
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 4. 3. 2019 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

Prítomní členovia KOVM: 

Neprítomný člen KOVM: 

Prizvaný - neprítomný: 

Program: 

Mgr. Petra Hitková, PhD„ Mgr. art. Dana Kleinert, 
Mgr. Ondrej Dostál, Mgr. Anna Dojčánová, 

MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Lucia Ďuriš Nicholsonová 

Ing. Peter Magát - oddelenie finančné 

1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovan ia ZŠ 

2. Oboznámenie sa s náplňou činnosti Komisie vzdelávania, mládeže a športu 

3. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na dotácie pre oblasť vzdelávania 

4. Žiadosti o dotácie v roku 2019 

5. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport o členov -

neposlancov 

6. Informácia o termínoch zasadnutí Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

7. Aktualizácia rokovacieho poriadku KOVM (diskusia) 

8. Rôzne 

Začiatok rokovania: 12.30 h 

Priebeh rokovania: 

Predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „komisia"), Mgr. Petra Hitková, PhD„ privítala 
prítomných na zasadnutí. Komisia s počtom 5 prítomných členov bola uznášania schopná, 
a tak mohlo rokovanie k jednotlivým bodom začať. 

K bodu 1.) 
Pre neprítomnosť vedúceho oddelenia finančného na zasadnutí komisie nebola 
prediskutovaná problematika financovania základných škôl, a tak sa daná oblasť presúva na 
ďalší termín. Ing. Peter Magát bude opätovne pozvaný na nasledujúce zasadnutie komisie. 

K bodu 2.) 
Členovia komisie sa oboznámili s mate1iálom, ktorý obsahuje náplň činnosti Komisie 
vzdelávania, mládeže a špo1iu (schválený MZ m. č. Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 

66/1993). Mgr. Petra Hitková, PhD. info1movala prítonmých o návrhoch úprav kjednotlivým 
bodom predmetného materiálu, ktoré boli odkomwllkované na prvom zasadnutí komisie. 
Následne boli doplnené a spresnené ďalšie návrhy na zmeny, ktoré budú zapracované do 
materiálu, predkladaného na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti : O Zdržal sa: O 



Uznesenie č. 1 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a špo1i materiál odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať a schváliť Náplň činnosti Komisie 
vzdelávania, mládeže a športu. 

K bodu 3.) 
V nadväznosti na iniciatívu realizovať projekty, zamerané na podporu nadaných detí, rozvoj 
knižníc a pod. , členovia komisie prediskutovali problém s výškou finančných prostriedkov 
pre oblasť dotácií, ktorá je nedostatočná na pokrytie podpory aktivít. V tejto súvislosti Mgr. 
Petra Hitková, PhD. predniesla návrh o navýšenie prostriedkov. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 2 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto schváliť návrh na navýšenie finančných prostriedkov pre oblasť 

dotácií Komisie vzdelávania, mládeže a športu. 

Ďalej členovia komisie prediskutovali problematiku možnosti vytvorenia mechanizmu na 
prideľovanie finančných prostriedkov pre školy, ktoré by sa v rámci projektov mohli 
uchádzať o podporu a vylepšiť tým školské prostredie. Možnosťami a konkrétnym spôsobom, 
ako by sa daná podpora dala realizovať, sa bude komisia v budúcnosti zaoberať. 

K bodu 4.) 
Členovia komisie sa vyjadrili k žiadostiam o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 12/20 17 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 3 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotácie 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2019 pre žiadateľov v navrhovaných 
sumách: 

4. a) 
Názov predkladateľa: Toptenis, N.0 
Názov projektu: Teenage cupík 2019 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: areál ZŠ, Mudroňova; jún 2019 
Celkové náklady (predpokladané): 950,- € 
Výška požadovanej dotácie: 900,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2019: 150,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Dotácia v navrhnutej výške 150 € bola pre žiadatel'a 4. a) schválená s podmienkou využitia 
finančných prostriedkov na prenájom tenisového ihriska v areáli ZŠ, Mudroňova 83 
v Bratislave podľa rozpočtu projektu. 

4. b) 
Názov predkladatel'a: Toptenis, NO 
Názov projektu: Family cupík 2019 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: areál ZŠ, Mudroňova; jún 2019 
Celkové náklady (predpokladané): 950,- € 



Výška požadovanej dotácie: 900,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2019: O,-€ 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O 

Dotácia pre žiadateľa 4. b) schválená nebola. 

4. c) 
Názov predkladateľa: Toptenis, N. O 
Názov projektu: Baby cupík 2019 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: areál ZŠ, Mudroňova; september, október 2019 
Celkové náklady (predpokladané): 950,- € 
Výška požadovanej dotácie: 900,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2019: 300,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O 

Zdržal sa: O 

Zdržal sa: O 

Dotácia v navrhnutej výške 300 €bola pre žiadateľa 4. c) schválená s podmienkou využit~a 
finančných prostriedkov vo výške 150 € na prenájom tenisového ihriska v areáli ZS, 
Mudroňova 83 v Bratislave podľa rozpočtu projektu. 

4. d) 
Názov predkladateľa : O. Z. Zámoček pri MŠ Kuzmányho v Bratislave 
Názov projektu: V zdravom tele - zdravý duch 
Miesto a čas uskutočnenia akcie : MŠ, Kuzmányho; apríl - december 2019 
Celkové náklady (predpokladané): 1 400,- € 
Výška požadovanej dotácie: 890,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2019: 400,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti : O 

Dotácia v navrhnutej výške 400 € bola pre žiadateľa 4. d) schválená. 

4. e) 
Názov predkladateľa: Kultúrne a vzdelávacie centrum !ster 
Názov projektu: Ako sa hravo i tvorivo dostať do formy 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: Klub Ister; január - december 2019 
Celkové náklady (predpokladané): 3 720,- € 
Výška požadovanej dotácie: 450,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2019: 300,- € 
H lasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O 

Dotácia v navrhnutej výške 300 € bola pre žiadateľa 4. e) schválená. 

K bodu 5.) 

Zdržal sa: O 

Zdržal sa: O 

Členovia komisie diskutovali o návrhu Mgr. Petry Hitkovej , PhD. v súvislosti s rozšírením 
počtu členov komisie o členov - neposlancov, odborníkov v oblasti školstva. 



Hlasovanie: 
a) Návrh - rozšírenie komisie o člena/členov, odborníka/odborníkov v oblasti školstva 
Prítomní: 5 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

b) Návrh - rozšírenie komisie o člena/členov, odborníka/odborníkov v oblasti školstva na 
základe motivačného listu a životopisu 

Prítomní: 5 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

c) Návrh - rozšírenie komisie o 1 člena s hlasovacím právom 
Prítomní: 5 
Za: 3 Proti: 1 

d) Návrh - rozšírenie komisie o 2 členov s hlasovacím právom 
Prítomní: 5 
Za: 2 Proti: 1 

e) Návrh - rozšírenie komisie o 3 členov s hlasovacím právom 
Prítomní: 5 
Za: 2 Proti: 2 

Uznesenie č. 4: 

Zdržal sa: 1 

Zdržal sa: 2 

Zdržal sa: 1 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto schváliť návrh na rozšírenie počtu členov Komisie vzdelávania, 
mládeže a športu o 1 člena, odborníka v oblasti školstva, ktorého vyberie komisia na základe 
predloženého motivačného listu a životopisu. 

K bodu 6.) 
Prítomní členovia prijali informáciu predsedníčky komisie, Mgr. Petry Hitkovej , PhD. 
ohľadom naplánovaných termínov zasadnutí komisie v nasledujúcich mesiacoch do júna 
2019. 

K bodu 7.) 
Po diskusii k rokovaciemu poriadku sa členovia komisie zhodli na postupoch v zmysle 
daného v prípade, že bude zaktualizovaný v nadväznosti na rokovací poriadok MZ. 

K bodu 8.) 
Predsedníčka komisie informovala prítomných o staromestskom programe, materiáli, ktorý 
zahŕňa aj oblasti podpory v rámci zlepšenia infraštruktúry pre vzdelávanie. Nasledovala 
diskusia kjednotlivým bodom. Po nej Mgr. Petra Hitková, PhD., prítomným poďakovala za 
účasť na zasadnutí. 

Ukončenie rokovania: 15 .15 h 

Zapísala: 
Mgr. Ivana Ernstová 

tJ?J)-1 
Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


