
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 9. 03. 2020 v miestnosti č. 211 Miestneho úradu 

Prítomní členovia KOVM: Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. Anna Dojčánová, Mgr. Ondrej 

Dostál, MUDr. Peter Osuský 

Neprítomní členovia KOVM: PhD., Mgr. aii. Dana Kleinert 

Prizvaní: Ing. Martina Hrnčiarová, Ing. Daša Tmbová 

Program: 

Otvorenie zasadnutia komisie 

1. Informácia podnet na ZŠ Hlboká 
2. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Dubová 
3. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Grässlingová 
4. Informácia podnet na ZŠ s MŠ M. R. Štefánika 
5. Informácia aktuálny stav zámeru spájania ZŠ a Gymnázia Vazovova 
6. Nová dotačná schéma 
7. Stav budov našich ZŠ a MŠ (havarijné stavy, plánované opravy prípadne plánované 

investície zo strany BA-Staré Mesto) 
8. Rôzne 

Ukončenie zasadnutia komisie 

Začiatok rokovania: 9.00 h 

Priebeh rokovania: 
Predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šp01i Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Stai·é Mesto (ďalej len „komisia"), Mgr. Petra Hitková, PhD. , privítala 
prítomných na zasadnutí a predstavila jednotlivé body programu. Komisia bola s počtom 4 
prítomných členov uznášania schopná. Ospravedlnená bola neúčasť 1 člena z časových 
dôvodov. 

K bodu 1. až 4.) 
Vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút podal k bodom 1.) až 4.) inf01máciu o situácii 
na jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ. Zároveň upozornil , že v kompetencii zriaďovateľa škôl ani 
členov komisie nie j e možné riešiť pracovno-právne vzťahy, nakoľko ide o právne subjekty. 
Taktiež vo veciach údajnej šikany v školách usmernil členov komisie, že v prípade 
podozrenia je potrebné obrátiť sa priamo na Štátnu školskú inšpekciu. 
Uznesenie č. 1 
Komisia pre vzdelávanie, mládež 
jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

a šport zobrala na vedomie informáciu o situácii na 

Proti: O Zdržal sa: O 



K bodu 5.) 
Vedúci oddelenia školstva podal informáciu o krokoch, ktoré zriaďovateľ podnikol vo vzťahu 
k projektu zámeru spojenia Základnej školy, Vazovova 4 a Gymnázia, Vazovova 6. A 
podrobne oboznámil členov so zmluvou: Dohoda o zriaďovateľovi Spoj enej školy Vazovova 
6 a Ing. Martina Hrnčiarová, vedúca majetkového oddelenia o Nájomnej zmluve Vazovova. 
Uznesenie č. 5 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport zobrala na vedomie informáciu o krokoch, ktoré 
zriaďovateľ podnikol vo vzťahu k projektu zámeru spojenia Základnej školy, Vazovova 4 
a Gymnázia, Vazovova 6. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 6.) 
Podrobnú informáciu o novej dotačnej schéme podala Ing. Daša Turbová z oddelenia stratégie 
a projektového riadenia. 
Uznesenie č. 6 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šp01t zobrala na vedomie informáciu o novej dotačnej 
schéme s pripomienkami. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 7.) 
Ing. Maitina Hrnčiarová, vedúca majetkového oddelenia podala informáciu o stave budov MŠ 
a ZŠ a o plánovaných opravách a investíciách. Členovia komisie sa detailnejšie zaujímali 
o majetkové pomery a vysporiadanie pozemkov pod budovou a školským dvorom ZŠ 
Vazovova 4 aj z dôvodu plánovaného projektu budovania školského ihriska. Požiadali 
vedúceho oddelenia školstva a vedúcu majetkového oddelenia o predloženie a zaslanie 
projektovej dokumentácie a rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Vazovova 4, ktorá 
bola v minulosti predmetom žiadosti o získanie mimorozpočtových zdrojov z EÚ. 
Uznesenie č. 7 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a špo1t berie na vedomie informáciu o stave budov MŠ 
a ZŠ, o plánovaných opravách a investíciách. Požiadali vedúceho oddelenia školstva a vedúcu 
majetkového oddelenia o predloženie a zaslanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na 
rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Vazovova 4, ktorá bola v minulosti predmetom žiadosti 
o získanie mimorozpočtových zdroj ov z EÚ. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

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

Ukončenie rokovania: 11 .45 h 

~písal ~~sP 
JUDr. Michal Sygbt ~ 

li~~~1 

Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


