
Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo d1'ía 16. 9. 2019 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

Prítomní členovia KOVM: Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. art. Dana Kleine1i , 
Mgr. Anna Dojčánová 

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

Prizvaný: JUDr. Michal Sygút - oddelenie školstva 

Program: 

1. Diskusia k materiálom, predkladaným na zasadnutie MZ dňa 24. septembra 2019 
2. Informácia vedúceho oddelenia školstva, JUDr. Michala Sygúta k počtom detí 

s trvalým pobytom v Starom Meste v staromestských MŠ a ZŠ 
3. Informácia zo stretnutia zástupcov SM a BSK k zlúčeniu Základnej školy a Gymnázia 

na Yazovovej ul. v Bratislave 

4. Žiadosti o dotácie v roku 2019 
5. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov - neposlancov 
6. Rôzne 

Začiatok rokovania: 16.00 b 

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. Komisia nebola s počtom 3 prítomných členov uznášania 
schopná, a tak sa po vzájomnej dohode členky dohodli, že sa oboznámia aspoň s niektorými 
bodmi programu. Zasadnutia sa zúčastnil aj vedúci oddelenia školstva, JUDr. Michal Sygút. 

K bodu 1.) 
Prvým naplánovaným bodom programu bola diskusia k materiálom, predkladaným na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva d11a 24. septembra 2019 v gescii oddelenia školstva. 
JUDr. Sygút prítomných bližšie oboznámil s predkladanou zriaďovacou listinou, ktorú je 
zriaďovateľ povinný v zmysle platnej legislatívy vydať po zaradení nového právneho subjektu 
Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 81 1 04 Bratislava (ďalej len „ZŠ s MŠ") 
do siete škôl a školských zariadení. Účelom zriaďovacej listiny je j ednoznačná špecifikácia 
vzdelávacieho zariadenia v momente jeho zaradenia do školskej siete. 
V súvislosti so vznikom nového subjektu ZŠ s MŠ informoval JUDr. Sygút o potrebe 
delegovať štyroch zástupcov mestskej časti do rady školy pri ZŠ s MŠ. Oslovení boli 
k danému všetci poslanci miestneho zastupiteľstva. Záujem prejavili poslanci Mgr. art. Adam 
Berka, Ing. Matej Vagač, Mgr. art. Dana Kleinert, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Mgr. 
Ma1iina Uličná a Ing. Jana Španková. Miestne zastupiteľstvo bude na svojom zasadnutí 
schvaľovať štyroch zástupcov. Po diskusii k danej problematike prítomné členky komisii 
odporučili za zástupcov zriaďovateľa delegovať Mgr. art. Berku, Ing. Vagača, Mgr. art. 
Kleinert a PaedDr. Oráčovú, PhD., ktorí prejavili záujem pokračovať v práci ako členovia 

rady školy, nakoľko v predoš lých mesiacoch boli čl enmi Rady školy pri Základnej škole, 
Dubová 1 v Bratislave. 



JUDr. Sygút informoval aj o akčnom pláne ako súčasti materiálu Staromestský program, 
ktorý by mal byť predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v novembri. 

K bodu 2.) 
JUDr. Sygút informoval prítomných o štatistických ukazovateľoch materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k tennínu zberu údajov, a 
to 15. septembru 2019. Ďalej vysvetlil postup pri preukazovaní trvalého pobytu zákonného 
zástupcu dieťaťa materskej školy, ktorý si môže uplatňovať nárok na znížený poplatok pri 
platení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle VZN č.6/2019 o príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení 
školského stravovania. Pre riaditeľky materských škôl bola vypracovaná metodika vo vzťahu 
kjednotlivým výškam príspevku. Za základné školy sú štatistiky aktuálne spracovávané 
a budú predsedníčke komisie dodané. Ako výrazný problém sa pri prijímaní žiakov do 
staromestských škôl javí značne sa stupňujúce nahlasovanie detí zákonnými zástupcami na 
trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, kedy sa často aj umelo navyšuje počet 
detí, ktoré majú nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

K bodu 3.) 
V rámci diskusie sa prítomní oboznamovali s aktuálnou situáciou v súvislosti s plánovaným 
spájaním Základnej školy a Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici. Mgr. Hitková, PhD. 
informovala o získaných poznatkoch ohľadom slabých výsledkov absolventov gymnázia 
a naopak o výborných výsledkoch žiakov základnej školy, ktorá sa nachádza na popredných 
priečkach spomedzi základných škôl celého Slovenska. Vyslovila pochybnosť o tom, že 
spojenie by prinieslo efekt v nadväznosti na lepšie výsledky žiakov. Mgr. art. Kleinert sa 
vyjadrila k danej téme, že jej chýba viac informácií a dát, ktoré by sa žiadali z dôvodu 
objektívneho posúdenia tejto zmeny, a to spojenia škôl dvoch rôznych zriaďovateľov. 

K bodu 4.) 
Z dôvodu neuznášania schopnosti členov komisie nebolo možné pristúpiť k posúdeniu 
žiadosti o dotáciu. Žiadosť bude predložená na ďalšie zasadnutie komisie. 

K bodu 5.) 
Prítomné členky komisie sa po bližšom oboznámení so žiadosťami a vzájomnej diskusii 
dohodli, že vybratí jednotlivci budú po odsúhlasení polovičnej väčšiny členov komisie 
prizvaní na ďalšie stretnutie na pohovor. 

K bodu 6.) 
Predsedníčka komisie, Mgr. Petra Hitková, PhD. , poďakovala prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie a stretnutie ukončila. 

Ukončenie rokovania: 17.30 h 

Zapísala: 
Mgr. Ivana Ernstová 

'1 ·~/ 
Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


