
Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 20. 04. 2020 online stretnutie cez MS Teams 

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

Prizvaní/hostia: 

Program: 

Dojčánová 

Mgr. Juraj Mikulášek, miestny poslanec mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k zámeru spojenia Základnej školy a Gymnázia 
J. Papánka na Vazovovej 6, Bratislava 

2. Návrh VZN, ktorým sa má zrušiť Základná škola, Vazovova 4, Bratislava 
3. Informácia o Základnej škole, Hlboká cesta 4, Bratislava 
4. Rôzne 

Začiatok rokovania: 11.00 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 na online zasadnutí a predstavila jednotlivé body programu. Na zasadnutí boli 
neprítomní traja členovia komisie, preto bolo možné skonštatovať, že s počtom 2 prítomných 
členov nebola komisia uznášania schopná. 

K bodu 1.) 
Informáciu k zámeru spojenia Základnej školy a Gymnázia J. Papánka na Vazovovej ulici 
poskytol JUDr. Michal Sygút, vedúci oddelenia školstva. Členom komisie predložil podklady 
v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 

11 7/2019 z 5. 11 .2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom Vazovova č. 4, 811 
07, zmluvu o nájme č. 47/2020, dohodu o zriaďovateľovi Spojenej školy so sídlom Vazovova 
6, Bratislava a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
.. ./2020, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č . 4, 81 1 07 Bratislava. Zlúčením škôl 
spomenul významné benefity, ktoré sú vyčíslené v dôvodovej správe v časti B. 
Zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Vazovova 4, 811 07 Bratislava sa má konať v 
pondelok 20. apríla 2020 v priestoroch základnej školy. Za mestskú časť sa zasadnutia rady 
školy zúčastnia Mgr. Juraj Mikulášek a JUDr. Michal Sygút. 
Vedúci oddelenia školstva bol požiadaný o doplnenie údaj ov ohľadom počtu detí v MŠ (bez 
predškolákov), žiakov v ŠKD, stravujúcich sa žiakov v školských jedálňach základných škôl 
a financií, ktoré zriaďovateľ dostáva v rámci podielových daní. 
Členovia komisie pre vzdelávanie, mládež a šport zaujmú stanovisko k zrušeniu základnej 
školy až po zasadnutí členov Rady školy pri Základnej škole Vazovova č. 4, 81 1 07 
Bratislava. 

Hlasovanie: Neprebehlo - komisia nebola uznášania schopná. 



K bodu 2.) 
Pripravené VZN, ktorým sa má zrnšiť Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava -
bod nebol prorokovaný z dôvodu, že komisia nebola uznášania schopná. 

K bodu 3.) 
Mgr. Petra Hitková, PhD. poskytla členom komisie informácie o Základnej škole Hlboká 
cesta 4, Bratislava. Oddelenie školstva navrhuje školám v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rámci prevencie spoluprácu s OR PZ Bratislava I. 

Hlasovanie: 
Neprebehlo - komisia nebola uznášania schopná. 

K bodu 4.) 
Vedúci oddelenia školstva, JUDr. Michal Sygút oboznámil členov komisie o termínoch 
zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy a zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na 
školský rok 2020/2021. Zároveň informoval o vrátení alikvotnej časti úhrady nákladov v MŠ 
počas pandémie koronavírusu. Riaditeľom základných škôl zriaďovateľ odporúča na základe 
usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 
marca 2020 (od apríla 2020 až do odvolania) vrátiť zákonným zástupcom dieťaťa príspevok 
na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD najneskôr na konci školského roka 2019/2020. 

Po diskusii Mgr. Petra Hitková, PhD. prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí 
a zasadnutie ukončila. 

Ukončenie rokovania: 12.45 h 

JlW 
Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 

Zapísal: 
JUDr. Michal Sygút 


