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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

berie na vedomie 
 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 
 
 

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 
 
1.  Interpelácia poslanca:  Ing. Lívia Poláchová 
Predmet interpelácie: Stav priestoru bývalej pizzérie v KCK 
Vybavenie interpelácie: 
 1. Prosím o informácie ohľadom stavu pizzérie v KCK a priestoru, v ktorom fungovala, čo 
plánuje úrad s týmto priestorom, v akom je to štádiu. Uvažuje sa o zriadení pamätnej izby 
(prípadne kútika s históriou Karlovej Vsi) podobne ako majú iné mestské časti? Prosím 
o konkrétne časové horizonty.  

 
V súčasnosti je priestor pizzérie v KCK vyprataný a vzhľadom na to, že sa napriek 
mnohotýždňovým rokovaniam nepodarilo s prenajímateľom dohodnúť na ukončení nájomnej 
zmluvy dohodou, táto bola vypovedaná.  
Predpokladáme, že priestory by nám mohli byť odovzdané v priebehu mesiaca február. 
V rozpočte mestskej časti na rok 2020 je vyčlenená položka určená na obstaranie projektovej 
dokumentácie rekonštrukcie priestorov KCK. Táto by mala byť obstaraná ako projektová 
dokumentácia etapovaná.  
Podľa predpokladanej ceny rekonštrukcie, resp. jej jednotlivých etáp sa mestská časť bude 
následne rozhodovať o spustení alebo nespustení rekonštrukcie, prípadne bude zvažovať 
možnosť nájdenie nájomcu, ktorý by  časť priestorov vedel zrekonštruovať na vlastné náklady.  
Nevylučujeme, že časť priestoru KCK bude slúžiť na účely zariadenia pamätnej izby, nakoľko 
ale predpokladáme rekonštrukciu aj vnútorného členenia priestorov nie je táto otázka ešte 
vyjasnená a konkrétne využitie priestorov bude jednou z úloh projektanta. 
 
2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Distribúcia materiálov na zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
Vybavenie interpelácie: 
1. Čo viete spraviť pre to, aby boli materiály na miestne zastupiteľstvo dodané minimálne 24 
hod. pred zastupiteľstvom alebo rokovaním? 
 
Prípravu materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok 
miestneho zastupiteľstva v čl. 4. Uvedený článok pojednáva najmä o obsahu materiálov avšak 
nie o lehote na ich predkladanie.  
 
(3) Materiály určené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva obsahujú názov materiálu, návrh 
uznesenia, dôvodovú správu, meno predkladateľa a spracovateľa, stanovisko miestnej rady, 
stanoviská príslušných komisií, prípadne jeho vplyv na rozpočet mestskej časti, aj odborné 
posudky, expertízy a pod. Materiály predkladané miestnym kontrolórom ako výsledok kontroly 
nemusia obsahovať stanovisko miestnej rady ani stanoviská komisií. Ak je na programe 
zasadnutia schválenie nariadenia, dôvodová správa musí obsahovať potrebné vysvetlenie 
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nariadenia, vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom, ciele, ktoré sleduje, spôsob jeho 
vykonávania prípadne jeho vplyv na rozpočet miestnej časti.  
 
(4) Materiál, ktorý nebol spracovaný a predložený podľa odseku (3) môže byť predmetom 
rokovania miestneho zastupiteľstva len na návrh starostu alebo poslanca, ak o jeho zaradení 3 
na rokovanie rozhodne miestne zastupiteľstvo v rámci schvaľovania programu zasadnutia 
osobitným hlasovaním. 
 
Neexistuje teda stanovená lehota pre predkladanie materiálov, táto je určená de facto iba tým, 
že materiály majú obsahovať stanoviská komisií. Rokovací poriadok však stanovuje v odseku 
4 procesnú možnosť, aby sa materiál dostal na rokovanie zastupiteľstva mimo obvyklého 
postupu a to tak, že je ako bod zaradený do programu na úvod rokovania. Vzhľadom na to ide 
o bežný procesný postup, ktorý rokovací poriadok predpokladá.  
 
Napriek uvedenému sa miestny úrad dlhodobo snaží, aby všetky materiály boli prerokované 
v komisiách, či v Rade. Vzhľadom na rozostup rokovaní, ktorý je bežne dvojmesačný je 
pochopiteľné, že ak sa v čase od skončenia rokovania komisií do konania zastupiteľstva objaví 
vec, ktorú je vhodné z dôvodu jej lepšej a efektívnejší realizácie prejednať na najbližšom 
rokovaní, tak sa môže stať, že táto bude predložená priamo na rokovanie zastupiteľstva. Zväčša 
ide o veci menšieho významu, ktoré nie sú zložité prípadne nemajú zásadný vplyv na rozpočet 
mestskej časti. 

 
 

3. Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Spôsob hodnotenia škôl a riaditeľov škôl a riaditeľov škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
Vybavenie interpelácie: 
1. Akí je koncepcia a vízia rozvoja škôl a školských zariadení v Karlovej Vsi a ako sú 
zohľadnené pri kritériách hodnotenia riaditeľov a riaditeliek? 
2. Aké sú tieto kritériá? 
3. Ako boli hodnotené tieto kritériá pri jednotlivých riaditeľoch a riaditeľkách? (ako obstáli 
riaditelia, v kontexte zákona č. 596/2003 Z. z.)? 
 

V súlade s § 6 ods. 23 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva 
obec hodnotenie riaditeľa školy, ktorej je zriaďovateľom. Uvedená povinnosť je zakotvená i v 
§ 27 Pracovného poriadku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. V roku 2017 boli školským 
úradom vypracované zásady hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a 
materských škôl (ďalej len „zásady”) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, s ktorými boli všetci vedúci pedagogickí zamestnanci základných a materských 
škôl (ďalej len “riaditeľ”) oboznámení a podľa ktorých prebieha každoročné hodnotenie na 
pôde zriaďovateľa za mojej účasti, účasti vicestarostu, vedúcej oddelenia školstva a odborných 
zamestnancov oddelenia školstva. Deje sa to pri priamom hodnotiacom rozhovore. 

Podkladmi pre hodnotenie sú autoevalvačný dotazník riaditeľa a hodnotiaci záznam 
z hodnotených oblastí pracovných výkonov (pedagogicko-organizátorská a riadiaca práca, 
kvalita pracovných výkonov a výstupy práce) a pracovné správanie (sebarozvoj, profesionálne 
správanie). Oddelenie školstva súčasne do hodnotenia zahŕňa i plnenie úloh riaditeľov škôl pre 
dotknuté oddelenia miestneho úradu (ekonomického oddelenia, oddelenia správy budov), ktoré 
s riaditeľmi spolupracujú.  

V hodnotiacom rozhovore riaditeľa s účastníkmi hodnotenia vyššie uvedené výsledky 
hodnotí vedúca oddelenia školstva, odborný zamestnanec školského úradu, k hodnoteniu sa 
vyjadruje riaditeľ, ktorý súčasne informuje aj o výrazných úspechoch školy, ale aj 
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o existujúcich problémoch a nedostatkoch školy. Prínosom je fakt, že sa návrhy riaditeľov 
dostávajú do priorít mestskej časti. 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov 
každý riaditeľ vypracováva koncepčný zámer rozvoja školy (v súčasnosti ich majú vypracované 
do roku 2020, niektorí do roku 2021) a každoročne jej plnenie vyhodnocuje v ročnej správe  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa písm. f) citovaného § a 
odseku. Oba materiály prerokováva riaditeľ v samosprávnom orgáne školy, ktorým je rada 
školy (v rade školy majú zastúpenie i poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves) a predkladá zriaďovateľovi na schválenie. V hodnotení oblastí 
pracovných výkonov sa venujeme aj plneniu úloh koncepcie rozvoja školy v príslušnom roku, 
čo sa riaditeľovi podarilo/nepodarilo realizovať s odôvodnením. 

Pri samotnom hodnotení sa berú do úvahy podľa oblastí hodnotených pracovných 
výkonov  výsledky kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi v príslušnom roku, výsledky 
inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie, obsah a štruktúra predkladaných materiálov 
riaditeľmi škôl zriaďovateľovi v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, výsledky hospodárenia v kalendárnom roku, plnenie finančnej disciplíny, správnosť 
a plnenie termínov štatistických zisťovaní, vlastné projekty školy a zapájanie sa školy do 
celoslovenských a medzinárodných projektov, plnenie povinností a spolupráca riaditeľa školy 
vo vzťahu k zriaďovateľovi, plnenie operatívnych úloh na základe požiadaviek zriaďovateľa, 
časové a vecné plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, hodnotenia radou školy a verejnosti 
(podnety, sťažnosti, pochvaly...), úroveň spolupráce s inými subjektmi výchovy a vzdelávania, 
prezentácia školy a mestskej časti na verejnosti, publikačná činnosť riaditeľa školy a vplyv 
riaditeľa na kvalitu pedagogického procesu. 

Po ukončení hodnotenia riaditeľ dostáva písomný záznam o výsledkoch celkového 
hodnotenia za príslušný rok so stanovením úloh pre nasledujúci kalendárny rok, ktorého kópia 
je súčasťou osobného spisu riaditeľa. Posudzovacia stupnica má 5 stupňov dosiahnutých 
výsledkov – mimoriadne dobré; veľmi dobré; štandardné; postačujúce a nepostačujúce 
výsledky, ktoré sú v zásadách definované.  

V roku 2018  mimoriadne dobré výsledky dosiahli 2 riaditelia, veľmi dobré výsledky 
dosiahlo 8 riaditeľov, jeden riaditeľ dosiahol štandardné výsledky a jeden riaditeľ nebol 
hodnotený, nakoľko do funkcie nastúpil v auguste 2018 (napriek tomu s ním bol realizovaný 
hodnotiaci rozhovor).  

Vzhľadom k tomu, že hodnotenie riaditeľov škôl je veľmi široká problematika 
a v súčasnosti prebieha hodnotiaci proces za rok 2019, podrobné informácie Vám ochotne podá 
vedúca oddelenia školstva Mgr. Iliana Medviďová, resp. Mgr. Elena Poláková, odborný 
zamestnanec oddelenia školstva. 

Vážený pán Kovács, proces hodnotenia riaditeľov považujeme za výborný nástroj na 
analýzu dosiahnutých výsledkov práce, za priestor sebareflexie, k rozvoju potenciálu 
hodnoteného, vyjadrenie jeho potrieb v priamom rozhovore o jeho práci, na poznanie jeho 
manažérskych kvalít, na oboznámenie sa s pozitívami a negatívami s ktorými sa stretáva, ale i 
ako nástroj kladnej motivácie, pochvaly, povzbudenia k dosahovaniu ešte kvalitnejších 
výkonov, resp. k prijímaniu opatrení na zlepšenie práce. 
Verím, že hodnotenie riaditeľov je pre zriaďovateľa významným nástrojom personálneho 
riadenia a podnety a námety zo strany hodnoteného sú prínosom pre lepšiu vzájomnú 
spoluprácu a  zefektívnenie riadenia. 


