
poslanci,  ako súčasť  materiálov  predložených  v bode  3 na  dnešné  zasadnutie,  12.
zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva,  predkladám v súlade  so zákonom o obecnom
zriadení 369 z roku 92 písomné materiály a to: Správu o kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra za rok 2015, ktorú má  hlavný  kontrolór povinnosť predložiť  miestnemu
zastupiteľstvu najmenej raz za rok a to v lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roku. A zároveň správu o výsledku kontroly,  ktorú predkladá kontrolór na najbližšie
zasadnutie zastupiteľstva. Dovolím si pár slov k samotnej správe o kontrolnej činnosti
za  celý  rok 2015,  ktorú máte  pred  sebou.  V nej  uvádzam prehľad  o vykonaných
kontrolách  a  činnosti  za  obe  miestne  kontrolórky.  Plán  kontrolnej  činnosti
novozvolenej kontrolórky na 2. polrok bol schválený 23. 6. 2015, pričom podstatná
časť  kontrolnej  činnosti  bola  orientovaná  na  kontrolu  hospodárenia  Karloveského
športového klubu. Bola vykonaná kontrola hospodárenia Základnej školy Alexandra
Dubčeka,  kontrola použitia  prostriedkov fondu  rozvoja  bývania  a  kontrola plnenia
uznesení.  O  neoprávnenom  čerpaní  prostriedkov  rozpočtu  2015  kontrolovaného
subjektu  Základná  škola  Veternicová  som informovala  miestne  zastupiteľstvo  27.
októbra 2015, a zároveň na tomto zastupiteľstve prijalo  zastupiteľstvo uznesenie na
tomto  rokovaní  prijalo  zastupiteľstvo  uznesenie  o  pokračovaní  kontroly,  ktoré  je
vyjadrené uznesením číslo  118/ 2015. Predmetná kontrola v zmysle tohto uznesenia
nebola ukončená do konca roka 2015. V súvislosti so správou o kontrolnej činnosti za
rok 2015,  dovoľte mi  poďakovať  vedúcemu  Karloveského  športového klubu  pánu
Mgr.  Karnárovi,  riaditeľovi  Základnej  školy  doktorovi  Bernátovi,  ako  aj  vedúcim
pracovníkom  miestneho  úradu,  za  naozaj  korektný  prístup  a  súčinnosť  všetkých
pracovníkov, s ktorými som sa stretla pri výkone kontroly. Dovoľte, zároveň, pár slov
nasleduje  k ďalšiemu  materiálu  a to je  správa o výsledky kontroly v Karloveskom
športovom  klube,  so  začiatkom  5. 2.  2016  a  s  ukončením  do  zasadnutia  tohto
miestneho zastupiteľstva. V 2. polroku 2015 som vykonala v Karloveskom športovom
klube,  v podstate hneď od nástupu do svojej  funkcie,  3 kontroly plnenie  prijatých
opatrení. Ku kontrolným zisteniam bolo... predmetom kontroly o výsledku ktorej vás
informujem práve v predloženom materiáli,  ktorý máte na stoloch. Prehľad plnenia
jednotlivých opatrení je uvedený v materiáli,  vrátane prijatých odporúčaní miestneho
kontrolóra.  Čo  sa  týka  súčasnosti  k  mojej  kontrolnej  činnosti,  uvádzam,  že
vykonávam  kontrolnú  činnosť  na  Základnej  škole  Veternicová  v  súvislosti  s
uznesením číslo  118, tak ako som spomenula,  prijatého 27. 10. 2015. Pripomeniem,
že to bol návrh pána poslanca inžiniera Rosinu, a vzhľadom na pretrvávajúce prieťahy
spolupráce s týmto kontrolovaným subjektom, prizvala som ku kontrole v januári v
polovici  januára  2016,  s  ich  súhlasom,  troch poslancov  miestneho  zastupiteľstva,
a teraz, teda ako o tom informuje  - pánov poslancov Rosinu,  pána poslanca Dulla,
pána  poslanca  Zajaca.  Predmetným  uznesením  poslanci  požadovali  poskytnutie
informácií vo veci vyplatených odmien a mzdových príjmov vyplatených v súvislosti
s výkonom funkcie  riaditeľky a ďalšie  rozsiahle  početné informácie.  Vzhľadom na
rozsah požadovaných dokladov, prebiehajúce ich šetrenie a potrebu vyjadrenia sa pani
riaditeľky Mgr. Kataríny Belegešanin  k predpokladaným kontrolným zisteniam, ako
aj  potrebu  rozšírenia  predmetu  prebiehajúcej  kontroly  a  to  predovšetkým  na
uplatňovanie ďalších zákonov v podmienkach kontrolovaného subjektu, žiadam vás,
páni  poslanci  o  stanovenie  konečného  termínu  kontroly,  vrátane  rozšírenia  jej
predmetu. Tak ako som predtým spomenula, na základe oznámenia o začatí kontroly
v  januári  2016,  prebiehajú  v  súčasnosti  nasledujúcej  kontroly.  Je  to  kontrola
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hospodárenia  za  obdobie  november,  december  a  január  2016  na  Základnej  škole
Veternicová,  na  základe  oznámenia  zo dňa  29.  januára 2016,  so  začiatkom od 1.
februára s cieľom preveriť platobnú disciplínu povinnej osoby za hodnotené obdobie.
Ďalej je  to kontrola hospodárenia Karloveského športového klubu, štvrťročná, ktorá
sa má pravidelne vykonávať a kontrola použitia fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2015.
Keďže  tieto  kontroly začali  už  v roku...  ich  začatie  bolo  oznámené  v roku 2016.
Všetky sú uvedené už v zmysle nového zákona o finančnej kontrole, audite číslo 357
z roku 2015, ktorého účinnosť je od 1. 1. 2016. Ďakujem všetkým za pozornosť. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Vďaka  veľmi  pekne  pani  miestnej  kontrolórke.  Otváram k
tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Dulla, nech sa páči. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo pani starostka. Keďže som 1 z tej trojice, ktorá bola prizvaná k
priamemu výkonu kontrolnej činnosti, tak plne podporujem, čo povedala pani miestna
kontrolórka.  Zo  subjektívnych  dôvodov na  strane  kontrolovaného  subjektu  nebolo
možné  dokončiť  kontrolu  tak,  ako  ju  predpokladá  zákon.  Nezostáva  nič  iné,  ak
chceme poznať objektívnu skutočnosť, teda to, čo sa nazýva pravdou, musíme tomu
venovať viac času. A preto podávam návrh na doplnenie uznesenia k materiálu Správa
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015  a o činnosti k 12. zasadnutiu
miestneho  zastupiteľstva  o  bod  3,  ktorý by  mal  návestie  –  „schvaľuje  rozšírenie
zamerania kontroly aj na dodržiavanie ostatných zákonov vzťahujúcich sa na činnosti
súvisiace  s  hospodárením  rozpočtovej  organizácie  v  zriaďovateľskej  a  kontrolnej
pôsobnosti mestskej časti. Zmenu termínu ukončenia kontroly a predloženia správy o
výsledkoch kontroly číslo 1/2015/ZŠ Veternicová do 28. 6. 2016. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím predložiť  písomne  materiál.  Ďakujem.  Nikto iný  do
diskusie nie je prihlásený. Takže diskusiu ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Takže dám hlasovať o návrhu na doplnenie k materiálu. Čiže predložil
ho pán poslanec Dulla a pán poslanec Zajac - to som ja, a pán poslanec Rosina, a je to
vec na doplnenie  uznesenia-  schvaľuje bod 3 - Rozšírenie  zamerania kontroly aj na
dodržiavanie ostatných zákonov vzťahujúcich sa na činnosti súvisiace s hospodárením
rozpočtovej  organizácie  v  zriaďovateľskej  a  kontrolnej  pôsobnosti  mestskej  časti,
zmenu  termínu  ukončenia  kontroly a predloženia  správy o výsledku kontroly číslo
1/2015/ZŠ Veternicová do 28. 6. 2016. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. takže hlasujeme o doplňujúcom návrhu
pána poslanca Dullu nech sa páči. 

Hlasovanie: Tento návrh bol schválený dvadsiatimi hlasmi, proti nebol nik nezdržal sa nik. 

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať o akom návrhu?

Návrhová komisia:  Teraz budeme hlasovať o celom bode 3, o celom uznesení.  Je to teda
uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves berie  na
vedomie Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015. Za 2.) správu
o výsledku kontroly číslo 1/2016/KŠK a dodatok, ktorý sme schválili predtým. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram hlasovanie. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
prijaté. Ďakujem. 

Bod 4
Návrh  tvorby   a čerpania  mimorozpočtových  peňažných  fondov  mestskej  časti

Bratislava - Karlova Ves na rok 2016

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Môžeme  pristúpiť  k  nasledujúcemu  bodu  a tým je  Návrh
tvorby  a čerpania  mimorozpočtových  peňažných  fondov  Mestskej  časti Bratislava
Karlova  -  Ves  na  rok  2016.  Predkladateľom je  pán  prednosta.  Odovzdávam  mu
slovo. ... Prepáčte, mala som iný materiál pred sebou. To je  materiál číslo  4. Mám
materiál  číslo  5  ...  štvorka  mi  niekde  sa  vytratila.  Takže  predkladateľom je  pán
vicestarosta, pán Záhradník. Odovzdávam mu slovo. 

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni,  predkladám vám
návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na rok
2016.  Ako  iste  viete,  my  sme  na  rokovaní  miestneho  zastupiteľstva  v  decembri
uznesením číslo  156 schválili  rozpočet mestskej časti na rok 2016 a požiadali sme,
aby pani starostka zvolala rady mimorozpočtových fondov mestskej časti, za účelom
spracovania  a  doplnenia  návrhu  čerpania  mimorozpočtových peňažných  fondov na
základe zasadnutí jednotlivých rád fondov, ktoré máme zriadené ako mestská časť.
Okrem rezervného  fondu je  to fond tepelného hospodárstva,  fond rozvoja bývania,
fond  rozvoja  športu  a  telovýchovných  zariadení,  fond  opráv  a  obnovy  škôl  a
školských  zariadení,  fond  statickej  dopravy,  cestný fond  a  fond  zelene  a ochrany
prírody. Tak jednotlivé rady fondov posúdili návrhy na čerpanie prostriedkov pre rok
2016 a výsledkom tohto prerokovania je materiál,  ktorý vám predkladáme. Chcel by
som  možno  upriamiť  vašu  pozornosť  na  niekoľko  kľúčových  parametrov  tohto
návrhu. Ide najmä o to, že z hľadiska finančnej stability mestskej časti, dodržiavame
ten konzervatívny  trend, tzn.  nepoužívame rezervný fond  na financovanie  bežných
výdavkov  mestskej  časti  a  viac-menej  ho  zachovávame  v  rovnakej  výške,  počas
celého roku 2016. Predpokladaná skutočnosť stavu rezervného fondu na konci roka je
1.338.000 EUR. Čo sa týka rozvojových  aktivít  a investičných aktivít,  tak z fondu
rozvoja  bývania  navrhujeme  pre  tento  rok  pokračovanie  vlastne  v investíciách,
doriešenia  stavu  kontajnerových  stojísk  v  mestskej  časti  Karlova  Ves,  plánujeme
rekonštrukciu  Karloveského  centra  kultúry,  najmä  z  dôvodov  havarijného  stavu
elektro rozvodov a tak isto investície do výmeny okien, sociálnych zariadení a opravy
infraštruktúry. Z fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení navrhujeme okrem
iného príspevok na opravu protišmykového náteru palubovky v telocvični Základnej
školy na Veternicovej,  v spojenej škole Tilgnerova navrhujeme, aby sa zrealizovala
rekonštrukcia  palubovky  vo  veľkej  telocvični.  Z fondu  opráv  a  obnovy  škôl  a
školských zariadení  navrhujeme  celkové výdavky takmer 200.000 EUR. Najväčšou
aktivitou  by  mala  byť  rekonštrukcia  hygienických  zariadení  na  Základnej  škole
Majerníkova  62,   2.  etapa.  Na Základnej  škole  Tilgnerova pristúpime  k postupnej
rekonštrukcii  elektrických  rozvodov a  na  Základnej  škole  Karloveská  61  sa  bude
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realizovať  oprava  zatekajúcej  strechy  na  3.  poschodí.  Ďalej  plánujeme  postupné
opravy aj objektov materských škôl, ktoré máme v našej správe. Na Materskej škole
Kolískova 14 pôjde o opravy striech, výmenu dverí, asanáciu stavebných konštrukcií.
Na Materskej škole Pod rovnicami o rekonštrukciu hygienických zariadení, a tak isto
vyčleňujeme  aj  financie  potrebné  na  projekty,  ktoré  sú  financované  z  externých
zdrojov vo forme rôznych spoluúčasti. Chcem vám povedať, že tie náklady, ktoré sú
odhadované  pri  jednotlivých  položkách,  tak  ako  som...  ako  ich  máte  uvedené  v
materiáli  sú  tzv.  rozpočtové náklady.  Nejde o skutočné náklady.  Skutočné náklady
budú výsledkom verejného obstarávania, ktoré bude realizovať miestny úrad na každú
aktivitu osobitne. Chcem vás požiadať o podporu tohto materiálu, nakoľko je potrebné
tieto aktivity pripraviť.  A keďže väčšie  investície  smerujú  práve do stavu objektov
škôl a školských zariadení, tak predpokladáme, že by sa mali realizovať najmä v čase
prázdnin,  kedy  v  týchto  školách  neprebieha  vyučovací  proces,  tak,  aby  sa  stihlo
uskutočniť obstarávanie. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto
sa nehlási z poslancov. Prihlásila  sa občianka pani Mária Barteková k bodu číslo  4.
Takže jej odovzdáme slovo. Prosím pán inžinier?... Aha, takto. Keďže je to v riadnom
programe, k riadnemu bodu, musím vás požiadať o hlasovanie, či súhlasíte s tým, aby
pani Barteková vystúpila k tomuto bodu? Prosím, stačí rukou. Ďakujem veľmi pekne.
Poprosím mikrofón pani Bartekovej. A - pán inžinier, vidím, že je záujem vystúpenia.
Keby  ste  potom  zaznamenávali,  v  poradí  akom  prišli  tie  diskusné  príspevky  –
ďakujem - označiť. 

p. Barteková, obyvateľka MČ:  Ja by som sa - dobrý deň - ja  by som sa chcela  opýtať,
keďže všetky tie prostriedky, finančné, dávate na tri školy základné a máme tu aj 4.
Tak prečo žiadne nedávate na ZŠ Veternicová? 

p. Čahojová, starostka MČ: To nie je  pravda. Asi ste nezaregistrovali,  že pán Záhradník
konštatoval, že z fondu rozvoja športu, okrem iných teda, ide investícia do Základnej
školy  na  Veternicovej,  na  rekonštrukciu  protišmykového  náteru  palubovky  a  na
vyhotovenie nových čiar. Napr. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási, takže diskusiu
ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová  komisia: Dobre.  Takže  navrhujem,  aby  sme  hlasovali.  Dávam  hlasovať  o
návrhoch tak, ako ich máme predložené materiáli. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, otváram hlasovanie k tomuto
návrhu. 

Hlasovanie: Za takto predložený návrh hlasovalo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,
zdržali sa dvaja poslanci. Návrh bol prijatý.

Bod 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým

sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
č. 34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a dezinsekcii
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p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo  5 a tým je Návrh všeobecne
záväzného  nariadenia  Mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves,  ktorým  sa  ruší
všeobecne záväzné nariadenie číslo 34 z roku 1996 Mestskej časti Bratislava- Karlova
Ves  zo  dňa  26.  marca  1996  o  deratizácii  a dezinfekcii.  Predkladateľom  je  pán
prednosta. Odovzdávam mu slovo. 

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. V minulom roku nám prišiel  protest
prokurátora  ohľadom  všeobecne  záväzného  nariadenia.  V  decembri  2015
zastupiteľstvo prijalo a vyhovelo teda protestu prokurátora, požiadalo aby napadnuté
VZN bolo zrušené. V zmysle  tohto uznesenia  vám vlastne predkladáme všeobecne
záväzné  nariadenie,  ktorým  sa  ruší  všeobecne  záväzné  nariadenie  o deratizácii
a dezinsekcii,  z tých dôvodov, vlastne, ktoré boli uvedené. Vzhľadom k tomu, že sa
jedná o všeobecne záväzné nariadenie, tak sú potrebné 3 pätiny prítomných. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil,  diskusiu uzatváram a budeme
hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predloží návrhová komisia.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves  schvaľuje  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves  číslo  2/2015 zo  dňa  16. 2.  2016,  ktorým sa  ruší  všeobecne  záväzné
nariadenie číslo 34/1996 Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 26. 3. 1996 o
deratizácii a dezinfekcii. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prednesenie osvedčenia. Hlasujeme o takto
predloženom návrhu. 

Hlasovanie:  Za  hlasovalo  22  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.
Uznesenie bolo prijaté.

Bod 6
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o určení

školských  obvodov  pre  základné  školy  a  spojenú  školu  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  a  o  mieste  a  čase  zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďalším  bodom nášho  stretnutia,  nášho  rokovania,  je  Návrh
všeobecne záväzného  nariadenia  o určení školských  obvodov pre základné  školy a
spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, a
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie  školskej dochádzky. V zmysle školského
zákona,  alebo  ako  sa  volá,  zákona  -   správne  -  o  výchove  a vzdelávaní-  je
povinnosťou  každej  mestskej  časti  určiť  miesto  a  čas  zápisu  detí  do  1.  ročníka,
rovnako ako podľa zákona o školskej správe a samospráve určiť školské obvody. Toto
sa určuje všeobecne záväzným nariadením. Od 1. septembra tohto roku došlo k novele
zákona, školského, ktorým sa posúva čas zápisu detí do prvých ročníkov až na apríl.
Pôvodne to bolo vo februári. A v zmysle tejto novely sme pripravili návrh všeobecne

14



záväzného nariadenia. Toľko úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže
sa  do diskusie  nikto  nehlási,  diskusiu  uzatváram a prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia: Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves  schvaľuje  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves číslo  3/2016 zo dňa 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre
základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava
-  Karlova  Ves  a  o  mieste  a  čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej
dochádzky s účinnosťou dňom 3. marca 2016.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu hlasovanie.

Hlasovanie:  Za  22  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Uznesenie,
všeobecne záväzné nariadenie, bolo týmto schválené.

Bod 7
Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti

Bratislava – Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Čas nám ide rýchlejšie ako sme si mysleli. Je 15 hodín 6 minút.
Sľúbili sme niektorým rodičom, že ... ktorí sa pýtali, kedy majú prísť na rokovanie, že
tento bod programu príde až po 16. hodine.  Ale  nedá sa nič  robiť.  Rokovanie  ide
rýchlejšie  ako sme očakávali.  Takže ja  nevidím dôvod na to, aby sme odkladali ten
najneuralgickejší  bod  nášho  dnešného  rokovania.  A  ja  ho  teda  otvorím.
Predpokladám, že keď prídu rodičia, pravdepodobne ešte diskusia nebude ukončená -
tí  ktorý  sa  oneskoria.  Takže  nasleduje  bod  číslo  7  -  Návrh  na  racionalizáciu
základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova
Ves. Predkladateľom materiálu pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Viacerí,  už myslím,  že tento materiál,
resp. problematiku poznajú dôverne. Jedná sa o to, že v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti sú 4 školy.  Momentálne 1 zo škôl má dosť veľký problém, s tým, že
vzhľadom k počtu žiakov, vzhľadom k ďalším veciam, jej podľa normatívu, ktorý jej
pridelený zo zákona, nestačí ani na pokrytie miezd, nie to na kompletnú prevádzku.
Tento problém bol už aj počas minulého roka. Už minulý rok teda boli nejaké snahy
zo strany mestskej časti, školskej komisie,  zástupcov zriaďovateľa v rade školy,  aby
sa nejakým spôsobom tento problém riešil a aby sa nejakým spôsobom riešil riešilo
to, že ten trend bol zlý a vyzeral, že teraz bude sa ešte zhoršovať.  Čo sa aj naplnilo.
Kým v minulom roku na dofinancovanie škody, resp. kým v minulom roku chýbalo
na prevádzku školy zhruba 5.000 EUR mesačne, v tomto roku je  to už 7.000 EUR
mesačne. Preto mestská časť vyvíjala  nejaké kroky a predložili sme tento materiál v
dvoch alternatívach. A celý čas sme aj komunikovali,  že tento problém treba riešiť.
Čiže  status quo - zachovanie  toho aká ako  je  súčasná  situácia,  bohužiaľ,  nie  je  z
dlhodobého  hľadiska  udržateľné.  Ten problém má  2 riešenia.  Jedno  riešenie,  to je
návrh číslo  1 - teda zrušenie  školy bez náhrady.  Druhá,  preferovaná...  preferovaný
spôsob riešenia, ktorý sme aj prezentovali, či už na stretnutiach s občanmi alebo teda
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so zástupcami občianskeho združenia,  s ďalšími,  ktorí sa pýtali,  je zrušenie školy a
vytvorenie elokovaného pracoviska. Z hľadiska financií je to 1. riešenie ďaleko lepšie.
Tzn. úspora z hľadísk - ekonomická úspora pri zrušení školy bez náhrady je  ďaleko
vyššia. Snahou mestskej časti o vytvorenie elokovaného pracoviska vznikol z dôvodu,
aby sa minimalizoval dopad, či už na rodičov na 1. stupni, aby vlastne ... a nejaký, ak
by tento problém a táto situácia sa mohla mohla nejak plynulejšie riešiť. Samozrejme,
pri elokovanom pracovisku od začiatku sme deklarovali, že z hľadiska ekonomického
toto riešenie je také polovičné riešenie, pretože sa síce časť finančných prostriedkov
ušetrí, dá sa povedať, že sa zníži riziko narastania straty, ale z dlhodobého hľadiska
tiež - alebo teda je tam ... vzniká tam priestor na to, aby aby sa v nejakom čase možno
ten problém začal riešiť. Pri tomto návrhu sme sa ale s veľkým prekvapením stretli s
obrovským nepochopením a teda odporom rodičov, učiteľov, a tak ďalej,  s tým, že
technicky vzaté, pri zrušení školy a vytvorení elokovaného pracoviska, by tí istí žiaci
chodili do tej istej budovy a učili by ich tí istí učitelia, s tým, samozrejme k nejakým
zmenám výlučne  dochádzalo  a  dochádzalo  by  postupne  a  podľa  toho,  ako  by  sa
vyvíjala  situácia.  Jediné,  čo  by  sa  zmenilo  by  bolo  to,  že by  to  nebola  škola  so
samostatnou subjektivitou a teda nemala by vlastnú pečiatku a nemala by radu školy.
Toto nepokladám za nejaký výrazný problém.  Alebo teda sme nepokladali.  Mysleli
sme, že sa nájde pochopenie pre toto riešenie.  S tým, s čím sme sa stretli je, že teda
toto riešenie, či už z hľadiska rodičov alebo z hľadiska učiteľov naráža na odpor. A
teda je  nám vyčítané,  že vytvorenie elokovaného pracoviska je  to isté ako zrušenie
školy. A akú majú záruku pre budúcnosť. Tie čísla, keď si pozriete, tak z hľadiska aj
mailov, celkový normatív na fungovanie školy pre rok 2016 je 271 000 - ak si dobre
spomínam - EUR na fungovanie celej školy. Už od pani riaditeľky v januári prišlo, že
na  fungovanie  škody  bude  potrebovať  takmer  360.000 EUR,  čo  je  zhruba  o
82.000 EUR  viac,  než  dostane  z normatívu.  Čiže  to,  čo  štát  na  základe  počtu,
štruktúry a ďalších  ukazovateľov,  vyčlenil  na  fungovanie  školy,  jej  teda nestačí  a
hneď v januári,  kedy mzdy na základnej  škole  Veternicovej  predstavujú  v objeme
23.700 EUR.  Pričom  tých  270   -  nejaké  drobné  1.000 EUR,  keď  si  vydelíte
dvanástimi,  vychádza na 23 000. Čiže celkove 1/12 nákladov nestačí ani na pokrytie
miezd,  nie  to ešte  réžie.  Tzn.  na  prevádzku  budovy,  elektrika,  voda, atď. Z tohto
dôvodu sme teda predložili  tento návrh a snažíme  sa teda .. a snažíme  sa nejakým
spôsobom tento problém riešiť. Argumenty, samozrejme, zaznievajú počty ... o počte
klesajúcich detí, ako môžem ešte teda na rozšírenie tých informácií.  Bavili sa o tom,
že koľko detí nastúpi tento rok do 1. ročníka, že sa urobí nábor. Keď si podrobnejšie
pozriete tú štruktúru, tak počet detí klesá... klesá na všetkých školách. Samozrejme,
pri väčších školách je tento problém menší,  z dôvodu, že keď máte povedzme tri -
štyri triedy a nastúpi vám menší počet detí, tak jednoducho viete tú jednu triedu, ktorá
vám vychádza, prerozdeliť medzi zvyšné 3. Keďže na Základnej školy Veternicovej
je 9 tried, v každom ročníku 1, tak v momente, keď nastúpi menší počet detí, nemáme
my čo prerozdeľovať. Buď ... nie je možné prerozdeliť 1. ročník medzi druhý a tretí.
Proste, ona musí otvoriť 1. ročník s pätnástimi.  A tým pádom samozrejme, keď máte
nejaký  normatív,  tak  keď  ten  učiteľ  vyučuje  15  detí,  je  za...  má  byť  zaplatený
rovnako, ako keď vyučuje 25 detí. Až na to, že štát neprispeje na toho učiteľa, ako
keby vyučoval 25 detí, ale len ako keď vyučuje 15 detí. Preto väčšie školy s väčším
počtom tried vedia robiť optimalizáciu,  vedia presúvať. A keď si pozriete štatistiku,
a deti, napr. máte aj dnešní deviataci, ktorých je myslím, že 18 a ôsmaci, ktorých je -
ak si dobre spomínam 13, keď nastupovali v 1. ročníku, tak ich nastupovalo 43... 38 a
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postupne sa tento počet z 1. ročníka znižoval,  až na tento počet. Niektorí odišli v 5.
ročníku na osemročné, niektorí odišli  v 8. ročníku na strednú školu.  Ale  proste ten
počet je  takýto. Ak v štruktúre toho problému, keď nastúpi 1. stupeň ...na 1. stupni
zväčša všetky predmety vyučuje 1 učiteľ. Čiže ak vám príde 20 - 25 detí, stačí vám 1
učiteľ. Problém 2. stupňa je, že na 2. stupni vám už jeden učiteľ nestačí. Priemerne na
jednu triedu potrebujete zhruba  1 a pol učiteľa. Čiže, kým na 4 triedy  - a po 4 triedy
v 1. stupni vám stačia štyria učitelia, na 5 tried na 2. stupni potrebujete zhruba 7 a pol
učiteľa. To sú priemerné prepočty.  Akože, berte to, prosím,  akože není to ... akože
není to úplne na desatinu presne,  ale aby... aby to každý chápal.  No a teraz, keď si
zoberiete,  posledné  3 ročníky Základnej  škole  Veternicová,  kde máte  18, 13 a 15
žiakov, tzn. na 46 žiakov pripadá štyri a pol učiteľa. V inej škole by 46 žiakov bolo
rozdelené do dvoch tried po 23 a stačili by na to traja učitelia. Čiže už tam máte hneď
1 a pol úväzku, ktorý vám tam vzniká,  problematické.  To sa samozrejme  ťahá.  A
takýchto problémov sa vám navalí.  Čiže ten problém je  štrukturálny.  Ten problém
není tento rok. Hovorím, bol už aj minulý rok. Nejaké náznaky boli asi aj predminulý
rok. Z tých čísel, čo sme pozerali a tým, že napr. sú návrhy riešenia, že v tento roku
nastúpi na základnú škola na Základnú školu Veternicová s dobrým náborom  30, 40,
50, 60 detí - ono to problém nevyrieši, pretože tú najväčšiu stratu tvoria 2. stupne. A
do druhého stupňa vám vo 8. ročníku, v triede, ktorá má 13, nepríde nových 13 - 14 -
15 detí, aby ste im zvýšili  počet ôsmakov alebo deviatakov na 30 alebo 25 to je 1.
problém. Druhý problém je, že aj v čase, kedy v Karlovej Vsi chodilo  do škôl 2600
detí,  tak  maximálny  počet,  ktorý...  prvákov,  ktorí  nastúpil  na  Základnú  školu
Veternicová bol 58. To je historicky najväčší počet prvákov, ktorý nastúpil. To bolo,
myslím, že v roku 2005 alebo 2006. A postupne ten počet klesá. V posledných rokoch
sa to hýbe 23 - 25 prvákov. Čiže ak si niekto myslí,  že mávnutím čarovného prútika
dneska zabezpečí, že reálne v septembri nastúpi 60 detí, a ešte hovorím, 60 prvákov
nevyrieši problém Veternicovej v budúcom roku. Nevyrieši problémy. Sú na 2. stupni
a  ten  problém presne  tak,  ako  tie  ročníky  ubúdali  a  ako  vzniklo  13  žiakov  v  8.
ročníku, 15 žiakov myslím,  že v 7. ročníku alebo v 9. a 18 ...v 7.  - tak ten problém
proste išiel, jak tie ročníky proste pribúdali, do 2. stupňa, tak tam ten problém najviac
vzniká. A proste ten problém nevyriešite mávnutím čarovného prútika. Samozrejme,
elokovaným pracoviskom sa dajú niektoré veci zoptimalizovať. Predstava je taká, že...
že  1.  stupeň  ostáva  zachovaný,  2.  stupeň  v  prípade,  že  má  dostatočný  počet  sa
samozrejme  snaží...  snaží  riešiť  a  snaží  sa vyriešiť  ten...  ten problém,  ktorý tu je.
A tzn.  momentálne  to  vychádza  na  zhruba  7.000 EUR mesačne  dofinancovávania.
Argumenty,  že  tieto  prostriedky  nefinancuje  mestská  časť,  ale  sú  financované  z
prostriedkov  štátu,  aj  minulý  rok  priebežne,  keď  boli  problémy,  pani  riaditeľka
doniesla faktúru - nezaplatená elektrika,  nezaplatené teplo 2. urgencia,  na toto prvá
urgencia... na tomto samozrejme, všetky tieto veci hradila mestská časť. Je pravda, že
následne, koncom roka, v dohodovacom konaní tieto prostriedky boli preplatené z ... z
financií  štátu.  Avšak  toto  nie  je  nijakým  spôsobom  povinnosť.  Toto  nie  je
nárokovateľné.  A  myslím,  že  obdobný  problém  sa  prejavil  na  Základnej  škole
Majerníkova v rokoch 2012 – 2013, ak si dobre spomínam, kde vzniklo fungovaním
školy  hospodárenie  -140 000,  ktoré  nakoniec  štát  nezafinancoval,  musela  to
zafinancovať  mestská  časť  zo svojich  prostriedkov.  A tých  140 000,  proste,  tu sa
bavíme o tom, že už, keď tých 140 000 účet vznikne, už nemáte na výber. Platiť ho
musíte. Momentálne sme v stave, kde ešte nevznikol, ale všetko tomu nasvedčuje, že
vznikne.  A my sa snažíme  urobiť  len to, aby sa finančné  prostriedky,  ktoré sú na
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školstvo v Mestskej časti Karlova  Ves prerozdeľovali  spôsobom,  aby všetky školy
mohli  fungovať.  Lebo  pre informáciu,  tým,  že rozdelíte  finančné  prostriedky na 4
školy, tak samozrejme znižujete aj ostatným školám. A potom školy, ktoré by mohli
mať  rezervu  a  mohli  by  lepšie  rozvíjať,  tak  všetky sú  -  alebo  1 je  pod úrovňou
fungovania,  1  je  nad úrovňou fungovania,  1  s  väčšou rezervou,  1  s  menšou,  čiže
možno - každý sa na to pozerá s takým tým svojským spôsobom, že mne to vyhovuje,
lebo nám školu, tú... a keď to zoberiete v globále pre mestskú časť, tak pre mestskú
časť z dlhodobého hľadiska,  pri takomto spôsobe financovania  a pri takomto stave
detí, je... sú 3 školy ekonomickejším riešením,  ako súčasný stav štyroch. Lebo aj to
fungovanie tej jednej školy oberá o peniaze tie zvyšné školy.  Bohužiaľ,  my sme ten
systém nevymysleli.  Takto ten systém funguje. A je to nepríjemné. Predpokladám, že
prídu nejaké argumenty. Ja len sa snažím vysvetliť postoj mestskej časti. Snažíme sa k
tomuto problému stavať zodpovedne. Snažíme sa robiť najlepšie, ako vieme. Snažíme
sa  hľadať  riešenie,  ktoré  by...  ktoré  by  bolo  obojstranne  najmenej  bolestivé.
A samozrejme,  to  čo  zatiaľ  môžem  konštatovať  zo  stretnutí,  na  ktorých  som sa
zúčastnil, zatiaľ s veľkým nepochopením. Bohužiaľ. Toľko z mojej strany. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  za  úvodné  slovo  predkladateľa  materiálu.  Ak
dovolíte,  aj  ja  vás...  aj ja  si  vezmem slovo  na  krátkych  pár  minút,  aby som aj  ja
otvorila túto problematiku. Iste všetci v tejto sále, myslím si, že väčšina z vás v sále,
ale  i tí - najmä  tí v predsálí vedia,  že sa na mňa obrátila  skupina obyvateľov alebo
rodičov Základnej  školy Veternicová,  aby som stiahla  tento  materiál  z  rokovania.
Starostlivým  vyhodnocovaním  všetkých  možných  alternatív,  ktoré  prichádzajú  do
úvahy a ktoré človek si v priebehu týchto rokovaní a v celom tomto procese dopĺňa
svoje poznatky, ale  aj skúsenosti som dospela k záveru,  že tak nemôžem urobiť.  Z
viacerých dôvodov. Ale ten hlavný je, že tým, že sme sa zaviazali  - starostovským a
vy poslaneckým sľubom,  sme  sa zaviazali  k určitej  zodpovednosti a  zároveň aj k
určitým povinnostiam. Sme zodpovední za to, ako budeme nakladať s prostriedkami
mestskej časti.  A sme povinní  postaviť sa k problémom čelom, aj vtedy, keď je  to
nepríjemné a nepohodlné. Napokon sme tí, ktorí máme najlepší prístup k informáciám
všetkého  druhu.  Máme  možnosť  poznať  najviac  súvislosti  a  možno  aj  najväčšie
možnosti odhadnúť riziká a komplikácie akéhokoľvek možného prípadného riešenia.
Sme povinní nielen rozmýšľať to, čo je, ale aj o tom, čo bude zajtra. Ale nielen zajtra.
My sme povinní z titulu našej funkcie a našej zodpovednosti rozmýšľať aj o tom, čo
bude nielen o rok ale o 5 rokov, o 10 rokov. To boli aj naši predchodcovia a zrejme to
nerobili  dobre. Tým,  že sme na seba prevzali zodpovednosť a povinností, je  dnešné
rozhodovanie pre nás bremenom. Bremenom práve, pretože je to tak citlivá a zložitá
téma, o to ťažším - v pravom slova zmysle.  Nepochybne mnohí z nás, táto... otázky
súvisiace s týmto problémom trápia už celé mesiace. A mnohí z nás sme absolvovali
ťažké stretnutia,  pracovné i súkromné, komisie,  kluby,  diskusie  virtuálne,  skutočné
vypočuli sme si argumenty, opodstatnené i pseudoargumenty, vypočuli sme si mnohé
slová dobromyseľné ale aj zlomyseľné.  A musím povedať, že žiaľ niektorí z nás,  a
máte  tú  skúsenosť,  boli  vystavený  istému  nátlaku  - verejnému  alebo  inému.  Čiže
máme veľký ...skutočne veľkú paletu skúsenosti v súvislosti so základnou školou. Ja
viem veľmi dobre, že väčšina z vás,  ak nie všetci,  sa veľmi zodpovedne staviate k
vyriešeniu  tejto  otázky.  A  strávili  ste  množstvo  času  nielen  diskusiami,  ale  aj
osobným premýšľaním a vstupovaním si do svedomia,  ako s touto otázkou naložiť,
ako  sa  s  týmto  problémom  vysporiadať.  Všetci  by  sme  ho  chceli  riešiť  dobre,
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neublížiť.  Rozumne a teda účinne.  Je to veľmi ťažké pre každého zvlášť,  ale najmä
pre mňa, hlavne z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že musím pri tom myslieť na deti,
ktoré  navštevujú  Základnú  školu  Veternicovú,  majú  ju  radi.  Musím  myslieť  na
učiteľov,  ktorý tam pracujú,  na  rodičov  detí  a  rovnako  aj  na  to,  že  i  moje  deti
prechádzali bránami Základnej školy Veternicová. Zároveň však musím myslieť aj na
to, že necelých 300 metrov vzdušnou čiarou sa nachádza ďalšia  naša škola.  Škola,
ktorá má možno lepšiu prognózu, alebo lepšie predpoklady prežiť toto ťažké obdobie.
Druhé  s  čím  mám  veľmi  vážny  problém  je  to,  že  vám  navrhujem  kompromis.
Kompromis, ktorý deťom... ktorý by deťom zachoval podmienky na aké sú zvyknuté.
Tzn.  že  by  nemali  zbadať  takmer  žiadne  zmeny.  Ale  zároveň  ten  kompromis
predkladám i vám poslancom, ktorí ste naozaj zodpovední za verejné financie, s tým,
že ste si vedomí rizík,  ktoré nám toto rozhodnutie prináša.  To najhoršie  je,  že nám
zakladá  povinnosť  dlhodobo  financovať  alebo  dofinancovávať  tento  projekt
elokovaného pracoviska. Je to veľmi ťažké rozhodovanie. Ja vás prosím, aby ste aj v
nasledujúcej diskusii, ktorá bude sa snažili zachovať nadhľad, určitý odstup, emočný.
Nedajme sa vtiahnuť do ... strhnúť sa emóciami a zachovať si chladnú hlavu, aby sme
sa rozhodli čo najsprávnejšie.  Pretože toto rozhodnutie si určite so sebou ponesieme
veľmi dlho. Takže otváram k tomuto bodu diskusiu.  Keďže sa do diskusie  nikto z
poslancov zatiaľ nehlási,  máme určite prihlásených občanov, obyvateľov, ktorí chcú
vystúpiť na tomto zastupiteľstve. Pán inžinier  Kosnáč ich usporiadal podľa poradia,
ako sa prihlásili do diskusie. Ako 1. sa prihlásila pani Helga Kotajová. Ja, keďže je to
k riadnemu bodu programu, musím požiadať poslancov, aby sa vyjadrili  či súhlasia
s tým, aby pani Kotajová vystúpila.  Nech sa páči.  Ďakujem.  Pani Kotajovej prosím
odovzdajte mikrofón. Nech sa páči, poďte bližšie. Takže nech sa páči, pani Kotajovej
prosím mikrofón. To je posledné. Mikrofón prosím.

p. Kotajová, obyvateľka MČ: Ďakujem. Začala by som Ezopovou bájkou...

p. Čahojová, starostka MČ: ..Môžem vás poprosiť, mikrofón si dajte takto, kolmo k ústam.
Bude vás lepšie počuť.

p. Kotajová, obyvateľka MČ : Jedna líška prišla v pasci o chvost. A pretože bola na svoj
chvost  nesmierne  hrdá,  trápila  sa  nad  stratou svojej  ozdoby,  takže  spočiatku  ani
nechcela  vychádzať  z nory.  Napokon ju  však  hlad  vyhnal  na  lov.  Mala  šťastie  a
chytila hneď tri zajace. Vtedy jej prišlo na um, že nahovorí aj ostatné líšky, aby sa tiež
zbavili  chvostov.  Tak  by  sa  už  nemusela  hanbiť  a  mohla  by  si  medzi  ostatnými
zvieratami pripadať rovnako krásna ako prv.  Zvolala  teda líšky a vraví:  Dnes som
ulovila  troch zajatcov a zajtra  ich  budem mať  ešte viac.  Viete prečo? Pretože ma
neťaží chvost. Cítim sa ľahučká ako vták a nijaká korisť mi neujde. Zopár líšok sa nad
tou rečou  vážne  zamyslelo,  iné  veľa  nerozmýšľali,  aby  boli  hotové,  hneď  si  dali
chvost odseknúť. Len jedna stará líška sa ohlásila: Hovoríš pekne, ale iba preto, lebo
chceš zo svojho nedostatku urobiť cnosť. Kto má šťastie, chytí možno aj tucet zajacov
a kto má štipku rozumu, vie, že líška chvost potrebuje. Možno nie na lovenie, ale iste
na to, aby po love zamietla stopy. Bola to múdra odpoveď a všetky líšky presvedčila.
Poučenie: Ten, kto iným radí tak, aby z toho mal sám prospech u múdreho nepochodí.
A tak sa vynárajú otázky, kto má záujem na vytvorenie nepriateľskej atmosféry medzi
občanmi,  rodičmi a medzi poslancami mestskej časti,  ktorí sú väčšinou nezávislí  a
ochranársky ladení.  Do akého svetla ich to stavia? Kto mal záujem na vypracovaní
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jednostrannej  a  nedostatočne  zdôvodnenej  dôvodovej  správy,  s  jednostrannými
informáciami,  na  základe  ktorej sa  majú  rozhodnúť?  Kto  má  osoh z diskreditácie
osoby pani riaditeľky Základnej školy Veternicová? A kto má osoh z tohto, aby tu
vládla nálada proti pani starostke? Keď každý poslanec bude rozhodovať sám za seba,
keď otvoríme nielen oči,  ale  aj svoje srdcia a necháme sa viesť intuíciou, nemáme
istotu, že sa rozhodneme správne, ale dáme si aspoň šancu. Ja som chcela vystúpiť
posledná.  Pretože tie  argumenty odznejú,  ako, myslela  som,  predo mnou odznejú,
potom. Ale na tom nič nezmeníme. Dali sme veľa návrhov. Myslím, že tu zlyhávala aj
komunikácia, ale bola aj zámerne marená. Takže ďakujem a to je všetko.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pani  Kotajová,  už  som si  uvedomila,  prečo  ste  boli  prvá
v poradí. Vy ste sa prihlásili písomne, myslím mailom. Čiže vy a pani Papánková ste
ako prvé zaradené v poradí.  Ďakujem pekne za vystúpenie  pani Kotajovej.  Ďalší  v
poradí požiadal o vystúpenie - pani Magdaléna Papánková. Je tu. A prosím vás, aby
ste  sa  vyjadrili  -  teda hlasovaním  dvihnutím  ruky,  aby  mohla  vystúpiť.  Ďakujem
veľmi pekne. Zjavná väčšina. Nech sa páči, pani Papánková, vítam vás.

p. Papánková, obyvateľka MČ: Ďakujem. Dobrý deň. Ja som tu za rodičov, za žiakov a za
učiteľov.  Teda  vlastne,  hoci  učitelia  ma  nepožiadali,  ale  požiadali  ma  rodičia.  Ja
vystupujem zároveň ako bývalá školská psychologička bývalej školy na Majerníkovej
62, ktorá vlastne bola prvá v rámci Dlhých Dielov zrušovaná. Takže táto Veternicová
by teraz vyzerala, ako keby už bola 2. v poradí, čo by ma... ma teda tiež veľmi mrzelo.
Lebo síce  som si tu vypočula suché a drsné štatistiky,  a v tých triedach naozaj sú
nízke  počty detí.  Ale  napriek tomu si  myslím,  že škola  na Veternicovej  má  svoje
veľké opodstatnenie.  Už nielen preto, že tam zachytáva vrchnú časť sídliska,  ale aj
preto, že je v tesnom susedstve s lúkou, ktorá bola tiež ohrozovaná. A ja to vnímam
ako ohrozenie.  Keď padne škola na Veternicovej,  padne opäť aj lúka.  Lebo síce je
teraz  zachránená  lúka,  ale  keď sa  zachraňovala  2.  petíciou  v poradí,  úspešne,  tak
myslím  si,  že  škola  na  Veternicovej  tam  výdatne  pomohla.  A  ako  školská
psychologička bývalej školy si myslím,  že také... takýto zásah do chodu školy - už či
to odsúhlasíte ako elokované alebo úplné zrušenie, v každom prípade je to trauma pre
deti a trauma pre rodičov. Lebo im to zasiahne do ich chodu života a do ich zvyklostí
a do ich priateľstiev u detí. A mne tam v cele tej štatistike, ako tých drsných - strach
vyvolávajúcich správach- o takých kontrolách, onakých kontrolách, a takých hrozbách
pre pani  riaditeľku,  a  neviem čo - ja  ju  osobne nepoznám,  takže neviem sa k nej
vyjadriť, ale viem len že deti ju majú rady. Na na predmete dejepis ju majú rady - čo
dejepis je veľmi suchopárny predmet. A keď ona dokáže, že ju majú rady, tak asi je
dobrý pedagóg. No a k  tomu by som ešte chcela  povedať,  že sa teda prihováram,
skutočne, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste hlasovali tak, ako vám hovorí vaše
svedomie.  A  mnohí  z  vás  sú  tuná  rodičia  a  mnohí  z  vás  mali  tam žiakov,  na
Veternicovej. Takže by som sa prihovárala, aj ako teda detská psychologička, školská
psychologička,  aj  rodič  starý,  rodič,  aby ste  hlasovali  tak,  aby tá škola  -  nech  už
akokoľvek - lebo deti sa nikto nepýtal. To som len chcela ešte podčiarknuť, že vlastne
v celej  tejto  kauze  sa  detí nikto  nepýtal.  Ja  by som navrhovala  z  môjho  pohľadu
anketu, kde by sme sa pýtali detí, čo si oni o tejto veci myslia. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne,  pani  Papánková.  Ďakujem.  S
nasledovným príspevkom sa prihlásila  pani Mgr. Mária Barteková. Prosím, keby ste
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sa vyjadrili hlasovaním. Ďakujem. Zjavná väčšina ... možno všetci. Nech sa páči, pani
Barteková, máte slovo. Nech sa páči... pani Barteková, máte slovo.

p. Barteková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa, ak sa zakokcem, lebo som
tu  prvýkrát,  na  zastupiteľstve.  Každopádne,  ja  by  som bola  rada,  ak  by  ste  mi
umožnili teraz povedať len pár slov, ako úvod. A na záver, keď odprezentujú ostatní
rodičia, či by som mohla dať záver. Alebo musím...? Lebo potom ja to prečítam celé.
Chcete celé naraz.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja vás musím ešte upozorniť, že máte istý časový limit, podľa
rokovacieho poriadku. Takže neplytvajte časom. Je to 5 minút.

p.  Barteková,  obyvateľka  MČ:  OK,  fajn.  Tak ja  to  prečítam celé.  Takže  rada by  som
zhodnotila situáciu troma slovami. A to je neodbornosť, klamstvo a porušenie zákona.
Neodbornosť  je  dôvodová  správa,  klamstvo  je  to,  čo  nám  hovoríte  od  začiatku.
Porušenie zákona  - spravili ste plno chýb. Či už v rámci zákona 153,596, 248, 369,
460,  502.  Dňa  22. 1.  2016,  čo  je 24  dní  vrátane  sobôt,  nedieľ,  bola  zverejnená
dôvodová správa na zrušenie Základnej školy Veternicová, kde sa rodičia dozvedeli o
nejasných  zámeroch mestskej časti,  bez dopadovej analýzy,  bez prognózy riadneho
výučbového  procesu,  bez  odpovedí,  čo  sa  stane  s  budovou,  keď  sa  v  rámci
ekonomických  opatrení  nakoniec  aj  tak  dostanú  naše  deti  na  ZŠ  Dubčeka.  Počas
týchto  24  dní  sa  rodičia,  pedagógovia  a  priatelia  školy  zaktivizovali,  vytvorili
analytický,  marketingový,  strategický  a  pracovný  tím  s  jasným  cieľom  zachrániť
školu ZŠ Veternicová.  Za 24 dní sme  založili  Občianske  združenie  OZ Veternica,
zozbierali  dáta,  spracovali  ekonomickú  správu  rozobrali  právne  hľadisko,
demografické  prognózy  a  taktiež  psychologické  aspekty.  Zohnali  sme  troch,  už
zmluvne podchytených nájomcov. Prví nastúpia za 13 dní.  Spustili  sme petíciu proti
zrušeniu  Základnej  školy  Veternicová.  Vypracovali  sme  marketingovú  agendu  na
propagáciu školy - a aj sme ju spravili.  Náš tím vypracoval 7 stranový dokument s
názvom Argumenty proti zrušeniu školy.  Vaša dôvodová správa má 3 a pol strany.
Poslali  sme  vám  v  podateľni  dôvody  a fakty,  prečo  je  vaša  dôvodová  správa
irelevantná. Iniciovali sme stretnutie s pánom Záhradníkom, pani Čahojovou, pánom
Hrčkom,  kde  sme  mali  záujem,  ako  partneri,  ponúknuť  také  riešenie,  ktoré  by
vyriešilo problém Karlovej Vsi so základnými školami. Dokonca sme chceli pristúpiť
aj na váš  návrh,  odvolať našu riaditeľku,  lebo  vám,  mestskej časti,  viditeľne  vadí.
Doteraz nevieme  pravý dôvod. Stretli sme sa s poslancami,  diskutovali sme, poslali
emaily  s dokumentáciou,  s dokumentami,  absolvovali  sme  2×  komisiu  školstva,
mládeže  a športu,  na  ktorej  sme  prezentovali  našu  školu.  To  spravila  naša  pani
riaditeľka, plus návrhy rodičov na ozdravovanie  školy.  Aj napriek tomu sme tu, na
miestnom zastupiteľstve, kde vy, poslanci, ktorých sme volili,  lebo vám dôverujeme,
že  spravíte  správne  rozhodnutie  o  návrhu  na  racionalizáciu  základných  škôl  v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Karlova Ves. A myslíme  si,  že ste dobrí
ľudia  a preto stále  veríme,  že nebudete hlasovať na zrušenie  alebo  inak povedané,
alokáciu školy Veternicová 20. Toto bol môj úvod. A keďže nemôžem hovoriť ďalej,
poviem  hneď  aj  záver.  Iní  rodičia  odprezentujú  ostatné  aspekty,  ktoré  sme
vypracovali,  ktoré sme vám dodali.  A ja dám záver. Za tých 24 dní sme podľa mňa
spravili toľko, čo asi nikto pred nami nespravil. Ale aj tak sme vám, vážení poslanci,
nepostačili.  Nedali sme vám dostatočné informácie na to, podľa vás, a nepresvedčili
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sme  vás.  Viacerí  z  vás  nás vyzývate,  aby sme  vyslali  signály.  Máme dať návrhy!
Chcete od nás čísla. A toto všetko, čo sme spravili, nie je dostačujúce na to, aby sme
vás  presvedčili  k  tomu  hlasovať  proti  návrhu  za  zrušenie  Základnej  školy
Veternicová? Potom ja vám dávam signál - návrh čísla a to 1. návrh - zrušenie právnej
subjektivity MÚ Karlova Ves a zriadiť alokované pracovisko mestské úradu v časti
Dúbravka. Pretože, ako tvrdíte, pri alokácii ZŠ Veternicová ušetríte 3 platy,  tak pri
alokácii miestneho úradu ušetríte 26 platov. A to si myslím, že je ekonomickejšie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne pani Bartekovej.

p. Barteková, obyvateľka MČ: Dávam ešte 2. návrh. A ten 2. návrh je... prepáčte – je - pán
Dulla,  dokončím - 2. návrh je   - odčleňme sa. Nech vzniknú 2 samostatné mestské
časti:  Dlhé  diely  a  Karlova  Ves.  Lebo  potom,  ak  budeme  Dlhé  diely,  budeme
mestskou časťou, ktorá má viac obyvateľov ako 5000 a potrebuje 2 základné školy.
Lebo na Dlhých Dieloch sú len dve základné školy.  Potom ostane v Karlovej Vsi tri
základné  školy  a  potom možno  zistíte,  že  tá  najproblematickejšia,  ktorá  odoberá
najviac prostriedkov, je práve jedna z nich. To je všetko.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujeme  veľmi  pekne  pani  Bartekovej  za  vystúpenie.  S
nasledovným príspevkom sa prihlásil pán Viliam Kita. Je tu. Nech sa páči. Dostanete
mikrofón. /Prosím kolmo./  Musím sa spýtať zastupiteľstva, či súhlasíte  s tým,  aby
vystúpil pán Kita? Nech sa páči... nech sa páči, pán Kita, máte slovo.

p. Kita: Dobre. Takže poďme na to. 3 minúty, to je naozaj málo na to, aby sme ... 5 minút -
tým lepšie - vyvrátili tú správu, ktorá ma zdôvodňovať tento návrh. Ja si myslím,  ak
dovolíte,  ona je  hanebná.  Dôkazom toho je,  že vy ste teraz v úvodnom vystúpení
rozprávali  veci,  ktoré v  tej správe  nie  sú.  Keďže  ja  som sa tam nevidel,  v  tom -
nejakých 23 000, nevedel som, kde boli. Poďme sa pozrieť, čo je tam naozaj napísané.
Lebo na základe toho, o tom budete hlasovať, nie o tom, čo bolo povedané neskôr, ak
si otvoríte ten... dôvodovú správu na  strane 2,  dole,  tam je  pod písm.  a) skutočná
potreba na rok 2016 - mzdy a odvody mesačne 25 000. Pod tým - schválené zákonom
určené prostriedky na osobné náklady, tiež, mesačne 21 650, chýbajúce prostriedky na
osobné  náklady  a  mínus  b  -  mesačne  3  350.  Na  1.  strane  je  tabuľka  s  tými
demografickými údajmi,  kde sú okrem iného aj osobné náklady: - školský rok 2014 -
15 podľa tabuľky 1, je 258 637. Je to vaše číslo, nie moje, takže neviem, či je správne.
Predpokladám, že áno. Keď vydelíte dvanástimi,  dá vám to číslo  21 553, 08. Otázka
je, že odkiaľ je to číslo  25 000? Akým spôsobom bolo prognózované? Je tam veľký
rozdiel. Hneď pod tým to písm. b) 21 650 prevádzkový normatív... nie pardón 21 650.
To, predpokladám,  je  normatív  podľa Ministerstva  školstva.  No šak,  čo iné  by  to
mohlo  byť?  Čiže  rozdiel  medzi  tým je  zanedbateľný.  96 eur.  Neviem ako, čo ste
chceli  vyrátať? Však to všetko sedí.  Pod tým chýbajúce  prostriedky na prevádzku
školy mesačne 3650 . Prostriedky chýbajúce - veď na to dáva  ministerstvo normatív.
Hej? Normatív Ministerstva školstva pre rok 2016 je mesačne 3564 eur. Hej? Spolu
42 763 -  máme to zo stránky ministerstva. Čiže nevzniká žiadny deficit. Dokonca je
tam ešte prebytok 86 eur.  Sa to spolu vykompenzuje  – máte to mesačne  prebytok
10 EUR 47.  Ročne  126  EUR.  Nechápem,  že  čo  má  táto  správa  zargumentovať?
Akože, to nám táto správa argumentuje to, že škola má pokračovať ďalej. To by bol
prvý bod. Potom tam boli k tej tabuľke 1, tam sa hovorí o tom, že ako klesajú počty
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žiakov. Nuž klesajú, pretože publicita, ktorá je vytváraná ohľadne školy Veternicová
je negatívna. Veď akože aj teraz, bolo v tom SME-čku ... dneska vyšiel článok. Bolo
tam ...hneď fotka tam bola, že zápis prváčikov - nebola tam krásna fotka našej krásnej
školy,  ale  bol tam zápis  prváčikov.  Aby bolo  každému jasné  – „do  tejto  školy sa
prosím vás nehláste“ Tak viac vám to môžem prezentovať.  Vy to máte,  dúfam,  že
pred sebou tieto A4, akým spôsobom Mestská časť Karlova Ves ukracuje základnú
školu  Základnú  školu  Veternicová.  Znova  sme  spracovali  ten normatív  2016,  kde
vidíme  počty  žiakov  pre  jednotlivé  školy.  Môžem  -  počúvate  ma?  Dobre.  590
Tilgnerova,  atď.  máme  tam  normatív  podľa  Ministerstva  školstva,  máme  tam
normatív na žiaka, a potom je tam priemer 1.429 EUR 18 na žiaka priemer. To nám
dáva nejaké rozdelenie,  že koľko každá škola je pod alebo nad priemerom.  Máte k
tomu aj takú... taký graf. Není to hore, ale ja vám to ukážem, ten graf, takže nevadí.
Keby ste –akože- skúšali tam dať ten graf, ktorý som vám dal hore, tak by ste mohli...
a  keď to nebude,  keď sa  nepodarí,  nevadí.  Ale  v  každom prípade,  keď sa  na  to
pozriete, tak Tilgnerova je -0,4 percentá pod priemerom. Čiže v zásade, na priemere
Majerníkova, trošku nad priemer  Veternicová -8,0.  To je  v poriadku,  pretože to je
výpočet  ministerstva  školstva.  Zohľadniť  špecifiká  školy,  na...  o  tomto  sa  nedá
diskutovať.  Čo je  ale  je skutočnosť?  Získali  sme materiál Transfery mestskej časti
školám za prvých 9 mesiacov 2015, kde vidíme úplné iné rozdelenie.  Hej? Tak isto
máme  tam počet  žiakov,  máme  tam skutočnosť,  prepočítame  na  žiaka  a  vidíme
Tilgnerova  +30 %  nad  priemer,  Majerníkova  -14  a  Karloveská  -17,  Veternicová
-24,55 .Tak odkiaľ sú tieto čísla? Akým spôsobom je možné, že podľa ministerstva
má Tilgnerova dostávať akurát ten priemer a to dostáva +30 a my -24. Prepočítali sme
si to potom, akože koľko by to robilo. To je tá posledná tabuľka, dole, koľko by to
robilo, keby sme dostávali práve toľko, koľko nám dáva akože to ministerstvo. V tom
rozdelení. Je to za 9 mesiacov 40 791 pri  extrapolácii na celý rok 54 000, hej -  tak
potom to je odpoveď na to, že prečo škola nemá na to a ono, hej, platiť. Čo iné sa dá k
tomu  ešte  povedať?  Potom  sú  tam  také  ďalšie  veci,  ohľadne  toho,   tá  pani
psychologička tu bola pre chvíľou. Áno, bude to stres. Poviete si,  však čo, nech si
stres riešia - ako budú rodičia asi riešiť takýto stres? No zrejme veľká časť z nich nie.
Takže svoje dieťa dá na Základnú školu Dubčeka, pretože v akejkoľvek variante, či to
bude alternatíva 1 alebo 2, samozrejme, že väčšinu tých žiakov prevezme Dubčeka.
Určite nepôjdu dolu na Tilgnerovu, ani na  Karloveskú, väčšina z nich. Čiže tak s tým
aspoň rátate. Koľko rodičov sa rozhodne, že jednoducho tú školu, že dieťa dá úplne
inde, pretože sa jednoducho nahnevá, alebo im to bude jednoducho lepšie vyhovovať.
Zoberie  to dieťa  do auta a  hodí ho voľakde tam,  kde má  zamestnanie.  Dôvodová
správa vôbec neuvažuje  s nejakým poklesom výnosov. Pričom to je  štandard. Keď
niečo robím, musím si urobiť analýzu nákladov a prínosov. Tak žiadne straty výnosov
u vás  nie  sú.  Je  to  nula.  Podobne  nejaké  pridané  náklady  toho,  že  pre  tú  školu
zelokujete, alebo aj keď nezelokujete, aj keď len jednoducho zrušíte a prehodíte tých
žiakov tam. 5 minút 7 - tak som úspešný. Ste ma nezastavili,  ale jednoducho budete
mať  najnižšie  náklady.  A  to  je  vlastne  všetko,  čo  som chcel  povedať.  Toto  tam
jednoducho  nie  je.  A  malo  to  tam byť.  Ja  si  myslím,  že  táto  dôvodová  správa
jednoducho  nemôže....  odôvodniť  tento  návrh.  Hej?  Tak  vás  vyzývam,  aby  ste
hlasovali proti tomu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne za vystúpenie pána Viliama  Kitu. K tomuto
bodu číslo 7 chce vystúpiť aj pán Oto Strakáč. Neviem, či je tu? Je tu. Poprosíme vás,
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poslancov, aby ste sa vyjadrili.   Je tu faktická.  Ešte prepáčte, k predchádzajúcemu
rečníkovi, pán Martinický. Ale - budete mať slovo. Poslanci, sa vyjadrili jednoznačne.
Len musím dať slovo pánovi poslancovi, lebo sa prihlásil.  Nech sa páči, pán poslanec
Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. Vzhľadom na to, že ešte budú ďalšie vystúpenia, a predchádzajúci,
teda predo mnou teraz rečník,  niektoré tabuľky a čísla interpretoval trochu ináč, ako
ich myslím,  viacerí pochopili,  a možno boli myslené.  Tak si myslím,  že by bolo za
hodno, aby zostaviteľ tabuľky,  alebo  predkladateľ,  vysvetlil  teda niektoré rozporné
interpretácie týchto čísiel, ktorý sme... ktoré sme mali. Lebo tu sa mi zdá, že niektoré
čísla,  ktoré svedčili  o tom, že mestská časť na školu dopláca, nejakým spôsobom a
štát  nedostatočne  ju  financuje,  sú  interpretované  tak,  akože  mestská  časť  na  nej
zarába.  A štádiu...  v  štádiu  vo  všetkých  nákladoch  alebo  dokonca  navyše  proste
financuje. Tak by som prosil.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Iste  pán poslanec.  Na toto bude zodpovedané.  Len sme  sa
rozhodli,  že  dáme  ešte  priestor,  lebo  občania  sa  dožadovali,  čo  najskoršieho
vystúpenia.

p. Martinický: V poriadku.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže určite o tomto budeme rozprávať.  Slovo má  pán Oto
Strakáč. /Nech sa páči, prosím kolmo si držte, aby vás bolo počuť./

p.  Strakáč,  obyvateľ  MČ  :  Dobre.  Dobrý  deň  všetkým.  Vážená  pani  starostka,  pán
prednosta, vážení poslanci.  Dovoľte mi,  aby som vyjadril svoj osobný názor na bod,
ktorý sa má prejednávať na tomto 12. zasadnutí miestneho zastupiteľstva. To je tento
bod  číslo  7  -  Návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl  v  zriaďovacej  pôsobnosti
Mestskej  časti Karlova  Ves.  Ako  rodič  som sa  iba  v  januári  dozvedel  o  tom,  že
základnej škole hrozí zánik, resp. zaobalený -  do tzv. elokácie  - pod Základnú školu
Alexandra  Dubčeka  na  Majerníkovej  ulici.  Je  to  podľa  mňa  nepochopiteľná,
poškodzujúca akcia, ktorá nie je ani podložená skutočnou ekonomickou situáciou vo
všetkých základných školách tu v Karlovej Vsi. Nebudem sa zaoberať ekonomikou, o
tej vám podrobne hovoril pán Kita. Mňa skôr prekvapuje, že sa chce rušiť najnovšia
škola  v  Karlovej  Vsi,  s  výbornými  parametrami.  Ja  by  som  len  pripomenul
poslancom, že je  to moderná škola, s novou budovou, v prevádzke od roku 2006 –
2007.  Má  najzachovalejšiu  budovu  a  najnižšie  prevádzkové  náklady.  Škola  za
niekoľkoročné pôsobenie  si získala  dôveru rodičovskej verejnosti,  nielen za kvalitu
práce  stáleho  pedagogického  kolektívu  i  vedenia  školy,  ale  aj  tvorivosťou  a
záujmovou činnosťou v rámci ŠKD, družiny či klubu. Základná škola Veternicová je
menšia  škola,  preferuje... preferujúca individuálny prístup učiteľov k žiakom. Dôraz
sa k nej kladie na väčšiu adresnosť, cielenosť a efektívnosť vo vzťahu k výchovno-
vzdelávacej činnosti žiakov, na úkor anonymity žiakov. To je umožnené vďaka nižšej
koncentrácii  žiakov.  Škola  ponúka  on-line  informačný  systém  klasifikácie.  Škola
bežne a prirodzene uplatňuje moderné prístupy vo výchovno-vzdelávacom procese,
ktorými sa pýšia mnohé súkromné základné školy v Bratislave. Úspešná je vzájomná
spolupráca rodičov a žiakov pri formovaní...  spolupráca učiteľov, rodičov aj žiakov
pri formovaní harmonickej plnohodnotnej osobnosti žiaka. To potvrdzuje úspešnosť
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žiakov  v  súťažiach  ako  robotická  súťaž,  georobotická  súťaž,  strelecká  súťaž,
pytagoriáda  a ďalšie.  Chcel  by  som  ešte  povedať  o atraktivite...  atraktívnosti
lokalizácie  školy.  Táto  škola  má  vynikajúcu  polohu.  Je  umiestnená  pri  lese,  s
množstvom zelene,  tiché,  nehlučné a bezpečné prostredie pre deti,  mimo  hlavných
cestných  komunikácií.  Vynikajúco  je  dostupná  pre  obyvateľov  Veternicovej,
Hlaváčikovej, Iskerníkovej, Kuklovskej a mnoho ďalších ulíc. Z hľadiska bezpečnosti
detí nemusia prechádzať cez vysoko frekventovanú Majerníkovu ulicu. My sme prijali
dopravnú inžinierku pani Kratochvílovú. Čiže to tam, môže ísť ráno pozrieť o ôsmej,
ako to tam vyzerá, na konečnej. Aké je tam ... frmol. Takže ak by hrozilo niečo také,
tam je to oveľa bezpečnejšie  pre deti, aby boli v tom mieste kde chcú. V dôvodovej
správe nebolo nič spomenutého - dôsledkom zrušenia  školy.  Nebolo tu zohľadnené
hľadisko samotného žiaka, ako takého. Ja môžem hovoriť za svoju dcéru, ale aj za jej
spolužiakov, deti chodia radi do školy. Deti chodia radi do školy. Panuje tu pohodová
atmosféra  a  veľmi  vhodná  pre vzdelávanie.  Prevažná  časť  rodičov,  čo  sme  robili
prieskum,  viac  ako 80 % opýtaných neumiestni deti do Základnej školy Alexandra
Dubčeka,  nakoľko  táto  škola  podľa  nich  neposkytuje  rovnakú  záruku  vzdelania  a
výchovy ako Základná škola Veternicová. Deti budú prevážané do iných základných
škôl,  v iných častiach Bratislavy,  čo môže akurát zhoršiť už zlú dopravnú situáciu
v meste, bude to mať psychologické aspekty, vplyv zmeny prostredia na žiakov a ich
adaptáciu  na  nové  triedy.  Si  uvedomme,  že  koľko  trvá  dieťaťu,  kým si  vybuduje
citové väzby na spolužiakov,  učiteľov. A vy to chcete jedným rozhodnutím zrušiť.
Tak isto to bude určite znamenať pokles dôvery občanov v predstaviteľov Karlovej
Vsi,  ktorí nedokážu riešiť situáciu v školstve inak,  ako zrušením najnovšej školy v
tejto  časti  mesta.  Záverom by som vás,  páni  poslanci,  iba  poprosil,  o  to,  aby ste
hlasovali  proti  tejto  racionalizácii,  proti  zrušeniu  či  elokovaniu,  pretože  je  to
postavené  na  zlej  ekonomickej  analýze.  Nezohľadňuje  to  skutočne  demokraticky
demografický  vývoj  v  tejto  mestskej  časti.  A  čo  je  vlastne  najdôležitejšie,  ide  sa
nezmyselne šetriť na vzdelaní našich detí. Ja by som sa vás iba spýtal, kto z vás šetrí a
šetril na vzdelaní vo... vlastných detí? Kto z vás by uprednostnil horšiu školu pre vaše
deti? Možno ste ich prihlásili  na nejaké anglické školy alebo škôlky a nám ostatným
pôjdeme na Dubčeka, asi. Ďakujem vám.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  vystúpenie  pánovi  Strakáčovi.
Nasledujúci prihlásený do diskusie pán Štefan Marton. Štefan Marton. Poprosím vás
vyjadriť sa, či môže vystúpiť pán Štefan Marton. Nech sa páči, máte slovo.

p. Marton, obyvateľ MČ: Dobrý deň. Vážená pani starostka, vážené poslankyne, poslanci.
V  1.  rade by som chcel  poďakovať  technikom,  že  zabezpečili  to  ozvučenie,  lebo
naozaj to bola tragédia, aby sme niekde sedeli a nič nepočuli. Aký je dôvod? Prišiel
som tu ako rodič troch detí. Prišiel som tu ako občan. A čo ma primälo k tomu, aby
som vystúpil a povedal vám pár slov? Pani starostka tu povedala, že myslíme na deti,
na ich psychologický tlak, ktorý budú mať. Ja vám môžem povedať, že nemyslí sa na
ne. Lebo keby sa na ne myslelo, tak by sme sa nedostali do tejto situácie, a neboli tie
deti  vystavené  tlaku,  aké  sú.  Kde  namiesto  toho, aby  moja  dcéra sa doma hrala,
pripravovala sa na druhý deň na vyučovanie, mi dáva otázky - zrušia tú školu? -na akú
školu pôjdem? - stratím kamarátky? - kde budem chodiť.. budem chodiť ráno do školy
peši,  alebo ma budeš voziť? Tak isto domov? Toto sú otázky, ktoré ja dostávam od
mojej dcéry, ktorá je tretiačka. Čo je tragédia na tom celom je to, že nie že len ona sa
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už pýta, ale pýta sa ma už mladšia, ktorá by mala nastúpiť v septembri do tej školy. A
verím  tomu,  že  nastúpi.  Že  kde  ona  bude  mať  kamarátky  zo  škôlky,  kde  bude
stretávať kamarátky, ktoré pozná, staršej dcére a pod. že toto si ja  kladiem otázky,
ktoré ja  dostávam.  Tak isto  vám to hovorím.  Nepoznám odpovede  na  to,  lebo  tá
situácia na to... ktorá tu vznikla, je úplne - si dovolím – chaotická, arogantná zo strany
všetkých,  ktorí sú na  tom zainteresovaní.  2.  bod prečo som tu prišiel,  som prišiel
preto, lebo ste to chceli, aby som prišiel. Či už pani starostka, alebo poslanci. Hlavne
poslanci  z  Našej Bratislavy.  Lebo  mali  vo  svojom volebnom programe  - a ja,  ako
volič, nehanbím sa za to - môžem povedať, že som ich volil . Vyzývali nás, aby sme
sa aktívne zúčastňovali  a prezentovali svoje názory mestskej časti, aby sme aktívne
pristupovali a hovorili veci, ktoré môžeme zlepšiť a ktoré sú zle a ako by to malo byť.
Z  toho  dôvodu  som  prišiel,  aby  som  povedal  pár  slov.  Moje  skúsenosti  s
komunikáciou  v rámci  miestneho  úradu, alebo  v rámci  poslancov sú trošku –ako-
rozporuplné.  Dovolím  si  tvrdiť,  že 26. 8.  som posielal  pani  starostke mail,  aký je
status ohľadom plavárne na Dubčeka. Lebo od mája sa riešila táto situácia. Až ten deň
bolo oficiálne  stanovisko. Lebo vy,   vy,  ktorí o tom rozhodujete,  ste 4 mesiace  sa
nevedeli rozhodnúť, že čo s tým bude. A my,  rodičia,  aktívni,  ktorý chceme svojim
deťom dať niečo viac,  ako nie len to základné vzdelanie,  ale  aj šport a vzdelávacie
aktivity,  sme  nemohli  ďalej  presadzovať....otestovať  svoje  veci,  lebo  sme  boli
fixovaní  tým,  že  športové  kluby,  ktoré  zabezpečovali  to  plávanie,  nám  nevedeli
povedať,  či to plávanie  bude alebo  nie.  To len taký malý poznatok k tomu, ako sa
komunikuje,  aké sú  rozhodnutia,  ktoré majú  dopad na  naše  deti a  následne  aj  na
rodičov. Aby som sa vrátil k tej téme, ktorú sme tu počuli a ktorá bola diskutovaná  -
neviem - jedni hovoria čísla, každý hovorí o číslach, ale mám pocit, že všetci hovoria
o  jablkách  a  o hruškách.  Každý  to  mixuje  podľa  seba,  ako  chce.  A  z  toho  mi
vyplývajú  otázky,  ktoré si  kladiem.  Je  to  overené,  že  tu  bude  elokácia  na  školu
Dubčeka? Pani starostka, dneska mi prešli do schránky noviny. Naše - Karlova Ves -
kde hovorí o tom, aby sme zapísali deti do 1. ročníka. Áno, zapíšeme. Je to super  -
prečo taký istý odkaz není  v  oficiálnych  novinách vo februárovom čísle  Karlovej
Vsi? Neviem. Pýtam sa, dávam si otázku. Tak neviem či je starostka za Karlovu Ves
alebo  za  Našu  Bratislavu?  To sú  otázky,  ktoré vznikajú.  Ďalšie  otázky,  ktoré na
základe tej diskusie,  ktoré tu boli povedané,  sú – hovoríte  - zrušíme  školu.  Dobre,
zrušíme.  Čo  budeme  robiť  s  tou školou?  Necháme  ju  ako  zničiť  bezdomovcami?
Potom ju za euro niekomu predáme? Alebo ju budeme potom následne, keď zistíme
za 5 rokov  - akože máme malé kapacity, budeme ju teda opravovať? Neviem. Alebo
už je pripravená... nejaký biznis plán nejakej spoločnosti, ktorá danú školu kúpi, alebo
si prenajme dlhodobé obdobie? To sú otázky, ktoré vyplývajú a ktoré si sám kladiem.
A preto ich musím klásť aj vám.  Lebo nemáme  na to odpovede. A nikde som ich
doteraz nenašiel. Kladiem si ešte jednu otázku. Tuná je garantované, aby sme zapísali
prvákov do  triedy.  Áno,  zapíšeme.  Ale  kde  je  napísané,  keď  to  bude  elokované
pracovisko - po Dubčeka - že to bude všetko v poriadku? Pán riaditeľ zistí,  že mu
nesedia čísla, lebo je to stratové  -ale podľa vašich slov. Tak čo urobí? Zruší to... zruší
tú školu? Presunie deti pod Dubčeka. Je to vybavené. Kde máme garanciu, toho že tá
škola bude fungovať? Kde to je  napísané? A to bude rozhodnutie už pána riaditeľa.
Nie  pánov poslancov,  ktorí povedia  –  áno,  my  sme  školu zachránili,  lebo  sme  ju
chceli  elokovať.  Ušetrili  sme  náklady.  A  to  rozhodnutie  príde  na  pána  riaditeľa.
Hodíte to na neho. Ja verím tomu, že to tak bude. Verím tomu, že keď prídu voľby a
náhodou  sa  stane  táto  situácia,  tak  bude  to  takto  prezentované.  My  sme  urobili
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maximum,  ale  bohužiaľ,  čísla  nám  nesedia,  tak  sme  to  zrušili.  -A  –  dovidenia,
dopočutia! Naozaj, je to... je to tragédia, ako je to komunikované. Ja chápem, že čísla
sú dôležité, ale tá komunikácia celého toho problému, si myslím, že má inú vážnosť a
má mať inú formu. Ďakujem vám.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne  za  vystúpenie  pánovi  Martonovi.  Ďalší  v
poradí sa prihlásil pán Kulhánek. Prosím... aha, čiže pán Kulhánek, musíte sa chvíľku
ešte  posadiť,  pretože  podľa  nášho  rokovacieho  poriadku  od  16-tej  hodiny  majú
priestor  občania,  ktorí  sa  prihlásia  do  bodu  Rôzne.  Takže  ja  sa  teraz  pýtam  a
vyzývam, ak sú takí občania, ktorí chcú vystúpiť v bode Rôzne, aby sa prihlásili. Áno,
zrejme tu máme jednu prihlášku. Je to pani doktorka Mária Berská, ktorá sa prihlásila.
Takže by sme  ju  vyzvali,  aby prišla...  ak je  tu, pani  doktorka Berská.  Je tu? Tak,
keďže tu nie,  je  stráca poradie.  Nikto iný  sa neprihlásil?  V tom prípade  končím...
končím  čas  vymedzený  na  otázky  verejnosti,  alebo  na  príspevky  verejnosti  a
pokračujeme v prerušenom bode. Vystúpenie... o vystúpenie požiadal pán Kulhánek.
Prosím, vyjadrite sa teda, či môže vystúpiť? Dvihnutím ruky. Ďakujem veľmi pekne.
Nech sa páči, mikrofón prosím,

p. Kulhánek, obyvateľ MČ: Dobrý deň. Takže ja by som chcel na úvod povedať alebo resp.
poďakovať pánu Martonovi za to, že vyzdvihol tu ten dôvod, že padali  tu najskôr
nejaké čísla, padali tu obvinenia. Ale som rád, že povedal to, že nikto tu nemyslí na
deti.  Lebo,  myslím  si,  že  to  by  mal  byť  1  z  hlavných  dôvodov.  Samozrejme,
nechceme, aby tá škola, tie... výchova tých deti, samozrejme niečo stojí. A nechceme,
aby mestská časť alebo ani ministerstvo doplácalo na toto. A preto - ja som človek,
ktorý je  aktívny,  alebo snažím sa hľadať skorej cesty pozitívne,  ako konštruktívne,
takže by som chcel dneska radšej skorej prezentovať, namiesto rôznych útokov - kto
urobil,  čo  zlé  -  alebo  hľadania  to,  čo  sa  pokazilo,  alebo  to  -  chcel  by  som vám
prezentovať to, čo sa urobilo za mesiac. Čo sa dokázali v podstate dať pár aktívnych
rodičov dokopy. Založilo sa Občianske združenie. A myslím si, že sa urobilo toľko -
by som povedal, kvalitnej práce, že to stojí za to. Urobili sme určitý plán, ktorý sme
vlastne prezentovali aj v školskej komisii,  čo vlastne rozhodla proti, alebo, resp. za
elokáciu školy.  Čo by bolo celkom čudné. Aj keď sme im dali argumenty,  aké sme
mali.  Takže by som vám chcel prezentovať to, čo sa vlastne za ten mesiac urobilo.
Chcel by som povedať to, že chceli by sme na tej základnej škole zmeniť  niektoré
veci.  Lebo vidíme  tam určité  rezervy.  Čiže  určite  zásadnú  zmenu  by sme  chceli  -
urobiť marketingu - lebo škola je posadená vlastne na okraji sídliska a jej nevýhodou
je to, že vlastne naozaj, kto tade nechodí - je to iné ako v škole na Majerníkovej, ktorá
je položená v centre a vie o nej skoro každý. Naozaj my sme tam na okraji a veľa ľudí
o nás  nevie.  Čiže  ten marketing  musí  byť  silnejší,  ako ...  ako tie  školy,  ktoré sú
v centre. Chceme ... chceme v podstate financovať školu alebo dofinancovávať tým
spôsobom,  že  od 1. 1.  vlastne  je  možnosť financie  použité  alebo  resp.  získané  za
prenájom,  využiť  na  financovanie  školy.  Čo  doteraz  nebolo.  Čiže  nebola  ani
motivácia  nejakým spôsobom prenajímať  tie  priestory.  Čo dneska,  keď sa  vlastne
niečo  prenajme,  tak  tie  peniaze  sú,  a  už  máme  konkrétne  výsledky  a  konkrétne
dohody aj na tieto postupy. Zmena v riadení - k tomu by som sa asi dostal nakoniec.
Potom je tam zlepšenie komunikácie školy s rodičmi. Aj toto ... na toto máme plány.
V podstate, čo sa týka marketingových a podobných akcií,  chceme zlepšiť  webovú
stránku. Urobila sa facebooková stránka. Čiže aj toto, si myslím, že by mohlo pomôcť
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tomu, aby fakt tá škola mala nejaký pokles - nechcem povedať úrovne , alebo pokles
nástupu, alebo -  prihlasovanie žiakov, ktorý nebol nejaký markantný. Že tento tento
trend by sa minimálne ...mal zvýšiť. Nechcem dneska polemizovať o číslach, aj keď
veríme tomu, že 30 žiakov, o ktorých sa tu hovorilo, že by bolo v našich silách získať.
Keď nie  do ďalšieho  zápisu,  tak v ďalších  obdobiach určite. Ja by som chcel teda
spomenúť nejaké konkrétne veci,  ktoré sa už urobili.  Jedná sa o dohode, v podstate,
na  prenájom  telocvične.  Tam je  už  presne  konkrétny  záujemca,  kde  už  stačí  to
dotiahnuť  nejakým  spôsobom organizačne  a administratívne.  Je tam...  je  tam pán,
ktorý vlastne robí školu jógy na Majerníkovej ulici a vôbec mu to tam nevyhovuje,
pretože v telocvični je len 16 stupňov a povedal, že tam sa v podstate existovať nedá.
Tak tento chce prejsť k nám. Je tam možnosť získať sponzorov na učebné pomôcky.
Dokonca toto už je tiež dohodnuté, kde sme získali sponzora na to, že nám na ďalších
prvákov prispeje. Bude prispievať 4 roky na učebné pomôcky, budú ich mať zadarmo.
Ponúknuť reklamné plochy - a toto je dneska možnosť jak prilákať sponzorov, a je v
našich silách, pretože rodičia vlastne z okolia alebo v blízkosti občianskeho združenia
sú v podnikateľskej sfére.  A vidíme  tam priestor. Potom máme  2 percentá dane  z
príjmu rodičov. Tam bolo v minulosti tiež, myslím si, že rezerva v tomto v získavaní
týchto finančných  prostriedkov, čiže  aj  tu je  možnosť a priestor ako získať ďalšie
ďalšie  peniaze.  Tak  isto  letné  školské  tábory.  Máme  už  dohodnuté  vlastne  aj
personálne obsadenie,  alebo zabezpečenie týchto táborov. Zabezpečíme marketing a
tiež je to ďalší príjem, ktorý by mohol priniesť do školskej kasy nejaké peniaze. Mám
tu aj nejaké čísla. Vlastne, máme už záujemcov na prenájom vonkajšieho ihriska, kde
reálny záujemca by mohol priniesť do školskej kasy 1.536 EUR-o ročne. Čo je vlastne
jedná skupina. A to je vlastne len 2× týždenne ... týždenne na jednu hodinu. Vieme si
predstaviť,  že takýchto záujemcov tam bude určite viacej.  Prenájom telocvične,  už
som  spomínal.  Ďalšia  vec  je,  ktorá  je  momentálne  naozaj  reálna,  prenájom  3.
poschodia  školy.  Túto  nám  prejavil  záujem  ...  vlastne  prejavila  záujem  o  tento
prenájom Lesná  škôlka  a takisto  Waldorfská  škôlka.  Waldorfská  škola.  Obidve  ...
obidva tieto subjekty by boli vlastne na jednom poschodí. Majú nejakým spôsobom
niečo  spoločného.  Vedia  sa  dohodnúť.  Je  to  tiež  len  otázka  toho,  dotiahnuť  to
administratívne.  Je  to  vlastne  viac-menej  odsúhlasené  aj  s riaditeľkou.  Je  tam
predbežný súhlas,  vlastne,  o tomto nájme  minimálne  na 10 mesiacov, keď sa budú
ďalej rozvíjať, bude sa táto situácia riešiť ďalej. Čiže ďalšie finančné prostriedky. To
už som povedal. No ďalšie, čo sa týka marketingových akcií, tak v podstate chceli by
sme  začať  tým,  že  urobíme  nejaké...  deň  otvorených  dverí,  a  to  hneď  v  dvoch
termínoch. Teraz sme si dali záležať na tom, aby sa to nekrylo so žiadnymi sviatkami,
v podstate,  aby to nebolo  rovnaký termín,  ako  na  ostatných  školách.  Pretože keď
rodičia idú na jednu školu, potom sa nedostanú k nám. Čiže aj to na toto sme si dali
pozor, aby tí rodičia mohli k nám prísť. Škôlku... som už spomínal. A je tu marketing
predškolákov. V podstate už v tomto období začal ten marketing. Nejakým spôsobom
začali  sme  zlepšovať  tým,  že jednak  urobilo  sa  už nejaké  promo video  na  škole,
urobilo sa video, čo sami vlastne žiaci natočili. Ja som im to pomohol len zostrihnúť,
kde pozývajú vlastne predškolákov do... aby sa prihlásili  do tejto školy. Myslím si, že
je to veľmi emotívne video. Potom predstavenie školy a vyzdvihnutia aktivít priamo
návštevou - buď teda samotných učiteľov, ale mali sme v pláne - aj to a je myslím, že
je myslím, že ochota aj od pána Hlubockého, ktorý vedie robotický krúžok, aby išiel
predstaviť  vlastne  tieto  veci  do  škôlok,  čo  by  zase  mohlo  pritiahnuť  týchto  detí.
Nechcem vám ... nechcem to  viacej naťahovať, nejak. Je týchto aktivít, ja si myslím,
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za mesiac sa toho urobilo tak strašne veľa, čo možno za niekoľko rokov spätne. Jako,
vieme,  že sme mali doteraz v tomto rezervy a možno že táto situácia nám pomohla
k tomu, aby sa to naštartovalo. Ale sú to reálne veci. Sú to reálne čísla. A keď niekto
povie, že chýba 7.000 euro mesačne na to, aby sa to doinvestovalo, či už je to reálne,
alebo  to  nie  je  reálne,  alebo  sú  to  opodstatnené  čísla,  nevidím  v tomto  problém.
Myslím  si,  že  toto  číslo  minimálne  znížime  alebo  do  budúcna  ešte  aj  možnože
prekročíme. Chcel by som povedať len k tomu, k tej informácii o tom, že elokované
pracovisko, ak sa z toho urobí, že sa nič nezmení. No ja som presvedčený o tom, že sa
zmení,  pretože jednoznačne  tam bude chýbať  motivácia.  Neexistuje  žiadny  plán  z
pohľadu riaditeľa školy na Majerníkovej ulici.  My ten plán máme.  Čiže v podstate
tým, že budete hlasovať za elokáciu, dáte nejasnú budúcnosť našej škole, dáte nejasnú
budúcnosť učiteľom, ktorí takisto stratia motiváciu. Ja si myslím,  že dneska tú prácu
zbožňujú. Ale keď budú mať neisté... neistú budúcnosť, čo s nimi bude zajtra, zmení
sa toto. Čiže skúste rozmyslieť nad tým. My vám ponúkame naozaj perspektívny plán.
Je to konkrétny plán,  sú to konkrétne čísla.  Keď sa rozhodnete pre elokáciu,  nikto
nevie čo bude.

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Veľmi  pekne  ďakujeme,  pán Kulhánek.  Nechali  sme  vás
dohovoriť,  aj keď ste prečerpali  limit.  Ale  je  to dôležité.  Tak sme  si  to vypočuli.
Prihlásení  sú  ďalší  obyvatelia.  Po  pánovi  Kulhánkovi  sa  prihlásila  pani  Vanda
Michalíková. Prosím keby ste sa vyjadrili  zdvihnutím ruky,  či súhlasíte  s tým,  aby
vystúpila. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Michalíková, máte mikrofón.

p. Michalíková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Prišla som tu za rodičov. Pýtala som sa syna,
či  by  bol  spokojný  s tým,  keby  odišiel  v  8.  ročníku  na  Dubčeka.  Povedal,  že  v
žiadnom prípade! Pýtala som sa - a čo iné deti? Je to škola rodinného typu. Deti sa
tam poznajú.  Povedal mi,  že nepozná ani jedno dieťa, ktoré by chcelo z tejto školy
odísť a ktoré by chcelo  ďalej  pokračovať na Dubčeka. Hovorím teraz o 2.  stupni.
Lebo  v  prípade  elokácie  by  toto  hrozilo.  Veľmi  veľa  slov  mi  teraz  zobrali
predchodcovia moji, pretože povedali toľko vecí a ja nechcem sa zaťažovať tým, že sa
budem opakovať. Takže poviem len toľko. Je tu rozpor v dôvodovej správe. Na jednej
strane máte pred sebou určité údaje z ktorých vychádzate. Na 2. strane ste si vypočuli
pripomienky zo strany rodičov, že tieto údaje nie sú v každej jednej položke presne
také,  ako bolo  interpretované na úvod otvorenia  tohto bodu.  Ale  že sú tam určité
rozpory. Na jednej strane bolo povedané zo strany aj pani starostky, aj pána Hrčku, že
je  vysoká  pravdepodobnosť,  polopravdepodobnosť   -  bolo  povedané,  že  škola  na
Veternicovej bude naďalej zadĺžená a naďalej bude kumulovať svoj dlh. Zároveň pani
starostkou bolo povedané, že je pravdepodobné, že škola Dubčeka takúto situáciu mať
nebude. Čiže bavíme sa tu na jednej strane o pravdepodobnosti. A na 2. strane tu boli
zo strany rodičov interpretované reálne a konkrétne návrhy na oživenie a ozdravenie
tejto školy. A myslím si, že tak, ako sú teraz rodičia naštartovaní, ako deti chcú, aby tá
škola bola zachovaná, ako rodičia chcú, aby tá škola bola zachovaná, tak myslím si,
že nebrať na to ohľad, by bolo z vašej strany veľmi nezodpovedné a ľahkovážne, pri
hlasovaní k tomuto bodu. A preto ja, ako rodič, ja vás žiadam aj ako volič  a prosím
vás najmä ako rodič, je to dobrá škola, je to škola rodinného typu. Od začiatku bola
školou rodinného typu. Čiže nikto od nej nechcel to, aby bola taká škola, ako je napr.
škola Dubčeka alebo iné školy v Karlovej Vsi.  Je to škola rodinného typu. Mali by
sme byť pyšní a hrdí na to, že máme aj takýto typ školy. V dnešnej dobe je najdrahšie

29



vzdelávanie. Do toho najviac investujeme všetci. Či už vzdelávanie naše, pretože stále
sa potrebujeme v živote vzdelávať  a vzdelávanie  detí.  A tieto deti dostávajú  dobré
vzdelanie  na tej škole.  Chodia tam radi, je  tam ... je  tam dobrá atmosféra.  A ja  vás
prosím, aby ste túto školu zachovali tak, ako je. Pretože to je to najlepšie, čo môžete
pre naše detí, ale aj pre nás, pre ich rodičov, urobiť. Takže, to je z mojej strany všetko.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pani Michalíkovej. Ďalší, kto sa prihlásil
do diskusie je pani Dana Gálová. Prosím, aby ste sa vyjadrili  pozdvihnutím ruky, že
súhlasíte s jej vystúpením. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani Galová, máte slovo.

p. Galová, obyvateľka MČ: Takže, ja by som chcela povedať len toľko , mám na vás otázky
pani starostka,  a teda,  aby ste mi  zodpovedali,  keď vyradíte  túto školu zo systému
škôl, čo plánujete s touto školou robiť? Pýtam sa vás.

p. Čahojová, starostka MČ: Máte diskusný príspevok. Máte 5 minút.

p. Galová, obyvateľka MČ: Ja mám otázky, tu ,rodičia sú ......

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Nech  sa  páči,  klaďte  svoje  otázky.  Príde  na  ne  čas  na
odpovede. Ale teraz máte vy slovo.

p. Galová, obyvateľka MČ:  Dobre. Čiže túto otázku som vám položila,  čo mienite  s tou
školou robiť? Ďalšou mojou otázkou je, včera som rozprávala s odbornom školstva, s
vedúcou odboru školstva. Údajne ste za ňou bola, ako ste jej vysvetľovali, že aká je tá
škola stratová atď. Odbor školstva nám potvrdil,  včera, že v roku 2015 dostala táto
škola v dohodovacom konaní všetko, čo si žiadala.  A dokonca odbor školstva nám
potvrdil, že dostane adekvátne aj to, čo si bude žiadať mestská časť. Hej? Dostane na
túto školu. To vám potvrdil odbor školstva. Tie veci, ktoré ste tu predvádzali,  s tými
oscarovými výkonmi, že čo keby bolo, a ako by bolo – hej-  keď... keď náhodou bude
taká,  hentaká  ,  strata  to  sú  len  vaše  domnienky.  A  treba  skutočne  sa  pozrieť  na
adekvátny demografický vývoj a na ekonomické aspekty, ktoré už rodičia predniesli.
A skutočne sa treba nimi riadiť. Tak ja si myslím, že mali by ste tu  skloniť hlavu pred
tými rodičmi – hej - skloniť hlavu. A naozaj, naozaj si to ešte raz prejsť a naozaj takú
hlúposť, ako ste navrhli, nevykonať. To je všetko. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za príspevok pani Galovej.  Ďalší,  kto sa prihlásil,  je
pani Renáta Osuská. Prosím, aby ste sa vyjadrili pozdvihnutím ruky. Zjavná väčšina.
Nech sa páči, pani Osuská, máte slovo.

p. Osuská, obyvateľka MČ: Ďakujem. Ja by som sa chcela vyjadriť k nesprávnym údajom o
demografickom  vývoji,  prezentované  vo  vašej  dôvodovej  správe.  Napriek
znižujúcemu sa počtu žiakov v minulých rokoch na všetkých školách pôsobiacich  v
Karlovej Vsi,  vzhľadom na počet narodených detí v Karlovej Vsi v Mestskej časti
Karlova Ves, predpokladá nárast počtu detí a to približne o 50 až 60 detí v každom
ďalšom  roku.  Zároveň  podľa  vývojových  tendenčných  ukazovateľov  mestských
základných  a  stredných  škôl  vypracovaných  v  roku  2016,  na  ústavnom ...Ústave
informácie  a prognóz školstva má  takýto nárast  trvať až do roku 2025 - citácia zo
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strany 5 až 8 - referenčnou populáciou pre žiakov 1. stupňa základných škôl sú deti vo
veku 6 až 9 rokov. Ich počet sa od roku 2000 do roku 2010 znížil o 83 000, na 206, 2
tisíc.  Nasledujúca  rastová  fáza  by  mala  trvať  do  roku 2020,  priemerným  ročným
tempom necelého jedného percenta rastu sa počet v nej zvýši o 17 % a to na 240,2
tisíc detí. Žiaci 2. stupňa základných škôl sú prevažne vo veku 10 až 14 rokov a táto
veková kategória sa od roku 2000 znížila  o 34,4 % a to z 401,1 tisíc na 263,1 tisíc v
roku 2014. V roku 2015 by mala dosiahnuť minimum 262,7 tisíc detí. V nasledujúcej
rastovej  fáze  ukazovateľ  zrastie  na  približne  300 000  v  roku  2025.  Vzhľadom k
očakávanému vývoju výkonových ukazovateľov v systéme základných škôl,  bude v
nasledujúcich  rokoch rast  potreba  učebne,  ako  aj nových  škôl.  Priemerná  veľkosť
základných  škôl  sa  znížila  z  266  na  198  žiakov.  To  je  o  68  žiakov.  Súčasne  v
minulých  rokoch  došlo  k  nárastu  počtu  obyvateľov  z  dôvodu  nedávnej  výstavy
novostavieb, v dostupnej vzdialenosti od školy. Súčasne sa ukončila stavebná uzávera
a začalo sa stavať napr. Oberon, rezidencia Kaskády, Nové bratislavské centrum na
Kresánkovej  ulici,  Mirador,  novostavby  na  Iskerníkovej,  Blyskáčovej,  Jána
Stanislava,  Molecovej,  rezidencie  Romantika  atď.,  čím  sa  v  blízkej  budúcnosti
očakáva aj nárast počtu školopovinných detí v okolí. Z tohto dôvodu nie je možné pri
vyčíslení  predpokladaného  počtu  žiakov  školy  v  budúcnosti  považovať  len  za
ukazovateľ  počtu  narodených  detí  v  Karlovej  Vsi.  Výsledky  INFOSTATU  tiež
poukazujú  na  to,  že  v  období  do  roku  2035  bude  práve  okres  Bratislava  IV
zaznamenávať rast... zaznamenávať nárast. A bude najvyšší nárast z celého Slovenka.
V piatich   ....  zaznamenávať  ako piaty z  desiatich  okresov Slovenskej  republiky  a
najväčší prirodzený prírastok z hľadiska pôrodnosti a migrácie obyvateľstva,  medzi
týmito  okresmi  sa  žiadna  iná  Bratislavská  časť  nenachádza.  Tieto  relevantné
informácie  sú  v  úplnom  rozpore  s  informáciami,  ktoré  mestská  časť  uvádza  v
dôvodovej správe, s ktorou odôvodňuje svoj návrh na zrušenie školy.  Ďalej by som
ešte chcela  podotknúť, že ostatné základné  školy budú vyžadovať viacej nákladov.
Len  v  minulých  rokoch  napr.  Tilgnerová  mala  28  383 Euro  na  komplexnú
rekonštrukciu hygienických zariadení,  v spojenej škole Tilgnerová, na Majerníkovej
bolo 55 147 za hygienické zariadenia.  A tieto čísla  budú narastať. Pretože školy sú
v takom... budovy v takom stave, ako sú. A budú vyžadovať stále viac a viac peňazí.
Kdežto Veternicová nebude požadovať také veľké financie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  veľmi  pekne  pani  Osuskej.  Podľa  mojich
dokumentov už nie je nikto prihlásený do diskusie. Pán inžinier, nikoho nemáme, tak
vám  vraciam  materiál  a  dávam  priestor  na  diskusiu.  Požiadal  o  prvú  reakcie  na
vystúpenia pán prednosta, predkladateľ materiálu.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Ja by som možno k tým rozporuplným
číslam, ktoré sú. Na stránke ministerstva máte rozpísané každú jednu školu, kde máte
napísané typ školy, názov školy, počet žiakov v roku, predpokladaný v ďalšom roku.
Proste všetky detaily.  A máte tam do eura... do eura! rozpočítané, koľko na tú školu
má ísť. Čiže napr. na na tento rok je na základnú školu Tilgnerova, na tú časť, ktorá
má  základnú  školu,  rozpočet  840 039,  na  Majerníkovu  691 865,  na   Veternicovú
247 245  a  na  Karloveskú  521 834.  Pričom  na  Gymnázium  Tilgnerová  pripadá
346 000, kde...  tu proste normálne  presne  napísané  koľko. To, čo  tu bolo,  s  tými
počtami,  tak keby si niekto detailnejšie  pozrel,  ako tam tie čísla  sú,  tak máte napr.
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napísané,  že  Tilgnerová  má  590  žiakov  v  roku  2015/  2016,  ale  vzhľadom  ku
koeficientom znevýhodnených žiakov a kope ďalších, dostala mzdové prostriedky zo
štátu. To je proste koeficient štátu na 667 žiakov. Proste, keď máte máte reálny počet.
Ale není žiak ako žiak. Sú žiaci, ktorí majú...  dislektik, disgrafik, potom sú aj žiaci,
ktorí majú ťažšie zdravotné problémy,  majú samostatných asistentov. A na toto štát
pri  koeficiente  zohľadňuje.  Tak  isto  zohľadňuje  úroveň  toho,  že  či  dané...  danú
výučbu dejepisu bude učiť dejepisár, alebo že či to proste učí osoba, ktorá - vymyslím
si -  robí telocvik.  Proste a pri všetkých týchto veciach sa zohľadňuje...  Čiže  napr.
Tilgnerová s 590 dostáva zo štátu prepočtom na 667, Majerníkova zo 462 dostáva zo
štátu, ako keby mala 556 žiakov. Ale to je z dôvodu štruktúry tých  žiakov, ktorí tam
sú nie, pretože sa mestskej časti to páči, alebo škola by tak chcela a pod.  Veternicová
má  188  žiakov,  ale  podľa  prepočtu  dostáva  na  195,  z  dôvodu  svoje  štruktúry  a
Karloveská má 370 a prepočítaný počet žiakov zodpovedajúci mzdovým nákladom je
na 413. Keď si tieto veci prepočítate, tak zistíte, že na jedného vychádza úplne 1255
až  1260,  plus-  mínus  na  ...jedno  euro  vychádza  na  každého  jedného  žiaka,  po
prepočítaní rovnako. Avšak tie  prepočty,  ten vážený,  lebo  ešte raz - není,  žiak ako
žiak.  Proste  žiak,  ktorý  má...  keď  má  niekto  integrovaného  žiaka  s  ťažkým
zdravotným postihnutím,  alebo niečo podobne, tak samozrejme, že naňho sú vyššie
nároky. Či už na učiteľa, či už na ďalšie veci. A toto je zohľadnené v tom koeficiente.
Čiže to, čo ste tu vy vypočítali ... Ja tu mám transfer, ktorý išiel - a transfer za minulý
rok, v rámci prenesených kompetencií,  išiel  na Veternicovú 236 000  a v rozpočte
bolo 236 938. Išlo  presne na euro.  My nedávame ...  nemôžeme dať ani inú  sumu,
ktorá asi ....... možné, Ale nejde...  idú presne tie isté sumy, ktoré sú tu v rozpočtoch.
My ich dávame tak, ako tak ako sem prišli.  A to, že Veternicová má 188 žiakov, ale
váženým prepočtom dostáva na 195, čiže de facto dostáva len o 7 žiakov ako keby
tam chodilo  naviac.  Pričom napr.  ako  som už  spomenul,  Majerníkova  má  462  a
dostáva na 556. Ako keby tam bolo o 90 žiakov naviac. Pretože tak je ohodnotený v
rámci koeficientu. To nie je problém mestskej časti. Teraz hádam nečakáte, že to, čo
štát  zohľadnil  a zvýšil  im koeficient,  tak im tie  peniaze  zoberieme  a rozdelíme  to
proporčne na každého žiaka, lebo na toho žiaka to tak dáva štát nie my. Čiže tu máte
ten rozdiel, ktorý tam podľa mňa vzniká. Teda, neviem si predstaviť iný dôvod. A tam
naozaj vychádza aj Tilgnerova, ktorú ste ukázali,  lebo Tilgnerova 590 a dostáva na
667. Predpokladám, že to je ten nárast, o ktorom... o ktorom ste sa... o ktorom ste tu
hovorili.  To, že na tento rok je v rozpočte v rozpočte 200 ... 200 247 sú prenesený
plus k tomu originálne.  To máte,  hovorím, tých 271 000, čo je  v materiáli.  A tu je,
viete, ako naozaj,  my sme mesiac nerobili  nič  iné, len teda, kto má dobré čísla,  kto
nemá dobré čísla.  Veď ak by sme... ak by sme my nedávali správne čísla... Veď to
jednoducho dokážete, ako tvrdíte, že mestská časť odoberá Veternicovej peniaze na
úkor iných škôl.  Je tu mail,  hovorím,  tak nikto nikdy nespochybnil,  že to, čo vám
prináleží je tých 271 000. Ale je tu mail od pani riaditeľky, ktorá píše, že predpokladá,
že na rok 2016 bude mať výdavky v sume 360. Tak 360 deleno 12 vám vyjde suma
30.000 EUR na 1 mesiac. A 271 000 delené 12 je to, čo prichádza zo štatútu, čo sa
transferuje ďalej. A to vám zase vyjde tá suma 23 000 - nejaké drobné. Čiže to je ten
rozdiel.  A už ďalší,  mail,  ktorý nám prišiel,  je, že už v januári chýba na odvody na
mzdy  3.300 EUR,  ktoré  tam  proste  vznikajú  teraz.  Veď  keby...  keby  to  čo  my
nepošleme  základnej  škole  stačilo,  tak  sa  tu  o  tom nebavíme.  A  nestačilo  to  ani
minulý rok. Čo by som sa vyjadril k tomu, ako rodičia prichádzate, že sa tvárite, teda
tvrdíte,  že ste prekvapení.  Od marca 2015 sa táto situácia  rieši.  Štyroch zástupcov
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máte v rade školy.  Je tam zápisnica z rady školy,  kde sa tieto veci riešili.  Riešili  sa
minulý rok, niekoľkokrát riešili  sa na školskej komisii.  Ak vás riaditeľka alebo vaši
zástupcovia neinformovali, mňa to mrzí, ale... ale ja s tým neviem... Ako, veď preto si
tam tých zástupcov volíte,  aby ste mali  informáciu,  čo sa s tou školou deje,  čo sa
týka... čo sa týka niektorých konkrétnych vecí. To, čo by som chcel povedať, možno
ma mrzí, že tí zástupcovia, ktorí prišli na úrad neboli niektorí iní, pretože tu bola taká
poznámka, že - kto má záujem rozoštvávať. Ja neviem o tom, že by sa rozoštvávalo.
Ale zástupcovia, ktorí prišli, nám v rozhovore povedali, že teda pokiaľ nebude po ich,
tak je pripravená aj nejaká diskreditácia. Nech to neberieme osobne, že viete - no šak,
to je vojna, a takto sa to deje. Na otázku, čo prosím - no na otázku, či sa nám týmto
akože vyhrážate, tak to bolo také, že – no..Čiže takéto veci... takéto veci.  To je po
prvé.  Po 2.  na  plenárnej  schôdzi,  kde som bol,  pani  Bartókova povedala,  že  pán
Bernát  je  pre nás vzorom príkladu. A v triedach povedali  ste,  že v triedach znížil
teplotu žiakom na 16 stupňov. Na čo som ho samozrejme kontaktoval. Môžete sa ísť
pozrieť, ja mám vypnuté radiátory, na úrade mám 18 stupňov a každý kto na úrade ku
mne príde, tak vám povie, že 18 ježiš,  to je taká zima a ide preč .16 stupňov vydrží
dospelý človek, nieto žiaci. Samozrejme, povedali ste to, počuli to všetci,  čo boli na
plenárke,  že ste  povedali  príklad  pána  Bernáta,  že  šetrí tým,  že znižuje  teplotu v
triedach na 16 stupňov. Keď som si ... to neni to reálne,  už keď ste povedali,  vedel
som, že to nie je pravda. Pretože 16 stupňov nevydrží dospelý človek. Keď som sa na
to pýtal, tak mám informáciu a potvrdili mi to - nepovedali ste v triedach - znížil o 16
stupňov. A keď som sa na to pýtal,  tak všetci ...všetky informácie boli,  že proste v
triedach bolo...  pretože ešte  učitelia  žiadali  zníženie  teploty,  pretože tam bolo  tak
teplo, že to potrebovali znížiť.  Čiže to ja  len z hľadiska toho, ako sa niektoré veci
prezentujú.  Ďalšia  vec  -  dobré argumenty - frekventovaná  cesta pred rokom 2002
Základná  škola  Veternicová neexistovala.  Tie  deti tiež  museli  chodiť  do školy.  A
teraz netvrdím, že to je lepšie, samozrejme, ten komfort tým, že vznikla, bola vyššia...
je vyšší.  Ale pred rokom 2002 tie deti prechádzali cez cestu, cez cestu chodili do tej
školy. A sú tu. Áno, to máte pravdu. A to by som sa k tomu dostal. Keď porovnáte, že
koľko sa investuje do jednotlivých budov. Čiže vy porovnávate budovu z roku 1971 –
Tilgnerová,  postavená  Karloveská,  s budovou -  aké  sú  investície  na  Veternicovej,
ktorá bola postavená v roku 2002. Teraz ja  keď si zoberiem,  aká bola obstarávacia
cena a teraz by som porovnával, že koľko stála ... nominálne postavenie Karloveskej
alebo  Tilgnerovej  s Veternicovou,  tak  by  som  povedal,  že  my  teraz  každý  rok
môžeme  do  nich  investovať  1 000 000  a  nedoplatíme  ten  rozdiel.  Viete,  že  je
normálne sa baviť v praktickej rovine. Tie návrhy,  ktoré tu niektoré zaznievali,  boli
naozaj veľmi rozumné. Mňa len mrzí,  že proste tie návrhy,  proste ešte k niektorým
návrhom. Jeden z návrhov a to bol ten 1. - myslím, že bol odprezentovaný na stretnutí,
že  všetci  rodičia  budú  25 EUR  mesačne  doplácať  a  tým  doplatia  ten  rozdiel.
Samozrejme,  keďže sa máme začať baviť - za 1. je  to asi nereálne - tak potom sa
priznal že dobre, toto riešenie nie je teda správne.  Tých 25 EUR by nezaplatilo  ani
20 % rodičov prvý mesiac,  ďalšími  mesiac  už  možno  aj  menej.  Ďalší  z  návrhov
riešenia bola zmena mesačne... dobre, ja len... dobre, ja len ... ja len dorozprávam...

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, vážení hostia v predsálí,  keď ste vy rozprávali,  nikto
neprerušoval vaše vystúpenie. Neprerušujte prosím vystúpenie pána prednostu.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďalší... ďalšie z návrhov riešení bolo, že zmena zriaďovateľa.
Čiže  jedno  z  riešení  bolo  zmena  zriaďovateľa  na  Veternicovej.  Tzn.  že  zrušiť  -
opakujem váš návrh bol - zrušiť Veternicovú a urobiť z nej súkromnú školu. Ako -
veď toto sú... ja  som tam sedel,  keď tieto príklady ste dávali!  „Zožeň... zohnať 60
prváčikov bolo jedno z ďalších riešení“ ...  teraz napr. hovoríte, prenájom vonkajšieho
ihriska.  To vonkajšie  ihrisko  je  financované  z iných  prostriedkov.  Ani  z  mestskej
časti,  ani  z našej...  A  v  tej  podmienke  toho  zrealizovania  bolo,  že  sa  nesmie
prenajímať.  Myslím,  že ho má aj Karloveská 32. Musí ho mať verejne prístupné a
nesmie  zaňho  pýtať  peniaze,  pretože nebolo...  bolo,  myslím  že  z  Úradu  vlády,  z
dotácie vybudované. Čiže.. čiže to je, akože je to pekné riešenie, kde jednoducho viete
nájsť zdroj príjmov, ale našli by ho aj iné školy, ktoré ale takisto nemôžu tento zdroj
príjmov použiť. Čiže naozaj, v praktickej rovine, škoda je, že ten mesiac sa nebavíme
o praktickej rovine,  ale bavíme  sa o tom, že kto si tu chce čo postaviť,  a aké máte
zámery, a čo robíte. A naozaj sa tu, namiesto toho, aby sa to riešilo, tak sa tu osočuje.
To, čo sa pýtate, vaša otázka  tu znela veľmi zaujímavá, teda veľmi dobrá. Akú máte
vy garanciu alebo istotu? My od marca 2015 vidíme, že to ide zle a nemáme žiadnu
garanciu,  istotu,  pri  súčasnej  riaditeľke,  že  sa  to  zmení.  Lebo  sme  to  skúšali  10
mesiacov. A vy chcete garanciu, že niečo sa nezmení. A my máme garanciu, že sa 10
mesiacov nič nezmenilo. A ochota zmeniť doteraz nebola. A vyčítate nám! Viete, ale
my niečo musíme robiť. My naozaj, ako, ja... ja vám rozumiem a mrzí ma, že naozaj
táto debata neprebehla pred pred rokom, pretože bola trošku iná situácia.  -Alebo rok
sa mestská časť naozaj snažila teda robiť s tým niečo. Alebo teda povedať, že čo je. A
ak vám sa tá informácia nedostala, k vám sa ani nedostala informácia, že je problém,
to má v celku mrzí. Ale... ale je – hovorím, my zodpovedáme... my budeme musieť
platiť ten účel.  Tak, jak sa zaplatil na Majerníkovej.  A vy sa pýtate, kde my máme
garanciu. My po 9., 10. mesiacoch máme garanciu, že súčasné vedenie Veternicovej
nemá ochotu to robiť. A keby tú ochotu malo, tak tu nesedíme a riešime. Ale keďže tá
ochota tam nie je,  tak proste musíme  tiež to riešiť iným spôsobom. Vzdelávanie je
drahé  a treba doňho  investovať.  Áno. Ja s  vami  súhlasím.  Len to je  presne  to, že
pokiaľ školy, ostatné, výjdu z normatívu, ktorý im dá štát, tak je to financované takým
systémom,  jak  je  tu  nastavený  pre  všetkých.  A  tu  sa  dostávame  k  tomu,  že  to
dofinancovávanie, ktoré tu je, nie je je zo spoločných. Tzn. ja - zase je to veľmi veľmi
dobré, že niečo sa spraví,  ale  všetci sa na to majú  poskladať.  Tak to je  proste... ja
viem, teraz sa to týka vás, ale keby ste boli na Alexandra Dubčeka, na Veternicovej,
na Tilgnerovej, súhlasili  by ste, aby 1 škola mala viac, v pomere ako ostatné? Je to
nespravodlivé. A asi tiež, asi tiež by ste sa ozvali. Lebo to je... ako, dá sa to tolerovať
možno  rok  dva,  ale  dlhodobý  trend  proste  taký  nie  je.  A  to  nikto,  ako  môžete,
hovorím, keď ste na tej strane, ktorý má dostávať, je to fajn,  keď ale máte byť na tej
strane, na ktoré sa to týka, už sa vám to... už už to proste takýmto spôsobom nebude
sa nikomu páčiť. A posledné, a bolo tu povedané, že riaditeľka je dobrý pedagóg - ja s
vami absolútne súhlasím. Určite bude dobrý pedagóg. Problém je, že riaditeľ musí byť
dobrý  manager.  V  tom  je  ten  rozdiel.  A  teraz  my  nijako  nespochybňujeme
pedagogickú činnosť. Že ju majú radi deti, že dobre vyučuje. Ona proste musí riadiť
školu tým spôsobom,  aby -  po  a)  buď negenerovala  žiadnu  stratu,  alebo  tú stratu
minimalizovala.  A  to  je  ten  kameň  úrazu,  pre  ktorý tu  sedíme.  A  to  je  vlastne
management. Nie... nie pedagogické... nie pedagogické veci. Čiže to je z mojej strany,
tie poznámky, čo som tu mal.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Ďakujem  veľmi  pekne  pánovi
prednostovi.  Prosím,  aby  ste  nerušili  priebeh  rokovania!  Prosím  vás,  aby  ste
dodržiavali  rokovací  poriadok,  pretože  slovo  má  ten,  komu  sa  udelí.  O  slovo
požiadala pani riaditeľka Základnej školy na Karloveskej ulici číslo 61, pani magistra
Horníková.  Nech  sa  páči,  prosím,  dajte  jej  mikrofón  ...  aha  -  máte  slovo,  pani
riaditeľka nech sa páči.

p.  Horníková,   riaditeľka  ZŠ:  Ďakujem  pekne  pani  starostka.  Vážení  rodičia,  vážení
poslanci,  vážená pani starostka. Dovoľte mi,  aby som prehovorila k tomu všetkému.
Myslím  si,  že sa tu  hovorilo  o  tom - a  počula  som to od jedného  diskutéra,  ako
hovoril, že – „mám prihlásiť svoje dieťa na horšiu školu?“ . Bohužiaľ, teraz hovoríme
len o číslach. A musíme sa baviť aj o klíme v škole. O tom, ako ste hovorili,  že vaša
škola je rodinného typu. Myslím si, že každá škola je rodinného typu, kde je príjemne,
kde sa deti príjemne  cítia,  kde ráno sa tešia  do školy,  učitelia  sa tešia  do práce.  V
každom prípade, ja  si myslím,  že môj predrečník to povedal - a mám z toho celý...
jeho taký dojem, že vládu školy prevzali ako keby rodičia. Pýtam sa, kde je vaša pani
riaditeľka? Prečo tu nie  je? Ja - to bola rečnícka otázka - ja  sa len pýtam.  Pretože
myslím  si,  že ja,  ako riaditeľ školy,  z môjho  uhla  pohľadu, ja  by som svoju školu
bránila  ako lev, ako tiger. Čo som aj bránila.  Keď tu bolo minulé volebné obdobie,
taktiež som tu bola. Ako môžu potvrdiť niektorí poslanci,  ktorí sú tu. Doniesla som
tak isto o mojej škole report. A som sa snažila upozorniť poslancov školy, že niečo vo
financovaní  nie  je  v poriadku.  Hovoríte  tu o tom,  že nevedeli  ste,  a za 24 dni  ste
urobili toľko veľa práce. Veď tá škola tu stojí roky! Roky ste sa mohli zaujímať o to.
A hlavne roky ste mali vidieť hodnotiace správy! Ja ako riaditeľ školy, ja pracujem v
managemente 10 rokov. Druhý rok som riaditeľka školy,  musím zo zákona do 15.
októbra uverejniť  hodnotiacu správu  školy,  kde je  34 strán,  alebo  35,  a  musí  byť
uverejnená na webovom sídle  školy,  musí byť uverejnená v aule školy.  A vy k nej
máte možnosť nahliadnutia. A tam je aj finančná správa. Takže ja nerozumiem, prečo
teraz hovoríte, že za 24 dní ste urobili toľko toho veľa, keby - priestor na to bolo v
niekoľkých rokoch, aby to management školy urobil. Poloha školy, tak isto, keď viete,
kde  je  Karloveská  61,  tiež  sme  na  konci  sídliska.  Nie  je  to  len  Veternicová  20.
Prenájom priestorov... prenájom priestorov je  dohodnuté, keď sme sa riaditelia  škôl
dohodli  na  najbližšieho  VZN-ka,  že  telocvične  sa  budú  dávať  prenájom  do
spoločného, ja mám 23 krúžkov. Mám prenajaté priestory, ale to urobil management
školy. Ja tomu nerozumiem, že prečo tu vlastne vedenie školy prevzali rodičia? Takže
len,  to bola ... to bola ... to bola len rečnícka otázka. A z môjho uhla pohľadu, ako
riaditeľky. Určite by som tu prišla svoju školu zastupovať. A myslím si, že budeme
mať veľmi náročnú úlohu, potom, aj s pánom riaditeľom, ktorý tu sedí vedľa mňa, zo
Základnej  školy Majerníkova, to dobré meno, ktoré budujeme  roky nejako obhájiť.
Pretože tu sme nejako veľa dobrých slov na tie naše školy nepočuli.  Že - prečo na
horšie  školy?  Aj  my  sme  len  rodinného  typu.  Ja verím  tomu,  že  ak by  aj  došlo,
náhodou,  máte  dvere  v  mojej  škole  otvorené.  Určite  aj  na  Majerníkovej.  Či  už
akokoľvek sa títo poslanci rozhodnú, akokoľvek zahlasujú.  Ale ja si myslím,  že keď
budem ja,  ako  menežér  nedobre  menežovať,  spravovať  svoju  školu,  alebo  nejakú
firmu a pôjdem do mínusu, budete páni poslanci hlasovať, aj za oddlženie moje školy,
keď ja budem vytvárať ročne 100 000  dlh, dofinancujete aj moju školu. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne  pani riaditeľke.  Hlási sa pán riaditeľ
o slovo. Nech sa páči, pán riaditeľ Bernát, máte slovo.

p. Bernát - riaditeľ:  Dobrý deň prajem. Súhlasím s mojou kolegyňou, s pani riaditeľkou z
Karloveskej 61. Dobre, hovorím, veľa sa narozprávalo o našej škole, resp. škole, ktorú
zastupujem ja.  Môžem povedať, naša škola,  Základnú školu Veternicová v podstate
nepotrebuje.  Ale  vzhľadom k tomu,  ak  už takáto  situácia  nastala,  prikláňam sa  k
riešeniu, že proste Veternicová takýmto spôsobom fungovať nemôže. Základná škola
Alexandra  Dubčeka  je  pripravená  mať  elokované  pracovisko  na  Základnej  škole
Veternicová,  keďže  takáto  situácia  vznikla.  My  sme  ochotní  takéto  niečo  proste
urobiť  a  ponúknuť  rodičom  to,  čo  majú  doteraz,  tak  ako  bolo  povedané,  ako
elokované  pracovisko.  Dosť  ma  mrzí...  dosť  ma  mrzí  to,  čo  bolo  na  našu  školu
povedané a akým spôsobom bola prezentovaná. My máme dosť vlastných problémov
s ktorými sa boríme, a riešime ich, proste, ako prichádzajú. Tak isto súhlasím s mojou
predrečníčkou o tom, že Karlova Ves zriaďuje aj ďalšie  3 školy – tzn. Majerníkovu
62, Spojenú školu Tilgnerová a tak isto Základnú školu Karloveská 61. Dosť ma mrzí
tá medializácia,  resp.  útoky,  ako som už spomínal  na našu  školu,  ktoré presahujú
hranice nejakej etiky, proste základov slušnosti. Ja pevne verím, že poslanci príjmu to
správne rozhodnutie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  /Je  tu  nesprávna  značka,  prosím
technikov,  aby  opravili  trošku..  nejako  software./  Prihlásil  sa  o  slovo  s  riadnym
diskusným príspevkom pán poslanec Horecký.

p. Horecký:  Ďakujem pekne pani starostka. / Ja - za to, že ste dali preč tú stopku - to ma
vydesilo,  či tu môžem alebo nemôžem prehovoriť/  pretože dnes chcem prehovoriť
nielen ako poslanec tejto mestskej časti, ale aj ako riaditeľ školy, ktorá nie je zriadená
touto  mestskou  časťou.  A  zároveň  ako  prezident  jedného  stavovského  združenia
cirkevných  škôl.  Asi  to  nie  je  tajomstvom,  že  sa  snažíme  aj  týmto  spôsobom
napomáhať tejto krajine,  školstvu. A preto mám veľa skúseností s tým. Som aj člen
pracovnej  skupiny pri Ministerstve školstva,  kde sa venujeme  aj témam,  ktoré nás
veľmi bolia, osobitne môjho zriaďovateľa, racionalizácie, optimalizácie školskej siete.
Máme s tým veľa skúseností.  A chcem vám vážení rodičia  povedať,  že keby vaša
škola nebola obecná, keby nebola dotovaná už dlhodobejšie obcou, tak kedy bola pod
mojím zriaďovateľom,  tak by podobne, ako viaceré naše  školy boli  dávno  spojená
alebo  zrušená. Viete,  z týchto peňazí,  ktoré dostávate -  aj vy,  alebo, resp.  na tieto
peniaze som sa poskladal aj ja, aj rodičia, ktorí sú na mojej škole. Dnes je prax taká,
že obce z titulu, možno ekonomickej kondície Slovenska, alebo nejakých politických
dôvodov, sa venujú školám, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti- sú aj výnimky,
je  ich ako šafránu,  kedy obce dokážu pozrieť  na  školy v územnej  pôsobnosti,  nie
v zriaďovateľskej, a podporiť dobré dielo. Ja verím, že aj tu sa rodí taká konštruktívna
atmosféra,  na našej Karlovej Vsi.  Ale faktom je,  že oveľa častejšie  sa boria obce s
dedičstvom, ktoré im štát dal v roku 2004, pri tej novele zákona, komunálnej,  a pri
vzniku  ...  vôbec  transferu  originálnych  a  prenesených  kompetencií.  A viem,  že  v
mnohých  regiónoch  sa  deje  to,  čo  sa  deje  tu.  Nikde  to  nie  je  vítané  s  nejakým
nadšením,  alebo súhlasom. Tu v blízkosti našej arcidiecézy, kde je môj zriaďovateľ,
sme  veľmi nedávno  spájali  2 školy do spojenej školy svätého Františka Asisského
v Malackách.  Tam bola doslova vzbura rodičov, ktorí sa brojili  proti tomu, aby sa
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spojili  so  základnou školou, tam - gymnázium a základná  škola.  Hovorili  ešte  iné
dôvody,  ako vy,  ako je  pri elokovanom pracovisku.  Ešte nie  je  reč ani o spojenej
škole, lebo to sú rovnaké typy škôl. Tak to sa nedá spojiť do jednej školy.  Len ako
elokované pracovisko. Chcem vám teda len povedať – bola tu dlhá debata, že toto, čo
zažívate vy, sa deje všade po Slovensku. A nikto to nechce. Ako - vy nám tu dávate
neuveriteľné slová na stôl a do očí hovoríte o nás, ako o klamároch. Hovoríte o nás
ako o ľuďoch, ktorí majú neviem, aké nekalé úmysly! Hovoríte o tom, aby sme zrušili
túto mestskú časť. To ma fascinuje! Ja si neviem predstaviť, aký vzťah dôvery tu je.
Čo vy dokážete ponúknuť v oblasti spolupráce, keď prichádzate s takýmito tvrdými
slovami?  Čo vy viete o  mojej  cti,  o mojej  práci,  o  mojich  skutkoch a slovách?  A
dovolíte  si  toto  povedať!  Ako,  ja  som z  toho  v šoku!  Keď  to  porovnám s  tým
rozšíreným stretnutím, ktoré sme tu mali na školskej komisii,  kedy som vám fandil a
kedy som si aj myslel,  že to skončí alokovaným pracoviskom, pretože sa tu objavila
energia - ja  nechcem opakovať, čo tu už bolo povedané, že škoda, že sa neobjavila
skôr. Naozaj ste dokázali za 24 dní urobiť obrovskú mobilizáciu toho, čo ste ochotní
dať  k dispozícii.  Ale  skúste  pochopiť,  že  pre  mestskú  časť,  pre  zriaďovateľa,
nemôžete byť tým garantom a tým partnerom vy, ale manažment. To je jedna vec. Ak
ste dokázali dať tieto veci do ponuky, že toto ste ochotní urobiť a postaviť sa k tej
škole, takto bokom, tak prečo sa tak bojíte a považujete za absolútne neprijateľné  - za
podraz, podvod, a neviem čo všetko, to alokované pracovisko? Kde - keď hovoríte, že
to dokážete zagarantovať-  prečo nepozeráte do budúcna, teda trochu konštruktívne,
optimisticky a s ponukou tejto spolupráce? Vy máte tú výhodu, oproti školám pod
mojím  zriaďovateľom,  a  mojej  vlastnej  -  ja  žiadne  10.000 EUR čakať  nemôžem.
Keby som bol v tej situácii,  čo vy,  už moja škola neexistuje.  Jednoducho - a naše
školy tak končia.  Spoja sa alebo prežijú.  Prikrývame sa tou perinu, ktorú máme.  A
keď moja  škola,  konkrétne,  ktorej som riaditeľ prežila,  rozvinula  sa  vďaka takým
rodičom,  ktorí  však  nemali  predovšetkým  ústa  plné  obvinení  a  dopredu  súdov  a
kritiky, ale boli ochotní pracovať a spolupracovať. Ja som to tu dnes nevidel z vašej
strany.  Cítil  som, počul som súdy,  počul som jednoznačné  výroky na našu adresu,
ktoré sa dotýkajú aj našej aj mojej osobnej cti. A nechápem to! Na tomto sa chcete
stavať? Nerozumiem tomu. Ďakujem za pozornosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi poslancovi Horeckému za diskusný príspevok.
Hlási sa niekto do diskusie? Pán vicestarosta. Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne vážení.  Vážené dámy a páni,  milí
rodičia, naozaj musím povedať, že s veľkým rešpektom som si vypočul tie argumenty,
ktoré ste uvádzali.  Najmä tie pozitívne riešenia,  ako ako pomôcť škole. Tá aktivita,
ktorú ste  za  24  dní  urobili,  je  iste  veľmi  záslužná,  lebo  vyjadruje  váš  záujem o
zachovanie  školy.  Tak, tak to vnímam.  A keď by som sa  na to pozeral z pozície
rodiča, tak je to aj úplne pochopiteľné, že chcete pre svoje deti a potom následne pre
pre celú školu riešenie, ktoré ktoré pomôže škole. No musím povedať, že tak isto mi
chýba hlas vedenia školy, tu, momentálne. Ak má pani riaditeľka zdravotný problém,
tak sa ospravedlňujem, ale nepočul som veľmi ten hlas ani na iných fórach, jej hlas.
Nechcem používať slovo manažment školy, lebo to je možno taký... taký výraz skôr z
ekonomickej sféry, ale vedenie školy, v tomto prípade pani riaditeľka, by mala byť tá,
ktorá bude kľúčovou osobou pre... pre podporu tých aktivít,  ktoré aj vy navrhujete.
Lebo na vás, ako na rodičov nemožno prenášať zodpovednosť za financovanie a chod
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školy.  Nie  preto,  že  by  ste  to  nedokázali,  lebo  vidím,  že  ste  v  svojich  civilných
povolaniach z rôznych oblasti a máte zručnosti a vedomosti a znalosti, a možno by ste
to vedeli robiť. Ale je tu proste základný princíp riadenia. A ten hovorí o tom, že za
školu zodpovedá jej  riaditeľ.  Spolupráca s rodičmi je  iste vítaná,  funguje  na iných
školách,  určite  je  žiaduca a mala  by mala  by podporovať to vedenie  školy v tých
aktivitách, ktoré sa budú robiť. V jednom z tých listov, ktoré ste nám adresovali,  ste
nám vytýkali, hovorili ste, že - unáhlenosť pri voľbe prostriedkov racionalizácie - Tak
naozaj  chcem povedať,  že my  sme  na  tomto úrade od decembra  roku 2014 a už
vlastne  v  marci  2015,  po  prevzatí  úradu,  sme  dostali  prvé   signály  o finančných
problémoch školy.  Tieto signály  prichádzali,  my sme  diskutovali  s vedením školy,
dávali sme signály rade školy, žiadali sme prostredníctvom našich zástupcov, aby rada
školy ukladala  vedeniu  školy prijať  opatrenia.  Možno  mnohé  z tých,  ktoré ste  vy
dneska navrhovali. Ktoré keby sa prijali, v tom čase, a zrealizovali v tom čase, najmä,
čo sa týka marketingu, podpory mena, dobrého mena školy a zvýšenia záujmu detí o
návštevu tejto školy, tak by iste tá situácia sa možno nedostala do stavu, v ktorom je
dnes. Nechcem ja sa teraz púšťať do tej polemiky čísel,  ktorú... ktorá tu odznela. Ja
poviem 3 také fakty,  ktoré hádam nebudete rozporovať. Prvý fakt je,  že v škole na
Veternicovej,  12 rokov po  sebe  klesá  počet  žiakov.  Klesá  aj  iným.  Ale  škola  na
Veternicovej sa ocitla pod hranicou, ktorá je kritická. A to je 200 žiakov. Z hľadiska
financovania, cez normatívne financovanie, ktoré sme si nevymysleli my, ako mestská
časť, ale realizuje to štát, tieto školy pod 200 žiakov majú logicky vážne problémy so
s tým, aby prežili.  2. fakt je, že v súčasnosti z normatívu, ktorý štát poskytuje škole,
nedokáže škola pokryť ani osobné náklady. A 3. fakt je, že tým pádom, keď nepokryje
z normatívu ani osobné náklady, tak je logické, že nehradí škola,  lebo nie je schopná
hradiť žiadne ďalšie náklady na energie a pod. To je dôvod, prečo sa musíme týmto
problémom teraz zaoberať.  To je  ten dôvod, že tieto 3 fakty tu sú na stole.  A my
musíme  hľadať  nejaké  riešenie.  Chcel  by  som  sa  vyjadriť  k  tej  myšlienke
elokovaného  pracoviska.  Naozaj  ma  veľmi  mrzí,  že  bolo  toto riešenie,  ktoré sme
navrhli,  tak ...tak odmietnuté  - ako bolo aj zo strany rodičov. Lebo elokácia nie je
choroba.  To  je  proste  zákonom  známy  stav,  kedy  môže  dôjsť  k  takejto  forme
racionalizácie.  Brali  sme  to  ako  veľký  kompromis,  ako  riešenie,  ktoré  je
najohľaduplnejšie  k deťom.  Myslíme  si,  že  je  ohľaduplné  aj  k rodičom.  Nie  je
ohľaduplné  k  vedeniu  školy,  lebo  súčasťou  tej  racionalizácie  by  došlo  k  zániku
vlastne  pracovných  pozícií  vedenia  školy.  Ale  je  to  najohľaduplnejšie  riešenie
k deťom.  Vy ste hovorili,  že aká je  tá garancia toho elokovaného  pracoviska.  Nie,
nemá to pán riaditeľ v rukách. Lebo elokované pracovisko je zapísané v sieti škôl a
proces na zrušenie elokovaného pracoviska, ktorého sa obávate - rozumiem tej obave,
je rovnaký ako pri zrušení a vyradení zo siete – tzn. celý ten postup vyjadrovania. A
nie  je  možné  to  rozhodnúť  z  pozície  vedenia  Dubčekovej  školy.  Samozrejme,
elokované pracovisko  bolo  veľkým kompromisom z nášho  pohľadu, lebo  to nie  je
najlacnejšie riešenie. Aj som vám pri diskusiách mnohokrát hovoril, že veľmi pozorne
argumentujme,  že  čo  to  elokované  pracovisko  prinesie.  Lebo  naozaj  to  nie  je
najlacnejšie riešenie. Je to riešenie, na ktoré by musela mestská časť venovať financie.
A ako každý kompromis,  aj tento kompromis  má  svoje  výhody a nevýhody.  Žiaľ,
kompromis  má  tu  danosť,  že  je  ...  čiastočne  je  niekto  spokojný,  ale  je  tam aj  tá
nespokojnosť s tým. Že toto riešenie vlastne nenašlo u vás podporu, tak ja sa obávam
a som z toho dosť smutný, že tým pádom sme postavení na medzi 2 možnosti, ktoré,
ktoré zostávajú. Jednak teda, že škola zostane v takej podobe v akej, s tými všetkými
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rozpočtovými  nárokmi,  ktoré z  toho náväzne  budú  vyplývať.  Zastupiteľstvo  bude
musieť o nich rozhodnúť, alebo teda tá 2. možnosť, ktorá je vyjadrená v  alternatíve 1
a to je  zrušenie  školy bez elokovaného pracoviska.  Ja som zažil,  /ak dovolíte,  ešte
minútku budem hovoriť/  zažil som 2 veľké racionalizácie - ako poslanec som bol v
tejto  mestskej  časti  slúžiaci  už  pomerne  dlhý  čas,  2  veľké  racionalizácie,
optimalizácie siete škôl. Jedno bolo zrušenie Karloveskej 3 - školy a 2. bolo zlúčenie -
vtedy to zákon umožňoval  -  Majerníkovej  60 až  62.  Vždy to boli...  vždy to boli
nepopulárne, vždy to boli ťažké a bolestivé rozhodnutia. Čas ale ukázal ich správnosť.
A ja dúfam a verím, že vždy aj bol odpor rodičov. Možno nebol takto silný,  ako ho
vyjadrujete vy - a preto hovorím,  že mám voči  tomu veľký rešpekt  voči tej vašej
aktivite. A verím, že aj dnes nájdeme, čo najlepšie riešenie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne.  S  nasledujúcim  riadnym  diskusným
príspevkom sa prihlásil pán poslanec Martinický. Nech sa páči.

p. Martinický:  Ďakujem za slovo.  Vyjadrím  sa k niekoľkým.  Ja som si  to písal.  Boli  tu
predložené  marketingové plány,  ktoré sú chvályhodné,  ovšem veľmi neisté,  kdežto
nároky na výdavky z mestskej časti,  ktoré idú z prostriedkov všetkých občanov sú
isté.  A my tu opakovane riešime  problémy,  či naškrabeme peniaze,  aby sa opravil
chodník  tam,  alebo  tam,  alebo  proste  niečo  takéto  vybavilo,  čo  slúži  veľkému
množstvu občanov. Tých prostriedkov je stále menej, ako by sme potrebovali. Ktorýsi
z rečníkov povedal,  že to má v podstate charakter kvalitnej súkromnej školy.  To je
veľmi fajn. A chápem, že aj rodičom aj deťom sa to páči. 2. vec je, že nakoľko by sa
rodičom a deťom iných škôl, ako tu povedal pán riaditeľ, páčilo to, že oni financujú,
že  na  iných  školách  je  súkromnejší,  kvalitnejší,  lepší  charakter  v niečom.  Hej?
Hovorilo sa, že spraviť spraviť anketu medzi deťmi tej školy. Bude, ja nepochybujem,
že všetky by hlasovali za zachovanie súčasného stavu. Keby sme urobili anketu medzi
deťmi a rodičmi tých iných škôl, zrejme by to dopadlo trochu ináč. Tak, ako povedal
túto  predrečník,  bola  tu  dlho  a  ťažká  diskusia  o  tom,  že  či  to  celkom  zrušiť,
vzhľadom, čo je  jednoznačne  ekonomický najmenej  stratové pre pre mestskú časť,
alebo spraví toto zariadenie.  A som prekvapený,  že to, k čomu sa pristúpilo,  sťa k
návrhu menej efektívnemu ekonomicky, ale ústretovému školu voči škole, sa aj túto
tak radikálne  proste ako zamietlo.  To som ...  to som veľmi,  veľmi prekvapený.  A
pokiaľ  tu proste padol taký návrh,  že zrušiť  poslancov,  tak je  mi  ľúto,  že musím
povedať,  že  poslanci  v  Karlovej  Vsi  majú  menej,  než  polovicu  bratislavského
priemeru. Tzn. keby ste chodili potom za poslancami do Dúbravky alebo do Lamača,
tak... tak proste tí za svoju prácu dostávali viac a bolo by ich treba väčší počet, lebo
ich tam... narástli, lebo počet poslancov je úmerný veľkosti proste mestskej časti. A už
som pri  poslednej  poznámke,  čo  som chcel  povedať.  Rodičia  sa  sťažovali,  že  o
niektorých  veciach nevedeli.  No žiaľ,  my  poslanci,  ktorí nie  sme  priamo  členovia
školskej  komisie  a  sme  sa  aj  od našej  kontrolórky aj  od členov školskej  komisie
opakovane  dozvedeli,  že  riaditeľka  nespolupracuje  a  že  my  máme  problém  o
niektorých veciach sa dozvedieť informácie. Takže tá sťažnosť môže byť oprávnená,
ale ju treba predkladať asi niekde inde. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi poslancovi Martinickému. Ďalší prihlásení do
diskusie, pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči.
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p.  Poláchová:  Vážená  pani  starostka,  vážení  poslanci,  vážení  prítomní.  Mám  ku  škole
Veternicová veľmi blízky vzťah a preto aj moja reč bude trošku osobnejšia. Do školy
mi chodili všetky 3 deti. Kývala som im z okna každé ráno, videla som ich ako cvičili
na školskom dvore, ako sa tam hrávali počas školského klubu detí. Ďakujem mnohým
učiteľom  za  to,  čo  všetko  ich  naučili.  A  to  nehovorím  iba  o vedomostiach,  ale
hovorím  aj  o  prístupe  k ľuďom,  k problémom,  k životu.  Ďakujem  pani  Slávke
Kučovej, pani Ondráškovej, pani Koniarovej a mnohým ďalším. Boli našim deťom...
boli  našim  deťom ako  druhé  mamy.  V  škole  sme  spolu  s  manželom  a  susedmi
pomáhali tak, ako sme najviac vládali, tak ako pomáhate teraz vy rodičia. A za to vám
patrí veľká vďaka. Bola som zopár rokov hospodárka Združenia rodičov, tiež členka
rady  školy  za  rodičov.  Iniciovala  som rôzne  drobné  úpravy  na  školskom dvore,
bojovala som proti nezmyselnému zákazu státia pred školou, 1 rok som pomáhala aj
ako učiteľka matematiky prípravy deviatakov na testovanie. O to viac ma teraz trápi,
že škola má finančné problémy, a nezáujmom, alebo neschopnosťou vedenia školy sa
tieto  problémy  len  prehlbujú.  Od  mája  2015,  kedy  som  sa  zúčastnila  prvýkrát
zasadnutia  rady  školy  ako  poslankyňa,  sme  navrhovali  rôzne  opatrenia.  Prenájom
učební, telocvične, letný tábor, prezentáciu školy na Facebooku, účasť na akciách, ako
napr.  Šarkaniáda,  kde chodí  množstvo  škôlkárov,  ktorých  by sme  mohli  do  školy
prilákať,  aby  sme  mali  dostatok  detí.  Proste  všetko  to  veľmi  podobné  veci,  čo
navrhujete  vy teraz.  Riešenia  sa  rodili  však  veľmi  ťažko,  alebo  teda aplikácie  do
života. A ani ako rada školy sme neboli schopní dohodnúť sa na spoločnom postupe a
potom ho aj naplniť. Nie som odborníčka na financie, ale je mi jasné, že súčasný stav
nie  je  udržateľný.  A  preto  mi  dovoľte,  poslanci  a poslankyne,  vážení  kolegovia,
vysloviť  podporu riešeniu,  hoci  to  nie  je  najekonomickejšie  riešenie,  ale  vysloviť
podporu vytvoreniu elokovaného pracoviska,  ktoré by mohlo  pri troške ústretovosti
všetkých  zúčastnených  zachovať  výhody  tej našej  malej  školičky.  Osobný  prístup
učiteľov k našim  deťom,  aktivity  zelenej  školy,  úspešný  robotický krúžok -  ja  tu
vidím aj priestor na aktivity rodičov, ktoré... ktoré rodičia spomínali.  Možno som sa
až  priveľmi  angažovala,  aj  tu  s  pani  Volkovou,  v  presadzovaní  tohto  riešenia.
Venovala som tomu kopu času, energie, rozhovorov s rodičmi, učiteľmi,  poslancami.
Možno som naivná a verím na zázrak a možno tomu všetkému chýba presne tá dôvera
a ústretovosť zo strany školy a zo strany rodičov. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za príspevok pani Poláchovej. Do diskusie sa
prihlásil pán poslanec Krampl. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Najprv by som rád poďakoval všetkým trom riaditeľom, ktorí
nám tu poskytli trochu iný pohľad na vec a veľmi zaujímavý. Rád by som na tú tému,
že teda horšia škola Majerníkova - čítam tu práve rebríček... rebríček základných škôl
na stránke INEKO, kde je hodnotená škola Majerníkova 62... 6,3 bodmi a Veternicová
6,4 bodmi. Čiže rozdiel medzi nimi je zanedbateľný. Naozaj si myslím, že hovoriť o
škole Majerníkova ako o horšej,  je nepatričné a neúctivé, vo svetle týchto dní,  kedy
ešte rezonuje štrajk učiteľov. Štrajk nie je len o tom, o platoch. Štrajk... štrajk je aj o
systéme školstva. Každý by chcel, aby naše školy boli lepšie, aby deti boli múdrejšie a
keď chceme niečo zmeniť, tak proste je tu nejaká aktivita proti tomu. Hej. Aj toto som
počúval, návrhy rodičov. Všetky boli vlastne za to, aby sa stav zabetónoval, ale všetci
predsa vieme, aj teda tí, čo podporujeme štrajk učiteľov, že ten stav, aký momentálne
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je,  nie  je  dobrý. Preto ja tiež podporujem, tak ako kolegyňa Lívia,  alternatívu 2, za
zriadenie elokovaného pracoviska. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne  pánovi  poslancovi  Kramplovi.  Ešte
niekto sa hlási  do diskusie?  Pán riaditeľ...,  ktorý pán poslanec  Savčinský,  nech sa
páči.

p. Savčinský:  Ďakujem za slovo, pani starostka.  Vážení hostia,  poslanci,  dovoľte mi  teda
vyjadriť  aj môj názor. Robil som si teda poznámky.  V 1. rade chcem pogratulovať
rodičom  aktivite,  k prezentácii.  Skutočne,  klobúk  dole.  Riaditelia  školy  to  vedia
oceniť. Jedine, možno čo, toto malo – možno - prísť táto aktivita 3, 4 roky naspäť. A
dnes by sme základnú školu Veternicovú neriešili.  Úplne chápem aj emócie, ktoré tu
dnes sú pochopiteľné. Ale my, ako poslanci, sa musíme, či sa nám to páči alebo nie,
dívať na to racionálne,  s nadhľadom. A musím si,  aj sebe pripomenúť, že nesmiem
zabudnúť, že dnes neriešime problém na Základnej škole Veternicová, Veternicovej,
ale  problém racionalizácie škôl v Karlovej Vsi.  Nepríjemné,  nechutné čísla,  nemám
ich ani ja  rád, tak ako vy, ale ja ich proste musím zopakovať. Niektoré čísla  aspoň.
Lebo  tu,  nebolo  povedané  -  v  roku 2005/  2006 bolo  na  Dlhých  dieloch v dvoch
školách 1627 detí.  Dnes ich máme 650. Tzn. skoro 1000 detí máme ...máme preč.
Čiže v podstate toto je fakt, ktorý... ktorý tu je a pri tých číslach jednoducho sa musí
povedať.  Nechcem teraz  čítať  čísla,  ako  klesá  počet.  Problém  v  Základnej  škole
Veternicovej  nie  je  len  nízky  počet,  ale  aj  tendencia,  ktorá  v  podstate  sa  nedarí
žiadnym spôsobom zastaviť. Bolo tu povedané počet 200. Ja si myslím,  220 je počet
kritický,  kde pod to, keď sa klesá sa dostávame do do červených čísiel.  A my sme
dnes na 188 a reálne na 174-och, s plným normatívom, lebo 14 detí v edu zbere, je len
s  10 %  príspevkom,  nakoľko  sa  jedná  o  deti  z  osobitným  spôsobom  školskej
dochádzky.  Ja  osobne  som vedel,  že  máme  problém,  po  poslednom  zápise  pred
rokom,  kedy  Základná  škola  Veternicová  nedokázala  zastaviť  pokles  a  ďalej  sa
prepadávala,  obrazne povedané. Nahlásený počet žiakov v edu zberu k 15. 9. 2014,
tzn.  ešte  v jeseni,  pred  rokom,  nám  znamenal...  nám  ukázalo,  že  nám začína  na
Základnej škole Veternicovej tlieť oheň. My sme ho mohli zahasiť tým zápisom pred
rokom 2015. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Nekontrolovateľne sa nám rozhorel po
edu zbere. My vieme, čo, to znamená edu zber - to je počet detí, na základe čoho je
potom normatív  na  ďalší  rok  -  nám  začal  horieť  oheň,  ktorý nám  neskutočným
spôsobom,  pri  schválení  rozpočtu,  teraz  vybuchol.  Chcem  povedať,  aj  ako  člen
komisie  a  predseda  komisie  školskej,  s  daným problémom opakovane  sa  komisia
zapodievala.  Kritický stav opakovane pomenovávala.  Ako občan, ako člen komisie,
ale  aj ako občan Karlovej Vsi som považoval vyriešenie  tohto problému  za nutné
dôležité  a  neodkladné  najefektívnejším  a  najjednoduchším  a  najspravodlivejším
riešením,  aj voči iným školám,  bolo,  samozrejme,  zrušenie  a  presunutie  žiakov do
voľných kapacít  ďalších našich škôl.  To prebieha proste po celom Slovensku. Je to
fakt. Hlboko som si vážil a následne akceptoval a zobral som si na svoje rozhodnutie
pani starostky vyjsť v ústrety rodičom, ich komfortu a tento problém vyriešiť vznikom
elokovaného  pracoviska,   aj  s  vedomím  čiastočného  dofinancovania.  Okrem
financovania  tu stále  cítim  problém,  ktorý nie  je  spomínaný,  aj to, že si naše deti
zaslúžia,  aby neboli  učitelia,  tak ako je  to niekde  v malotriedkach,  na  lazoch,  kde
jeden učiteľ učí 6, 7 predmetov. Čiže aj aj toto hľadiska odbornosti sa mi zdalo na 2.
stupni ako vec, ktorú sme týmto mohli vyriešiť. S touto myšlienkou som aj opakovane
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predstúpil pred rodičov, ja aj ďalší členovia komisie. Prvý, ako prvýkrát, ako hosť na
plenárnom zasadnutí ZRPŠ následne sa uskutočnila  výjazdová komisia v priestoroch
školy,  a  ešte  k  tejto  téme  bola  zvolaná  aj  mimoriadna  komisia  školstva  mládeže
a športu. Ja osobne som veľmi pozorne počúval všetko, o čom rodičia hovorili. To, čo
mi ale od začiatku chýbalo,  akosi som z 2. strany necítil  to isté, tú snahu počúvať.
A to, čo ma najviac bolí a to je, že dnes časť rodičov rozohrala hru, ktorá môže mať
pre školu a stále viac a viac to cítim, poviem to tak, fatálne dôsledky. Hráte vabank.
Hráte -  kto  z koho.  A  mne  osobne,  pre  mňa  sa  úplne  rozbíja  predkladaný  návrh
elokovaného  pracoviska.  Pôvodná  koncepcia  totiž  predpokladala,  že  rodičia  po
zvážení všetkých skutočností, nakoniec pochopia dôvody nášho kroku, príjmu vzniku
elokovaného pracoviska a v septembri tam nastúpia. Dnes som však už presvedčený,
že vaše kroky budú mať za následok odliv žiakov. A aj ste to vlastne pomenovali - zo
školy a tým pádom počet žiakov poklesne pod kritickú hranicu už aj pre elokované
pracovisko. Aj preto ja už vážne zvažujem ... a neviem ako budem osobne hlasovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za vystúpenie. Je ešte nejaká...? Nech sa páči,
máte písomne prihlášku. Prihlásili ste sa do diskusie, pani riaditeľka, chcete vystúpiť,
Nech sa páči, pani riaditeľka. Nech sa páči pani riaditeľka. Vítajte. Prosím mikrofón
pre pani riaditeľku.

p. Belegišanin - riaditeľka ZŠ: Dobrý deň prajem. Moje meno je Belegišanin Katarína. Som
na Základnej škole Veternicová riaditeľka školy od roku 2009. Táto škola je  škola,
ktorá podávala vždy veľmi dobré výsledky, škola, ktorá sa má čím hrdiť. Škola, ktorá
má skupinu detí, rodičov aj pedagógov, ktorí sú zanietení pre tú našu mladú generáciu
urobiť  všetko.  A  je  mi  veľmi,  veľmi  ľúto,  aké  argumenty  používate,  ako  chcete
zmiesť z tohto nášho karloveského alebo dlhodielského pôsobiska takú školu, ktorá...
ktorej bude ľúto nielen  deťom,  rodičom,  ale  myslím,  že v budúcnosti aj vám.  Ak
chcete taký krok urobiť,  mala  som pocit, z vás,  že robíte hon na čarodejnice.  Voči
mne sa správa miestne zastupiteľstvo ako voči človeku, ktorý nechce spolupracovať.
Ja som telom i dušou zanietená za chod tejto školy,  za výuku našich  detí,  dať im
všetko možné, čo im môžeme dať v dnešnej dobe, v dnešnej dosť náročnej dobe. Tým
chcem podotknúť a chcem podčiarknuť,  že také niečo ako šikana,  drogy a ostatné
veci, ktoré sú neduhy dnešnej doby, na našej škole neexistujú. A myslím si, že tým, že
by to mal byť veľký argument pre vás, poslanci. Aj je to argument pre našich rodičov,
prečo chcú mať tie deti na Veternicovej. Je to krásna budova. Je postavená na takom
nádhernom mieste, ktoré by bola škoda využívať na nejaké iné účely. A ak sme si vás
zvolili,  vážení poslanci, ja som presvedčená, že za dobrú vec sa oplatí aj bojovať. Za
dobrú vec sa oplatí, aj našim deťom dať tú možnosť, aby sa z nich nestalo niečo také,
čo je v iných mestských častiach alebo na iných školách veľký neduh. Preto vás veľmi
pekne prosím,  majte rozum pri hlasovaní.  Hlasujete v neprospech svojich občanov.
Ak by ste zahlasovali za zrušenie alebo elokáciu tejto školy - a pozerajte sa na to, že
budúcnosť  je  v  našich  deťoch -  to,  že rodičia  chcú  zafinancovať  túto školu,  je  -
myslím si, že veľmi, veľmi pozitívny krok dopredu. To, že sa snažíme nájsť riešenie,
ako by sme, ako aj koniec koncov doposiaľ, mestskú časť nezaťažovali finančne, je
veľmi pozitívny krok mojich,  našich rodičov. Teda ja  im veľmi pekne ďakujem za
túto spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem za túto angažovanosť. A všetci do jedného,
ktorí priložili ruku k tomu dielo aby táto škola sa vo vašich mysliach zviditeľnila, aby
táto škola dostala vo vašich mysliach pozitívne naladenie.  Ešte raz im veľká vďaka.
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Nie je to až také, ako teraz spomínal pán Savčinský - 7, 8 predmetov učí  jeden učiteľ.
5 – 6. Pardon, nie je to až tak, pán Savčinský.  Všetko je v normách zákona. Každý
učiteľ učí veľkú väčšinu svojich predmetov. A myslím si, že to zákon povoľuje, to, čo
ste vy povedali. Takže výsledky, ktoré dosahujú deti sú vynikajúce. Výsledky, koniec
koncov na prezentácii  vám to bolo  povedané,  ukázané  a myslím  si,  že Monitor 5,
ktorý  naše  deti  dosiahli  to  je  neodškriepiteľná  práca  s deťmi.  Mravenčia  práca
s deťmi. Jasné, že máme dokonale deti, rodičia stoja za nimi,  ale aj ich pani učiteľky
urobili  veľký veľký kus práce.  Keby nemali  ............. možnože  by  to  nebolo  také.
Preto vás ešte raz prosím, ak budete rozmýšľať o ďalších krokoch, neurobte zle týmto
našim deťom. Konajte tak, že je to naša budúcnosť. Generácia, ktorá nám bude viesť
v budúcich rokoch. A myslite na to. Neurobte im zle. Ďakujem vám.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pani  riaditeľke,  pani  Mgr.  Belegešaninovej.
Nasleduje s faktickou poznámkou pán poslanec Zajac. Nech sa páči, má slovo.

p. Zajac: /Teraz dobre, už je to tam ./ Ja som sa veľmi snažil dneska nevystupovať, lebo už
som vystupoval  aj na  komisii.  Chcem povedať,  že rečnícky  talent  pani  riaditeľke
nechýba.  Ale  pri tom všetkom, čo sme dnes videli,  musím povedať, že jej rodičia,
hoci nie sú za to platení,  preukázali oveľa viacej rozumu, oveľa viacej talentu riadiť
školu, ako ona sama. Ja by som chcel povedať fakt, alebo vrátiť sa k faktom. Ja som
sa - prvýkrát som členom školskej komisie - stretol s problémom tejto školy 6. júna na
komisii  školskej.  Riešili  sme  bod  číslo  5  -  Žiadosť  Mgr.  Kataríny  Belegišanin,
riaditeľky  ZŠ  Veternicová  20  o finančnú  pomoc.  Dovolím  si  prečítať,  lebo  je  to
zaujímavé, aj to, akým spôsobom žiadala o finančnú pomoc. „Na základe platobnej
neschopnosti od marca 2015, sme nútení vám oznámiť,  že nie sme schopní uhradiť
bežné  faktúry za vodu,  elektrinu,  telefón,  teplo.  Z  dôvodu neuhrádzania  faktúr už
došlo  k  obmedzeniu  poskytovania  telefónnej  služby  od Slovak  Telekom ,hrozí  aj
odpojenie  energií  a pozastavenie  dodávky vody.  Aby sme  predišli  katastrofickému
scenáru,  vás naliehavo žiadame o finančnú pomoc a tým o vyriešenie momentálnej
situácie.“ K tomu bola tabuľka. Nachádzali sme sa v júni. V dlhu bolo tam vyznačené
mínus  -jún, marec, apríl, máj,  jún,  mínus  -15 464,47  - s vyhliadkou. Preto, to tam
bolo rozpísané do decembra. Do decembra,  s tým kumulujúcim sa - to bol vždycky
príjem verzus výdaj ... by mal mal byť dlh 47 146. Prijali sme následne uznesením.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, prepáč, musím ťa upozorniť.  Ty si sa prihlásil
faktickou poznámkou. Ak chceš mať takýto, musíš sa prihlásiť s riadnym diskusným
príspevkom.

p. Zajac:  Musím sa prihlásiť s riadnym...  Ale nedodržiaval sa tu čas ani predchádzajúcich
výstupoch.

p. Čahojová, starostka MČ: Nie. Občanov naozaj nechceme obmedzovať. Poprosím teda –
dobre, nech sa páči, máš slovo.

p. Zajac: Technicky to vybavíme takto. Čiže komisia prijala  takéto... takéto prijala... takéto
uznesenie.  Komisia školstva, mládeže žiada riaditeľku Základnej školy Veternicová,
pani Mgr. Katarínu Belegišaninovú, aby predložila  plán racionalizačných opatrení s
maximálnym efektom, na zvrátenie nepriaznivej finančnej situácie školy najneskôr do
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30. júna 2015. Bol začiatok júna.  Čiže bol to skoro mesiac.  Bol ten ten termín. My
sme v tej rozprave, vážení rodičia,  hovorili  aj o takýchto veciach.  Preto, lebo  to je
emotívne a ja... inak, naozaj vám chcem aj poďakovať za to, ako vystupujete. Lebo,
keď niekedy rozmýšľam,  ako by som vystupoval ja  v danej situácii,   čo naša pani
riaditeľka môže potvrdiť, vystupoval by som veľmi podobne. Áno, môže - tiež som
emotívny človek, tiež som človek, ktorý... ktorému záleží a tiež niekedy to rácio viem
hodiť za hlavu. Tu sa ale nemôžem tak správať. A chcem len chcem... len povedať, že
o tomto uznesení bola informovaná pani riaditeľka, lebo dostala písomne. Navyše o
tomto uznesení zástupcovia v rade školy, poslanci mestskej časti, informovali aj radu
školy.  Takže  to  nie  je  ...to  sú  nejaké  vyfabulované,  že  my  robíme  s nejakou...
teoretickým dlhom. Že my robíme s číslami, ktoré sú teoretické. Nie. My sme mali na
stole praktickú žiadosť. Ja - vy krútite hlavou - ale ja vám ten dokument ukážem. Je
podpísaný  vašou pani  riaditeľkou.  A ja  chcem len  povedať,  že  pani  riaditeľka  do
dnešného dňa nedala ani čiarku k tomu, ako by danú situáciu riešila, napriek tomu, že
tá školská  komisia  ju  vyzvala,  jej  vlastná  rada  školy.  A  hovorí  tu  veľmi,  veľmi
emotívne  veci,  ale  s tým,  ako sa chce vysporiadať s tým dlhom,  ona nehovorí ani
jedno slovo. A neodpustím si dovetok, lebo som rodičom tiež troch detí z iných... z
inej školy a z inej základnej školy a strednej školy v tejto mestskej časti. A chcem,
aby to zaznelo veľmi jasne,  aby som sa neschovával,  ja sa tiež cítim veľmi urazený
tým,  čo pani riaditeľka hovorí. Znamená to, že na školy,  kde my posielame  deti sa
droguje? Znamená  to,  že na  školách,  kde my  posielame  deti sa nedosahujú  dobré
výsledky? Znamená to, že na školách, kde posielame deti sa nesnažia učitelia vytvoriť
školu rodinného typu v rámci daných normatívov, ktoré na to majú? V rámci čísel
ktoré,  ktoré sú  k dispozícii?  Toto ste  chcela  povedať  pani  riaditeľka? Tak to vám
pekne ďakujem. Tzn. že ja som ten hlúpy, ktorý posiela na školu deti a dieťa tam, kde
sa  droguje,  kde není  rodina,  atď.  To vám veľmi  pekne ďakujem za to, čo ste  mi
povedala.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi poslancovi Zajacovi. Nasleduje pán poslanec
Savčinský s riadnym diskusným príspevkom.

p. Savčinský: Dobre. Ďakujem ... napadla ma jedna vec, keď tu vidím výzvu proti zrušeniu
zmluvy,  ktorú nám poslali poslanci...  teda pardón, rodičia.  Napadlo  - v bode 8, že
využijem prítomnosť  našich dvoch riaditeľov, a nebudem celkom súhlasiť  s  týmto
bodom, lebo je tu uvedené, že nechápeme stav zrušiť školu, ktorej učiteľa prejavili ....
najvyššiu zodpovednosť voči svojim žiakom, keď ZŠ Veternicová je jedinou školou v
mestskej  časti,  ktorá sa  nezapojila  do  aktuálneho  štrajku  učiteľov.  Nedá  mi  teda
nevyužiť a nepoďakovať sa naším -  sú tu prítomní - dvom riaditeľom, ale určite aj
pani  riaditeľke  Stielnerovej  práve  za  to,  že  práve  naopak,  myslím  si  a  vysoko
oceňujem, že sa zapojili do štrajku pedagogických zamestnancov. Že tým deklarovali
práve  svoju  zodpovednosť  voči  budúcnosti,  že  vyjadrili  svoj  záujem  o zvyšovaní
kvality  nášho  školstva  a  že  už  nechcú  prehliadať  neudržateľný  stav  slovenského
školstva a zatvárať oči pred neriešením nahromadených problémov. Čiže určite veľká
vďaka.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne,  vážení  kolegovia.  Do diskusie sa prihlásili
ďalší občania - alebo opätovne sa prihlásili  - ako 1. sa prihlásil  pán Štefan Marton.
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Vyjadrite sa, prosím, či súhlasíte s tým, aby vystúpil. Nech sa páči, pán Marton, máte
slovo.

p. Marton, obyvateľ MČ: Ďakujem pán poslanec Horecký. Vy ste tu hovorili  o tom, že sa
vás dotkli niektoré slová. Že sa vás ... cti, že sa vás to dotklo. Áno, to je možné. Ale
musíte sa pozerať, alebo sa pýtať svojich kolegov, či už vo vedení miestnej časti alebo
poslancov, že čo nám tu prezentujú. Na... aké čísla nám rozprávajú. A potom možno
že prídete k meritu veci. Že tá dôvera, na základe tých informácií,  ktoré dostávame,
nemôže  byť.  Len uvediem nejaký  príklad,  ktorý povedal  pán  Hrčka.  Ideme  školu
elokovať - ale  v jeho príspevku,  na začiatku bolo povedané  - prvý stupeň 1.  -  4.
ostane na škole, 2. stupeň 5. - 8. pôjde preč. To ste povedali, že 1. - 4. bude na škole a
vyšší  stupeň  pôjde  preč.  Podľa  situácie.  Áno,  podľa  situácie.  A  to  je  to,  čo  je
zahmlievanie  aj kamuflovanie celej situácie.  Lebo čo sa stane? Čo sa potom stane?
Asi odídu preč. Ale vy tu hovoríte,  že budeme elokovať.  Ale tu už hovorí vedenie
miestnej časti, že už dopredu vedia, že to tak nebude. Takže potom sa treba pýtať, nie
nás a sa urážať, na nás, keď vám niečo povieme. Ale spýtajte sa druhých, na základe...
Ďalšia pripomienka - pán Savčinský tu rozpráva veci, že nechce mať učiteľa na 6, 7 –
deti, to je manipulovanie ako keby s číslami. My jasne vieme, že na 2. stupni - prosím
pán Dulla,  prosím?  - takže v triede máme 15 až 20 detí. Neviem,  či ste hovorili  o
predmetoch, ale to asi na Veternicovej nefunguje tak, že učí 6, 7 predmetov. Ale... ale
dávate to tu do diskusie, aby ste zmanipulovali ľudí. Takže to sa znova vrátim k vám,
že asi treba tie informácie filtrovať, a podľa toho sa tu urážať a neurážať sa. Keď tu
bolo povedané, že ja mám otázku na vedenie mestskej časti, že keď sa zruší 2. ročník,
čo budeme robiť s tou budovou, čo budeme robiť ako keby s tými priestormi, keď už
vieme, že teraz tretie poschodie je prázdne. Pán Bernát, ako riaditeľ, ktorý z mojich
informácií,  čo som počul je krízový manažer na škole, tak bude asi na tenkom ľade.
Neviem ... ho ...dávam si otázku - zvládne to nezvládne to? - presunie to celé,  aby
mohol  byť  ďalej  riaditeľom na  tej škole?  Lebo  tá  škola  nebude  zisková.  Toto si
musíme otvoriť, takéto debaty, lebo vy tu hovoríte jednu vec, ale my nepoznáme to b,
c, ktoré nasleduje za tým. A to sa vrátim do môjho príspevku, že kto stojí za tým? Kto
má záujem o tú školu? Čo s tou školou bude ako keby ďalej? Vy ste tu hovorili - škola
generovala nejakú stratu za jeden rok, lebo jej chýbali  študenti. Ja som sa dočítal v
novinách, že škola Dubčeka mala sekeru 145 000 za teplo. - A to nie je za bazén! -
Celkovo sa tam generovali veci, existuje tá škola ďalej.  Zarezal vás niekto po roku a
povedal,  že  145 000  vám  nikto  nedá,  lebo  musíme  tú  školu  zrušiť?  Nikto  to
nepovedal.  V  spolupráci  sme  s  miestnym  úradom  a ďalšími,  možno  aktívnymi
rodičmi, atď. ste hľadali riešenie. Ale tu sa riešenie nehľadá. Lebo, pán Záhradník, ja
predpokladám,  že vy ste skúsený aj v biznise,  nielen miestnej politike keď vám rok
nejaká firma nevykazuje, tak urobíte nejaké opatrenia, ale nejdete urobiť rázny rez a
zarezať to úplne. A vy hovoríte, bolo tu povedané niečo o marketingu. Trošku sa tomu
rozumiem.  Viete, keď rodičia nastúpia v septembri do školy,  a začnú sa medzi nimi
šíriť  reči, že tam chodia nejaký realitní makléri na dvor obzerať si budovu, že to asi
nebude, že to asi nebude fungovať... je to na predaj, tak jak to dôveryhodne funguje,
miestny úrad na to ďalší aby sme vytvárali pre tú školu chceli ju zachrániť. To je ten
marketing, ktorý sa stal, že sa začalo šíriť nezmysly o tej škole, ako je v mínuse, ako
ju zrušíme  a potom samozrejme,  že tí rodičia sú stavaní do polohy toho - aha tak
radšej tam to dieťa nedám. Ale tie reči niekto začal. Ja nehovorím, že ste to boli vy,
ale  tie  skutky  sa  stali.  Ani  nikto  ich  nepovedal,  že  to  tak  nebude.  Nemali  sme

45



stanovisko v septembri od pani starostky, od vedenia,  od vás, že tá škola - urobíme
pre ňu maximum a budeme niečo robiť na jej záchranu. Ale  v januári sme dostali
nejakú dôvodovú správu, ktorú... ktorú nemôžeme povedať, že je stopercentná, lebo
bola  napadnutá a není stopercentne jasné, že to tak je.  A na základe nej - lebo stále
hovoríme  o číslach,  sa  vy  idete  rozhodovať  o  tom,  že  či  tú  školu  zrušíme  alebo
nezrušíme. Tak ja  keby som sa mal ako majiteľ firmy rozhodovať o tom, že možno
budem mať obrat 1 000 000 a možno budem mať 500, tak 100 ľudí alebo len 10,...
tak to je  trošku akože bizarné.  To je  bizarné.  Ja som naozaj zvedavý,  keď k tomu
príde,  k tej elokácii  tej školy,  ako vy hovoríte,  niektorí poslanci  povedali,  že to je
najlepšie  riešenie.  Ja som naozaj zvedavý na stanovisko a postoj pána Bernáta, ako
bude  reportovať  vám  poslancom,  miestnemu  úradu  čísla  optimalizácie  a  ďalšie
náklady s tým spojené. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujeme  pánovi  Martonovi.  Nasleduje  občan...  pardon s
faktickou  poznámkou  pán  poslanec  Horecký  k  vystúpeniu  pána  Martona,  zrejme.
Nech sa páči.

p. Horecký:  Ďakujem pekne. Samozrejme, nejde vôbec o nejaké urážanie sa. A tie emócie,
ako bolo... ako už bolo povedané, my - ja tiež osobne chápem. To čo som sa snažil
vyjadriť,  asi  sa  mi  to  nepodarilo,  nie  je  to,  čo  sa  dotýka  osobne  mňa,  alebo
kohokoľvek iného, ale to, že rúcate elementárne pojivo medzi rodičom a školou, alebo
zriaďovateľom. A to je dôvera. Ja som tiež bol zástanca elokovaného pracoviska, ako,
riešenia.  Viete,  hovoríte  o  tom,  že  čo  je  racionálne,  no  tak,  keby  sme  boli  len
menežéri,  tak racionálne je  zrušiť tú školu a tie deti premiestniť tam, kde je voľné,
ako sa to štát  v mnohých  prípadoch snaží  urobiť,  napriek  vôli  rodičov, ktorí chcú
napr. deti vychovávať na kresťanskej škole. Ale tu my práve dbáme viac, sa mi zdá, o
vaše deti než vy. Ja som tu už 5-  6 × počul z vašich úst, čo bude s tou budovou. To
ma nezaujíma. Mňa zaujíma, čo bude viacej s vašimi deťmi.  A to, čo bude s vašimi
deťmi,  je  vo vašich  rukách.  Ak vy podáte - prijmete  tú podanú ruku a udržíte  sa
pokope, ale nie ako na nejakej križiackej výprave, ale na tej solidárnej spolupráci - pri
škole, ktorá vás potrebuje a potrebovala celú dobu, tak sa vám to môže podariť. To je
to, čo vám ponúkame.

p. Marton, obyvateľ MČ: ... Nedá mi na to, aby som zareagoval...

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem   pekne  pán poslanec.  ..Nemôžte  reagovať,  teraz
dostáva  slovo  pán  poslanec.  Prosím  dodržiavajte  rokovací  poriadok.  Musíte
rešpektovať  priebeh  a  poriadok  zasadnutia.  Teraz  budú  poslanci  sa  vyjadrovať  k
vystúpeniu pána Kita. K vystúpeniu pána Kita. Prosím, aby ste sa vyjadrili dvihnutím
ruky. Nech sa páči, pán Kita  -tam - máte slovo.

p. Kita, obyvateľ MČ:  K tomu, že teda nepoznáme... k tomu, že nevieme  čítať materiály
ministerstva... /kde to mám.../  no prosím vás, však to je jasné. To je tá veľká tabuľka,
čo  ste  dostali.  To  my  nemusíme  robiť,  že  prepočítavať  to  na  počet  ľudí,  počet
žiakov, ....... ministerstvo ten normatív už je prepočítaný. A práve preto.. tam úplne v
pravo ... máte tie ...to rozdelenie -0,4 pre Tilgnerovu, sú na priemere, Majerníkova je
+4,8  naozaj  áno,  majú  väčší  normatívny,  je  to  v poriadku,  to  nespochybňujeme.
Veternicová,  no žiaľ,  má -8 .  Fajn s tým nemôžeme nič urobiť. Ale sa pozrite na
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dole, na tú skutočnosť, keď sa na to pozriete ako to je,  naozaj zrazu má Tilgnerova
+30 – hej? - to je  ten problém.  A Veternicová -24. Čiže to rozdelenie,  ktoré je  ......
normatívu nie je zachovávané v priebehu roka. My iné údaje nemáme. Z toho potom
vyplýva  tá  žiadosť pani  riaditeľky,  že tam nemá z čoho zaplatiť,  lebo  jej  chýbajú
peniaze, ktoré sú zadržané v priebehu roka. Je to tak. Ja neviem, či je to naozaj, ale
vyplýva to z tohto materiálu. Môžete argumentovať niečím iným, neviem, ja mám len
toto. To je jedna vec.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Chcete  pani  Jurkovičová  na  to  reagovať?  Pán  Kita,  ešte
necháme ho dohovoriť.

p. Kita, obyvateľ MČ : Áno. Akože, ja sa, akože k čomukoľvek, čo budem počuť, ja sa už
nemôžem vyjadriť, lebo ja nemám nič iné, len čo som videl. A teraz k tomu, že aká je
toto – Veternicová-   čierna  ovca rodiny.  Mne imponuje  tiež , naozaj  mi  imponuje
priestor pána poslanca Horeckého, ktorý jednoducho, radikálne  - a tak ako to má byť
- treba rušiť stratové školy.  Tak poďme rušiť školy!  Dopad  dohadovacieho konania
roku  2015  Karloveská  .........  Karloveská  to  bola  no  jednoducho  1 250  to  nebola
Karloveská,  to  bola  hádam Majerníkova...  farebne  to  nevidím,  potom Tilgnerová
a jednoducho - nebudem to teraz čítať, lebo to riadne nevidím,  všetky školy 4 mali
nejaké  doplatky z dohodovacieho  konania.  Hej?  Úplne  všetky.  To neznamená,  že
Veternicová je tou školou, ktorá tuná zaťažuje. Všetky zaťažujú. Hej? Z toho vyplýva,
že Veternicová nie je tou čiernou ovcou, ale obetným baránkom. Hej? Pán poslanec,
vy  tomu  budete   určite  rozumieť,  lebo  je  obetovaná  za  hriechy  všetkých  škôl
dohromady. Čiže na úkor Veternicovej sa tu ide niečo zachrániť.  Nesúhlasím s tým,
teda, že rodičia iných škôl doplácajú na Veternicovú. No nie je to tak, lebo všetci sú
stratoví. Hej? Tak potom o čom sa tu bavíme? A to je asi tak všetko.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  pánovi  Kitovi.  Ďalší  kto  sa  prihlásil  do
diskusie je pani Galová. Nech sa páči a pani Jurkovičová bude reagovať na pána Kitu.
Ospravedlňujem sa, hneď dostane slovo pani Galová. Nech sa páči pani Jurkovičová.

p. Jurkovičová, MÚ MČ: K tomu rozpočtu, k tým číslam, čo máte v tej dôvodovej správe,
za každým číslom si stojím. Keď treba, ja vám ho aj osobne vysvetlím. Môžem vám
povedať, na tej tabuľke, na tej strane, čo ste hovorili, školský rozpočet, rozpočet školy
- vlastne kalendárny rok prechádza dvomi školskými rokmi. Čiže rozpočet na začiatku
roka je iný,  ako je v septembri,  po 15. septembri,  podľa stavu detí. Tam, čo máte tú
tabuľku, to vysvetlenie, čo ste hovorili,  mínusy - rozpočet je vždy, ktorý je na konci
roka. Čiže to je  to, podľa ktorého sa potom upravujete.  Mínusy čo tam máte,  to je
vždy, čo sa v septembri z tej sumy,  čo bolo na začiatku roka, vy...., mi zoberie na
základe toho počtu detí. Čiže tým, že Veternicová mala stále menej počet detí, stále sa
mínusovalo. V septembri dochádzalo k úprave, čiže na začiatku roka mala  - posledný
rok 240 000, na konci roka 236 000. Deti, čo jej zobrali 3000, ďalej chcem povedať,
tých 236 to je prenesený výkon štátnej správy. V tom, v tých 236 je rozpočet na mzdy
a odvody, čiže osobné náklady. A zároveň na prevádzku v tej 2. tabuľke, tie osobné
náklady,  čo máte,  to  sú  skutočné  náklady,  ktoré boli  v  tom roku. Čiže  vidíte,  že
osobné  náklady  presahujú  tie  náklady,  čo  došlo  z Ministerstva  školstva.  Ďalej  sú
originálne  kompetencie,  ktoré financuje  obec.  Z tých sa financuje  mzdy a odvody,
osobné náklady vychovávateliek,  samozrejme,  a energie  - čo súviselo so školským
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klubom. Neviem, či sa chcete ešte niečo spýtať. Len tu vy hovoríte, že mestská časť  -
v tej vete, vašej poslednej,   že znevýhodňuje Veternicovú. Ja vám môžem povedať,
každý rok vstupujeme do dohodovacieho konania. Každý rok musíme dávať opatrenia
racionalizačné, ako dávame vždy racionalizačné opatrenia. Ja to robím, čiže ja viem, o
čom  hovorím.  A  dohodovacie  konanie  nám  schvaľuje  Ministerstvo  školstva,
prechádza ...  Ministerstvo školstva odsúhlasuje finančné prostriedky, Okresný úrad,
odbor školstva. Samozrejme, my pýtame cez nich, lebo oni sú náš nadriadený orgán,
ktorý to posúva ďalej. Ale rozhoduje o tom ministerstvo. A dohodovacie konanie nie
je nárokovateľné.  I keď vám povedala pani vedúca z Okresného úradu, že môžeme
pýtať – samozrejme, budeme pýtať, ale je to nenárokovateľné. Čiže my nevieme, či
dostaneme alebo  nedostaneme.  A neviem,  aké racionalizačné  opatrenia  by sa mali
viesť  v tomto roku. Ešte, aby sme dostali,  ešte na margo toho, nebola Veternicová
diskriminovaná  z dohodovacieho konania  nikdy.  Posledných 5 rokov dostala každý
rok  z  dohodovacieho  konania.  Kdežto,  môžem  povedať,  Karloveská  61,  ani
Tilgnerová nedostala v jednom roku – 2011, v ďalších rokoch môžem vám povedať
Tilgnerová preto dostala dohodovacie konanie, lebo tam bolo osemročné gymnázium,
ktoré išlo  do útlmu ktoré... kde sa  menilo  - v jeden rok išli na prijímacie pohovory
jedni  a  tí  istí  žiaci,  ako  keby,  ktorí  neuspeli,  mohli  ísť  ďalší  rok.  Musela  pani
riaditeľka zracionalizovať triedu. Musela prepustiť učiteľov. Čiže to bol zase dôvod,
prečo tá Tilgnerova dostala. Lebo na ten počet detí jej to nevychádzalo. Samozrejme,
deti  -  mala  triedu  so  14-timi  deťmi  z gymnázia,  rozpustila  tú  triedu,  rokovala  s
ostatnými gymnáziami  kde tie deti boli rozptýlené.  Čiže ponúknuté. Ale zrušila  ju.
Ďalší 2. dôvod, prečo tam je Majerníkova , prečo stále Majerníkova. Majerníkova má
2 budovy, veľké budovy, musím povedať. A môžem vám povedať, v januári, na teplo
má 27.000 EUR. Len na teplo, zálohovú platbu. Čiže - a ona z toho - a normatív je
stále rovnaký na tých žiakov, či je náročnosť budovy taká alebo taká. A preto je to
dohodovacie konanie, že kde sa vlastne tie dôvody vlastne spisujú a na základe toho
sa potom tie finančné prostriedky dostávajú. Ale keď budete chcieť, kľudne, ja vám
každé číslo vysvetlím. A za každým číslom , týmto čo je tu, si stojím a môžem vám to
potom aj  vysvetliť  aj  ukázať,  ako  boli  financované,  každá  škola.  Mne  to  nerobí
problém, lebo nie je v tom nič nekalé. Kľudne môžete prísť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pani Jurkovičová.  Takže pani Gálová má  sľúbené
vystúpenie.  Neviem,  či sme sa už vyjadrovali  hlasovaním? Prosím ešte raz, aby ste
dvihli ruky. Súhlasia poslanci. Nech sa páči, pani Gálová.

p. Galová, obyvateľka MČ: Ja by som vás chcela požiadať,  aby ste skutočne túto školu
nevyradili.  A keď je možné, tak aj teda zriadili elokované pracovisko, aj keď toto nie
je  zrejme  vhodné  pre  ani  pre  školu  ani  pre  deti.  A  to  len  z  toho  dôvodu,  že  tá
populačná krivka stúpa. A neurobte tú istú chybu, ako urobil váš predchodca. Viete o
koho ide. Že zrušil všetky jasle, zrušil všetky škôlky, na pár, ktoré nechal v Karlovej
Vsi - a teraz deti Karlovesťanov, ktoré ktoré teda sú v predškolskom veku, skutočne
nemajú umiestnenie v týchto škôlkach. Čiže naozaj veľa, veľmi veľa detí chodí mimo
Karlovu Ves do škôlky, pretože tu nemali umiestenku. A naozaj, v tej Karlovej Vsi je
veľmi veľa malých  detí.  Čiže  je  predpoklad,  a to máte naozaj zle  situácie,  že táto
populačná krivka pôjde hore a tento demografický vývoj túto školu naozaj skutočne
zaplní. A potom by som mala ešte druhú vec, že pán Kosnáč, bol niekedy poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorý tu je teraz za matriku, alebo za čo a ten, ten keď sa
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prevádzala táto škola do... na mestskú časť, tak ten podal jeden pozmeňovací návrh,  a
ten znel,  že aby,  keď sa niečo udeje s touto budovou, hej,  že keď sa napr.  vyradí
škola,  ktorá sídli  v tejto  budove, tak, aby táto budova prešla do majetku hlavného
mesta Bratislavy. Áno, tak ako bola bezodplatne prevedená. Žiaľbohu, tento návrh mu
neprešiel,  ale  ja  som dnes  telefonovala  na  magistrát  a  teda  naozaj  skutočne,  ak
mestská časť sa chce tejto školy zbaviť,  tak možno že je dobré, aby sme rokovali s
Magistrátom hlavného  mesta Bratislavy,  že či by  nechcel  túto školu  prevziať  pod
svoje krídla a že by naozaj ju financoval tak, ako, aby tá škola fungovala, ako funguje.
Hej? To je z návrhov, že to nie je zlý návrh. A ja si myslím, že tento návrh, lebo nie -
ešte ja by som chcela, teda ja si myslím, že to je dobrý návrh. A teda chcem sa spýtať,
lebo vy tu plačete, že nemáte finančné prostriedky, hej, ale vy ste si v určitom čase,
ako tu sedíte, ste si zvýšili platy,  hej?,  a tu sa jedná o to, a naozaj, aby ste túto školu
podržali v tých problémoch, ktoré má momentálne, ale ten normatív naozaj vychádza
tak, že tá populačná krivka tam príde o tie  3, 4 roky. Čiže naozaj,  nevyraďte túto
školu, a ... a aby fungovala tak, ako funguje.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pani Galovej. Ak dohovorila, chce reagovať na to pán
prednosta malou poznámkou.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja len - toto je presne ten problém niektorých vašich riešení.
Mestský poslanec - bývalí sú tu, iní mestskí poslanci. Mesto nemôže, neprevádzkuje
základné  školy.  Neexistuje  takéto  riešenie.  Čiže  vy  prídete  s  riešením,  ktoré  ale
legislatívne  nie je  možné. Mesto prevádzkuje iba základné umelecké školy a centrá
voľného  času. Nemá ani jednu základnú školu.  Čiže ju  nemôže zobrať.  A tak isto
budova,  ktorá bola  zverená  -  v  prípade  – viete,  na  jednej  strane,  tu idete,  že  aké
my ...vnímame pokútne, čo budeme robiť s budovou, pričom budova, pokiaľ nebude,
aj  tak všetky budovy  sú,  pokiaľ  si  dobre  pamätám,  pokiaľ  nebudú  používané  na
školské... na školské účely, tak sa vracajú naspäť magistrátu. Neviem teraz konkrétne,
môže byť  nejaká  jedna  niekde  výnimka,  a  za normálnych  okolností je  to účelovo
zverené, lebo je to majetok mesta. Viete? Čiže vyfabulujete tu všetko možné a potom
sa nakoniec  dostaneme k tomu,  že vlastne ani  technicky to možné  nie  je  takýmto
spôsobom spraviť. Tu sa naozaj bavíme o číslach. Lebo viete, po celý čas tá diskusia
je o tom. My aj keď sme boli na tých rokovaniach, vy poviete, že my máme zlé čísla a
škola má dostatok prostriedkov. Potom vám tu niekto prečíta mail z roku 2015, kde
vám napíše, že je v katastrofickom stave a nemá na platenie a môže to byť takéto. Ja
vám ukážem X iných  mailov,  kde  nemáme  na  výplaty,  nemáme  na  toto,  prosím
uhraďte za nás.  Tak ale, ešte raz, nemôžete riešiť problém,  pokiaľ si ho neviete ani
priznať. Dodnes, doteraz, do posledného, ešte ste ale ani nepriznali, že máte finančný
problém.  Ja  som tu nepočul,  že  by  pani  riaditeľka  priznala  a  povedala,  že  pýta
pravidelne  peniaze.  A  prosím  vás,  tu  chodia  obvinenia  na  prokuratúru,  za  zase
obdobné veci, za ktoré mestské zastupiteľstvo ani.. ani pani starostka neni zo zákona
zodpovedná. Čiže keby sme im siahli  na peniaze,  ktoré dostáva,  tak to by tu bolo
vykričané, v novinách. Na to doteraz nikto nikdy nepovedal. Pretože  to naozaj nie je
pravda. A akože pokiaľ dostáva to, čo dostane zo štátu a nestačí to, tak to nestačí. Ale
to ste dodnes nepriznali.  A keď jej berieme, preboha!  šak  predpokladám, že by sa
rok ozývala, že berieme jej peniaze na úkor iných škôl. Veď to je proste vidieť.  Ale
hovorím, že tu sa proste točíme, točíme, stále dookola. A hovorím, ja sa ešte potom
vyjadrím k niektorým iným veciam,  len... len naozaj,  že riešenie  - nemôžete prísť,
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povedať že všetci rodičia budú dofinancovať 25 eurami mesačne. Keď sa spýtate 188
rodičov,  alebo  teda  rodín,  tak  vám  z  nich  150  povie,  že  25 EUR  nebude  platiť
mesačne, pretože vám x povie, že ani 20 EUR ročne alebo 30 na prevádzku družiny je
problém niekedy dostať. Čiže, ako ešte raz, veď sa bavme v praktickej rovine. Ale o
reálnych riešeniach, nie o riešení,  ktoré si namaľujem niekde na papier, na tabuľu a
potom ho neviem zrealizovať.

p. Galová, obyvateľka MČ: Ale veď som vám povedala, že treba nájsť také riešenie, aby tá
škola bola zachovaná.

p. Čahojová, starostka MČ: Faktickú poznámku má pán poslanec Horecký. Nech sa páči.

p. Horecký: Je mi naozaj ľúto, že nie je  medzi nami ani elementárna dôvera.  Ja nie  som
ekonóm, ja nie som štatutár mestskej časti, ja som najviac, čo som - som riaditeľ školy
a ja  by som nechcel,  ľudia,  aby moje dieťa bolo na škole,  kde 1 učiteľ učí telesnú
výchovu,  technickú výchovu, geografiu,  biológiu  ,  občianku,  etiku,  1 učiteľ  -  iný
jeden učiteľ učí fyziku, nemčinu, biológiu, hudobnú, chémiu.  A môžem pokračovať.
Som si  teraz otvoril  web stránku  a pozrel  som si  rozvrh,  nikto  z nás,   čo  sme  tu
riaditelia,  sa  neznížil  k  tomu,  aby  sme  začali  vyťahovať  nejaké  individuálne
skúsenosti.  Máme  aj  u  nás  žiakov,  ktorí  prišli  z  tej  školy,  vašej,  máme  rôzne
skúsenosti. A vyzerá to - nevyzerá to tak dobre, ako nám to maľujete my.  Chceme
dobro - verte tomu, alebo neverte tomu, ale vám to hovorím do očí. Chceme dobro pre
vaše deti. Chceme aby mohli byť na škole, ktorá bude fungovať, pretože to sa odráža
na kvalite servisu, ktoré tie deti dostávajú.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za faktickú poznámku. Ďalší prihlásený je pani
riaditeľka Belegišaninová. O nej nehlasujeme. Nech sa páči, máte slovo.

p.  Belegišanin - riaditeľka ZŠ: Ďakujem. Pán riaditeľ, ja by som veľmi rada vedieť, ako sa
to odráža na výsledkoch detí ? Tým, že získali 2. miesto na olympiáde, alebo veľmi
rada by som tie argumenty, vaše, vedieť ako sa to odráža na deťoch? To, čo ste teraz
povedali?  Ďakujem,  poznáte naše deti.  A ešte by som veľmi rada pánovi Zajacovi
odpovedala  na  tú  otázku,  čo  si  myslím,  že  by  pochopili  ľudia.  Ale  pán Zajac  zo
zasadnutia  školskej komisie,  nech sa postaví ten,  kto mi poslal zápisnicu  a kto ma
poprosil,  aby  som,  alebo  nariadil  mi,  aby  som uznesenia,  ale  vôbec  tú  zápisnicu
dostala do ruky, o ktorej vy hovoríte, že mi bola poslaná. Takže v 1. rade, overte si
informácie a potom nehovorte nepravdu, kde sme to boli,  keď ste vy boli pritom. Ja
by som vás len poprosila, keď rozprávate, rozprávajte pravdu, aby sme nemuseli vaše
tu povedané  veci  -  proste sme  dospelí  ľudia,  to  vás  chcem poprosiť.  Férová hra,
férové  otázky,  férové  odpovede  -  a  nezavádzať  a  nedávať  polopravdy  alebo  až
klamstvá. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Nie je to dialóg, Janko. Pani riaditeľka dohovorila, s faktickou
poznámkou sa prihlásil pán poslanec Martinický. Nech sa páči.

p. Martinický:  Ďakujem za slovo. Budem stručný. Prosil by som všetkých rozlišovať veci,
čo  sa  týka  vyučovacieho  procesu  a  veci  riadenia  managementu,  organizácie
a finančné. Tu nikto nemal žiadne námietky proti tomu, že sú tam zlí učitelia,  že zle
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učia, že škola dosahuje zlé učebné výsledky. Celý čas riešime o... celý čas tu riešime
technický, ekonomický, organizačný manažment školy a jeho výsledky. A riešime to,
či a nakoľko a dokedy budeme z daní občanov tejto mestskej časti dofinancovávať
túto školu. To je hlavný problém. Ďakujem. Prosím to teda rozlišovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou.

p. Zajac: Dobre. Tak ja evidujem, že pani riaditeľka druhýkrát ma označila za klamára. A ja
len  chcem prečítať  ešte raz ten zápis,  ktorý vznikol  na  školskej  komisii,  kde ona
sedela.  Čiže,  aj keby jej  to nikto... nikto  neposlal,  tak je  tu..  je  tu minimálne  - ja
neviem,  ja  vám prečítam:   9 za,  0 proti,  čiže 9 ľudí.  Pri tom hlasovaní boli - pani
riaditeľka - čiže 9 ľudí sedeli v miestnosti,  v ktorej bolo formulované  nasledujúce
uznesenie: Komisia školstva, mládeže a školstva žiada riaditeľku ZŠ Veternicová 20,
Mgr.  Katarínu Belegišanin,  aby predložila  plán racionalizačných  opatrení,  znova,  s
maximálnym efektom na zvrátenie nepriaznivej finančnej situácie školy, najneskôr do
30. júna 2015. Tam sme všetci sedeli a toto bolo na komisii povedané.

p. Čahojová, starostka  MČ: Ďakujem pekne.  S  nasledujúcim diskusným príspevkom sa
prihlásil  pán Štefan Marton. Prosím, vyjadrite sa dvihnutím ruky, či súhlasíte s tým,
aby vystúpil. Nech sa páči, pán Marton máte slovo.

p. Marton, obyvateľ MČ:  Mám posledný príspevok a už nebudem vás potom otravovať,
lebo vidím, že  keby som hrach na stenu hádzal, že to je asi zbytočné. Pán Horecký,
vrátim sa k tej dôvere. Úplne s vami súhlasím, lebo musí to byť postavené na dôvere a
o komunikácii. Viete, ale na to musia byť 2 strany, alebo prípadne 3 strany. To sa týka
- miestny úrad, vedenie školy a rodičia. atď. Ale ako môžeme... ako môžeme hovoriť
o dôvere,  keď tu zaznievajú  veci,  viď  pán Hrčka, príklad  pred piatimi  minútami  -
rodičia si chcú doplácať za školu, zo 185 rodičov podľa mňa 150 si  nebude doplácať.
To je  jedna pani povedala.  To sme na Miletičke,  alebo kde sme? Tak keď chceme
hovoriť o dôvere, tak sa bavme o číslach, ale nie o tom, že niekto má nejaký pocit,
niekto nemá rád riaditeľku, niekto nemá rád toho, tamtoho atď. To je  irelevantné.
Takže keď sú takéto názory tu prezentované, tak potom nemôžeme hovoriť o dôvere a
o nejakej cti a podobné veci.  To len na vysvetlenie.  A k tej dôvere,  posledný môj
príspevok z plenárneho - zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičov ZŠ Veternicová,
20. januára 2016, ja som tam osobne nebol, ale dal som si vytiahnuť papiere, kde pán
Záhradník  sa  dohodol  s  rodičmi,  že  keď  sa  nezapíše  dostatočný  počet  budúcich
prvákov, tzn. v roku 2016, čo sa ukáže v rozumnej lehote, po zápise 21. apríla budú
rodičia  súhlasiť  so  zriadením  elokovaného  pracoviska.  Tak  potom kde  sme,  pán
Horecký,  kde sme? Keď hovoríme  o dôvere? Hej,  hovorme  o dôvere.  Ale  tu sú ...
jasná informácia  zo zasadnutia  a vy tu máte dneska v miestnom zastupiteľstve bod
zrušiť  školu  alebo  ju  elokovať.  A tu  je  jasná  informácia  managementu  miestneho
úradu, že počkáme do 21. apríla. Tak kladiem si otázku  - robí si z nás niekto dobrý
deň,  alebo  je  to  nakoniec  nakoniec  boj  o  tú  budovu,  ako  ste  vy  povedali?  Áno,
musíme bojovať o budovu, lebo budova je merito veci pre nás. Keď sa zruší budova,
tak pôjdeme preč a budeme deti voziť po Bratislave.  Takže len toto. Keď tu niekto
stojí z managementu  miestneho zastupiteľstva, respektívne úradu, že toto sa udeje,
tak máme dôveru v tom. Ale to sa neudialo. A vy dneska chcete hlasovať o veciach,
ktoré tu boli diskutované a nie sú stopercentné podklady. Takže potom vy si musíte
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spytovať  to  svedomie,  že  či  ho  máte,  či  ste  na  základe  dôveryhodných  faktov
rozhodli? Je to na vás, nie na nás. My sme urobili maximum. Ak bude treba, ako som
povedal,  urobíme  ďalej  maximum.  A  budeme  spolupracovať  s vami,  s  miestnym
úradom, atď. Ale musí to byť o dôvere. Tú zatiaľ, bohužiaľ, nevidíme,  čo je  naozaj
škoda. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán Marton. Reagovať na vás bude pán vicestarosta
Záhradník.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán Marton, keby ste boli na tom
zhromaždení, tak pravdepodobne by nemohla vzniknúť táto vaša obava. Lebo citovali
ste zápisnicu,  ktorú som teda ja  neautorizoval a ani  nijakým spôsobom.  To nie  je
presné vyjadrenie. Diskusia, ktorá tam prebiehala, bola v tom momente vedená tak, že
rodičia sa nás pýtali,  že by chceli získať čas do zápisu. A myslím,  že tu sú tí ľudia.
Takže sa môžeme k tomu úplne kľudne vrátiť. A ja som sa vtedy pýtal -  ak dôjde k
výrazne navýšenému zápisu , hovoril som číslo  o 30 detí viac,  ako je obvyklé čo sa
zapisuje, tak či a ak to nenastane v apríli, či potom budú rodičia súhlasiť so zrušením
školy? Lebo jeden z pánov rodičov tam povedal – „dajte nám šancu, a keď to nebude
kľudne,  bez  slova  to  zrušte“.  Ja  som sa  na  túto otázku  pýtal,  či  môžeme  takúto
dohodu, verejný prísľub urobiť.  A nedostal som odpoveď. Takže tá zápisnica nie je
presná ani korektná.

p. Čahojová, starostka MČ: Reagovať bude aj pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: A keďže ste aj mňa spomenuli - a keď boli zástupcovia OZ
Veternica a boli sme tam v zložení: pán Záhradník, pani starostka, ja a pani Barteková
s pánom Žáčekom, tak sme im povedali - prechádzali sme si, lebo sme teda riešili,  že
teda baviť sa k vecnej stránke a pýtali sme sa, že - dávate nám tu návrhy ako napr.
tých 25 EUR mesačne, povedzte mi  - ich sme sa spýtali,  koľkati si,  vy myslíte,  že
zaplatia? Pán Žáček hovorí – no, tak podľa mňa tak 20 %. Hovorím –výborne- čiže
dávate nám návrh, že všetci rodičia sa zložia po 25 EUR?  A keď sa vás tu pýtame,
akože na tomto stretnutí, že ako si myslíte, že to je reálne, že to budú všetci platiť, tak
sám poviete že 20 % to zaplatí. A ja vám hovorím, že keď to prvý mesiac zaplatí 20 ,
80 nie, tak 2. mesiac už ani z tých dvadsiatich to nezaplatia všetci. Sám dobre viete,
že keď neplatia všetci, tak potom si ten povie, že prečo ja mám platiť a zvyšných 80%
neplatí.  Čiže 2. mesiac by to už nebolo ani 20 atď. Čiže ja  som tu citoval to, čo v
rozhovore prišlo,  že riešenie,  ktoré bolo navrhované, tak ako x iných.  Sme len pri
rozobratí toho problému,  teda toho riešenia  na drobné sme zistili,  že vlastne tadiaľ
cesta nejde. Pretože sa po 25 skladať všetci nebudú. Proste nebudú. To není riešenie.
A ako - neklamem vám, to sa môžete spýtať, že to bolo, a teraz ak chcete povedať, že
to bolo - ja vám to akože hovorím, parafrázujem vám tú diskusiu, čo tam bola. Čiže ja
som  iba  hovoril,  že  koľko,  podľa  vašich  návrhov,  vašich  zástupcov,  ktorí  prišli
rokovať  na  na  úrad,  ako  oni  sami  hodnotili  realizovateľnosť  svojho  návrhu.  Čiže
proste, ak niekto klame, tak neklamem ja. Len možno ste to nepochopili tak, ako som
to povedal. A toto bol zmysel toho, čo tam bolo. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje žiadateľ o vstup do diskusie,
pani Barteková. Prosím, vyjadrite sa zdvihnutím ruky. Ďakujem veľmi pekne. Takže
pani Barteková, máte slovo.

p. Barteková, obyvateľka MČ: Mohla by som ku každému jednému tuto niečo dokazovať.
Aj  k vám,  aj k vám,  aj  k vám.  Nemá to význam.  My sme  sa snažili  s  vami  nájsť
nejakú spoločnú reč, nejaké spoločné riešenie. Vždy sme skončili na tom, že vy ste si
stále  rozprávali  to svoje.  Ja som za a my sme  svoje - proste sme sa nedohodli na
ničom. Žiadny návrh nebol pre vás vyhovujúci.  Ale viete čo, ja som za celú tú dobu
nepocítila,  že vy by ste mali  nejakú snahu tú pomôcť. Ani  raz ste  nám neponúkli
nejakú podporu. Nič. My sme museli drankať ako malé deti. Prosili sme vás. Dokonca
sme vám dávali toľko návrhov, že fakt - bol 1 návrh, ten, že to všetko zaplatí 1 rodič.
My sme dávali všetko možné. My sme vás prosili o pomoc. Vy ste nám ani raz - ani
raz ste neponúkli vy riešenie! Nič ste nepovedali.  Vy iba tlačíte do toho. My sme tí
zlí,  v podstate,  a  v  konečnom  dôsledku  toto  nemá  ani  význam  žiadny.  Vy  ste
rozhodnutí!  Vy ste  rozhodnutí dávno.  A tuto len debatujeme  a strácame čas,  lebo
nikto  nepočúva  naše  argumenty.  A tých  tu  bolo  X.  My vaše  počúvame  a my  sa
snažíme na tie vaše reagovať, lebo ako som povedala na začiatku, je tu klamstvo, sú
tu polopravdy a nepovie sa to presne tak, ako to bolo. A nepovedala som to len ja,
alebo viacerí, že táto naša debata vôbec nemá význam. Viete čo má význam, ja vám
ďakujem, ja osobne vám ďakujem za toto, čo ste spískali,  pretože ja som za mesiac
stretla  takých ľudí,  takých geniálnych  ľudí!  Čo oni spravili.  Oni  obetovali rodiny,
prácu a snažili sa pomôcť jednej perfektnej škole, perfektnej riaditeľke. Áno, poštvali
ste ju, poštvali ste aj nás proti nim! A pán Zajac, ďakujeme, super divadielko to bolo.
A tiež ste polovicu ľudí nachytali a ste ich donútili,  aby proti nám bojovali.  My sme
na začiatku boli skupina, veľká skupina nasraných 400 rodičov. A vďaka vám sme sa
rozdelili. A potom sme sa spojili. A sme perfektní kamaráti. A myslím, že spravíme...
Toto není koniec.  Toto je  len začiatok. A je  na vás,  ako sa rozhodnete. Lebo ja  si
myslím,  že fakt nám môžete dať šancu. Nielen nám, pani riaditeľke,  škole,  deťom.
Dajte nám šancu do septembra.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pani Bartekovej za príspevok. Reagovať
chce na príspevok pani zástupkyňa a členka komisie školstva pani Petrášová. Nech sa
páči.

p. Petrášová: Dobrý deň prajem. Ja som dlhoročná členka školskej komisie.  15. rok. alebo
koľkatý. Nemám žiadne vedľajšie záujmy. Ja idem za rok do dôchodku, takže nemám
žiadne záujmy o toto. Bola som za to, aby táto škola bola zachovaná ako elokované
pracovisko, pretože som videla ten ústretový krok mestskej časti voči tým rodičom,
pretože som prešla spojením škôl Komenského - ja som zo školy Komenského, na -
s Dubčekovou. Viete koľko tam bolo žiakov? Na každej skoro 600 žiakov, keď sme
sa  spájali.  Čiže  naša  škola,  spolu,  keď sme  vznikla  Dubčeková,  bola  1100,  alebo
koľko žiakov nás bolo. Keďže som zástupkyňa, a už nie prvý rok, a robím úväzky tak
viem, ako sa zle robia úväzky. Alebo ako nie je dobré urobiť úväzky, keď máme málo
tried. Táto škola má 13 tried, maximálne. Tzn. v jednom ročníku nemôžete mať ani 2
triedy, pretože minimum,  keď máte 9×2 je 18. A má len 13 tried. Tzn. že naozaj tá
odbornosť  tých  učiteľov  nemôže  byť  taká,  ale  aj  napriek  tomu  som bola  za  to
elokované pracovisko. Ale keď vidím tieto nálady rodičov, ako sú orientované proti
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všetkým ostatným školám, ako keby my sme boli nič a iba Veternicová je dobrá, tak
ja teraz hovorím za zrušenie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán
poslanec Buzáš.

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja som chcel iba reagovať na na pani z rady školy, alebo z rady
rodičov, že veľmi nespravodlivo pánovi Zajacovi - a veľmi mu ubližuje,  pretože ja
viem, aké názory hájil. Ako ... ako... ako hájil tú školu. Ako sa aj snažil a bojoval za
to, aby ešte dostala príležitosť a  ešte dostala šancu, aj keď to už - keď sa chceme
riadiť  faktami - dávno  nebolo  udržateľné.  Takže máte  talent,  pani,  ubližovať  tým,
ktorí sa vás zastávajú. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Buzáš. Nasleduje pán Kulhánek, ktorý
žiada o slovo. Prosím, vyjadrite sa dvihnutím ruky. Ďakujem pekne, máte slovo.

p. Kulhánek, obyvatelia MČ: Sľubujem, že teraz to bude kratšie. Veľmi ma mrzí jedna vec,
že naozaj sa celá táto diskusia zvrhla na to, že obviňujeme jedna strana druhú a tá zase
to vracia  naspäť  a nikam to vlastne  nevedie.  Ja  by som vás,  páni  poslanci,  chcel
poprosiť o jedno. Skúsme sa zamerať naozaj na ten výhľad. Čo nás vlastne čaká? Čo
sa stane, keď to bude elokované? Čo sa stane, keď to zrušíte, to je asi jasné.  Tam v
podstate, resp. našim deťom to není jasné a boja sa toho, ale je tu ešte jedna možnosť,
ktorou sme chceli ísť my, teda dali sme nejaký plán. Tento plán sme stavali na tom, že
sme išli v podstate so súčasným vedením, aj keď vy ste nejakým spôsobom zameraní
proti tomuto vedeniu, alebo neveríte tomu. Ja si myslím, že my sme vsadili na to, že je
to nejaký partner,  pani riaditeľka a vymieňať,  v tejto situácii  odvolávať  riaditeľa  a
hľadať nejakého nového, čo nevieme, kde žiadny kandidát nie je v tejto situácii, ktorá
je v podstate pred zápisom do školy,  je  taká situácia,  ktoré... ktorá by určite škole
neprospela. Preto hovorím tak, ako som povedal na začiatku. Ja som zástanca toho, že
hľadám cestu. A táto podľa mňa nám prišla najlepšia. Dali sme nejaké návrhy, ktoré
boli tu povedané, že - no sú možnože teoretické, na vode nejak postavené, že vaším
partnerom je  pani riaditeľka . S pani riaditeľkou už dneska máme dohodu, spísané
memorandum,  že  bude  fungovať  alebo  resp.  bude  podporovať  tieto  návrhy.  Čiže
máme záruku spolupráce. Toto je podľa mňa momentálne najlepšie riešenie.  Pokiaľ
by išlo o tú elokáciu, ja sa nečudujem. Aj ja sa toho bojím. Možnože to není úplne zle
riešenie, ale... ale nikto nevie, aké to bude riešenie.  Čo sa potom stane. Povedal nám
niekto, čo sa stane? Povedalo sa tu, že 2 stupeň možno bude premiestnený tam, možno
nebude,  niekto  nebude.  Nikto dneska  nevie,  čo sa stane.  My vám dávame  nejaké
riešenie. Je spísané.  Máme na to nejaké nejaké čísla, máme na to chuť. Tak by som
chcel poprosiť aj to, ako tu pán Záhradník povedal, že dajte nám čas. Dajte nám čas
do toho septembra. A keď sa nám to nebude dariť,  tak to potom zrušme. To je  asi
všetko.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne pán Kulhánek.  Neviem,  ešte niekto?
Ešte ste prihlásená ? Toto... nemám to tu, druhýkrát ten istý papier, lebo mám tu vaše
meno. Čiže tretíkrát sa hlási o diskusný vstup pani Dana Gálová. Prosím, vyjadrite sa
zdvihnutím ruky ešte raz.  Prosím,  že by ste dvihli  ruky,  aby som vedela,  či vás je
nadpolovičná? Je to nadpolovičná väčšina. Nech sa páči, pani Gálová, máte slovo.
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p. Galová, obyvateľka MČ: Tak ako som povedala, škola bude v tejto mestskej časti časom
chýbať.  Preto  vás  žiadam,  aby  ste  ju  teda  nevyradili.  Tým,  že...  že  naozaj  dajte
rodičom čas. A to vás žiadam za občanov Mestskej časti Karlova Ves, a viacerých. A
dajte rodičom čas aby mali možnosť na škole popracovať. Dajte - ja neviem - vedeniu
čas, aby mala... malo možnosť. A ja si myslím,  že aj to Ministerstvo školstva vám v
takomto prípade,  ak bude vidieť  tlak  rodičov,  ak bude  vidieť  váš  tlak,  že  teda tá
populačná krivka stúpa, tak ja  si myslím,  že aj to Ministerstvo školstva vám dá za
pravdu, a v tom dohadovacom konaní tie peniaze dostanete. Tzn.  že naozaj -  buď si
odložte toto rozhodnutie  na  september,  alebo  alebo  hlasujte  proti tej likvidácii  tej
školy. Hej? Všetko. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  pekne  pani  Galovej.  S  riadnym  príspevkom sa
prihlásil pán poslanec Rosina. Nech sa páči.

p.  Rosina:  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Vypočuli  sme  si  teda  rôzne  obvinenia,  osočenia,
invektívy,  ktoré  ja  ako  poslanec  v  pokore  prehltnem,  pretože  to  patrí  k  výkonu
poslaneckého mandátu. A nemienim sa na tejto rovine baviť.  V najhlbšej pokore sa
obraciam k rodičom, všetkým, čo sú tu, aby si položili v tichosti, v kľude, keď budú
sami jednu otázku. Čo som urobil ja pre moje dieťa a pre školu na Veternicovej? Nie
za  posledné  hodiny,  alebo  posledný  mesiac.  Čo  som robil  za  posledného  polroka
alebo rok? Ako som sa zaujímal o túto školu? Zastupovali ma tí správni zástupcovia?
To si položte a zodpoveďte túto otázku. Druhú vec čo mám na srdci,  veľmi ťažko...
veľmi ťažko sa mi  spolupracuje s ľuďmi,  ktorí nevedia pochopiť takú elementárnu
vec, že ten kto má na svedomí toto nešťastie na tejto škole je  riaditeľka tejto školy,
ktorá už  roky sleduje,  ako  sa  táto  škola  potápa  a nerobí  nič.  Keďže  toto neviete
pochopiť, veľmi ťažký je dialóg. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za slovo pán poslanec. Záverečné slovo by mal mať
predkladateľ.  Ale  pán poslanec  Zajac  sa ešte  prihlásil  s  faktickou, takže mu  dajte
mikrofón.

p. Zajac:  Ja chcem dať len  procedurálny návrh,  že chcel  by som v mene  dvoch klubov
požiadať potom, po skončení diskusie o pauzu, lebo sme veľa počuli veľa zažili.  A
myslím si, že je o čom sa porozprávať. Ako - ja neviem, 30 minút.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Dobre. Vzhľadom k tomu, že som predkladateľ a teraz ja by
som možno aj ako... aha pardón, pán Kmeťko ešte.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže pán Kmeťko má slovo.

p. Kmeťko: Ďakujem pekne pani starostka. / Snažil som sa trošku ...dlhšiu dobu nejak mi to
nefungovalo/   S rodičmi,  čo sme sa spoznali  posledný mesiac,  chcem len povedať,
veľmi si prácu, ktorú rodičia urobili. Takúto istú prácu som vykonal aj ja. Podotýkam,
vykonal som ju ja, hoci nie som ani v rade školy ani v školskej komisii ani nikde inde.
Zobral som si slová pani riaditeľky, ktorá povedala,  že treba zobrať rozum do hrsti
a rozmýšľať. Tak preto som si povedal, že začnem chodiť na tieto stretnutia, aby som
vedel,  čo  je  vpravo,  čo je  vľavo,  čo chcú  rodičia,  čo chce  rada školy,  čo  chcem
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management školy. Podotýkam, bolo to v mojom vlastnom, čase bez zvýšenia môjho
poslaneckého  platu,  bez  zvýšenia  môjho  poslaneckého  platu,  okrádal  som svoju
rodinu, svoje deti, svoju manželku a nakoniec sám seba, aby som si urobil prehľad.
Pánovi riaditeľovi Bernátovi, som slušne vychovaný pán, tak poviem, že musel by byť
minimálne  masochista,  aby si  prial  zrušenie  Veternicovej.  Minimálne.  Minimálne!
A to, ako ho poznám, určite nie je.  A ešte k tej Dubčekovej škole. Naše obidve deti
tam vychodili školu, boli sme spokojní. Sú zamestnaní, robia dobrú pracovnú kariéru
a ja som spokojný osobne s tou školou, ako bola vedená. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja ďakujem pekne pánovi poslancovi. Odovzdávam mikrofón
predkladateľovi materiálu.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Ja  som ešte  zabudol,  mám  poznačenú  jednu
konkrétnu odpoveď, kde ste teda - ako tu bola takáto informácia, že všetky školy majú
problém, všetky dostali v dohodovacom konaní. Ja vám len zopakujem, že Základná
škola Majerníkova v 2015 dostala v dohodovacom konaní 71 000, pričom mala 477, v
prepočte  cez  550  žiakov.  Veternicová  dostala  v 2015  -   64 000  čiže  veľmi
porovnateľnú sumu, pričom mala 199, v prepočte nejakých 200 žiakov. Karloveská
dostala v 2015 v dohadovacom konaní 30 000, čiže polovicu z toho, čo Veternicová,
pričom má  360 žiakov,  v  prepočte cez  400 a  Tilgnerová  dostala  v  dohadovacom
konaní na základnú školu 9.400 EUR, pričom má 579, v prepočte takmer 680 detí, v
tom čase.  Hej? Čiže to len na tom, že áno - každý dostal.  Každý iným pomerom.
Spomeniem  ešte  aj  rok 2014  -   Tilgnerová,  Majerníkova  v  dohadovacom konaní
30 000 na  482 prepočet vyšší.  Veternicová 33, tzn.  viac  ako Majerníkova v 2014,
pričom  mala  v  tom  čase  reálne  menej  ako  polovicu  a  v  prepočte  ešte  horšie
vychádzala  na  počet Karloveská  23 000, čiže  ešte  tak isto  o 10.000 EUR menej  v
dohadovacom konaní,  ako  Veternicová  a  Tilgnerová,  ktorá mala  578  v  tom čase
25 000.  Čiže,  každý dostal.  Máte pravdu,  všetky školy  majú  problém.  Veď  to tu
vieme.  Ale  každá inou mierou. A to je  to, čo tu riešime.  Že je  rozdiel,  či prispejte
64 000 v dohadovacom konaní  na  200  žiakov,  alebo  či  prispejete  30 000  na  450
žiakov. To len k tomu. Keď tu bola, ešte myslím,  že pán Kita mal tú otázku, že veď
všetci dostávajú.  Všetci-   áno. Ale  treba pozerať aj na  ten pomer.  Ja by som ešte
potom to, čo sme tu  - naozaj a teraz v dobrej viere - hľadali nejaké riešenie. Keby ste
toľko energie  a  času riešeniu  problému  venovali  tomu, koľko venujete osočovaniu
školy na  Dubčeka,  na...  my  sme  sa podozvedali,  jak  je  zlá  Tilgnerová,  jak  je  zlý
Dubček. Jak sa všade, neviem čo všetko deje. Ja keď chcem riešiť problém, tak bez
urážky, nekydám na to, ale hľadám ako ho riešiť. Nie ako tí druhí to robia zle. Alebo -
lebo  viete,  nepomáhate  tým riešeniu  a celé...  mestská  časť  toto celé  chcela  riešiť
normálne. My sme nezačali medializáciu tohto problému. A presne ako hovoríte, čím
viac to medializujete, tým viac odrádzate všetkých ostatných. A už aj keby mestská
časť - neviem teraz vy poškodzujete imidž  celej  tej školy týmto spôsobom,  že sa,
takto prepiera. A potom zase budete – viete, poviete, že sa niekde spomenie plieseň v
telocvični a že to poškodzuje povesť školy. A myslíte, že toto nepoškodzuje násobne
– násobne - násobne viac! Keď toto vidia. A potom koho budete z toho viniť? Že kto
za toto môže? Lebo my sme to nešli...  my sme nešli do médií. My sme nešli to riešiť
verejne. My sme normálne prišli, a ešte raz, naozaj, tam máte zápis z komisie. Vy nás
obviňujete, že prečo o tom viete od januára 2016. A tu ste dospeli správnu otázku -
koho sa na to pýtate, že prečo o tom viete od januára 2016. Prečo o tom neviete od
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mája alebo od júna 2015? Prečo vám to vaša riaditeľka nepovedala? Prečo vám to vaši
zástupcovia v rade školy nepovedali? O tom sú tiež zápisnice, kde reálne sedeli. Veď
to nikto z nich nepoprie. Tam sú zástupcovia učiteľov, nepedagogických a tak ďalej.
Veď vám všetci potvrdia, že o tom probléme vedeli.  A ako je možné, že ste o ňom
nevedeli?  Prečo ho riešime   - ja a teraz? Riešenie,  reálne riešenie tu sú všetci tomu
naklonení, otvorení -  a zbytočne tým, že tu, proste, ako naozaj kydáte na nás, špiníte,
hovorím  - ako, dobre, vy si myslíte,  že ako tým niečo dosiahnete. Pravý opak tým
dosahujete. A celý čas ste boli upozorňovaní, že elokované pracovisko je kompromis.
Je to lacné - je to drahšie pre mestskú časť - ale je to je to ústretový krok k vám. Vy
do toho riešenia kopete. Nadávate na neviem čo. Naozaj potom sa nemôžete čudovať,
že potom si všetci tí povedia, - keď som zlý, tak keď mám byť zlý, tak nemáme na to
príčinu byť  zlý - tuto nás obviňujete. Pre vašu informáciu, tí realitní makléri, či čo, čo
prišli v septembri,  my sme v septembri - na všetky školy prišla prišla  firma, ktorá...
ktorú odporučil  pán Horecký,  ktorá uňho  robila  energetický...  energetické  riešenie
prišli za nami s tým, že či takéto niečo nechceme urobiť na školách. My sme povedali,
prosím, čo nás to bude stáť. Oni - audit urobíme zadarmo. Poslali na všetky školy - na
všetky školy - vrátane Veternicovej,  aby urobili  audit. A navrhli  nám,  koľko by to
stálo, koľko by sme vedeli ušetriť atď. A to sú realitní makléri zo septembra 2015, o
ktorých rozprávate. Možno sa potom, pozrite, realitní  makléri naozaj niekde sú, ale
nie sú medzi nami. Treba si pozrieť možno do iných radov, kde sedia realitní makléri,
a na rôzne riešenia. Čiže - a v neposlednom rade hovorím ako stále, viete, naozaj aj tu
teraz niektorí z vás naozaj sa bolo vidieť, že reálne chcete riešiť praktické veci. Ale
niekedy,  pokiaľ  neviete  ako  nebolo,  neodznelo  tu...  doteraz  tu  neodznelo,  máme
finančný  problém  – naozaj,  žiadame  mestskú  časť  mesiac,  čo  mesiac,  alebo  teda
minulý  rok sme  žiadali.  Aj  teraz  sme  začali,  lebo  nemáme  na  prevádzku.  To  tu
neodznelo.  A neviem,  niekde som to videl,  1.  krokom k riešeniu  problému  je jeho
priznanie. A naozaj, tu ani nebolo priznanie problému. Lebo všetci tu stále počúvame
z tej druhej strany - lebo vy klamete, vy nám hovoríte o iných číslach, my problém
nemáme, pán Záhradník povedal... Výborne, čiže pošleme len to, čo prišlo  zo štátu.
Nepošleme ani o cent viac.  Upozornil som vás - a ja som bol na zasadnutí,  na tom
plenárnom,  a  som  vám  povedal  -  v  marci  máte  vypnutú  elektriku,  keď  to  tak
spravíme.  V apríli  nemáte na mzdy  -  a nepočúvate.  Nie,  nie.  My máme iné  čísla!
Neviem, čo vy tu fabulujete. Každý vám to tu povie. Proste s počtami, to ako neviete
ani ...ani na tomto sa nevieme zhodnúť. Potom sa strašne ťažko hľadá akékoľvek iné
riešenie,  keď nevieme  sa zhodnúť na základe.  Ako sa môžeme zhodnúť na riešení
toho problému.  A hovorím,  obvinenia  úplne  zbytočné.  Naozaj,  neni...  není   -  ako
môžeme mať nejaký úmysel so školou, keď v tej škole chceme nechávať elokované
pracovisko, ktoré... kde jednoducho to má pôsobiť. A že tam je podmienka, že veď sa
uvidí  -  podľa počtov. Veď áno, pokiaľ  tam bude  dostatočný počet, pokiaľ  sa  tam
otvorí 30 žiakov v triede, alebo 28  - či by to proste niekto presúval na inú školu. Však
tá proste, tá trieda má reálne šancu. Čiže neviem, ako mňa naozaj - aj túto myslím si,
že tí,  ktorí sú nezaujatí si urobili  o tom názor,  že aká je  snaha,  čo je  snaha.  Ten
problém sa tu na  mestskej časti rieši  10 mesiacov.  A to, čo som tu videl  od pani
riaditeľky bolo emotívne, ale nie praktické. Zasa zostáva, je super pedagóg, bohužiaľ
neni manažér. A preto sme v tej situácii, lebo tu není manažér. A vy chcete, aby toto
vedenie  z nemanažérom riešilo  problém ekonomicky a menežerský.  Je to problém.
Naozaj... neviem. Mrzí... mrzí ma, mrzí ma naozaj to, že je tu veľká snaha ...Ešte taká
drobnosť, pán pán Kmeťko povedal, že venoval čas - ja som tiež - bol napríklad na
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plenárnej... na plenárnom stretnutí, aby som mohol odpovedať. A namiesto toho, aby
sa  tam zase  bola  konštruktívna  diskusia,  tak  sa  to  zvrhlo  na  to,  že   -  dobre  že
nevypískanie a nevyhodený preč. Pani Belegišanin za mnou prišla,  že si rodičia ani
neprajú,  aby  som  tam  bol,  pričom  sa  ich  na  to  ani  nespýtala.  A  to  ja  mám
štvortýždenného  syna,  ktorého na úkor problému  Veternicovej  tiež zanedbávam.  A
není to.. a nie som  Karlovešťan,  a  naozaj by som sa na to mohol – ako... jak sa
hovorí, že proste netýka sa, pri takomto. Ale chcem to riešiť,  lebo naozaj,  chceme...
chceme proste niečo pre vás urobiť. A vy na miesto toho do nás kopete, obviňujete sa
tu. Nerozumiem tomu. A je mi to veľmi ľúto. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže pán prednosta mal záverečné slovo, ale ešte som dostala
dodatočne pozvánku... prihlášku do diskusie  od pani Galovej.  Tak sa vás pýtam, či
ešte prehovorí pani Gálová? Prosím, vyjadrite sa dvihnutím ruky, či ste za to, aby pani
Galová vystúpila? Takže, pani Galová nedostala možnosť vystúpiť. Ale myslím si, že
ste vystúpili  niekoľkokrát. Takže pani Galová, nedostali ste slovo. Mrzí ma to, ale
mali  ste  množstvo  príležitosti  sa  vyjadriť.  Dovoľte,  pán  pán  predkladateľ  mal
záverečné slovo. Požiadali ma 2 kluby o vyhlásenie prestávky, pretože rokujeme vyše
štyroch štyri a pol hodiny. Ja by som vás ešte poprosila, než sa rozídeme, môžem vás
poprosiť ešte chvíľočku pozornosti, než sa rozídeme, pár slov. Naozaj ma veľmi mrzí,
akým spôsobom, sa táto diskusia odvíja.  A myslím si,  že na upokojenie diskusie,  aj
situácie,  nezaškodí - nikto to tu nespomenul,  ale pripomenúť, ako vznikla Základná
škola Veternicová.  Viacerí z vás to vedia,  ale  ja  to predsa len  pripomeniem.  Bola
projektovaná a začala výstavba ako materská škola. Bola dokončovaná v čase, keď sa
dokončovala  veľká  výstavba  na  Dlhých  Dieloch.  A  rozhodnutím  ministerstva  sa
zmenila  na základnú školu v čase, keď bol najväčší boom detí v Karlovej Vsi.  Tak
tam bolo zapísaných  37 prváčikov,  čiže veľmi  malý  počet.  Ale  predsa tá škola sa
naplnila  a v časoch najväčšej slávy mala vyše 400 až 500 žiakov. Presné číslo  456
žiakov. Dnes má tých žiakov 188, čo je pokles väčší ako skoro 60 percentný pokles
detí. To jednoducho, druhé, čo som nechcela hovoriť, ale znova to pripomínam, na tú
školu chodili aj moje deti. Konkrétne 1 z mojich detí navštevovalo Základnú školu na
Majerníkovej  ulici.  A  ja  som  bola  spokojná  mamička.  Prišiel  čas,  keď  niekto
rozhodol, že práve jeho ročník bude presídlený do Základnej školy na Veternicovej.
Deti zobrali, nepýtali sa rodičov a išli na Veternicovú. Základná škola na Veternicovej
vznikla ako elokované pracovisko. Ja som bola spokojná aj na Veternicovej. A ja som
bola spokojná aj na Majerníkovej.  Takže nebudem porovnávať. Ale o rok na to bola
na  Veternicovú  základnú  školu,  alebo  na  toto pracovisko,  presťahovaná  Základná
škola Karloveská 32 aj s deťmi.  Viete, kde je Karloveská 32. Boli presťahované na
Veternicovú  ulicu,  na  základnú  školu.  Samozrejme,  že  neprišli  všetci  žiaci,  ale
nepochybujem, že všetky tie deti dokončili riadnu základnú školu. Čiže veci sa dejú.
Je to dynamika, je to vývoj. Ja vás chápem, milí rodičia, aj to aký vzťah cítite k svojej
škole.  Ako  chcete,  z  celého  srdca  prajete,  aby  bola  najlepšia.  A  tak ju  aj  vidíte
a vnímate. A tak to má byť. Ale predsa, musím to povedať. Nezaznelo to tu, ale nie je
situácia  taká ružová, ako by sme chceli.  A teraz ide o citáciu,  ktorá je  uvedená na
stránke Základnej školy Veternicová v tzv. hodnotiacej správe. Terajší deviataci,  18
deviatakov - do prvej triedy ich nastúpilo 41, z toho na osemročné gymnáziá a stredné
školy  bolo  prijatých  9  žiakov,  14  žiakov  odišlo  z  iných  dôvodov,  máme  ročník
ôsmakov,  dnes  je  v  triede  13  žiakov.  Do  1.  ročníka  nastúpilo  32,  na  osemročné
gymnázium boli prijatí traja, z iných dôvodov odišlo 16. Takže dovoľte, vy ste nám

58



napísali  výzvu  proti zrušeniu  Základná  škola  Veternicová  v sieti  základných  škôl
Mestskej časti Karlova Ves, kde nám vytýkate, že porušujeme školský zákon. No my
neporušujeme školský zákon. Sme o tom presvedčení.  Ak porušujeme zákon, tak to
bude niekto riešiť. Rovnako si myslíme,  že máme na to ekonomické dôvody. A tieto
čísla jednoducho neklamú. Ani si nemyslíme, že sme unáhlení.  A váš váš argument,
že  Základná  škola  Veternicová  sa  stala  útočištnou  školou  pre  viacerých  žiakov
základných škôl môže byť síce pravda, ale pravda len z jedného uhla pohľadu. Lebo
je tu aj ten druhý. Každá minca má dve strany. Diskusia bola veľmi náročná a ťažká.
Ja vás veľmi prosím, aby ste v čase, ktorý teraz máte na hygienu a na občerstvenie,
popremýšľali  a naozaj sa skúsili  oslobodiť od emócii a prevážil...  prevážilo  vo vás,
alebo aby ste počúvali hlas svojho svedomia, ako máte hlasovať. Nič ťažšie nemôže
byť.  Takže vám želám dobrú chuť  a pozývam vás  aj novinárov tu prítomných  po
tomto dlhom maratóne, aby ste sa išli občerstviť do miestnosti miestnej rady. Nech sa
páči, máte tam priestor. Prevádzka... prestávka, pardón, bude trvať... keďže je  18:26
do 19:00. Prosím, aby ste boli dochvíľni. 

Pán inžinier, máme po prestávke. Prosím, sústreďme sa. Čaká nás veľmi dôležitá úloha. O pár
minút alebo sekúnd budeme ... o pár minút budeme hlasovať. Predtým, než požiadam,
keďže  diskusia  bola  uzavretá,  predtým  než  požiadam  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla  návrh uznesenia,  chcela by som s plnou vážnosťou povedať vám, vážení
kolegovia  poslanci  aj  verejnosti,  ktorá  je  v  predsálí,  že  dúfam,  že  sa  budete
rozhodovať podľa svojho  svedomia.  A že - oznámiť  vám,  že vás  rešpektujem ako
plnohodnotného  partnera  v  spravovaní  tejto  mestskej  časti.  A  že  nebudem  robiť
obštrukcie.  Pretože nech sa  rozhodnete akokoľvek,  tak vaše  rozhodnutie,  už teraz
viem,  že mnoho tých alternatív  neprichádza  do úvahy,  nebudem považovať ani  za
protizákonné ani za také, ktoré by bolo proti záujmom mestskej časti. Takže želám
vám šťastnú ruku prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Takže návrh uznesenia: Nakoľko nám neprišli žiadne pozmeňovacie ani
ani  doplňujúce  žiadosti  na  doplnenie,  ani  zmeny  toho  uznesenia,  tak  prečítam
uznesenie tak, ako je navrhnuté, v poradí v akom je navrhnuté. V tom poradí, ako je
navrhnuté.  Čiže  alternatíva  1  je  navrhnutá  -  nikto  nežiadal  opačne  -  takže  takto
budeme postupovať. Čiže: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves,  za  a)  berie  na  vedomie  informáciu  o  racionalizácii  stredných  škôl  v
zriaďovateľskej  pôsobnosti.../  aha,  pardón../   základných  škôl  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava  - Karlova  Ves.  Za b)  schvaľuje  - teraz čítam
alternatívu 1 - Návrh na vyradenie Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
- a) jej súčasti a výdajňu ... 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. 8.  2016.  Za  c)  poveruje  starostku konať  v
predmetnej  veci.  Za  d)  ukladá  prednostovi  Miestneho  úradu  zabezpečiť  prípravu
všeobecne  záväzného  nariadenia  -  alternatívu  1-   o  zrušení  Základnej  školy
Veternicovej a jej súčasti.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  prečítanie  návrhu  na  uznesenie.
Otváram hlasovanie k tomuto návrhu.
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Hlasovanie: Za hlasovalo 15 prítomných poslancov, proti 3, zdržali sa 3. Uznesenie v tejto
podobe bolo prijaté. Ďakujem vám za hlasovanie.

Bod  8:
Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistiská štúdia Karlova

Ves- Líščie údolie- Svrčia

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pokračovať ďalším  bodom programu a tým je bod
číslo  8  -  Zadanie  pre  vypracovanie  územnoplánovacieho  podkladu  „Urbanistická
štúdia  Karlova  Ves-  Líščie  údolie-  Svrčia“.  Predkladateľom  materiálu  je  pán
prednosta. Neviem, kde sa nachádza v tejto chvíli.  Takže úvodné slovo, poprosím, je
tu pán Ing. architekt  Vaškovič,  vedúci odborného  útvaru.  Nevidím ho? Je  tu? Ak
môžete,  vypočujte  si jeho  odborné zdôvodnenie  predloženia  tohto návrhu.  Nech sa
páči, pán inžinier. Poprosím mikrofón. 

p. Vaškovič, MÚ MČ: Dobrý večer. Ďakujem za slovo pani starostka. Ja by som len veľmi v
krátkosti  uviedol  tento  materiál.  Miestne  zastupiteľstvo  už  v  minulom  volebnom
období prijalo  uznesenie,  v ktorom sa zaviazalo obstarať územnoplánovací podklad,
urbanistickú štúdiu. My sme v minulom roku, v roku 2015, zabezpečili  spracovanie
návrhu zadania  pre vypracovanie  tohto územnoplánovacieho  podkladu.  Zabezpečili
sme  jeho  prerokovanie  s  dotknutými  samosprávnymi  orgánmi,  orgánmi  územného
plánovania, správcami sietí. Vznesené pripomienky sme vyhodnotili.  Ten materiál je
súčasťou príloh predkladaného materiálu  a vznesené  pripomienky boli zapracované
do zadania  pre spracovanie  urbanistickej štúdie.  Tento krok, ktorý stojí pred vami,
páni  a  panie  poslankyne,  je  1.  krok,  ktorý nám umožní  začať  reálne  obstarávanie
spracovateľa  urbanistickej  štúdie  a vôbec  pristúpiť  k  tomu,  aby  tento
územnoplánovací podklad bol obstaraný a spracovaný. Základnými  cieľmi,  ktoré sú
uvedené  aj  v  dôvodovej  správe,  je  jednak  vytvoriť  podklad  pre  návrh  zmien  a
doplnkov  územného  plánu  a v tých  polohách,  v  ktorých  nepríde  k  návrhu  zmien
funkčného  využitia,  vytvoriť  podklad pre územné  rozhodovanie  v území.  Ak  budú
otázky, tak samozrejme zodpovedám. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Takže  priestor  pre  vaše  otázky.
Otváram diskusiu.  Žiadne  otázky  neboli  vznesené.  Diskusiu  uzatváram  a  prosím
návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová  komisia: Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves, po a) - schvaľuje spôsob zapracovania stanovísk z prerokovania návrhu
zadania  do  zadania  pre  vypracovanie  územnoplánovacieho  podkladu  Urbanistická
štúdia  Karlova  -  Ves  -  Líščie  údolie-  Svrčia.  Po  b)  -  odsúhlasuje  zadanie  pre
vypracovanie  územnoplánovacieho  podkladu  Urbanistická  štúdia  Karlova  Ves  -
Líščie údolie, Svrčia. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Prosím hlasujme. 

Hlasovanie: Za hlasovalo  21 prítomných poslancov, proti nehlasoval nik,  nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo prijaté v predloženej podobe. Ďakujem.

Bod 9:
Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme pristúpiť  k  ďalšiemu  bodu a tým je  Stanovisko  k
návrhu  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislava,  bod  číslom  9.
Predkladateľom je pán vicestarosta Záhradník. Odovzdávam mu mikrofón.

p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, pokúsim sa veľmi
stručne. Obrátil sa na nás listom primátor hlavného mesta so žiadosťou o schválenie,
alebo o vyjadrenie  sa k návrhu na zamýšľanú zmenu Štatútu hlavného mesta,  ktorá
spočíva  – návrh - v  znížení  miery solidarity  medzi  veľkými  a malými  mestskými
časťami.  Ide  o  princíp,  ktorý  bol  do  Štatútu  hlavného  mesta  pred  pár  rokmi
implementovaný, v čase ekonomickej krízy, kedy došlo k výpadku podielových daní
a spôsobovalo  to  vážne  starosti  práve  tým  malým  mestským  častiam.  Tak  veľké
mestské  časti  sa  dohodli  a  v  Štatúte hlavného  mesta  bol  ustanovený  princíp  tzv.
solidarity,  kedy sa 3 % z celkovej sumy podielových daní, z daní z výnosov z dane
z nehnuteľností,  prerozdelili  medzi  malé  mestské  časti.  Karlova  Ves,  ako  stredne
veľká  mestská  časť  sa  na  solidarite  nepodieľala.  Takže  pre  nás  je  to  rozpočtovo
neutrálna operácia. Teraz sa otvorila opäť diskusia na úrovni hlavného mesta o tom,
aby sa prehodnotila výška solidarity.  Pán primátor sa na nás obrátil a dal nám - teda
informoval nás o návrhu na zníženie solidarity na 1 a pol percenta z celkovej sumy.
Chcem vás  ale  informovať,  že mestské zastupiteľstvo v tejto veci už prijalo  jedno
uznesenie,  ktoré  by  malo  byť  vlastne  istým  odporúčaním  pre  formuláciu  zmeny
Štatútu hlavného mesta, ktoré nehovorí o znížení solidarity na jeden a pol percenta,
ale hovorí o tzv. zastropovaní výšky solidarity v objeme 1,950 milióna EUR pre malé
mestské časti.  Vzhľadom na  to,  že - opäť - Karlova  Ves  je  neutrálna,  z  hľadiska
dopadov na rozpočet tohto opatrenia, keďže Štatút hlavného mesta schvaľuje mestské
zastupiteľstvo, a keď mestské zastupiteľstvo vyjadrilo  v hlasovaní takéto uznesenie,
tak sa domnievame, že je pravdepodobne viac priechodné, a tak isto si myslím, že je
to určitý kompromis medzi oprávnenými záujmami veľkých a malých mestských častí
a  že má  šancu  na  to, aby bol schválený.  Takže náš  návrh je,  aby sme  v bode a)
nesúhlasili  so  zmenou  Štatútu,  podľa...  v  zmysle  listu  primátora,  tzn.  zníženie
solidarity  na  jeden  a  pol percenta  a  odporúčali  by  sme  mestskému  zastupiteľstvu
schváliť  takú  zmenu  Štatútu,  ktoré  je  komfortná  s  ich  uznesením  mestského
zastupiteľstva 352/ 2015, ktorý vlastne príspevok malým mestským častiam stanovuje
v stropnej výške 1.950.000 EUR. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie tohto materiálu.  Otváram
diskusiu  k  tomuto  bodu.  Nikto  sa  nehlási.  Diskusiu  uzatváram.  Prosím  návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
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Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves,  po  a)  -  nesúhlasí  so  zmenou  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej
republiky Bratislavy, spočívajúcej v znížení výšky solidarity pre rok 2016 na 1,5 % z
celkovej sumy pre mestské časti, v zmysle listu primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy zo dňa 19. 1. 2016.  Po b) - odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b)
Štatútu hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  v platnom znení v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 352/2015, bod b) ktorým sa mení príspevok
malým mestským častiam pre rok 2016 vo výške 1.950.000 EUR z celkovej sumy pre
mestské časti. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Takže
pani Poláková signalizuje, že nefunguje hlasovacie zariadenie. Prepáčte páni poslanci,
budeme musieť ešte raz zopakovať hlasovanie.  Takže toto hlasovanie vyhlasujem za
zmätočné  a  prosím  hlasovať  ešte  raz.  Takže  prosím  hlasujeme  znova.  Takže...
problém bol  v niečom inom.  Takže  ...  ja  naozaj  toto hlasovanie  nemôžem uznať.
Prosím zrušte toto hlasovanie. Veci sa už usporiadali. Pani Poláková zistila, v čom je
chyba. Takže posledné hlasovanie o tomto bode, nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  prednesený  návrh  hlasovali  18  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržal  sa  1
poslanec. Uznesenie bolo schválené. 

Bod 10
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na

pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k návrhu k bodu číslo 10. Jedná sa o Návrh
na uzavretie nájomných zmlúv a na predlženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky
v  katastrálnom  území  Bratislava  -  Karlova  Ves.  Predkladateľ  materiálu  je  pán
prednosta. Ale keďže tu pán prednosta je, tak mu odovzdávam mikrofón. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem pekne za slovo. Ospravedlňujem sa. Je to materiál,
v ktorom sa jedná o prenájom pozemkov, v zmysle toho, ako je predložený materiál.
Tam niektoré veci, ktoré aj v minulosti, keď ste sa pýtali,  tak sme preverovali.  Sú to
garáže, resp. je tam večierka. Malo by byť všetko skontrolované, nemali by tam byť
problémy, ako v minulosti, že sú neuhradené ... alebo niekto nemá zaplatené. Čiže z
tohto dôvodu by to malo byť v poriadku a je to štandardný materiál. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Otváram diskusiu.  Nech  sa  páči.  Keďže  sa  nikto  nehlási,
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves  schvaľuje:  -   po  a)  uzavretie  nájomných  zmlúv  na  pozemky  v
katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves, v súlade s ustanovením § 9 a) ods. 9
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pozemky pod garážami z
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dôvodu zmeny vlastníkov garáží - 1 z titulu dedičstva a 1 na základe kúpnej zmluvy
tak, ako sú uvedené údaje v tabuľke. Po b) - predĺženie doby nájmu na pozemok pod
predajným stánkom v súlade s ustanovením § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej
národnej  rady číslo  138/1991 Zb.  o  majetku obcí,  v znení  neskorších  predpisov,  z
dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  nasledovnej  nájomníčke  tak,  ako  sú  údaje
uvedené v tabuľke. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prečítanie  návrhu. Prosím hlasujte
k nemu. 

Hlasovanie: Za prednesený návrh uznesenia hlasovalo 19 prítomných poslancov, proti nebol
nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené.

Bod 11
Žiadosť  Imricha  Kukliša  o  nájom  pozemku  za  účelom  vybudovania  účelovej

prístupovej komunikácie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Prichádzame  k  žiadosti  pána  Imricha  Kukliša  o  nájom
pozemku za účelom vybudovania  účelovej prístupovej komunikácie.  Je to materiál
číslo 11. Predkladateľom je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Tento materiál je tu opakovane, v zmysle
tom, že momentálne každá žiadosť, ktorá príde, tak je stanovisko, že by ju nemal ...
musí o nej rozhodnúť zastupiteľstvo. Vzhľadom k tomu, že niektoré materiály  sem
chodia opakovane v nezmenenej forme, tak už v zmene predkladania by sa nemalo
stať, že by sa tie materiály mali  vracať späť v nezmenenej forme. Teraz asi budete
musieť opätovne o tomto materiáli rozhodnúť, i keď pre informácie teda v minulosti
bol opätovne, teda bol zamietnutý. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu  diskusiu.  Keďže  sa  nikto  nehlási  do  diskusie,  diskusiu  uzatváram.   prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia  : Návrh uznesenia.  Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava  -
Karlova Ves, po a)- schvaľuje v súlade s ustanovením § 9.a ods. 9 písm.  c) zákona
Slovenskej  národnej  rady číslo  138/  1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších
predpisov,  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  nájom  pozemku  registra  C-KN
parc. č. 2954/3, atď. ako je predložené v materiáli... v  materiáli - až po - spravovať
investor Imrich Kukliš. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prečítanie návrhu. Prosím hlasujte o
ňom. 

Hlasovanie : Za bol 1 poslanec, proti 7, zdržali sa 11. Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 12:
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Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  pokračujeme  ďalším  bodom.  A  tým   je  Žiadosť
spoločnosti  D  INVEST  HOLDING  a.s.  o  odkúpenie  pozemku  p.č.  1426/660  v
katastrálnom  území  Bratislava  Karlova  Ves.  Predkladateľom  je  pán  prednosta.
odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Tak isto táto žiadosť tu je opakovane. V zásade tu
platí to, čo vlastne pri predchádzajúcom prípade, že nedôjde ... teda záleží,  ako sa
zastupiteľstvo vyjadrí -  v prípade, že nedôjde k zmene,  tak nebude v najbližších  6
mesiacov predkladaný materiálom s rovnakým ... s rovnakým obsahom. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil.  Končím  diskusiu  a  prosím  návrhovú  komisiu  o  prednesenie  návrhu
uznesenia.

Návrhová komisia : Návrh uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti Bratislava  -
Karlova Ves , schvaľuje návrh tak, ako bol predložený písomne.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  To  je  len  zámer.  A  zámer  bude  v  zmysle  znaleckého
posudku. To znamená, v prípade, že schválite tento zámer, tak presne preto aby sme si
minimalizovali nejaký spôsobom náklady. Tak až keď schválite zámer, že to má byť
predané, vytvorí sa znalecký posudok, a v zmysle  stanovenej  znaleckej  ceny.  Čiže
zatiaľ tam nie cena.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Keďže nie  sú ... Ešte sú otázky?...
Keďže nie sú žiadne ďalšie  otázky, prosím návrhovú .... teda návrhová komisia ešte
raz prečíta návrh uznesenia. 

Návrhová komisia : Ešte raz. Takže keď sa vysvetlilo, že .... „vybodkované je prázdne“,  tak
teraz  opätovne.  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves
schvaľuje návrh tak, ako je napísaný a predložený. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne,  dávam hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie :  Za nebol žiaden poslanec,  proti boli 9, zdržali sa 11 , nehlasoval0 poslancov.
Čiže tento návrh neprešiel. /Prepáčte.../

Bod 13:
Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďalším bodom číslo 13 je to Návrh je zmlúv o spolupráci v
oblasti kultúry. Predkladateľ materiálu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  V záujme nejakého ... nejakého bártru využitia
priestorov Karloveského centra kultúry v čase, v ktorom sa bežne nevyužíva,  tzn. v
tých doobedňajších hodinách, na oplátku za nejaký kultúrny program, resp. nejaké...

64



nejakú...  nejakú  spoluprácu  sa  navrhuje  spolupráca  s  konzervatórium  a  s  ďalším
subjektom s tým, že nemalo by to nejakým spôsobom ovplyvniť všetky veci, ktoré v
KCK . Na miestne rade to bolo vysvetľované, je to naozaj podľa nás výhodný barter,
kde my dávame k dispozícii priestory v čase, keď ich reálne nevyužívame a narastajú
nám iba vlastne energie a náklady na na daný čas. Ale na druhej strane dostávame na
oplátku, podľa nás,  zaujímavý kultúrny program, ktorým vieme  zlepšiť , obohatiť ,
kultúru v rámci mestskej časti. Táto dohoda je uzatváraná na 1 kalendárny rok. Čiže v
prípade,  že by to  nebolo  podľa toho, ako  sa  predpokladalo,  dá  sa to samozrejme
zmeniť,  ale  myslíme  si,  že to bude  výhodné,  a...  naozaj,  že to  to  bude fungovať.
Ďakujem a žiadam o podporu. 

p. Čahojová, starostka MČ:    Ďakujem veľmi  pekne.  Prosím ...otváram k tomuto bodu
diskusiu. / Pani poslankyňa sa pomýlila../ Pán docent Horecký,  nech sa páči.  

p. Horecký :  ...  s  takou otázkou - odpustite,  som nestihol prečítať ten materiál,  že či  tá
zmluva dovoľuje, keď by to Mestská časť potrebovala - usporiadať nejakú kultúrnu...
podujatie,   aktivitu  ,  v   dopoludňajších  hodinách,  kedy  je  to  teda  teda  an-blok
prenajaté LUDUS-u, či sa tam dostaneme? 

p. Čahojová, starostka MČ:   Isteže - ak môžem, odpovedať. Pán prednosta, pani vedúca
kultúry  -  myslíte  ako  školské  predstavenie   a  takéto...?  -aj  toto...  táto zmluva  o
spolupráci  divadlom  LUDUS   je  zameraná  predovšetkým  na  spolupráci  pri  ...
spoluprácu so školami.  Je zamierená,  tá aktivita  divadla  predovšetkým na  mladšie
vekové skupiny, na teenagerov, ak myslíte školské koncerty , alebo nejaké vychované
programy alebo  vyplnenie  nejakého,  neviem ... priestoru, voľného. Ale  určite  naša
vedúca kultúry  je  otvorená maximálne  spolupráci s každou školou v Karlovej Vsi,
pretože dávame prednosť našim užívateľom. Samozrejme, treba si vykonzultovať - a
oni napokon neobsadzujú celý  priestor. Je to niekoľko hodín, nie je to celý priestor.
Všetko je vecou dohody. Pani Poláchová, nech sa páči.

p. Poláchová : Ďakujem za slovo. Ja by som chcela podporiť tento návrh a poďakovať týmto
spôsobom aj pani vedúcej kultúrneho delenia , pani Adriane Majke za jej prácu, a aj tú
snahu, ktorou sa snaží,  ako, zapojiť  rôzne inštitúcie,  divadlá,  štátne konzervatórium
do života - kultúrneho života v Karlovej Vsi. To je všetko. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:   Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem ešte doplniť, ak dovolíte,
tak iste  ste  si  všimli  v  predkladanom materiáli,  že tá zmluva  je  uzavretá na dobu
určitú. Jedna aj druhá .  Do konca tohto kalendárneho roku práve preto, že tá práca v
Karloveskom centre kultúry sa nastavuje, skúša. Je to pilotný program. Nič také sme
tu  doteraz  nemali.  Vyskúšame,  odpozorujeme  problémy.  Možno  na  budúci  rok
budeme  múdrejší.  Áno.  Čiže  pán  riaditeľ  -  pokojne  to  povedzte  nahlas  -  do
mikrofónu.  Takže -  veľmi pekne ďakujeme. Dúfame, že to bude pokračovať v tomto
zmysle  aj  ďalej.   Odporúčam vám  schváliť  tento  materiál.  Nech  sa  páči.  Prosím
návrhovú komisiu aby prečítala návrh uznesenia.  

Návrhová komisia :  Vzhľadom k tomu, že sme nedostali návrh na zmenu ani na doplnenie,
dávam návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Miestnej časti Bratislava – Karlova
Ves,  schvaľuje materiál, ako je predložený  /návrh na uznesenie..mimo mikrofón/ 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  A  teraz  prosím,  aby  ste  teda
zahlasovali o tomto návrhu.

Hlasovanie :  Za  hlasovalo 20 prítomných poslancov, proti nehlasoval žiaden. Návrh... - ani
nezdržal sa nik. - Návrh bol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pána poslanca Zajaca,  predsedu poslaneckého klubu.
Nech sa páči. 

p. Zajac :  Ja by som chcel poprosiť, lebo ak dobre tomu rozumiem,  tak novinári,  že by si
chceli urobiť aj známy nejaké vyjadrenia k tomu, čo sme prežili.  Zažili sme spolu 5
krušných  hodín.  Všetci,  aj  oni.  Takže  ja  by  som navrhoval,  aby  sme  si  dali  10
minútovú prestávku, aby sme ich tu nedržali ešte nejakú našu... čas, ktorý tu strávime
a aby teda mohli o pol ôsmej .. až ôsmej tiež odísť domov. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za tento návrh. Lebo naozaj, strávili tu s nami kopu
času, aj pani novinári potrebujú robiť svoju prácu, čakajú na naše vyjadrenia. Takže
ak  súhlasíte  s  tým ,   vyhlasujem  15  minútovú  prestávku.  Teraz  je   19.36  -  15-
minútová ... o 19 50 sa tu uvidíme. Vďaka vám pekne za pochopenie.

Bod 14:
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím zaujmite svoje miesta. Pokračujeme v rokovaní. Dobre.
Takže, vážení kolegovia, ... je nás dosť, pán inžinier?   Ja nás dosť?  ... Tak návrhovú
komisiu  poprosím,  aby  zaujala  svoje  miesto.   Takže  sme  uznášania  schopní.
Pokračujeme ďalej v našom programe. A je to ... Tým je Návrh na pomenovanie ulíc
v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Bod č. 15.  Predkladateľom materiálu  je
pán prednosta Hrčka. Odovzdávam mu slovo. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Materiál máte - s pomenovaním ulíc Bratislava -
Karlova Ves, v lokalite Staré grunty a obytný súbor Slnečnice za areálom RTVS. Po a
)  Univerzitná  ulica,  po  b)  .  Vysokoškolského  ulica,  alternatívne  Študentská  ulica.
Priznám sa,  že bola k tomu diskusia  z rôznych ...  s  rôznymi návrhmi,  tak ... je  to
naozaj ... to pomenovanie ulice ...pomenovanie ulíc je teda na vašom rozhodnutí. Pre
ktoré... pre ktoré sa teda rozhodnete. Keby ste mali nejaké otázky, spracovateľom je
pán Kosnáč, rád vám ich zodpovie. kostná správami zodpovie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  ešte  doplním.  Akákoľvek  iniciatíva  v  názvosloví  musí
vychádzať z miestneho zastupiteľstva. A v konečnom dôsledku ju bude schvaľovať,
podľa  Štatútu hlavného  mesta  mestské  zastupiteľstvo.  Takže  toto naše  rokovanie
nevedie  k   definitívnemu  ...  definitívnemu  zmenu  názvu  alebo  k pomenovaniu  tej
ulice.  Je len návrhom. Otváram diskusiu  k tomuto bodu. Ako prvý sa prihlásil  pán
poslanec Rosina, nech sa páči. 
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p.  Rosina  : Ďakujem  pekne  za  slovo.   Na  túto  tému  sme  sa  začali,  vážené  kolegyne,
kolegovia, baviť už - myslím pred minulým zastupiteľstvom, kde nedošlo k zhode, na
navrhovaných  osobnostiach,  ktoré boli   z  dôvodov ....  z  dôvodov -rôznych-  Preto
vlastne vlastne tento materiál nepostúpil ďalej.  Organizačného  oddelenie   možno z
nejakej obavy, aby zas nebola nezhoda na osobnostiach , dalo - dalo takéto - by som
povedal, skalárne vyjadrenie , ktoré... ktoré .... ktoré je neutrálne, ale zase na druhej
strane, myslím  si,  že mali by sme využiť  tú možnosť... a ../môžem pokračovať?/ ...
Myslím  si,  že  mali  by  sme  využiť  možnosť  a  pomenovať  ulice,  pripomenúť  si
osobnosti  -  výrazné,  ktoré  máme.  Teda  ja   predkladám  ...  si  dovolím  predložiť
pozmeňovací návrh s tým,  že aby sa ulice ... aby boli ulice pomenované po dvoch
osobnostiach.  Teda  padli  viaceré  ...  viaceré  návrhy  aj  na  komisie  ...  na  komisii
dopravy,  aj  v  kuloároch.  Teda  ja  dávam  návrh  na  pomenovania  podľa  dvoch
osobností. Je to Rudolf  Mock  a Juraj Kolibiar. Materiály o obidvoch týchto ľuďoch
boli doručené spolu s materiálmi  a teda prečítam text ...pozmeňovacieho  návrhu ...
celý   pozmeňovací  návrh  na  ...uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti
Bratislava  - Karlova Ves súhlasí  s pomenovaním ulíc  v Mestskej časti Bratislava  -
Karlova Ves, v lokalite Staré grunty, obytný súbor Slnečnice ( za areálom RTVS) po
nasledovných  osobnostiach: - po a) Rudolf Moch , po b) Milan Kolibiar. Konkrétne
znenie  názvov  ulíc  dopracuje  miestny  úrad  po  dohode  s  rodinami  príslušných
osobností,  odbornými  a jazykovednými  organizáciami.  Tento návrh spolu so mnou
predkladajú aj kolegovia Zajac a kolegyňa Zemanová.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási.
Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala...predniesla návrh.

Návrhová  komisia: Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves súhlasí s  pomenovaním ulíc v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, v
lokalite  Staré grunty,  obytný súbor  Slnečnice,  za areálom RTVS, po nasledovných
osobnostiach : Rudolf Mok, Milan Kolibiar . Konkrétne znenie názvov ulíc dopracuje
miestny  úrad  po  dohode  s  rodinami  príslušných  osobností,  odbornými  a
jazykovednými organizáciami. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem  veľmi pekne.  Hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie : Ďakujem pekne. Za  bolo 18 prítomných poslancov,  zdržal sa 1, proti nebol
nik.  Uznesenie v tomto zmysle bolo prijaté. To znamená o pôvodnom sa nehlasuje.
Ďakujem

Bod 15:
Rôzne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo 15, k bodu Rôzne. Nech sa páči, má
niekto niečo do bodu Rôzne? Pán prednosta požiadal o slovo.  

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem. Ja len v zmysle, v ktorom bolo prijaté uznesenie,
tak ste dostali nejaké podklady mailom ... aj som vám rozdal ...vedúci IT.  Čiže v
prípade,  že  by  potom niekto  mal  k  tomu  otázky,  ešte  potom nejaká  2.  časť  na
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doplnenie. Tak keby náhodou niekto mal k tomu nejaké otázky, samozrejme, nech sa
páči. ... To je ...to konanie.  

p. Čahojová, starostka MČ: Takže ak sú nejaké otázky k bodu 1.  Pán poslanec Lenč, nech
sa páči.

p.  Lenč : Ďakujem za  slovo,  pani  starostka.  Pán prednosta ma  troška predbehol  svojou
iniciatívou. Ja som mal predstavu teda takú, že tie dôkazy, ktoré tá komisia žiadala,
teda ... nie komisia ale zastupiteľstvo, a poverilo ma  v tom konať, takže sa budú nejak
tak sústreďovať u mňa. A zvolali by sme zasadanie tej komisie a navrhli , teda, ďalší
postup.  Ale teda, pán prednosta, hovoríš , že si to poslal  teda všetkým poslancom...
Dobre.  Tak keď sa to už tak stalo, tak už sa to neodstane. Ale chcem teda upozorniť
že... že treba narábať opatrne s týmito vecami, lebo je možné, že sú tam nejaké osobné
údaje, alebo alebo nejaké veci týkajúce sa obchodného tajomstva. Tak vás poprosím
všetkých o diskrétnosť. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán prednosta žiada o slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja vy som len vysvetlil,  že v zmysle  konania je
orgánom celé zastupiteľstvo. Čiže v tomto prípade vlastne všetky ... všetky doklady,
podklady,  musia  dostať  rovnomerne  všetci  poslanci.  Z  toho  dôvodu  to  bolo
distribuované týmto spôsobom.   A na to, samozrejme,  tie... všetky tie  materiály  sú
legitímne  získané, proste... z úradu. Ale samozrejme, vystupujú v nich aj iné strany
ako  úrad.  Čiže  teoreticky,  môžu  sa  cítiť  byť  dotknuté.  Už  teraz  ja  nechám  na
posúdení poslancov do akej miery.  Ale  teda podklady ...k tomu podnetu, ktorý ste
dostali,  by  ste  mali  mať.  Pokiaľ  by  mal  niekto   otázky,  lebo  sú  tam iba   proste
taxatívne vymenované veci,  ale  není tam napísané, že teda čo konkrétne sa k čomu
týka, ale myslím si, že, keď niekto prečíta to podanie a prečíta si vlastne tie súbory,
ktoré dostal, tak veľmi rýchlo si spáruje, že čo, ku ktorému patria. Ale keby s tým bol
akýkoľvek  problém,  tak samozrejme rád vysvetlím. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do bodu Rôzne
nehlási, tak ... Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla :  Ďakujem za slovo, pani starostka. Mám elektronickej podobe v rámci bodu Rôzne
návrh materiálu na doplnenie rokovacieho, ktorú  .... ktorý sme spracovali spracovali s
poslancom Bendíkom. Ale sme sa dohodli, že to pôjde ako normálnym procesom cez
komisie.  Takže poprosím, nebrať na to ohľad, nebudeme dnes v bode Rôzne o tom
rozprávať.  Ďakujem.   Áno,  samozrejme,  sťahujeme  to, lebo sme sa dohodli,  že to
necháme cez komisie.  Sú tam totiž ešte 2-  3 miesta, ktoré možno vylepšiť a keďže
sme zástancovia  systematiky a nie  opakovaní  o  tom istom donekonečna,  tak raz a
dosť - by mohlo stačiť v apríli. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Čiže  materiál  pôjde  do  všetkých
komisií  miestneho  zastupiteľstva.  Nikto  iný  sa  nehlási  v  bode  Rôzne.  Takže  bod
Rôzne končíme.
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Bod 16:
Interpelácie.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pristupujeme k bodu číslo 16 a tým je bod Interpelácie. Nech
sa páči.  Interpelácie  zdá sa,  že nie  sú.   Pán poslanec  ...? Nie?  Takže nie.   Takže
končím bod interpelácie.  A keďže tým sme vlastne ukončili dnešný program, je  20
hodín a 3 minúty,  vážení kolegovia,  vážené panie poslankyne, ... panie poslankyne,
páni  poslanci  a  ešte  tu  prítomní  zástupcovia  médií  a  pracovníci  miestneho  úradu,
ďakujem vám veľmi pekne za prácu pri dnešnom zasadaní miestneho zastupiteľstva a
želám vám príjemný zvyšok dňa.  Dovidenia.

                             v. r.                                                                            v. r.
         …………………………………….                     ……………………………………..
                         Ján Hrčka                                                                    Dana Čahojová
                          prednosta                                                                       starostka

                                                                                                        v. r.
Overovatelia:  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník

………………………………………….

                                                                                                         v. r.
                     Zdeněk Borovička                                  ………………………………………….
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