
Zápisnica č. 212020 
z 2. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 20.04.2020 formou videokonferencie 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
MUDr. Halka Ležovičová, členka komisie 
Mgr. Martina Uličná , zástupkyňa starostky, členka komisie 
Mgr. Dušan Martinčok, člen komisie 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 
JUDr. Michal Sygút, vedúci oddelenia školstva 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Ospravedlnený: 
Mgr. Sergej Kára, člen komisie 

Program: 

1. Prejednanie podkladov v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 117/2019 z 5.11.2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom 
Vazovova č . 4, 811 07 Bratislava . 

2. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Základná 
škola, Vazovova č.4, 811 07 Bratislava 

3. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí počas mimoriadnej situácie. 
4. Rôzne. 

Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto MUDr. Viera Satinská privítala všetkých prítomných. 

K bodu 1 - Prejednanie podkladov v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č.117/2019 z 5.11 .2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom 
Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava 

Clenovia komisie boli oboznámení s podkladmi v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 117/2019 z 5.11 .2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom 
Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava, nakoľko tieto boli zaslané mailom. MUDr. Satinská uviedla, že jej 
chýbajú stanoviská Rady školy a tiež gymnázia, či táto inštitúcia so spojením súhlasí. JUDr. Sygút 
uviedol, že dňa 20.4.2020 zasadá Rada školy Vazovova 4 a o jej záveroch bude informovať na 
zasadnutí Miestnej rady dňa 21.04.2020. Zároveň uviedol, že zriaďovateľ gymnázia je BSK, ktoré 
projekt spojenia víta. MUDr. Satinská vyzvala členov komisie, aby sa vyjadrili. Mgr. Uličná uviedla, že 
vidí viac pozitív ako negatív. MUDr. Ležovičová uviedla, že ju zaujíma názor rodičov, vyjadrenie Rady 
školy a vedenia gymnázia. Mgr. Hitková tvrdí, že vo finančnej analýze neboli započítané príspevky 
rodičov a réžia 1 euro za dieťa za obed a že poslanci nevedia, aké sumy reálne mestská časť nedostane 
na podielových daniach a požiadala o opätovné prepočty súm. Upozornila na nevysporiadané pozemky, 
na ktorých stojí škola, na inklúziu, ktorá nie je predmetom zmluvy. Mgr. art. Kleinert žiada viac dát, 
analýzy, dopadové štúdie, nakoľko t.č . nemá takú informáciu, že je toto spájanie výhodné. Chýba 
komplexnosť informácií a dôvere v ne. Upozornila tiež na dopad na životné prostredie a dopravu. JUDr. 
Sygút sa vyjadril k vzostupu pôrodnosti a k zvýšenému počtu staromestských detí v našich školách. 
Mgr. Hitková žiada overiť informácie- príjmy na podielových daniach a v prípade, že nie sú správne, 
žiada o ich opravu do zasadnutia Miestnej rady. 

K bodu 2 - Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje 
Základná škola, Vazovova č.4, 811 07 Bratislava 

Dokumenty boli zaslané členom komisie mailom dňa 17.04.2020. K bodu 1 a 2 programu sa vyjadrovali 
všetci poslanci a diskutovali o zaslaných materiáloch ( viď. K bodu 1 ). Po diskusii MUDr. Satinská 
vyzvala členov komisie, aby hlasovali o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa 
zrušuje Základná škola, Vazovova č . 4, 811 07 Bratislava, či tento návrh komisia odporúča na 
prejednanie na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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Uznesenie č.4/2020 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
nedospela k jednoznačnému stanovisku. 

Prítomní: 6 Za:3 Proti: 2 Zdržali sa: 1 

K bodu 3 - Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí počas mimoriadnej situácie. 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí PhDr. Janka Langová poskytla kompletnú súhrnnú správu o činnosti 
oddelenia sociálnych vecí počas mimoriadnej situácie mailom dňa 16.04.2020. Členovia komisie kládl i 
doplňujúce otázky k činnosti oddelenia a zároveň všetci zhodne vyjadril i podporu a poďakovanie za 
činnosť a aktivity v prospech obyvateľov Starého Mesta, najmä seniorov a tiež podporu a poďakovanie 

PhDr. Alexovi za zvládanie situácie v Seniorcentre Staré mesto. Členovia komisie boli oboznámení 
s výsledkami testovania v zariadení pre seniorov. Mgr. Kleinert ponúkla sprostredkovanie materiálnej 
pomoci Seniorcentru SM (ochranné pomôcky) a iné. 

K bodu 4 - Rôzne 

Mgr. Kleinert v bode rôzne žiada o informáciu súvisiacu s uznesením z minu losti, ktorým bol zaviazaný 
prednosta miestneho úradu k zabezpečeniu externého defibrilátora. Mgr. Machata uviedol, že z pozície 
poradcu starostky informácie zistí a poskytne ich členom komisie. 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 18.05.2020 o 16,30 hod. 

Zapísala: PhDr. Janka Langová 
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MUDr. Viera Satinská 
predsedn íčka komisie 


