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

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 15. 4. 2019 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

Prítomní členovia KOVM: Mgr. Petra Hitková, PhD. , Mgr. Ondrej Dostál, 
Mgr. Anna Dojčánová, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Neprítomní členovia KOVM: Mgr. art. Dana Kleinert, Lucia Ďuriš Nicholsonová 

Prizvaní/hostia: Ing. Peter Magát - oddelenie finančné 

Bogdányová Ivana - oddelenie finančné 

Mgr. Dolinay Vladimír - poradca pre oblasť školstva 

Program: 

1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ 

2. Informácie z aktívu riaditeľov ZŠ 

3. Programové priority na rok 20 19 

4. Žiadosti o dotácie v roku 2019 

5. Rôzne 

Začiatok rokovania: 12.3 0 h 

Priebeh rokovania: 

Mgr. Petra Hitková, PhD., predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a špo1i Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „komisia"), privítala 
prítomných na zasadnutí a oboznámila ich s programom. Komisia s počtom 4 prítomných 
členov bola uznášania schopná. Zasadnutia sa zúčastnili aj Ing. Peter Magát a Ivana 
Bogdányová z oddelenia finančného a Mgr. Vladimír Dolinay, poradca pre oblasť školstva. 

K bodu 1.) 
Vedúci oddelenia finančného, Ing. Peter Magát, priblížil a vysvetlil na požiadanie Mgr. Petry 
Hitkovej , PhD. prítomným problematiku normatívneho financovania základných škôl, ktoré 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č . Bratislava-Staré Mesto. Financovanie základných škôl 
je postavené na n01matívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov, personálnej 
a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č . 597/2003 
Z. z. o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení 
neskorších predpisov. Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
sú zverejnené normatívy na rok 2019 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade 
so spomínaným nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. Mgr. Petra Hitková, PhD. spochybnila 
výpočet finančných prostriedkov pri ZŠ s MŠ M. Hodžu na Škarniclovej ul., avšak Ing. Magát 
uviedol, že nemôže zo zákona spochybňovať výpočty odborníkov, ktorí zodpovedajú za ich 
rozdelenie. Čo sa ZŠ s MŠ M. Hodžu na Škarniclovej ul týka, na okresný úrad v sídle kraja 
bola v termíne do 30. marca 201 9 zaslaná žiadosť o dohodovacie konanie. Ing. Peter Magát 
informoval aj o platnom Opatrení starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2019 
o určení percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školy, a to o znížení 1112 



normatívnych finančných prostriedkov. Finančné prostriedky bude mestská časť uvoľňovať 
konkrétnej základnej škole k 30. júnu 2019. Ďalej spomenul aj investície do škôl počas 
minulých rokov. Mgr. Petra Hitková, PhD. reagovala aj na situáciu, ktorá súvisí 
s poskytovaním stravy v nadväznosti na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 
žiakov základných škôl. Cieľom je o. i. aj finančné odbremenenie rodičov od platenia úhrady 
za stravu. Ing. Peter Magát ubezpečil prítomných, že finančné oddelenie bude bezodkladne 
reagovať na usmernenie, ktoré by malo byť vydané kompetentným orgánom a tiež o príprave 
VZN k danému. 

K bodu 2.) 
Mgr. Petra Hitková, PhD. informovala prítomných o stretnutí s riaditeľmi základných škôl, na 
ktorom boli diskutované témy ako napr. personálne zabezpečenie školských kuchýň, problémy 
s fasádou, kanalizáciou, padajúce škridly zo strechy, regulácia kúrenia a taktiež kapacita škôl 
v nadväznosti na zabezpečenie povinnej školskej dochádzky. V súvislosti s témou stravovanie sa 
rozvinula debata o súčasnom stave a fungovaní školských kuchýň/jedállú. Pretrvávajúci problém 
je personál, záujem o vykonávanie pozícií kuchárok a pomocných síl v kuchyni je minimálny, čo 
vážne komplikuje zabezpečenie podávania stravy v školách. Mgr. Vladimír Dolinay predstavil 
myšlienku vytvorenia 3 - 4 fungujúcich centrálnych kuchýň v školách, odkiaľ by bol realizovaný 
rozvoz stravy do ostatných zariadení. 
Mgr. Ondrej Dostál navrhol zbilancovať situáciu v jednotlivých školách a vyhodnotiť priority 
v rámci výdavkov. 
Ďalšou diskutovanou témou bolo prij ímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl 
a zákonné podmienky prijímania. 

K bodu 3.) 
Predsedníčka komisie, Mgr. Petra Hitková, PhD., pripomenula členom niektoré body zo 
staromestského programu. Napr. na oblasť zveľaďovania škôl by bolo určite vhodné uvoľniť 
finančné prostriedky a využiť ich napr. na fond opráv - podľa aktuálnej potreby. V súčasnosti by 
bolo potrebné napr. zabezpečiť odsávače pár do školských kuchýň. 

K bodu 4.) 
Členovia komisie sa vyjadrili k žiadostiam o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 12/2017 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4 . a) 
Názov predkladateľa: Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta 
Názov projektu: Punc histórie pulz prítomnosti - Oslavujeme 100. výročie založenia školy 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: 6. a 1 O. november 20 19 
Celkové náklady (predpokladané): 1 O 600,- € 
Výška požadovanej dotácie: 7 850,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2019: 250,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Dotácia v navrhnutej výške 250 €bola pre žiadateľa 4. a) schválená. 

4. b) 
Názov predkladateľa: Združenie rodičov MŠ Myjavská 
Názov projektu: Farebná záhrada 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: MŠ, Myjavská; júl/august 2019 
Celkové náklady (predpokladané) : 300,- € 
Výška požadovanej dotácie: 300,- € 



Návrh na dotáciu v roku 2019: 300,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

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

K bodu 5.) 
V rámci rôzneho č lenovia prediskutovali návrh navysenia školného, príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole. Problematikou sa členova KOVM ešte budú v zaoberať. 
Po diskusii Mgr. Petra Hitková, PhD., prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí. 

Ukončenie rokovania: 15.30 h 

Zapísala: 
Mgr. Ivana Ernstová 

~~/ 
Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


