
Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 4. 12. 2017 v miestnosti č. 141 MÚ 

Prítomní členovia KOVM: 

Prizvaní: 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti o dotácie 20 17 

Ing. Jana Španková, Miloš Domorák, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 

MUDr. Peter Osuský, CSc., doc. Mgr. art. Štefan Bučko, 
Mgr. Ondrej Dostál (od bodu 3.) 

Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia školstva 

3. Prerokovanie materiálov do MZ 

4. Aktuálne otázky z regionálneho školstva 

5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 15.00 h 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1.) 
Úvodom Ing. Jana Španková, predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej KOVM), privítala prítomných na 
zasadnutí komisie. Na začiatku bolo prítomných na zasadnutí 5 členov KOVM, komisia bola 
uznášaniaschopná, od bodu 3. sa zasadnutia zúčastnil aj Mgr. Ondrej Dostál. 

K bodu 2.) 
Členovia komisie posúdili žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní 
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a uzniesli sa na 
do financovaní. 

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

2. a) 
Názov predkladateľa: Detská organizácia Bratislavský Fénix 
Názov projektu: Devín a okolie Bratislavy 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: Devín, Vajnory, Malacky; jún - december 2017 
Celkové náklady: 1 075,- € 
Výška požadovanej dotácie: 865,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2017: 200,- € 



Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O 
Dotácia v navrhnutej výške 200 € bola pre žiadateľa 2. a) schválená. 

2. b) 
Názov predkladateľa: Kultúrne a vzdelávacie centrum !ster 
Názov projektu: Správne dievča 

Zdržal sa: O 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: Domov dôchodcov Heydukova ul. ; január - december 20 17 
Celkové náklady: 3 300,- € 
Výška požadovanej dotácie: 1 OOO,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2017: 220,- € 

Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O 
Dotácia v navrhnutej výške 220 € bola pre žiadateľa 2. b) schválená. 

2. c) 
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: 350,- € 

Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O 
Dotácia v navrhnutej výške 350 € bola pre žiadateľa 2. c) schválená. 

K bodu 3.) 

Zdržal sa: O 

Zdržal sa: O 

Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca oddelenia školstva, predniesla prítomným členom infonnáciu 
o materiáli, ktorý bude predložený na zasadnutie MZ dňa 12. decembra 2017 Správa o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 
201612017. Súhrnná správa bola vypracovaná zo správ jednotlivých škôl v zmysle zákona 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vyhlášky MŠ SR č. 912006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Uznesenie č. 2 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport materiál Správa o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017 berie na 
vedomie a odporúča ho prerokovať na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto dňa 12. 12. 2017. 

K bodu 4.) 
Po uvedení materiálu sa rozvinula medzi prítomnými diskusia o situácii v školstve, ktorá nie je 
j ednoduchá. Problémy sú okrem iného aj v kvalitnom personálnom zabezpečovaní, 

v súčasnosti tiež v absentujúcom zabezpečení kuchárok, pomocného personálu do kuchýň, 
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učiteliek na predprimárne, ale i primárne vzdelávanie. Mgr. Ľuboslava Vasilová k danému 
problému informovala prítomných o návrhu riešenia starostu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorý s účinnosťou od januára 2018 plánuje úpravu/navýšenie miezd nepedagogických 
zamestnancov v školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ďalej požiadala poslancov 
o spoluprácu v nadväznosti s riešením situácie, týkajúcej sa blížiaceho termínu ukončenia 
nájomnej zmluvy ZŠ Jelenia. Ide o dlhodobý problém, ktorý objasnila bližšie. 

K bodu 5.) 
Ing. Jana Španková poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí KOVM. Prerokovaním uvedených 
bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šp01t skončilo. 

Ukončenie rokovania: 16.00 h 

Zapísala: Mgr. Ivana Ernstová 
Bratislava, 11 . 12. 2017 
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~~ ' 
Ing. Jana Spanková 

predsedníčka komisie 


