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

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 8. 2. 2019 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

Prítomní členovia KOVM: Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. Anna Dojčánová, 
Mgr. art. Dana Kleinert 

Neprítomní členovia KOVM: Lucia Ďuriš Nicholsonová, MUDr. Peter Osuský, CSc., 
Mgr. Ondrej Dostál 

Prizvaný: Ing. Peter Magát - oddelenie finančné 

Program: 

1. Materiál do Miestneho zastupiteľstva: Návrh na delegovanie zástupcov m. č. do rád 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Staré Mesto (informácia, diskusia) 
2. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport o členov 

neposlancov 
3. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ 

4. Návrh na schválenie termínov zasadnutí KOVM na obdobie marec - jún 2019 
5. Aktualizácia rokovacieho poriadku KOVM (diskusia) 
6. Rôzne 

Začiatok rokovania: 9.00 h 

Priebeh rokovania: 

Mgr. Petra Hitková, PhD., predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „komisia") privítala 
prítomných na zasadnutí. Skonštatovala, že komisia s počtom 3 prítomných členov nie je 
uznášania schopná, ale prítomné členky sa dohodli zotrvať na zasadnutí a o jednotlivých 
bodoch programu sa informovať. 

K bodu 1.) 
Predsedníčka komisie predstavila členkám materiál ,,Návrh na delegovanie zástupcov m. č. do 
rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Staré Mesto" , ktorý bude predložený na 
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 19. februára 2019. 
Členky sa s materiálom obomámili bez pripomienok. 

K bodu 2.) 
Nakoľko komisia nebola uznášania schopná, členky sa dohodli o prerokovaní návrhu na 
rozšírenie počtu členov komisie o členov - neposlancov na nasledujúcom zasadnutí. 

K bodu 3.) 
Vedúci oddelenia finančného, Ing. Peter Magát, ktorý bol na zasadnutie komisie pozvaný 
z dôvodu poskytnutia informácií o problematike financovania základných škôl, ospravedlnil 
svoju neúčasť. Ing. Peter Magát bude prizvaný k danému na nasledujúce zasadnutie komisie. 



K bodu 4.) 
Prítomné členky komisie prerokovali termíny zasadnutí komisie. Po vzájomnej diskusii sa 
zhodli na termínoch zasadnutí komisie na nasledujúce obdobie, a to: 

~ 4. marec 2019 o 12:30 hod. 
~ 15. apríl 2019 o 12:30 hod. 
~ 20. máj 2019o12:30 hod. 
~ 17. jún 2019 o 12:30 hod. 

K bodu 5.) 
Mgr. Petra Hitková, PhD„ predsedníčka komisie, predložila prítomným členkám materiál 
Vzorový rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, schválený MZ m. č . BA-SM uznesením č. 35/1991 a materiál Náplň činnosti komisie 
vzdelávania, mládeže a športu, schválený MZ m. č. BA-SM uznesením č. 35/1993. Materiály 
budú predložené k nahliadnutiu aj ostatným členom komisie a po ich prerokovaní budú 
predložené na schválenie. 

K bodu 6.) 
Predsedníčka komisie informovala prítomných o blížiacom sa výberovom konaní na pozíciu 
vedúceho oddelenia školstva. Ďalej členky oboznámila o staromestskom programe, materiáli, 
ktorý zahŕňa aj oblasti podpory v rámci zlepšenia infraštruktúry pre vzdelávanie. Na ďalšom 
zasadnutí bude materiál jedným z bodov programu a členovia sa s ním budú môcť oboznámiť. 

Po poskytnutí informácií predsedníčka komisie, Mgr. Petra Hitková, PhD„ prítomným 
poďakovala za účasť a zasadnutie komisie ukončila. 

Ukončenie rokovania: 10.45 h 

Zapísala: 
Mgr. 1 vana Emstová 

)lcton) 
Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


