
Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 7. 6. 2017 v miestnosti č. 141 MÚ 

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

Neprítomní členovia KOVM: Mgr. Ondrej Dostál, Lucia Ďuriš Nicholsonová 
Prizvaní: Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca odd. školstva 

Mgr. Ľubica Janegová - vedúca oddelenia kultúry 
JUDr. Zuzana Ligasová, PhD. - referát správnych konaní 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti o dotácie v roku 2017 
3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva 
4. Rôzne 

5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 13.30 h 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1.) 
Ing. Jana Španková, predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a špo1t Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej KOVM), privítala prítomných na 
zasadnutí komisie. Komisia bola s počtom 4 členov uznášaniaschopná, čím sa zasadnutie 
mohlo začať. 

K bodu 2.) 
Členovia komisie posúdili žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 6120 15 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 1 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a špo1t odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotácie 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017 pre žiadateľov v takto 
navrhovanej sume: 

2. a) 
Žiadosť zo dňa: 30. 01. 2017 
Názov predkladateľa : Kreatívny klub LUNA, o. z. 
Názov projektu: Stvárni knihu 
Čas uskutočnenia akcie: február - jún 20 17 
Celkové náklady: 3 650,- € 
Výška požadovanej dotácie: 1 500,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2017: O,-€ 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za:4 Proti: O 
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Zdržal sa: O 



Dotácia pre žiadateľa 2. a) nebola schválená. 

2. b) 
Žiadosť zo dňa: 03. 04. 20 17 
Názov predkladateľa : Gamča perpetua, o. z. 
Názov projektu: OH Gamča 2017 
Čas uskutočnenia akcie: september - december 2017 
Celkové náklady: 7 235,- € 
Výška požadovanej dotácie: 2 OOO,-€ 
Návrh na dotáciu v roku 2017: 600,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za:4 Proti: O 
Dotácia v navrhnutej výške 600 € bola pre žiadateľa 2. b) schválená. 

2. c) 
Žiadosť zo dňa: 12. 4. 2017 
Názov predkladateľa: Miestny odbor Matice slovenskej 
Názov projektu: 5. ročníkfutbalového turnaja o Pohár kráľa Rastislava 
Čas uskutočnenia akcie: júl - august 2017 
Celkové náklady: 4 500,- € 
Výška požadovanej dotácie: 1 OOO,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2017: 100,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 2 Proti: 2 
Dotácia v navrhnutej výške 100 € nebola pre žiadateľa 2. c) schválená. 

2. d) 
Žiadosť zo dňa: 15. 5. 2017 
Názov predkladateľa: CaLiFormAtion o. z. 
Názov projektu: Moderné užívanie internetu u detí a mládeže 
Čas uskutočnenia akcie: 1. jún 2017 
Celkové náklady: 7 150,- € 
Výška požadovanej dotácie: 4 650,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2017: O,-€ 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za:4 Proti: O 
Dotácia nebola pre žiadateľa 2. c) schválená. 

K bodu 3.) 

Zdržal sa: O 

Zdržal sa: O 

Zdržal sa: O 

Ing. Jana Španková oboznámila členov KOVM o zverejnenom oznámení o otvorení materských 
škôl na webovej stránke mestskej časti. Ďalej sa rozvinula debata o možnosti poskytnutia 
finančných prostriedkov v rámci poslaneckých priorít schválených v rozpočte pre rôzne subjekty, 
predsedníčka komisie poďakovala členom komisie, ktoré svoje finančné prostriedky v rámci 
poslaneckých priorít navrhli použiť pre základné a materské školy. 
Mgr. Ľuboslava Vasilová podrobne informovala prítomných o systéme riešenia otvorenia 
prevádzok materských škôl počas letných mesiacov a poskytnutia náhradnej materskej školy pre 
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Následne Mgr. Vasilová upozornila na narastajúci problém s nedostatkom personálu v kuchyniach 
škôl. Daný problém vyvstáva najmä z finančného ohodnotenia nepedagogických zan1estnancov -
kuchárok, ktoré j e v zmysle platnej legislatívy veľmi nízke, na hranici životného minima. Mestská 
časť už v súčasnosti dofinancováva mzdové prostriedky jednotlivcom do výšky minimálnej mzdy. 
Ďalej informovala o prijímacom procese detí do materských škôl a zápise detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v šk. roku 2017 /18. Momentálne prebiehajú na oddele1ú 
školstva správne konania vo veci neprijatia detí. 

K bodu 4.) 
Materiály do zastupiteľstva : 

JUDr. Zuzana Ligasová, PhD. z referátu správnych konaní informovala o návrhu VZN o ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý zapracúva požiadavky 
vyplývajúce z praxe vzhladom na miestne pomery a v súlade s ústavným a zákonným vymedzením 
pravidiel obecnej normotvorby. 

Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry, poskytla prítomným vysvetlenie k návrhu VZN 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, do ktorého 
bolo potrebné zapracovať „ Zásady udeľovania grantov - poskytovania finančných prostriedkov 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na 
skultúrnenie a oživenie verejného priestoru ", ktoré vyplývajú z uznesenia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 92/2016. Týmto uznesením bol 
schválený Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 
20 16 - 2020. 
Uznesenie č. 2 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prednesené oba návrhy VZN berie na vedomie 
a odporúča ich prerokovať na Miestnom zastupiteľstve dňa 27. 6. 2017. 

Pán Miloš Domorák, člen KOVM, upozornil na pretrvávajúci problém v ZŠ s MŠ M. Hodžu na 
Škamiclovej ul„ kde opadáva vo veľkom omietka z budovy na Škarniclovej ulici. Na 
odstránenie problému boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 tis. EUR, preto KOVM 
žiada predsedníčku komisie Ing. Janu Špankovú zabezpečiť preverenie, v akom štádiu daná vec 
momentálne j e. 

K bodu 5.) 
Ing. Jana Španková poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí KOVM. Prerokovaním uvedených 
bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport skončilo. 

Ukončenie rokovania: 15.00 h 

Zapísala: Mgr. 1 vana Emstová 
Bratislava, 08. 06. 201 7 
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Ing. Jana Spanková 
predsedníčka komisie 


