
Zápisnica č. 1 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 23. 1. 2017 v miestnosti č. 141 MÚ 

Prítomní členovia KOVM: Ing. Jana Španková, doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Miloš Domorák, 
MUDr. Peter Osuský, CSc., Mgr. Ondrej Dostál 

Neprítomný člen KOVM: Lucia Ďuriš Nicholsonová 

Prizvaní: Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca odd. školstva 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MZ 
3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva 

4. Rôzne 
5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 15. 00 h 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1.) 
Predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto (ďalej KOVM), Ing. Jana Španková, privítala prítomných na zasadnutí 
komisie. Komisia bola s počtom 5 členov uznášaniaschopná. Následne privítala Ing. Vladimíra 
Ondrejičku, PhD. ako zhotoviteľa materiálu strategického dokumentu „Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 -
2023, s výhľadom do roku 2040" (ďalej len PHRSR). 

K bodu 2.) 
Ing. Ondrejička, PhD. prítomným predstavil aktuálnu verzm dokumentu PHRSR so 
zapracovanými pripomienkami, ktoré vyplynuli z podnetov stretnutia s poslancami MZ 
v decembri 2016. Návrh dokumentu bol podľa požiadaviek doplnený o ďalšie aktivity 
a zmenená bola aj jeho štruktúra. 
Uznesenie č. 1 
KOVM Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie návrh dokumentu 
„ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pre obdobie rokov 2016 - 2023, s výhľadom do roku 2040 "na vedomie. 
Jflasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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Ing. Špan.ková inf01movala prítomných o návrhu VZN o miestnej dani ia vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Návrh obsahuje zmeny v §2, ods.2, písmeno e), a v §4 písm. a) a c). 
Po rekonštrukcii komunikácií na uliciach Židovská a Mikulášska bola vytvorená nová pešia 
zóna s ulicami Židovská, Mikulášska, Beblavého, kde už platí dopravný režim ako v historickej 
časti mesta, t. j. aj na tomto úseku sa od januára 2017 vyberá miestna daň za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla. V § 2 ods. 2 písmeno e), kde sú vymenované tieto ulice, sa vložil názov 
ulice Zámocké schody, ktorá patrí tiež do novovybudovanej pešej zóny. Ďalšia zmena sa týka 
§ 4 písm. a), kde za slová „ s trvalým pobytom" sa vkladajú slová „ alebo vlastníckym vzt'ahom 
k nehnuteľnosti" . Touto zmenou sa sleduje to, aby sa k svojim nehnuteľnostiam dostali 
motorovým vozidlom aj také fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v pešej zóne. V § 4 
písm. c) sa za slová „fyzickú osobu " vkladajú slová „ alebo právnickú osobu". 
K tejto zmene sa pristupuje na základe viacerých pripomienok právnických osôb, ktoré boli 
vznesené najmä po zavedení miestnej dane v pešej zóne Židovská, Mikulášska, Beblavého, 
Zámocké schody. Nachádzajú sa tu garáže vybudované právnickými osobami, ktoré sa 
v súčasnosti dostanú do svojich garáží až po zaplatení dennej sadzby dane podľa § 4 písm. d) 
v sume 15,00 eur alebo paušálnej sumy 2 000,00 eur, ktorú považujú za neprimeranú vzhľadom 
na to, že sú vlastníkmi týchto garáží. Podľa § 4 písm. c) je denná sadzba dane 1,00 euro alebo 
paušálna sadzba 365,00 eur. Účinnosť tohto VZN je navrhovaná od 1. marca 2017. 

Uznesenie č. 2 
KOVM Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie návrh „ VZN 
o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" na vedomie a odporúča ho prerokovať na Miestnom 
zastupiteľstve dňa 7. 2. 2017. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

Mgr. Vasilová oboznámila prítomných s návrhom na delegovanie zástupcu mestskej časti do 
Rady školy pri Materskej škole, Brnianska 4 7, 81 1 04 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Materská škola bola uvedená do prevádzky 1. februára 
2017. Funkčné obdobie rady školy j e 4 roky. 

Uznesenie č. 3 
KOVM Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie návrh na 
delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na vedomie a odporúča ho prerokovať na Miestnom zastupiteľstve dňa 
7. 2. 2017. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 3.) 
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Vedúca oddelenia školstva, Mgr. Ľuboslava Vasilová, informovala členov KOVM 
o výsledkoch Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-
2016), ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách v SR, z čoho bolo 
1 344 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci týchto škôl, medzi ktoré 
patria aj staromestské základné školy, boli testovaní z matematiky a slovenského jazyka 
a literatúry. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3 % a priemerná 
úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 63,1 %. Žiaci z okresu 
Bratislava I., teda žiaci staromestských základných škôl, dosiahli z obidvoch vyučovacích 
predmetov výsledky silne vecne významne lepšie ako národný priemer. 
Ďalšou informáciou bolo poukázanie na alarmujúci stav v súvislosti s personálnym 
zabezpečovaním materských aj základných škôl; veľký problém je najmä s chýbajúcimi 
pozíciami kuchárok, upratovačiek a nemalej miere aj učiteliek materských škôl. Tento stav 
ovplyvňuje viacero faktorov a týka sa celej Bratislavy. 
Ďalej Mgr. Vasilová informovala o termíne otvorenia novej prevádzky Materskej školy na 
Brnianskej ul. 47 v Bratislave, dve triedy, a to od 1. februára 2017. V rámci možnosti bolo 
možné umiestniť do novej MŠ aj deti, ktorých zákonní zástupcovia mali pôvodne podanú 
žiadosť do MŠ Gorazdova, ale súhlasili s nástupom do MŠ Brnianska od februára, keďže táto 
prevádzka sa otvára skôr. 

K bodu 4.) 
Nakoľko tesne pred zasadnutím boli komisii doručené žiadosti o dotáciu, v rámci bodu rôzne 
členovia KOVM posúdili žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 6/2015 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Jedna z dvoch žiadostí bude predmetom posudzovania na 
nasledujúcom stretnutí KOVM, nakoľko členovia potrebujú získať viac inf01mácií k danému. 

4 . a) 
Žiadosť zo dňa: 09.01.2017 
Názov predkladateľa: O.Z Zámoček pri MŠ Kuzmányho v Bratislave 
Názov projektu: Naša materská škola - miesto pre vzdelávanie cestou tvorivosti a poznávania 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: MŠ Kuzmányho, február - jún 20 17 
Celkové náklady: 2 875,- € 
Výška požadovanej dotácie: 780,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2017: 350,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za:5 

K bodu 5.) 

Proti: O Zdržal sa: O 

Ing. Jana Španková poďakovala p1itomným za účasť na zasadnutí KOVM. Prerokovaním uvedených 
bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šp01t skončilo. 

Ukončenie rokovania: 16. 15 h 

Zapísala: Mgr. Ivana Ernstová 
Bratislava, 30. 01. 2017 
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Ing. Jana Španková 

predsedníčka komisie 


