
Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 14. 10. 2019 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

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

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

Prizvaní: JUDr. Michal Sygút - oddelenie školstva 
vybraní uchádzači o členstvo v KOVM 

Program: 

1. Predstavenie kandidátov z radu občanov - žiadosti o členstvo v KOVM 
2. Žiadosti o dotácie v roku 2019 

3. Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava 
4. Informácia o Akčnom pláne Staromestského programu 
5. Rôzne 

Začiatok rokovania: 13.00 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. Komisia nebola s počtom 3 prítomných členov uznášania 
schopná, a tak sa po vzájomnej dohode členovia dohodli, že sa oboznámia aspoň s niektorými 
bodmi programu. Nakoľko na stretnutie boli prizvaní niektorí vybraní žiadatelia o členstvo 

v komisii, prítomní členovia komisie dali kandidátom priestor na predstavenie sa. Zasadnutia 
sa zúčastnil aj vedúci oddelenia školstva, JUDr. Michal Sygút. 

K bodu 1.) 
Predstavovanie kandidátov - žiadateľov o členstvo v komisii, prebiehalo postupne podľa 
vopred dohodnutého časového harmonogramu. Mgr. Petra Hitková, PhD. každého kandidáta 
privítala, oboznámila s fungovaním komisie. Predstavila náplň práce členov komisie, oblasti, 
ktorým sa venujú a materiály, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Ako príklad uviedla 
aktuálne materiály, ktoré budú v rámci školskej problematiky predkladané na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. Následne sa každý kandidát predstavil a zodpovedal kladené otázky 
členov komisie. 
Po predstavení jednotlivých kandidátov sa prítomní členovia komisie po vzájomnej diskusii 
dohodli, že daná téma bude prerokovaná na stretnutí komisie, v ktorej bude prítomná 
nadpolovičná väčšina j ej členov, aby bolo možné uzniesť sa na záveroch. 

K bodu 2. až 4.) 
Z dôvodu neuznášania schopnosti členov komisie nebolo možné pristúpiť k hlasovaniu 
o predložených žiadostiach o dotáciu. Členovia, ktorí boli na stretnutí prítomní, sa oboznámili 
s obsahom žiadostí. 
Čo sa týka materiálu, týkajúceho sa zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, 
Bratislava, Mgr. Petra Hitková, PhD. informovala prítomných o stretnutí, ktoré sa konalo aj 
za účasti zástupcov BSK na pôde Miestneho úradu. K uvedenému predniesla výsledky analýz, 



ktoré spracovala, aby bolo možné posúdiť zmysluplnosť zámeru spojenia škôl. K projektu 
stále absentuje viac informácií zo strany BSK, ktoré by priblížili skutočnosti, prípadne 
presvedčili , že spojenie škôl by bolo prínosom oboch strán. 

K bodu 5.) 
Predsedníčka komisie, Mgr. Petra Hitková, PhD., poďakovala prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie a stretnutie ukončila. 

Ukončenie rokovania: 15.30 h 

Zapísala: 
Mgr. Ivana Emstová 

Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


