
Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 20. S. 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 

Prizvaný: JUDr. Michal Sygút - oddelenie školstva 

Program: 

1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k VZN k zlúčeniu ZŠ, Dubová l a 

MŠ, Brnianska 47 

2. Žiadosti o dotácie v roku 2019 

3. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov - neposlancov 

4. 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 členov na zasadnutí a následne ich oboznámila s programom. Komisia s počtom 4 
prítomných členov bola uznášania schopná. Zasadnutia sa zúčastni l aj JUDr. Michal Sygút, 
vedúci oddelenia školstva. 

K bodu 1.) 
Vedúci oddelenia školstva, JUDr. Michal Sygút, informoval prítomných o návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zriaďuje Základná 
škola a materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava. S predkladaným návrhom súvisia aj 
návrhy ďalších dvoch VZN, ktoré riešia zrušenie dvoch subjektov, a to Základnej školy na 
Dubovej ul. l a Materskej školy na Brnianskej ul. 47 v Bratislave. V rámci reorganizácie 
školských subjektov je v zmysle platnej legislatívy potrebné schváliť predmetné VZN 
miestnym zastupiteľstvom, ktoré bude následne jednou z príloh predkladanej žiadosti 
o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Oficiálny názov novovzniknutého subjektu bude Základná škola s materskou 
školou, Dubová 1, 81 1 04 Bratislava. Zriadenie školy j e naplánované od 1. septembra 20 19 
ajej súčasťou bude aj školský klub detí a školská jedáleň. 

Mgr. Ondrej Dostál sa info1moval na prednosti spojenia týchto dvoch subj ektov a tiež ho 
zaujímalo, ako sa k danej problematike stavia pedagogický zbor. 
Vedúci oddelenia školstva uviedol, že otázka spojenia bola riešená už v minulosti, po 
vybudovaní priestorov materskej školy. Ohľadom spojenia ide o logické vyústenie, nakoľko 
bude zabezpečený o. i. aj prechod detí, ktoré absolvujú predprimáme vzdelávanie a nastúpia 
na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy. Ďalej bude možné v rámci škôl 
skoordinovať učebné procesy, využívať školský areál a zabezpečiť edukačné prieniky. 
Súčasná pani riaditeľka základnej školy je s otázkou spojenia stotožnená. Čo sa týka ďalšej 
komunikácie, JUDr. Sygút prisľúbil , že daná problematika bude určite odkomunikovaná aj 
v rámci rád škôl obidvoch subjektov. 



Uznesenie č. 1 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport materiály a) Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 
Bratislava; b) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava; c) Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Braaslava-Staré Mesto, ktorým sa zriaďuje Základná 
škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava berie na vedomie a odporúča ich 
prerokovať na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 28. mája 
2019. 

Ďalej vedúci oddelenia školstva informoval členov KOVM o prebiehajúcich niekoľkých 
výberových konaniach na obsadenie pozície riad iteľ/-ľka materskej školy, základnej školy 
a základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Otváranie obálok prebehlo u zriaďovateľa bez akýchkoľvek 

problémov, momentálne už je ďalší proces, a to samotná organizácia výberových konaní, 
v rukách predsedu/-níčky príslušnej rady školy. 

K bodu 2.) 
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. 
2. a) 
Názov predkladateľa: Rodičovské združenie pri MŠ Špitálska 
Názov projektu: Ľudové tradície v materskej škole 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: máj - december 2019 
Celkové náklady (predpokladané): 670,- € 
Výška požadovanej dotácie: 670,- € 
Návrh na dotáciu v roku 201 9: 350,- € 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 Proti : O Zdržal sa: O 

Dotácia v navrhnutej výške 350 € bola pre žiadateľa 2. a) schválená. 

K bodu 3.) 
Nakoľko výzva na obsadenie pozície odborníka pre oblasť školstva, ktorý sa ako občan -
neposlanec bude zúčastňovať zasadnutí komisie pre vzdelávanie, mládež a šport bola 
zverejnená do termínu 3 1. mája 2019, čl enovia sa dohodli, že sa tejto téme budú venovať na 
ďalšom stretnutí. MUDr. Peter Osuský, CSc. sa s rozšírením komisie o takéhoto člena 

nestotožňuje a Mgr. Ondrej Dostál trvá na podmienke skutočného odborníka pre oblasť 
školstva, keďže sa má k jednotlivým problematikám vyjadrovať. 

K bodu 4.) 
V rámci bodu rôzne vyjadrila Mgr. Petra Hitková, PhD. ako členka rady školy pri ZŠ s MŠ 
M. Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava spokojnosť s priebehom výberového konania na 
obsadenie pozície riaditeľa. 

Ukončenie rokovania: 15.30 h 

Zapísala: 
Mgr. Ivana Ernstová 

Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


