
Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 14. 6. 2019 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

Prítomní členovia KOVM: Mgr. Petra Hitková, PhD„ Mgr. art. Dana Kleine1i, 
Mgr. Ondrej Dostál, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Neprítomní členovia KOVM: Mgr. Anna Dojčánová, Lucia Ďuriš Nicholsonová 
Prizvaný: JUDr. Michal Sygút - oddelenie školstva 

Program: 

1. Informácia vedúceho oddelenia školstva o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom 
Vazovova, Bratislava 

2. Info1mácia vedúceho oddelenia školstva k VZN o príspevku na pobyt dieťaťa 

v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania 

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

Začiatok rokovania: 9.00 h 

Priebeh rokovania: 

Mgr. Petra Hitková, PhD„ predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a špoti Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „komisia"), privítala 
prítomných členov na zasadnutí. Následne ich oboznámila s programom. Komisia s počtom 4 
prítomných členov bola uznášania schopná. Zasadnutia sa zúčastnil aj JUDr. Michal Sygút, 
vedúci oddelenia školstva. 

K bodu 1.) 
Prvým bodom programu, ktorý bol do rokovania komisie doplnený, bola infonnácia vedúceho 
oddelenia školstva, JUDr. Michala Sygúta, o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom na 
Vazovovej ulici v Bratislave. JUDr. Sygút vysvetlil členom, že zámer vychádza z dohody 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má 
záujem o spojenie Základnej školy na Vazovovej 4 v Bratislave (ďalej len „základná škola") 
a Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave (ďalej len „gymnázium"). Súčasťami 
škôl sú aj školské jedálne a školský klub detí. Bratislavský samosprávny kraj je 
zriaďovateľom gymnázia, ktoré poskytuje vzdelávanie v štv01rnčnom a ose1močnom štúdiu. 
V snahe zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania a v záujme rozšírenia možností kvalitného 
jazykového vzdelávania bude ponuka vzdelávania od 1. 9. 2020 rozšírená o päťročné 
bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je 
zriaďovateľom základnej školy, ktorá je plnoorganizovanou základnou školou a má posilnené 
jazykové vzdelávanie (cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, od 5. ročníka sa učí druhý cudzí 
jazyk). Podľa inf01mácií JUDr. Sygúta je záujmom obidvoch súčasných zriaďovateľov 
poskytovať kvalitné jazykové vzdelávanie žiakom od nástupu do základnej školy, preto sa 
Bratislavský samosprávny kraj a Mestská časť Bratislava-Staré Mesto dohodli na zámere 
vytvoriť spojenú školu s organizačnými zložkami základná škola (s rozšíreným vyučovaním 
anglického jazyka) a gymnázium (bude poskytovať bilingválne vzdelávanie v anglickom 
jazyku). JUDr. Sygút uviedol stupňujúci sa problém v súvislosti so zabezpečením povinnej 



školskej dochádzky pre žiakov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nakoľko kapacitné možnosti staromestských základných škôl sú obmedzené a nedostatočné 
vzhľadom k počtu detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zároveň pretrváva aj 
bytová výstavba v mestskej časti, čo zvyšuje predpoklad, že rodín s deťmi pribudne. V tejto 
súvislosti je Bratislavský samosprávny kraj pripravený prebrať na seba záväzok otvoriť v 
1. ročníku základnej školy o jednu triedu viac (oproti súčasným 3 triedam budú otvorené 4 
triedy) a v budúcnosti riešiť aj z toho vyplývajúce zvýšené kapacitné potreby novozriadenej 
spojenej školy. Ambíciou obidvoch partnerov je vytvorenie výnimočnej spojenej školy, ktorá 
bude poskytovať nielen kvalitné jazykové vzdelávanie, ale bude disponovať aj odborným 
zázemím pre moderné vzdelávacie trendy a inkluzívne vzdelávanie žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (v prípade možností aj s rôznymi druhmi znevýhodnenia). 
Všetky náležitosti súvisiace s fungovaním spojenej školy budú upravené v dohode 
o zriaďovateľovi, ktmú uzatvoria Bratislavský samosprávny kraj a Mestská časť Bratislava
Staré Mesto v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Súčasťou dohody zriaďovateľov bude vyvážený vzťah medzi oboma zriaďovateľmi, t. j. 
zastúpenie oboch zriaďovateľov v rade školy ako aj právo každého zriaďovateľa schvaľovať 
zástupcov riaditeľa spojenej školy pre jednotlivé organizačné zložky (t. j. zástupca/zástupkyňa 
pre organizačnú zložku základnej školy bude podliehať schváleniu Mestskou časťou-Staré 
Mesto). Mgr. Petra Hitková, PhD. vyzvala prítonmých členov komisie k vyjadreniu názorov 
k danému zámern. Členovia sa vyjadrovali v zmysle možného kvalitatívneho posunu, ktorý 
by spojenie mohlo priniesť; ďalej trvali na zadefinovaní zmluvných podmienok a požiadali 
o doplnenie info1mácií o procese, ktorý bude prebiehať. JUDr. Sygút navrhol stretnutie 
s odborníkmi z Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorom by bolo možné prebrať 
detaily spojenia. 

Uznesenie č. 1 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport materiál Informácia o zámere na zriadenie Spojenej 
školy so sídlom Vazovova, Bratislava berie na vedomie a odporúča ho prerokovať na 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dúa 25. júna 2019. 

K bodu 2.) 
Vedúci oddelenia školstva, JUDr. Michal Sygút, infmmoval členov komisie o Návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o príspevku na pobyt dieťaťa 
v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na 
čiastočnú úln·adu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského 
stravovania (ďalej len „VZN"). Vysvetlil, že úpravy VZN súvisia najmä s účinnosťou novely 
zákona č. 544/20 IO Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu od 1. januára 
2019 v materských školách - deti v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania. 
Od septembra 2019 sa dotácia na stravu poskytuje aj v základných školách- žiakovi, ktorý sa 
zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Zmena v návrhu sa vzťahuje aj na stanovenie výšky 
čiastočného príspevku na prevádzku detí v materských školách a v základných školách. JUDr. 
Sygút uviedol, že návrh na úpravu výšky príspevkov zákonných zástupcov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie 
orgánov mestskej časti z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie 
nákladov na originálne kompetencie - pokrytie bežných výdavkov v materských školách, 
školských kluboch detí a režijných nákladov v školských jedálúach materských a základných 
škôl, okrem iného aj z dôvodu zvyšovania kapacít materských škôl, zvyšovania počtu žiakov 
v základných školách a školských kluboch detí. Návrh úpravy príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa a žiakov v škole a školskom zariadení a na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov sa predkladá aj z dôvodu, že od roku 2012 sa nerealizovala úprava VZN a 



ceny surovín a energií na prípravu jedál sa postupne zvyšujú. V danom ohľade ide o 
primerané finančné zainteresovanie zákonných zástupcov detí a žiakov úpravou výšky 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pohyt dieťaťa v materskej škole, za činnosť 
v školskom klube detí, výšky režijných nákladov na stravovanie, z dôvodu zvyšujúcich sa 
nákladov na ich prevádzku, t. j. na bežné a aj osobné výdavky a nedostatok personálu. Čo sa 
týka platby školného v materskej škole-Óvoda, 29. augusta v Bratislave, bude platiť, že 
v triede s vyučovaním v jazyku maďarskej menšiny, bude bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa 
platiť zákonný zástupca príspevok, znížený o 45€, t. j. 45€, nie 90€. Ide totiž o materskú 
školu, ktorá má celobratislavskú pôsobnosť. V súčasnosti zákonní zástupcovia prispievajú na 
čiastočnú úhradu réžiu školskej jedálni sumou 0,50 €. V súvislosti s novelou zákona sa 
očakáva od septembra 2019 zvýšený počet stravníkov, predovšetkým žiakov 2. stupňa 

základných škôl. Táto skutočnosť bnde mať dopad na zvýšenie nákladov na prevádzku 
školských jedální, t. j. zvýšenie nákladov na energie (elektrina, plyn, atď.), na zvýšený počet 
zamestnancov, na materiálno-technické a technologické vybavenie (kotly, konvektomaty, 
ohrievacie pulty, spotrebiče, riad, taniere, príbory, atď.), ako aj zvýšenie nákladov na odvoz a 
likvidáciu odpadu. Na základe uvedených skutočností je nevyhnutné riešiť aj úpravu výšky 
čiastočnej úhrady režijných nákladov, a to 1 €/deň/dieťa; resp. žiaka. 
Členovia komisie viedli o návrhu diskusiu a napokon hlasovali o podpore návrhu nasledovne: 
Za: 3x 
Proti: O 
Zdržal sa: 1 x 

Uznesenie č. 2 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
príspevku na činnosť školského klubu detí a o vý§ke príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
stravovania a režijn;ích nákladov v zariadení §kolského stravovania berie na vedomie 
a odporúča ho prerokovať na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

dňa 25. júna 2019. 

K bodu 3.) 
Mgr. Petra Hitková, PhD. info1movala prítomných členov o žiadostiach, ktoré boli domčené 
na základe výzvy na obsadenie pozície člena v KOVM - neposlanca. Prítomní členovia 
komisie sa zhodli na ďalšom postupe, a to, že sa so žiadosťami oboznámia jednotlivo 
a vyjadria svoj postoj k danej problematike na ďalšom stretnutí. 

K bodu 4.) 
V rámci bodu rôzne sa členovia komisie predbežne dohodli ďalšom termíne rokovania 
komisie, 6. septembra 2019 o 12:30 hod. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za 
aktívnu účasť na rokovaní a stretnutie ukončila. 

Ukončenie rokovania: 11.30 h 

Zapísala: 
Mgr. Ivana Ernstová 
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Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


