
Zápisnica Č. 29 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 24. októbra 2013 v miestnosti Č. 211 MÚ 

Prítomní členovia KOVM: doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; doc. Mgr. art. Štefan Bučko; doc. 
MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Ospravedlnení členovia KOVM: MUDr. Peter Osuský, CSc.; RNDr. Mário Ležovič, PhD., 
MPH 
Hostia: Mgr. Ľ. Vasilová, vedúca odd. školstva 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu m.č. Bratislava-Staré Mesto podl'a VZN 
č.2/2009 

a) Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike (žiadateľ: Oddiel modernej gymnastiky, 
Telocvičná jednota Sokol, Bratislava I Vinohrady) 
b) Škôlkari novej generácie: otvorená hodina s interaktívnou tabuľou (žiadate!': OZ Zámoček) 
c) Poznaj velikánov slovenského umenia (žiadateľ: Občianske združenie Boris) 

3. Materiály na MZ 
a) Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku č ...... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, 
kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013 
b) Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovate!'skej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013 
c) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ... /2013 
z 29. októbra 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4. Rôzne 

5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 16.30 h 

Priebeh rokovania: 

K bodu l: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan HaverbK, 
CSc. privítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice Č. 28 konštatoval, že 
úlohy zo zasadnutia KOVM z 18. septembra 2013 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. 
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Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. žiadal doplnenie zápisnice k bodu 4 b). 
Komisia doplnila zápisnicu č. 28 zo zasadnutia KOVM z 18. septembra 2013 o nasledujúci 
text: 
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. ďalej upozornil na havarijnú situáciu budovyelokovaného 
pracoviska ZŠ s MŠ M. Hodžu, Škarniclova l na Podjavorinskej ulici v súvislosti 
s havarijným stavom okien a nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia personálu a detí ZŠ s 
MŠ. 
Komisia prerokovala situáciu na ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škamiclova 1 a odporučila 
zriaďovateľovi urýchlene riešiť situáciu. 

Uznesenie č. 9: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport žiada zriaďovateľa o urýchlené riešenie situácie na ZŠ 
s MŠ Milana Hodžu, Škamiclova 1. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

. Proti: O 
Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 1: 
S týmto dodatkom Komisia uvedenú zápisnicu zo zasadnutia KOVM z 18. septembra 2013 
potvrdila. 
Hlasovanie : 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 2: Dotácia 
Členovia komisie posúdili žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 2/2009 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto: 
a) 
Názov predkladateľa: Oddiel modernej gymnastiky, Telocvičná jednota Sokol, Bratislava I 
Vinohrady 
Názov projektu: Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: Telocvičňa na Sokolskej ulici č.1, Bratislava, 
14. decembra 2013 
Celkové náklady: 2 670,- € 
Výška požadovanej dotácie: l 000,- € 

Uznesenie č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča miestnemu zastupiteľstvu schválit' ______ _ 

---------aornclii-zróipocfii-mestskejcasti Bratisrava~Staré Mesfuvroku-20Irpre-žiadatel'i
v takto navrhovanej sume: 

Žiadost' zo dňa: 7. októbra 2013 
Názov predkladatel'a: Oddiel modernej gymnastiky, Telocvičná jednota Sokol, Bratislava I 
Vinohrady 
Názov projektu: Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: Telocvičňa na Sokolskej ulici č.l, Bratislava, 
14. decembra 2013 
Celkové náklady: 2 360,- € 
Výška požadovanej dotácie: l 000,- € 
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Návrh na dotáciu v roku 2013: 300,- € 
Hlasovanie : 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

b) 
Názov predkladateľa: OZ Zámoček 
Názov projektu: Škôlkari novej generácie: otvorená hodina s interaktívnou tabuľou 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: MŠ Kuzmányho, november - december 2013 
Celkové náklady: 2 958,- € 
Výška požadovanej dotácie: l 000,- € 

Uznesenie č.3 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča miestnemu zastupiteľstvu schválit' 
dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2013 pre žiadateľa 
v takto navrhovanej sume: 

Žiadost' zo dňa: 24.1 0.2013 
Názov predkladateľa: OZ Zámoček 
Názov projektu: Škôlkari novej generácie: otvorená hodina s interaktívnou tabuľou 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: MŠ Kuzmányho, november - december 2013 
Celkové náklady: 2958,- € 
Výška požadovanej dotácie: 1000,- € 
Návrh na dotáciu v roku 2013: 800- € 
Hlasovanie : 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

c) 
Názov predkladateľa: Občianske združenie Boris 
Názov projektu: Poznaj velikánov slovenského umenia 
Miesto a čas uskutočnenia akcie: koniec novembra 2013 
Celkové náklady: 1 320,- € 
Výška požadovanej dotácie: 650,-€ 
Komisia prerokovala žiadosť. Pretože žiadateľ zároveň požiadal o dotáciu aj Komisiu pre 
kultúru v sume 700,- €, ktorá mu bola Komisiou pre kultúru odsúhlasená, členovia KOVM 
vyjadrili svoj nesúhlas s udelením ďalšej dotácie. 
Uznesenie č. 4: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport neodporúča miestnemu zastupiteľstvu m.č. 
Bratislava-Staré Mesto schválit' poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto pre žiadateľa OZ Boris. 
Hlasovanie : 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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K bodu 3: 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. oboznámil komisiu s materiálmi do 
miestneho zastupiteľstva: 
a) Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku č ...... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, 
kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013 
b) Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013 
c) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prerokovala jednotlivé materiály: 

a) Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku č ...... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, 
kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013 

Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. konštatoval, že kreovaním miestnych 
školských rád mestskej časti vznikne orgán s kompetenciami, ktoré už t. č. prináležia 
predovšetkým zriaďovateľovi, radám škôl zriadeným pri jednotlivých školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto, preto ich vytvorenie 
považuje za formálnu záležitosť. 
Uznesenie č. 5: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport po prerokovaní nesúhlasí s Dodatkom 
č ...... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií 
a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013 a predložený materiál 
neodporúča schválit' MZ. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdrža! sa: O 

b) Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 201212013 

Mgr. Ľuboslava Vasilová informovala členov komisie s obsahom materiálu. Konštatovala, že 
počet žiakov v porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi v ZŠ mierne stúpa, stúpajúcu 
tendenciu má aj počet integrovaných žiakov v ZŠ v zriad'ovateľskej pôsobnosti BA-Staré 
Mesto. 
Oboznámila členov komisie s výsledkami vyrokovanými s RÚVZ a oddelením školstva, na 
základe ktorých bola opätovne odsúhlasená zvýšená kapacita v MŠ z dôvodu uspokojenia 
požiadaviek rodičov. Z týchto dôvodov sa plánuje aj so zvýšením počtu detí v MŠ na 
Heydukovej ulici v budúcom kalendárnom roku. 
Uznesenie č. 6: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prerokovala a berie na vedomie predložený 
materiál. 

c) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. požiadal vedúcu oddelenia školstva, aby 
oboznámila členov s týmto materiálom a dôvodom k vypracovaniu tohto materiálu. 
Mgr. Ľuboslava Vasilová informovala, že úpravou VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa pristupuje k zosúladeniu reálnych príjmov a výdavkov 
~lrnlC!h"a " "arh.T{:i'7nnC"t~ no. "71\.T;r. ,/,)f\1,) I"\. r\r"";· .. ".t.t"t.l"'\."",, 'I""Io"':CI?"IoCAUt.-ll .... 0 ........... hu+ ...l;~+'",,+' .... u ---. ..... +..,. .. ~l .... L:!Io~ 
~.L""v.h:J"yu. V J..lu.u.Yu.L...u.v~u U.u. "L...JJ.. .. '-'o -'/~V.L" v P"'\',U.lUV.l.lJ. j-".lJ..:JIp ..... "n..u l1a PUU] l. Ul\.rLaLa V lllUL\;;l,::)!\.'Ii;OJ 

škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania a VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, čo nemá dopad na výšku platieb rodičov. V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 
zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov určí obec všeobecne záväzným 
nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok. 
Navrhovaná výška dotácie na kalendárny rok 2013 a 2014 je spracovaná na základe 
vyhodnotenia reálnych dopadov výnosu dane z príjmov poukazovaného samospráve zo 
štátneho rozpočtu v roku 2013 na jednotlivé školy a školské zariadenia. 
Uznesenie č. 7: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prerokovala a berie na vedomie predložený 
materiál a odporúča ho MZ schváliť. 
Hlasovanie : 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Uznesenie č. 8: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prerokovala a berie na vedomie ostatné 
predložené materiály do MZ. 

K bodu 4: 
MUDr. Marek Čambal, PhD. sa informoval na základe čoho bola stanovená výška 
mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka s trvalým bydliskom v inej mestskej časti. 
Mgr. Vasilová odpovedala, že podľa § 7a ods. 1 písm. b) a h) a ods. 2 Zákona č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa podielové dane 
rozdeľujú na základe počtu detí prijatých rozhodnutím RŠ, teda nie podľa miesta trvalého 
bydliska. 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. sa informoval na finančné prostriedky od 
zriaďovateľa za vzdelávacie poukazy. 
Mgr. Vasilová odpovedala, že po obdržaní pridelených finančných prostriedkov z Obú OŠ 
zriaďovateľ rozpíše tieto prostriedky podľa počtu VP svojim poskytovateľom. Vzdelávací 
poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými 
zariadeniami a ak je vedúcim krúžku učiteľ zo školského klubu, záujmový krúžok vedie mimo 
aktivít školského klubu. Ide o účelovo viazané finančné prostriedky. 
Doc. Mgr. art. Štefana Bučka zaujímala možnosť oceňovania významných osobností 
v Starom Meste. 
Komisia prerokovala možnosti oceňovania významných osobností spoločenského a kultúrneho 
života, ktorý sú obyvateľmi m. č. Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 9: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport ukladá predsedovi KOVM zistiť možnosti 
oceňovania významných osobností z m. Č. BA-Staré Mesto. 
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Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávaníe, mládež a šport skončilo. 

Ukončenie rokovania: 18.30 h 

Zapísala: Mgr. Eva Kukumbergová 
Bratislava, 28.10.2013 

Rozdeľovník: 
l. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - vicestarosta 
3. Ing. Ján Krta - vicestarosta 
4. Mgr. Kamil Homoľa - prednosta 

j, 
/ clICé./LL--< ' ,. 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., v. r. 
predseda komisie 

5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. - predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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