
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2011 
 

             
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.09.2011 
 
 

N á v r h   
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 

______________________________________________________________ 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana  R o s o v á 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Petra Strejčková 
Vedúca finančného oddelenia 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing.Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
Věra Hučková 
 referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- zápisnica z komisie      

 
Prerokované : 
 v komisii pre kultúru 
 v komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
 v komisii pre vzdelávanie,mládež a šport 
  
 
 



                                                                     
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 takto : 
 
 
1. Oľga Hoffmannová 
    Špitálska 59, 811 08 Bratislava 
účel : dramaturgia predstavenia pre deti predškolského veku  250,00 € 
 
 
2. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
     Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava      
 účel : rodinné skupinové konferencie     400,00 € 
 
3. Oddiel modernej gymnastiky 
     TJ Sokol 
     Sokolská 1/b, 841 04 Bratislava 
účel : projekt:Memoriál Hermy Jochovej v mod.gym.              800, 00 € 
 
4. Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingova 
    Grösslingova 18, 811 09 Bratislava 
účel : projekt:Študentské olympijské hry                      1 000,00 € 



 
 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovali komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, komisia 
pre vzdelávanie, mládež a šport a komisia pre kultúru. Ich odporúčania sú predmetom návrhu 
uznesenia. 
 
 
 
 
 
Oblasť dotácie Rozpočet v € Schválené v € Zostatok v € Návrh v € 
Sociálna oblasť 12 000 10 440 1 560 400 
Kultúra   3 000      250 2 750 250 
Školstvo a šport   3 000      500 2 500      1 800 
Životné prostredie   3 000 / 3 000 / 
Kultúra v Horskom parku   3 000  3 000 0 / 
spolu 24 000 14 190 9 810 2 450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 6/2011, zo 6. 6. 2011, 16.30 h, Vajanského nábrežie č.3 

Príto~ní členovia komisie: MUDr. ~alka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. ; Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Stefan Holčík, Mgr. Miroslava Babčanová , Soňa 
Párnická 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska, 
HostIa: Jaroslav Ježek, Mgr. Radovan Choleva, Doc. RNDr. Ivan Haverlík CSc. 

Júnové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Staré, Mesto, otvorila predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku a hostí Jaroslava Ježeka, Mgr. Radovana 
Cholevu a oboznámila s programom: 

1. Konečná informácia o programoch Kultúrneho leta 2011 
2. Štatút Galérie Cypriána Majerníka 
3. Dotácie pre kultúru 
4. Informácia o programe nového subjektu v Galérii F7 
5. Založenie neziskovej organizácie Poznaj Staré Mesto 
6. Rôzne 

1. Konečná informácia o programoch Kultúrneho leta 2011 . 
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová ocenila skutočnosť, že sa v rámci programov 
Kultúrneho leta 2011 uskutočnia koncerty na Hviezdoslavovom námestí v sobotu aj v nedeľu. 

Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska informoval o pripravovaných novinkách, ktoré sa 
ešte nedostali do písomnej podoby programu Kultúrneho leta 2011. Prebieha jednanie 
s organizátormi divadelného cyklu Herecké osobnosti a je predpoklad , že mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto sa stane spoluorganizátor tohto projektu a je snaha dohodnúť aktivity 
i na nádvorie Zichyho paláca. Oslovil Divadlo Atrapa k účinkovaniu na nádvorí Zichyho 
paláca v auguste, tri nedele a súbežne s vytvorením WiFi zóny na tomto nádvorí bude 
otvorená neformálna čitáreň Libresso, pri aktívnej spolupráci so Staromestskou knižnícou 
a reštauráciou u Zichy. Oficiálne otvorenie Kultúrneho leta 2011 v Bratislave - Starom Meste 
sa zrealizuje Jazzovou loďou l. júla 2011. 

V rámci diskusie vyslovil svoj názor poslanec PhDr. Štefan Holčík k vyveseným tabuliam na 
balkóne Zichyho paláca a zdôraznil, že sú z estetického hľadiska maximálne nevhodne 
umiestnené. 

Predsedkyňa kornísie MUDr. Hlaka Ležovičová požiadala doručiť všetkým poslancom 
vytlačené bulletiny s programom Kultúrneho leta. 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zobrala 
na vedomie program Kultúrneho leta 2011. 

2. Štatút Galérie Cypriána Majerníka. 

Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová vyjadrila počudovanie, že dostala 
materiál, ktorého obsahom nebol štatút Galérie Cypriána Majerníka, ale návrh zriaďovacej 
listiny Galérie Cypriána Majerníka. Oslovila prítomných k vyjadreniu prečo sa má vytvárať 



zriaďovací dokument, nakoľko táto Galéria má svoju históriu a z predchádzajúcich diskusií 
sme boli presvedčení, že Galéria Cypriána Majerníka je už dávno oficiálne registrovaná na 
Mini$erstve kultúry. 

, 
, 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že zriadením Galérie a jej registrácie na 
Mini~terstve kultúry musí táto inštitúcia realizova!' zbierkovú činnos!', ktorej fond je 
registrovaný na Ministerstve kultúry , j ej zánik musí schváliť opä!' Ministerstvo kultúry . 
Musí I mať svoju akvizičnú komisiu s riaditeľom. V minulosti pracovala Galéria Cypriána 
Majeľíka bez zbierkovej aktivity a značku má mestská čas!' zapožičanú. 

, 

Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová vyslovila prekvapenie nad absenciou zakladacej 
listiny Galérie Cypriána Majerníka v minulosti. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. vyslovila otázku z akého dôvodu neprišiel na 
Zasadnutie Komisie pre kultúru, predkladateľ materiálu Mgr. Richard Gregor, ktorý mohol 
k nemu podať podrobné informácie. 

Štatút Galérie Cypriána Majerníka členovia Komisie pre kultúru presunuli do programu 
septembrového zasadnutia a pozývajú naň Mgr. Richarda Gregora z dôvodu vysvetlenia 
sporných bodov v materiály a zároveň žiadajú finančné vyčíslenie a spôsob financovania 
Galérie Cypriána Majerníka, v prípade akceptovania obsahu návrhu zriaďovateľskej listiny. 

3. Dotácie pre kultúru 

Na aprílovom zasadnutí komisia pre kultúru požiadala predkladateľku žiadosti o dotáciu Oľgu 
Hoffmanovú o doplňujúce informácie, ktoré menovaná dodala. 

a) Oľga Hoffinannová 
bábkoherečka 

Divadlo Happy 
Špitálska 59 
811 08 Bratislava 
DIČ: 1024633995 
Názov projektu: Skorovýchovný bábkokoncert II. 
Požadovaná výška dotácie: l OOO€ 
Vyjadrenie komisie: komisia pre kultúru odsúhlasila dotáciu 250€ na dramaturgiu 
predstavenia pre deti predškolského veku. 

b) Spolok Dychová hudba Spojár 
Žilinská 1 
811 05 Bratislava 
IČO:30811091 
Názov projektu: Finančná dotácia pre umeleckého vedúceho orchestra na cestovné 
náklady 
Požadovaná výška dotácie: 500€ 
Vyjadrenie komisie: komisia zamietla poskytnúť dotácie Dychovej hudbe Spojár, 
nakoľko sa tieto prostriedky neposkytujú k úhrade cestovných nákladov dirigenta 
orchestra. 

c) Nadácia Horský park 



Majakovského 13 
811 04 Bratislava 
IČO: 30815746 
Názov projektu: Kultúra v horskom parku 
Požadovaná výška dotácie: 3 OOO€ 
Vyjadrenie komisie: komisia žiadosť stiahla z rokovania, nakoľko pridelenie dotácie 
3 OOO€ na tento projekt, bolo schválené uznesením č.20/2011 dňa 26.4.2011. 

UZNESENIE 7/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 250€ Oľge Hoffmanovej, bábkoherečke na dramaturgiu 
proje~tu Skorovýchovný bábkokoncert II. 

hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

4. Informácia o programe nového subjektu v Galérii F7 

Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová vyjadrila nespokojnosť, že predkladateľ materiálu nie 
je prítomný na zasadnutí Komisie pre kultúru a prosí predložený program doplniť o názvy 
pred~ášok na septembrové zasadnutie Komisie pre kultúru. 

I 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko navrhol ,vrátiť sa k téme Program činnosti nového 
subjektu v Galérii F7- FAICA pri hodnotení výročnej správy, po jej ročnom pôsobeni. 

5. Z~loženie neziskovej organizácie Poznaj Staré Mesto 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že materiál k založeniu neziskovej 
organizácie Poznaj Staré Mesto bol predložený Komisii pre kultúru z požiadavky finančnej 
komisie. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odovzdala slovo Mgr. 
Radovanovi Cholevovi, nakoľko spracovateľka materiálu Bc. Zuzana Stanová, napriek 
pozvaniu, na zasadnutie komisie neprišla a menovaný ju zastúpil. 
Mgr. Radovan Choleva vysvetlil, že je záujem od podnikateľských subjektov inzerovať v 
Staromestských novinách, čo súčasný legislatívny stav neumožňuje. Vidí možnosť príjmu 
z inzercie použiť na financovanie vydávania novín mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
a prípadne pri priaznivej fmančnej situácie i na iné kultúrne aktivity , ako napr. návrat 
k náučnému programu na základných školách Poznaj Staré Mesto, známej z minulosti ako 
Poznaj svoje mesto, propagačné materiály apod. Legislatívne je možné tieto zámery 
uskutočniť prostredníctvom zriadenia neziskovej organizácie. 

V rájnci diskusie k danej problematike poslankyňa Babčanová informovala, že i iné mestské 
časti !realizujú túto činnosť podobne a navrhuje v projekte vyčísliť náklady na Staromestské 
novi~y a určiť jasné pravidlá financovania v prípade dostatočných prostriedkov a v čase 
nedo~tatočných prostriedkov. 



• 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík upozornil na chyby v projekte právneho charakteru, najmä 
rozpory v určení kompetencií a žiada, doplniť vyjadrenie k danému materiálu, právneho 
oddel~nia a takto ošetrený materiál predložiť Komisii pre kultúru na septembrové zasadnutie. 

K danej problematike sa v závere zasadnutia Komisie pre kultúru zúčastnil poslanec Doc. 
RNDr. Ivan Haverlík CSc., aby vysvetlil potrebu predložiť tento materiál na 
pripoy;ienkovanie aj školskej komisii, nakoľko z neho vyplýva niekoľko úloh školám 
a pre~ísť tak, ťažkostiam pri realizácii. 

i 

Komjsia pre kultúru vyslovuje súhlas s myšlienkou projektu a odporúča Bc. Zuzane Stanovej, 
spracovateľke projektu Založenie neziskovej organizácie Poznaj Staré Mesto, dopracovať ho, 
pripomienkovať v jednotlivých komisiách a na právnom oddelení ,do najbližšieho zasadnutia 
Komisie pre kultúru. 

6. Rôzne 
V rôznom sa žiadny z poslancov neprihlásilo slovo. 

Júnové zasadnutie ukončila predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová 
a po4akovala prítomným za účasť. 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedkyňa Komisie pre kultúru 

\j
ei ("I' . ! 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 6. júna 2011 

Ukončenie: o 19.00 hod. 

Rozdeľovnik: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 

" . ,.j, i\.i'.'\.é J Y"":-, 'iÍ _ . 
1./ I, I -,-.......-v' f t..--v. '7~ 

Mgr. Sven ŠovČík., prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 



Komisia pre sociálne veci. zdravotnictvo a rodinu MZ m. é. Bratislava - Staré Mesto 

Zápisnica Č. 7 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 20.7. 2011 

Prítomní: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová, 
MUDr. Marek Čambal. PhD., Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Marta Mikulková, 
Hostia: Mgr. Ján Komara 

Program: 
I) Kontrola uznášaniaschopnosti 
2) Sociálny taxík 
3) Seniorcentmm 
4) Samaritán 
5) Rôzne 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 
• Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotnictvo a rodinu M. Ležovič privítal prítomn~ch 

a viedol rokovanie komisie. 

K bodu 1) Kontrola uznášcmiaschopnosti 
Predseda M. Ležovič 

• Konštatoval. že komisiaje uznášaniaschopná. 

K bodu 2) Sociálny tmík 
Vedúca oddelenia M. Mikulková 

• Vedúca oddelenia sociálnych vecí Mgr. Mikulková predložila poslancom písomný materiál 
o sociálnom taxíku - prepravnej službe, ktorú poskytujú niektoré organizácie. Vedúca oddelenia 
prezentovala spôsob fungovania prepravnej služby aj v niektorých obciach. Upozornila poslancov na fak1, 
že finančné prostriedk]' na sociálny taxík v nie sú vyčlenené v rozpočte mestskej časti. 
Poslanec l. Haverlík 

• Nie je za to, aby mestská časť zriaďovala inštitúciu. ktorá by sa zaoberala preprav nou 
službou. Je za to, aby sme občanom iba dali možnosť ad hoc - občan zavolá. zistí. čije v tejto chvili voľné 
auto a či ho môže použiť na prepravu do zdravotníckeho zariadenia. Navrhol. aby sa napriklad nastavili 
kritéria, ktoré určia, kto bude oprávnený službu využívať, vydá sa časovo obmedzená karta. za ktorú sa 
bude platiť manipulačn)' poplatok a s ktorou bude občan preukazovať oprávnenosť využívať auto 
miestneho úradu. 
PoslankYňa H. Ležovičová 

• Konštatovala. že komisia pre sociálne veci chce pomôcť tým občanom. ktori si dopravu 
nemôžu zabezpečiť sami a ktorí nepoberajú príspevky na prepravu od úradu práce. Pripomenula. Že služba 
by mala zatiaľ zabezpečovať dopravu len do zdravotníc~-ych zariadeni a späť na "zemi Bratislavy. 
S návrhom poslanca l. Haverlíka nesúhlasí, lebo podľa nej to nie je skutočná pomoc občanom. aby sa 
mohli spoľahnúť, aby mali istotu, že sa odvezú k lekárovi a po vyšetrení aj späť domov. 
Poslanec M. Čambal 

• Zdôraznil. že je nutné určiť cieľovú skupinu, ktorej bude služba určená. 

Uznesenie 39/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

a) preveriť, či Vel'vyslanectvo zvrchovaného rádu maltézskych rytierov a Mikroregión 
Pridunajsko sú schopné posk~tnúť mestskej časti Bratislava - Staré Mesto prepravolí službu II za 
akých podmienok, 



! 

b) navrhnúť postup a pravidlá dopravnej pomoci seniorom mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto tak, aby boli využité existujúce dopravné kapacity miestneho úradu a prevádzk." 
poskytovania dopravnej pomoci bola v kompetencii Kancelárie prednostu miestneho úradu. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3) Seniorcentrum 
Vedúca oddelenia sociálnych veci M. Mikulková 

• Informovala poslancov o osobne preverených skutočnostiach v jednotlivých zariadeniach 
Seniorcentra. Informovala o zámeroch premiestniť administratívu v zariadení pre seniorov do iných 
priestorov a o úvahách zriadiť špecializované zariadenie pre klientov trpiacich Alzheimerovou chorobou. 
Poslanci 

• V diskusii konštatovali pozitivne i negatívne stránky konkrétnych zariadeni. Žiadali, aby boli 
vyvedené dôsledky za nedostatky zistené v zariadeniach Seniorcentra. Uvažovali nad možnosťou zrušiť 
právnu subjektivitu Seniorcentra. 

Uznesenie 40/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto zabezpečiť prevod nebnutel'nosti na Maróthyho ul. č 4 v Bratislave, 
v ktorej sídli zariadenie opatrovateľskej služby, do vlastnictva mestskej časti. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 41/2011 
Ko~isia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bradslava - Staré Mesto pripravit' kritéria vý'berového konania, navrhnút' zloženíe výberovej 
komisíe na miesto riadíteľa, riaditeľky Seniorcentra a materiál predložiť na septembrov'é 
roko'Vaníe miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie: Pritomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu./) Samaritún 
Vedúca oddelenia sociálnvch vecí M. Mikulková 

• Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková predstavila organizáciu poskytujúc u službu 
domáceho tiesňového volania. Poslanci dostali k dispozícii písomn} materiál so základnými informáciami 
o organizácii Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len ASSR), o spôsobe zavedenia služby 
a o technických riešeniach, o cieľovej skupine a o prínosoch služby pre občanov mestskej casti Bratislava 
- Staré Mesto. Informovala o návrhu zmluvy na spoluprácu medzi ASSR a miestnym úradom mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto, ktorý poslanci dostali v písomnej forme. ASSR posky1ne pri stroj 
domáceho tiesňového volania pre 20 klientov mestskej časti. V pripade kompatibility poskytne mestská 
časť vlastné prístroje ďalším 10 klientom. 
Poslanci 

• V diskusii poslanci jednomyseľne podporili projekt domáceho tiesňového volania. [nštalacn)' 
poplatok navrhli hradiť z rozpočtu mestskej časti a mesačný poplatok v sume 8,90 EUR si bude platiť 

samostatne každý klient. 

Uznesenie 42/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu podporuje realizáciu projektu domáceho 
tiesňoyého yolania Asociácie samaritánov Slovenskej republiky v spolupráci S miestnym úradom 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pre občanov miestnej časti Bratislava - Staré Mesto. 
Poplatok za inštaláciu prístroja domáceho tiesňového volania Neat NEO a materiálu potrebného na 
inštaláciu v sume 25,90 EUR zaplatí za klientov mestská časť Bratislava - Staré Mesto. 
HI.so\'3nie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 



• 

K bodu 5) Rôzne 
VedÚca oddelenia sociálnych veci M. Mikulková 

• Informovala poslancov o Rodinných skupinových konferenciách (ďalej len RSK), ktoré 
organiz~je Úsmev ako dar. Cieľom konferencií je pomôcť rodinám S deťmi tak, aby riešen im problémov 
v rodin~ nebolo odobratie dieťaťa z rodiny. Informovala poslancov o záujme mestskej časti Bratislava
Staré Mesto využiť takúto formu pomoci rodinám. 
Poslanci 

• Privítali možnosť zúčastniť sa na projekte Rodinných skupinových konferencii. 
• V diskusii sa poslanci zhodli na nevyhnutnosti zabezpečiť parkovanie pre poslancov, ktorí si na 

miestnom úrade plnia poslanecké povinnosti. Za vhodné považlUll použiť poslanecké preukaz) na 
vyhradených parkovacích miestach v blízkosti miestneho úradu. 

Uznesellie 43 120U 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotáci~ v sume 400 EUR pre organizáciu Úsmev ako dar na uskutočnenie projektu RSK. 
H1asov*nie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Ziadate!' lfUčel dotácie Požadovaná Náyrh na dotáciu 
2/Cieľová skupina dotácia vr. 2011 
3fPočet členov/kl, m,č,BA-SM 

Úsmev ako dar II Rodinné skupinové konferencie 
Ševčenkova 21 21 Deti a ich rodiny z MČ BA - SM 945 E 400 € 

851 Ol Bratislava 3/2 rodiny z MČ BA - SM 

Uznesenie 44 /20U 
Komisi" pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto zabezpečiť v tesnej blízkosti miestneho úradu parkovanie pre poslancov 
počas výkonu poslaneckého mandátu na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
s využitím poslaneckých preukazov, 
Hlasovanie: Prítomni: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotnictvo a rodinu M. Ležovié poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil rokovanie. 
Poslanci sa zhodli na tom, že ďalšie rokovanie komisie bude v Zariadení pre seniorov na 
Podjavorinskej ulici, 

Ukončenie rokovania o 18.30 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová. zapisovateľk.a 
02159 246 397 
0911 828347 

Rozdel'ovnik: 
RNDr. Mário Ležovič. PhD .. MPH - predseda komisie 
členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rasová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástupca starostk)' 
ľvfUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostk)' 
Mgr. Sven Šovčik - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
Mgr. ľvlm1a Mikulková - vedúca oddelenia sociálnych H'cí 
Ing. Paulína Schmidtová - ref.. organizačn~ 

R.J'IDr. 

I 



• 

Zápisnica i!. 7 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva 

mestskej i!asti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 24. augusta 2011 v miestnosti 
i!.208 

Prítdmní: 

OSP'1lvedlnený: 
Hostia: 

Program: 

l. Otvorenie 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., MUDr. Peter Osuský, CSc., doc. Mgr. 
art. Štefan Bučko, MUDr. Marek Čambal, PhD. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci majetkového a investičného oddelenia 
Ing. Peter Borecký - vedúci ref. investič. činnost! a verej. obstarávania 

2. Zhodnotenie rekonštrukčných prác v materských školách 

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie podl'a VZN m.č. Bratislava-Staré Mesto 

4. Návrh na zmenu v zloženi rád škôl v školách a školských zariadeniach 

5. Rôzne 

• Informácia o presune det! zapísaných do prvého ročníka v šk. roku 2011/2012 do ZŠ 
Jesenského na iné ZŠ v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto 

• Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolskom zariadení a v klube detí, ktorého zriad'ovateľom je obec 

• Výška mesačného príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania 
• Pasovanie prvákov 2011 

6. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 17,00 hod. 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (ďalej len KOVM) doc. RNDr. Ivan 
Haverlík, CSc. privítal prítomných a po kontrole zápisnice Č. 6 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 20.júla 2011 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uv.edenú 
zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie č.2II2011: 
Komisia schvaľuje zápisnicu f. 6 z 20.júla 2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 



K bodu 2: 
Mgr.PhDr. Štefan Jalka a Ing. Peter Boreeký informovali prítomných o rekonštrukčných 
prácach v materských školá,ch počas letných prázdnin (Beskydská 7, Búdkova 21, 
Ferienčíkova 12, Gorazdova 6, Medená 24, Myjavská 22, Špitálska 49, Tabaková IO, MŠ
Óvoda U1.29. augusta, Vazovova 16) a poskytli k nim materiál Správu o stave prípravy 
rekqnštrukcie soc. zariadení MŠ k 23.8.2011. 
Pripbmenuli, že majetkové a investičné oddelenie obdržalo kladné stanovisko hygieny 
k rekonštrukcii prístavby MŠ Javorinská 9 na účely novej triedy. Na stavebnom úrade 
Petržálka je podaná žiadosť na zmenu užívania priestorov a pripravuje sa ZaD. 
Uviedli, že sú pripravené 2 alternatívy projektovej dokumentácie k využitiu strešného 
priestoru v MŠ Gorazdova na účely otvorenia 2 nových tried. Zdôraznili tiež, že sa pripravuje 
nadstavba telocvične v MŠ Timravina. 

Uzn!,senie č.221201l: 
Konj.isia berie na vedomie štúdiá využitia strelného priestoru nadzemného podlažia MŠ 
GOI1lzdova. Uprednostňuje druhú alternatívu, a to vybudovanie schodilt'a zo vstupného 
areálu budovy MŠ, teda nie z telocvične. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

Uznesenie č.23/201l: 
Komisia berie na vedomie informáciu o priprave pristavby v Materskej Ikole 
Timravina. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 3: 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlfk,CSc. informoval o žiadostiach o poskytnutie 
dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009. 

a) 
Žiadateľom dotácie: Oddiel modernej gymnastiky 

TJ Sokol 
Sokolská lIb, 841 04 Bratislava 
IČO: 896071 
DIČ: 202079745 

Názov projektu: Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike 
Požadovaná výška dotácie od mestskej časti: 1.000,- eur 



Uznesenie ~.2412011: 
Komisia odporú~a MZ m.Čj. Bratislava-Staré Mesto schválit' poskytnutie dotácie vo 
výške 800,- eur z rozpo~tu mestskej ~asti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlas"vanie: 
Prítolnní: 4 
Za:~ 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

b) 
Žiadlltel'om dotácie: Rada rodičov pri Gymnáziu Grosslingová 

Grôsslingová 18, 811 09 Bratislava 
IČO: 31770231 

NázoV projektu: Študentské olympijské hry 
Požadovaná výška dotácie od mestskej časti: 2.000,- eur 

UzneSenie ~.2512011: 
Komisia odporú~a MZ m.~. Bratislava-Staré Mesto schválit' poskytnutie dotácie vo 
výške 1000,- eur z rozpo~tu mestskej ~asti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítotí: 4 
Za: 4. 
Proti: 'O 
Zdržal sa: O 

K bodu 4: 
Predseda KOVM doc.RNDr. Ivan Haverlik,CSc. predniesol materiál Návrh na delegovanie 
zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti m.č. 
Bratislava-Staré Mesto. 

Uzne 'enie ~.2612011: Komisia odporú~a Miestnemu zastupitel'stvu schválit' delegovanie 
zástu cov zriad'ovatel'a do rád škôl a školských zariadeni v územnej pôsobnosti 
mestskej ~asti Bratislava-Staré Mesto podl'a predloženého materiálu. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 5: 
MUDr. Peter Osuský, CSc. informoval prítomných o presune deti zapísaných do prvého 
ročníka v šk. roku 2011/2012 do ZŠ Jesenského na iné ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislava-Staré Mesto, ktoré majú v zmysle §29 ods. 5 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vol'nú kapacitu. Dôvodom sú novovzniknuté majetkové vzťahy na ZŠ Jesenského 
6, kde. bola budova školy a prislúchajúci zastavaný pozemok, ktorý bol v držbe hl. mesta 
Bratislavy a využívaný ZŠ v pôsobnosti m.č., dňa 17.03.2010 na základe rozsudku súdu 
zapísruj.á do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi. O rozsudku bola m.č. informovaná v mesiaci 
máji, ~da po zápise budúcich prváčikov. Keďže je v riešení ďalší prevod predmetných 
nehnuteľností, je predpoklad, že nový vlastník bude ochotný ponechať budovu na školské 

, 



účely len na dva nasledujúce, šk. roky, t.j. 2011/2012, 2012/2013. To v budúcnosti 
predznačuje presun žiakov uv~denej ZŠ do iných základných škôl v zriad'ovatel'skej 
pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa m.č. Bratislava
Staré Mesto rozhodla prvú triedu 'na ZŠ Jesenského už neotvárať. Rodičia boli ponúknuté 
alternativy, ktoré sú pre nich územne vhodne dostupné a pre deti budú i z pohľadu 
vzdeláv!ffiia optimálnym riešením. Rodičia tieto alternatívy akceptovali a všetky deti sú 
umiestnené. , 
Mgr. Gabriela Ištvánová uviedla, že podľa § l písm. c) opatrenia Ministerstva práce, 
sociáln~ch vecí a rodiny Slovenskej republiky Č. 194/20 II o úprave súm životného minima na 
86,65 eUr s účinnosťou od l.júla 2011 a § 2, 4 ods.l VZN Č. 7/2008 o povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť v školskom klube detí 
a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania je výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom 
zariadení a v školskom klube detí, ktorého zriaďovateľom je obec v hodnote 13, OO eur. 

Mgr.Gabriela Ištvánová oznámila, že podľa § 140 ods. 9 až ll, § 141 ods. 5 až 7 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdel;ávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 6 VZN č. 7/2008 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o 
povinnom príspevku na činnosť v školskom klube detí a povinnom príspevku na stravovanie 
v zariadení školského stravovanía ako aj vzhľadom na nové finančné pásma uverejnené na 
webovej stránke MŠVVaŠ SR bude výška mesačného povinného príspevku na stravovanie 
v zaria~eniach školského stravovania od 1. septembra 2011 určená Rozhodnutím starostky Č. 
39/20n z 25. augusta 2011. 

Mgr.Gabriela Ištvánová infoqnovala o slávnostnom uvítaní žiakov prvých ročníkov 
základných škôl v zriad'ovateľsk~j pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 
23. septembra o 10,00 hod. na Hwezdoslavovom námestí v Bratislave. 

K bodu 6: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávaníe, mládež a šport 
skončilo. 

Ukončenie rokovania: 18,45 hod., 

Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 25.08.2011 

Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
3. Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
4. Mgr. Sven Šovčík - prednosta 

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

5. poc. RNDr. Ivan Haverlík,' CSc. - predseda komisie 
6. Členovia komisie 
7. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
8. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organízačný 
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