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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:  Mgr. Lívia Poláchová 
Predmet interpelácie: Opravy na školskom dvore MŠ Kolískova a vo vnútri budovy 
materskej školy 
Vybavenie interpelácie: 
1. Kedy sa budú vykonávať opravy na školskom dvore MŠ Kolískova (oprava múrikov okolo 

pieskovísk, oprava poklopov)? Dostala som odpoveď, že keď sa oteplí. Poprosím 
presnejšiu informáciu, aby sme vedeli tento termín skontrolovať. 

 
Opravy na školskom dvore zaradilo do svojho harmonogramu oddelenie dopravy a životného 
prostredia a pri vhodných poveternostných podmienkach vykoná opravy. 
 
2. Kedy bude odstránené zatekanie v jednej triede škôlky? Keď silno prší, zateká, zo stropu 

tečie na koberec, treba podkladať vedro. Máme informáciu, že bude prebiehať 
rekonštrukcia budovy, ale tento problém považujem za akútny a myslím, že nie je na mieste 
čakať na túto rekonštrukciu. 

 
Ohľadom zatekania v triede MŠ sme vykonali nasledovné úkony, preverili sme stav strechy a 
vyčistili tlakovým čističom dažďové zvody.  
Strecha nad touto triedou, ako ja nad 1/3 objektu je z asfaltových lepenkových pásov, ktoré 
majú viac ako 10rokov. Nakoľko je strecha rovná, nie je možné zistiť presné miesto poruchy 
strechy a následného zatekania, nakoľko v triede zateká v mieste spojov stropných panelov.  
Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný projekt na celkovú rekonštrukciu strechy so zateplením 
a zrekonštruovaním dažďových vpustov a zvodov. Takáto rekonštrukcia strechy je nacenená na 
sumu 139 995.-€ s DPH.  
 
2.  Interpelácia poslanca:  Mgr. Lívia Poláchová 
Predmet interpelácie: Záchytné parkoviská v Karlovej Vsi 
Vybavenie interpelácie: 
1. Kde sa v Karlovej Vsi nachádzajú záchytné parkoviská, prípadne v blízkom okolí? Chystá sa 
v Karlovej Vsi výstavba parkovísk? Ak áno kedy? V prípade, že je to možné, prosím zistiť aj 
informácie z magistrátu. 
 
Interpelácia bola vybavená referentom z referátu dopravy telefonicky, s čím poslankyňa Lívia 
Poláchová súhlasila.  
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3. Interpelácia poslanca:  Ing. Martin Ganz 
Predmet interpelácie: Odklad termínov vypracovania územných plánov zón v Karlovej 
Vsi 
Vybavenie interpelácie: 

1. Aké sú dôvody odkladania termínov vypracovania územných plánov zón v Karlovej Vsi, 
uvedených v materiály plnenia uznesení? 

 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako orgán územného plánovania, v zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon), v minulosti obstarala a v súčasnosti obstaráva pre konkrétne územia 
mestskej časti spodrobňujúce územnoplánovacie dokumentácie – územné plány zóny (ďalej len 
„ÚPN-Z“). V ÚPN-Z je alebo bude navrhnutá podrobná koncepcia funkčno-prevádzkového 
využívania a hmotovo-priestorového usporiadania územia. 
 
Aktuálny stav rozpracovanosti jednotlivých ÚPN-Z: 
 
1. ÚPN-Z Majerníkova – severná časť 
 
Obstarávanie „ÚPN-Z Majerníkova – severná časť“ je v súčasnosti ukončené. Predmetný ÚPN-
Z bol schválený miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a jeho 
záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 5/2015 zo dňa 
09.07.2015. Predmetné VZN bolo napadnuté okresným prokurátorom. 
 
V svojej žalobe voči Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa platných ustanovení zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok”) namietol okresný prokurátor 
porušenie zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon”). 
 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako žalovaná strana má za to, že pri prijímaní Všeobecne 
záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2015 zo dňa 09.07.2015, 
ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť, nebol 
porušený zákon a toto je zákonné. 
 
2. ÚPN-Z Janotova – Hany Meličkovej 
 
V procese obstarávania „ÚPN-Z Janotova – Hany Meličkovej“ boli doteraz zrealizované 
prípravné práce, boli spracované prieskumy a rozbory, bolo spracované zadanie a zabezpečené 
jeho prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené pripomienky, 
námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti v procese 
prerokovávania návrhu zadania ÚPN-Z. Zadanie ÚPN-Z bolo zaslané na posúdenie Okresnému 
úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal súhlasné stanovisko 
k predmetnému zadaniu. Zadanie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves dňa 17.12.2013 uznesením č. 469/2013. 
 
Práce na „ÚPN-Z Janotova – Hany Meličkovej“ boli v roku 2019 pozastavené vzhľadom 
na skutočnosť, že predmetný ÚPN-Z nie je na obstaranie a spracovanie určený v platnom 
Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 
 
V obstarávaní a spracovávaní „ÚPN-Z Janotova – Hany Meličkovej“ bude možné pokračovať 
až po obstaraní, spracovaní, prerokovaní a schválení Zmien a doplnkov Územného plánu 
Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, v ktorých bude predmetný 
problém odstránený. 
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3. ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 
 
Obstarávanie „ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5“ sa v súčasnosti nachádza v etape spracovávania návrhu 
ÚPN-Z. V procese obstarávania predmetného ÚPN-Z boli doteraz zrealizované prípravné 
práce, boli spracované prieskumy a rozbory, bolo spracované zadanie a zabezpečené jeho 
prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené pripomienky, 
námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti v procese 
prerokovávania návrhu zadania ÚPN-Z. Zadanie ÚPN-Z bolo zaslané na posúdenie Okresnému 
úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal súhlasné stanovisko 
k predmetnému zadaniu. Následne bolo zadanie schválené miestnym zastupiteľstvom Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves dňa 23.06.2015 uznesením č. 77/2015. 
 
V roku 2018 bol prostredníctvom verejného obstarávania vybraný nový spracovateľ 
predmetného ÚPN-Z, ktorý návrh ÚPN-Z spracoval v roku 2019. Pracovníci miestneho úradu 
aktuálne riešia výber novej odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie a územnoplánovacích podkladov. Po získaní a zazmluvnení odborne spôsobilej 
osoby bude zahájený proces verejného prerokovania spracovaného návrhu ÚPN-Z. 
 
4. ÚPN-Z Dlhé Diely 6 
 
Obstarávanie „ÚPN-Z Dlhé Diely 6“ sa v súčasnosti nachádza v etape spracovávania návrhu 
ÚPN-Z. V procese obstarávania predmetného ÚPN-Z boli doteraz zrealizované prípravné 
práce, boli spracované prieskumy a rozbory, bolo spracované zadanie a zabezpečené jeho 
prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené pripomienky, 
námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti v procese 
prerokovávania návrhu zadania ÚPN-Z. Zadanie ÚPN-Z bolo zaslané na posúdenie Okresnému 
úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal súhlasné stanovisko 
k predmetnému zadaniu. Následne bolo zadanie schválené miestnym zastupiteľstvom Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves dňa 17.06.2014 uznesením č. 524/2014. 
V roku 2018 bol prostredníctvom verejného obstarávania vybraný nový spracovateľ 
predmetného ÚPN-Z, ktorý návrh ÚPN-Z spracoval v roku 2019. Pracovníci miestneho úradu 
aktuálne riešia výber novej odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie a územnoplánovacích podkladov. Po získaní a zazmluvnení odborne spôsobilej 
osoby bude zahájený proces verejného prerokovania spracovaného návrhu ÚPN-Z. 
 
5. ÚPN-Z Karloveská zátoka 
 
Obstarávanie „ÚPN-Z Karloveská zátoka“ sa v súčasnosti nachádza v etape prípravy 
spracovania návrhu ÚPN-Z. V procese obstarávania predmetného ÚPN-Z boli doteraz 
zrealizované prípravné práce, boli spracované prieskumy a rozbory, bolo spracované zadanie 
a zabezpečené jeho prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené 
pripomienky, námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií 
a verejnosti v procese prerokovávania návrhu zadania ÚPN-Z. Zadanie ÚPN-Z bolo zaslané 
na posúdenie Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal 
24.09.2018 súhlasné stanovisko k predmetnému zadaniu. Následne bolo zadanie schválené 
miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves dňa 19.02.2019 uznesením 
č. 14/2019. 
 
V roku 2019 bolo v priebehu rokovaní pracovníkov miestneho úradu s pôvodným 
spracovateľom predmetného ÚPN-Z dohodnuté, že na spracovávaní predmetného ÚPN-Z bude 
pokračovať pôvodný spracovateľ. Návrh ÚPN-Z, na základe dodatku k pôvodnej zmluve 
o dielo, by mal byť spracovaný v roku 2020. 
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6. ÚPN-Z Karlova Ves – Líščie údolie 
 
Obstarávanie „ÚPN-Z Karlova Ves – Líščie údolie“ sa v súčasnosti nachádza v etape 
vyhodnocovania uplatnených pripomienok, stanovísk a námietok, ktoré miestny úrad získal 
od orgánov, organizácií a verejnosti k prerokovávanému návrhu zadania ÚPN-Z. V procese 
obstarávania predmetného ÚPN-Z boli doteraz zrealizované prípravné práce, boli spracované 
prieskumy a rozbory, bol spracovaný návrh zadania a zabezpečené jeho prerokovanie 
s orgánmi, organizáciami a verejnosťou. 
 
Po vyhodnotení uplatnených pripomienok, stanovísk a námietok a po následnom dorokovaní 
neakceptovaných a neakceptovateľných pripomienok, stanovísk a námietok požiada mestská 
časť o posúdenie zadania ÚPN-Z Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 
 
Prerokované zadanie, po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava, bude 
predložené na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 
 
Následne bude možné pracovať návrh ÚPN-Z. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti uvádzame, že na obstarávaní a spracovávaní 
jednotlivých ÚPN-Z sa pracovníci miestneho úradu, referátu územného rozvoja, zúčastňujú 
v rámci personálnych i aktuálnych časových možností, zohľadňujúcich plnenie permanentných 
a neodkladných každodenných pracovných povinností v procese usmerňovania investičných 
činností a aktivít, ako aj investičnej výstavby, na území mestskej časti. 
 
Zároveň si dovoľujeme uviesť, že v žiadnom prípade nie je namieste tvrdiť, že vypracovanie 
územných plánov zón v Karlovej Vsi sa neustále odkladá. Za objektívny je možné považovať 
názor, že obstarávanie a spracovávanie územných plánov zón sú časovo, vecne i personálne 
náročné činnosti, ktoré je potrebné zefektívniť a časovo urýchliť. 
 
4. Interpelácia poslanca:  Mgr. Anton Šmotlák 
Predmet interpelácie: Prijatie daru – pozemok na Svrčej ulici 
Vybavenie interpelácie: 

1. Prosím o vyjadrenie, či nebol porušený zákon v prípade podpísania darovacej zmluvy, 
keď prijatie daru mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves bolo prerokované 
a schválené na minulom miestnom zastupiteľstve (dňa 17.12.2019, materiál pod názvom 
„Prijatie daru – pozemku na ulici Svrčia“) a teda až následne, čo bola táto darovacia 
zmluva podpísaná a bol návrh na vklad podaný na kataster, a teda bez 
predchádzajúceho schválenia miestneho zastupiteľstva, ktoré vyžaduje zákon. Aké 
opatrenia ste prijali, aby sa takáto situácia v budúcnosti už neopakovala? 

 
Dôvodom pre odstúpenie mestskej časti od darovacej zmluvy, ktorá bola doručená katastru dňa 
24.10.2020 bola skutočnosť, že napriek tomu, že v darovacej zmluve bolo uvedené, že pozemok 
sa prevádza bez tiarch , kataster zapísal ťarchu v prospech darcu. 

  
Uvedené sa stalo chybou na strane katastra, nakoľko osoba nemôže byť záložcom svojho 
vlastného majetku. Kataster nás vyzval na odstúpenie od zmluvy, následne dôjde k výmazu 
vlastníckeho práva a opätovnému zápisu. K odstúpeniu od zmluvy prišlo dňa 08.01.2020 a 
29.1.2020 bol podaný návrh vykonanie záznamu do katastra vzhľadom na odstúpenie od 
zmluvy. Následne bude opätovne podaný vklad na zápis vlastníckeho práva. 
 
5. Interpelácia poslanca:  Mgr. Anton Šmotlák 
Predmet interpelácie: Hrdzavý bazén 
Vybavenie interpelácie: 
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1. Po obdržaní správ od nespokojných Karlovešťanov, že náš nový bazén, ktorý je stále 

len v pilotnej prevádzke už začal hrdzavieť, som sa bol dňa 8.2.2020 osobne presvedčiť, 
že žiaľ informácie sú pravdivé. Dráhy č. 1 a 2 sú v spodnej časti na mnohých miestach 
hrdzavé. Moja interpelácia je, či o tom viete, aké kroky ste v danej veci urobili a aké 
úkony plánujete urobiť? Viete z čoho vzniká hrdza? Nemôže to súvisieť s chemickou 
úpravou vody? Je bazén v hygienickej norme? Kto bude znášať náklady na opravu 
a prípadnú odstávku bazéna? 

 
Pri rekonštrukcii Školskej plavárne Majerníkova 62 boli inštalované nerezové bazénové vane. 
Tento materiál bol zvolený po viacerých konzultáciách  a zvažovaniach prac. bazénovej 
skupiny, pretože sa jedná o ľahko udržiavateľný povrch a dlhodobo odolný voči vonkajším 
vplyvom. Tento materiál nepodlieha korózii a teda samotná vaňa „nehrdzavie“. 

 
Subdodávateľ bazénového telesa spoločnosť Berndorf Bazény s.r.o. bol na obhliadke 
„hrdzavých“ fľakov na dne plaveckého bazéna a to dňa 19.02.2020 (streda). Aplikoval chémiu 
priamo na fľaky, aby zistil, či by bolo možné ich odstránenie aj pri napustenom bazéne. 
Bohužiaľ musel konštatovať, že bude pravdepodobne potrebné plavecký bazén vypustiť a fľaky 
vyčistiť až následne. Riešila sa tiež otázka, čo fľaky spôsobilo. Pravdepodobne drobné kovové 
čiastočky, ktoré sa našli vo filtri podvodného vysávača. Spoločnosť zobrala vzorky na 
expertízu. Ďalší postup bude stanovený až po rozbore odobratých vzoriek. 

 
V prípade, ak by bolo potrebné pristúpiť k samotnému vypusteniu bazénu a jeho následnému 
čisteniu budeme to riešiť formou reklamácie na dodávateľa stavby. Všetky náklady by tak mala 
znášať dodávateľská spoločnosť. Vzhľadom na uzatvorenie Školskej plavárne Majerníkova 62 
z dôvodu obmedzenia šírenia COVID-19 riešime vypustenie plaveckého bazéna práve v tomto 
čase. Momentálne prebiehajú rokovania. 

 
Chemická úprava vody bola stanovená na základe odporúčaní dodávateľa stavby. Postupy a ani 
zloženie použitých chemických látok neboli menené. 
Podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody 
a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovaných plôch, priestorov a zariadení na 
prírodnom a na umelom kúpalisku sme povinní vykonávať laboratórne analýzy bazénových 
vôd na mesačnej báze akreditovanou spoločnosťou. Následne sa výsledky analýz zasielajú 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Ak by kvalita vody nebola v súlade s príslušnou 
normou, sme povinní prijať opatrenia na zlepšenie kvality vody. 
 
6. Interpelácia poslanca: Ing. Martin Vician 
Predmet interpelácie: Investície do komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti 
Vybavenie interpelácie: 

1. Aký rozsah opráv a rekonštrukcií chodníkov bolo stavebne ukončených a odovzdaných 
za rok 2019 v programe č.6 v bežných výdavkoch? Vyjadrenie mi prosím predložte v m2 
a ich zoznam. Predložte mi prosím aj zoznam zamýšľaných projektov v kapitálových 
výdavkoch v programe  č.6 za rok 2019. 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2019 v programe č. 6 bežných 
výdavkoch vykonal nasledovný rozsah opráv komunikácií a chodníkov: 
Bolo zrekonštruovaných 1938,65 m2 komunikácií a chodníkov v sume: 88277,19 €. 
Zoznam je uvedený v priloženej tabuľke. 
Zoznam zamýšľaných projektov v kapitálových výdavkoch v programe  č. 6 za rok 2019: 
Mestská časť Karlova Ves v roku 2019 v kapitálových výdavkoch program 6 sa venovala 
prípravným podkladov k nasledovným projektom:  
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- vybudovanie chodníka Pernecká 
- vybudovanie spojovacieho chodníka Sumbalova  
- vybudovanie parkovísk  

 
Počas  prípravných  fáz jednotlivých  projektov nedošlo  k čerpaniu kapitálových výdavkov 
v programe 6.   
 
Tabuľka rekonštrukcie komunikácií a chodníkov  za rok 2019: 

 

 
 
7. Interpelácia poslanca: Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Rozvoj a hodnotenie riaditeľov 
Vybavenie interpelácie: 
 

1. Aké aktivity a s akým výsledkom realizuje MČ pre rozvoj riaditeľov škôl vo svojej 
zriaďovateľskej kompetencii“? 
 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves prostredníctvom oddelenia školstva a školského úradu 
vykonáva činnosti v súlade so školským zákonom, zákonom o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákonom 
o financovaní škôl a školských zariadení, ale aj inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ktoré sa dotýkajú aj okrajovo školstva a školskej problematiky.   
      
Uvedené sa v plnej miere dotýka každodennej práce s riaditeľkami materských škôl (MŠ - 9) 
a plnenia úloh a termínov v legislatíve s riaditeľmi základných (ZŠ - 2) a spojenej školy (SŠ) 
s organizačnými zložkami základná škola, osemročné gymnázium, päťročné bilingválne 
gymnázium. 

Rekonštrukcie chodníkov ( komunikácií) stavebne ukončených a odovzdaných za rok 2019 - program 6, BV

rok 2019:

Dodávateľ: Astrap m2 EUR

1. k Líščie údolie 63 8639,4

k Pod Rovnicami 60

ch-nábeh Pribišova 13

ch zš Majerníková 18

ch Adámiho 93

ch Veternicová 2

2. ch Púpavová 152 6057,2

ch Pustá 18

Dodávateľ : Pittel

3. súvislý chodník Pribišova 720,35 37580,95

pred plavárňou zš Majerníková

ch Pribišova

4. ch Kempelenova 799,3 35999,64

ch Tilgnerova-Karloveská

ch Pod Rovnicami

k J.Stanislava

ch ( pri poliklinike) Líščie údolie

k Nad Lúčkami

spolu 1+2+3+4 1938,65 88277,19
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      K hlavným aktivitám oddelenia patrí: 
- Vypracovanie organizačných pokynov - hlavných úloh a termínov na príslušný školský rok  

pre riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ a školské zariadenia, ktoré vychádzajú z pedagogicko- 
organizačných pokynov ministerstva školstva, z ročného hodnotenia práce škôl - z ich 
správ, z hodnotenia riaditeľov, zo zistení  v kontrolných činnostiach, zo SWOT analýz MŠ, 
ZŠ a SŠ. Výsledkom je pozitívny ohlas zo strany riaditeľov, ale aj verejnosti, nakoľko je 
každoročne zverejnený. 

- Organizovanie riaditeľských aktívov v dvojmesačných intervaloch, ale aj pracovných 
stretnutí v iných termínoch, napr. k zostavovaniu rozpočtu, príprave celoslovenských 
testovaní, k organizačným zabezpečeniam a vydaniu pokynov podľa situácie (napr. 
zabezpečeniu škôl v predchádzaní šírenia epidémie.)  I tieto stretnutia majú pozitívny vplyv 
na zvyšovanie kvality ich práce – ide o nové informácie k legislatíve a jej zavedeniu do 
života školy, o metodickú pomoc, vzájomnú pomoc riaditeľov, či príklady dobrej praxe. 

- Zasielanie denného monitoringu správ riaditeľom ZŠ o školstve (denne doručované 
z ministerstva školstva) o pripravovanej a schválenej legislatíve, monitoring zo všetkých 
médií o školstve, aktivity  škôl (MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ) celého Slovenska. Správy prinášajú 
riaditeľom prehľad o najaktuálnejšie informáciách a o dianí v školstve (výrazné pozitíva 
priniesli aj v čase zabezpečovania škôl a vzdelávania dištančnou formou v čase 
koronakrízy). 

- Zasielanie e-mailom odborných statí a článkov riaditeľom škôl pre oblasť špeciálneho 
školstva, inklúzie, pedagogiky a psychológie, riadenia a manažmentu škôl, z odborných 
časopisov, z e-mailom zasielaných odborných inštitúcií na školský úrad. 

- Priebežné poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti riaditeľom v aktuálnom čase 
legislatívnych termínov, čoho výsledkom je dodržiavanie termínov zberu požadovaných 
údajov, štatistík. 

- Realizácia aktualizačného vzdelávania podľa programu aktualizačného vzdelávania na roky 
2020 - 2021 pre riaditeľov MŠ a ZŠ/SŠ, prerušené koronakrízou; s dôrazom na školský rok 
2020/2021. Realizácia prináša pozitíva pre riaditeľov, nakoľko témy vychádzajú z ich 
vlastných potrieb a návrhov. 

- Odstupovanie informácií Okresného úradu Bratislava, odboru školstva aj s usmernením pre 
riaditeľov škôl – riaditelia majú informácie promptne, bez odkladov (odbor školstva 
Okresného úradu je akoby vysunutou akčnou rukou ministerstva školstva)  

- Mestská časť ako zriaďovateľ podporuje vzdelávanie riaditeľov nielen v oblasti školstva, 
ale najmä v oblasti manažovania škôl (ekonomika školy, personalistika v škole, bezpečnosť 
a ochrana zdravia, verejné obstarávanie, využívanie fondov a výziev, v inklúzii, vo 
využívaní IKT, v GDPR, v oblasti hygieny a zdravia a podobne.  

- Mestská časť informuje riaditeľov škôl o výzvach na získanie mimorozpočtových zdrojov 
pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,  iniciuje ich za zriaďovateľa podľa 
toho, kto môže byť predkladateľom.  

 
2. V ktorých administratívnych úlohách a štatistických výkazoch vie MČ zľaviť vo svojich 

nárokoch na školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti? 
 
Štatistika vzdelávania a údajov zo škôl je súčasťou sociálnych štatistík. Štatistické zisťovania 
v rezorte školstva zabezpečujú údaje o formálnej vzdelávacej sústave na úrovni materských, 
základných, stredných  škôl a školských zariadení, ale i iné. Za zber údajov a zverejňovanie 
štatistických výstupov zodpovedá Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia rozvoja 
a informačných systémov. Ignorovať ich, resp. nevykonávať ich je porušením zákona. Niektoré 
sú náročnejšie, viackrát ich riaditeľ po kontrole prepracováva a následne sa nanovo 
vypracováva výkazníctvo i za zriaďovateľa. 
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V Karlovej Vsi na oddelení školstva spolu s riaditeľmi spracovávame štatistické výkazy napr. 
štvrťročný výkaz o práci v školstve;  výkaz o materskej škole; o strednej škole; o základnej 
škole; o školskej knižnici; o zariadení školského stravovania; o telovýchovných zariadeniach 
využívaných školou; o asistentovi učiteľa; o úrazovosti detí, žiakov a študentov; o počte žiakov 
základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov 
jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce; o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 
a odbornosti vyučovania; o digitálnych technológiách v škole.  
      
Oddelenie školstva za zriaďovateľa spracováva priebežne i ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou 
informácií a materiálov na rokovanie vedenia mestskej časti a školskej komisie miestneho 
zastupiteľstva, či plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a zabezpečovania 
celoslovenských úloh, alebo ako podklady k plneniu nových úloh a týkajúcich s legislatívnych 
zmien. Napr. stav počtu detí v materských a základných školách, v školských jedálňach, 
priebežné počty detí v MŠ pre sledovanie mesačnej naplnenosti, údaje o počte stravníkov a 
odobratých obedov za účelom žiadosti, vyplácania a zúčtovania dotácie na „obedy zdarma“, 
stavy počtu detí  po zápise do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky a do 
materskej školy, výsledky školy po celoslovenskom testovaní na spracovanie za mestskú časť, 
výsledky maturít. Oddelenie školstva ďalej zbiera údaje za zriaďovateľa vo veciach ďalšieho 
spracovania pre iné úrady a inštitúcie, napr. počty žiakov a skupín na celoslovenské testovanie 
T5 a T9 k vydaniu poverení na zabezpečenie  externých dozorov.  
      
Pre plnenie úloh zriaďovateľa spracováva a eviduje ďalšie výstupy, ako sú plány dovoleniek, 
zabezpečenie  škôl počas prázdnin, počas plánovaných rekonštrukcií – prítomnosť na 
pracovisku či kontaktné osoby. 
 

3. Ako zohľadňuje MČ ako zriaďovateľ priority stanovené plánom PHSR (najmä 
v programovom cieli 1, aktivity 1.2.2., 1.3.2., 1.4.1, 1.5.2.) v hodnotení riaditeľov škôl 
vo svojej pôsobnosti?... Nakoľko sú kľúčovým partnerom v procese realizácie PHSR. 

 
Napĺňanie cieľov PHSR sa odráža v práci riaditeľov a týka sa rôznych oblastí ich riadiacej 
činnosti. Výstupy práce riaditeľov sú zohľadňované v hodnotení a patria medzi ne aj aktivity, 
ktoré uvádzate vo Vašej otázke. Pri hodnotení napĺňania cieľov treba brať do úvahy aj finančné 
možnosti školy a zriaďovateľa a rozdelenie kompetencií vyplývajúce z legislatívy a interných 
predpisov, napr. zásad hospodárenia. 
 
Ročné hodnotenie riaditeľov základných a spojenej školy vychádza zo zásad hodnotenia 
vedúcich pedagogických zamestnancov materských a základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 


