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

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 24. augusta 2011 v miestnosti 
č.208  

 
Prítomní:  doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., MUDr. Peter Osuský, CSc., doc. Mgr. 

art. Štefan Bučko, MUDr. Marek Čambal, PhD. 
 
Ospravedlnený: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
Hostia:    Mgr. PhDr.Štefan Jaška - vedúci majetkového a investičného oddelenia 
                                    Ing. Peter Borecký - vedúci ref. investič. činností a verej. obstarávania                              
Program: 

1. Otvorenie 

2.  Zhodnotenie rekonštrukčných prác v materských školách  

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN m.č. Bratislava-Staré Mesto 

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

5.  Rôzne 

• Informácia o presune detí zapísaných do prvého ročníka v šk. roku 2011/2012 do ZŠ 
Jesenského na iné ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto 

• Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolskom zariadení a v klube detí, ktorého zriaďovateľom 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 uvedenú 
zápisnicu potvrdila.  
 

Uznesenie č.21/2011: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 6 z 20.júla 2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 



K bodu 2: 
Mgr.PhDr. Štefan Jaška a Ing. Peter Borecký informovali prítomných o rekonštrukčných 
prácach v materských školách počas letných prázdnin (Beskydská 7, Búdkova 21, 
Ferienčíkova 12, Gorazdova 6, Medená 24, Myjavská 22, Špitálska 49, Tabaková 10, MŠ-
Óvoda Ul.29. augusta, Vazovova 16) a poskytli k nim materiál Správu o stave prípravy 
rekonštrukcie soc. zariadení MŠ k 23.8.2011.  
Pripomenuli, 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 ZOD. 
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.  
 
Uznesenie č.22/2011: 
Komisia berie na vedomie štúdiá využitia strešného priestoru nadzemného podlažia MŠ 
Gorazdova. Uprednostňuje druhú alternatívu, a to vybudovanie schodišťa zo vstupného 
areálu budovy MŠ, teda nie z telocvične.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.23/2011: 
Komisia berie na vedomie informáciu o príprave prístavby v Materskej škole 
Timravina. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Predseda  KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík,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 1/b, 841 04 Bratislava 
                                  IČO: 896 071 
                                  DIČ: 202079745 
Názov projektu: Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike 
Požadovaná výška dotácie od mestskej časti: 1.000,- eur 
  
 
 
 
 



Uznesenie č.24/2011: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť poskytnutie dotácie vo 
výške 800,- eur z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
b) 
Žiadateľom dotácie: Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová  
                                  Grösslingová 18, 811 09 Bratislava 
                                  IČO: 31770231 
                                   
Názov projektu: Študentské olympijské hry 
Požadovaná výška dotácie od mestskej časti: 2.000,- eur 
  
Uznesenie č.25/2011: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť poskytnutie dotácie vo 
výške 1000,- eur z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu 4: 
Predseda KOVM doc.RNDr. Ivan Haverlík,CSc. predniesol materiál Návrh na delegovanie 
zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti m.č. 
Bratislava-Staré Mesto.    
 
Uznesenie č.26/2011: Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť delegovanie 
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa predloženého materiálu. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5: 
MUDr. Peter Osuský, CSc. informoval prítomných o presune detí 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 voľnú 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 
zapísaná do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi. O rozsudku bola m.č. informovaná v mesiaci 
máji, teda 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 uvedenej ZŠ do iných základných škôl v zriaďovateľskej 
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 
alternatívy, ktoré sú pre nich územne vhodne dostupné a pre deti budú i z pohľadu 
vzdelávania optimálnym riešením. Rodičia tieto alternatívy akceptovali a všetky deti sú 
umiestnené. 

Mgr. Gabriela Ištvánová uviedla, že podľa § 1 písm. c) opatrenia Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2011 o úprave súm životného minima na 
86,65 eur s účinnosťou od 1. júla 2011 a § 2, 4 ods.1 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, 00 eur. 
 
Mgr.Gabriela Ištvánová oznámila, že podľa § 140 ods. 9 až 11, § 141 ods. 5 až 7 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (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 stravovania ako aj  vzhľadom na nové finančné pásma uverejnené na 
webovej stránke MŠVVaŠ SR bude výška mesačného povinného príspevku na stravovanie 
v zariadeniach školského stravovania od 1. septembra 2011 určená Rozhodnutím starostky č. 
39/2011 z 25. augusta 2011. 

Mgr.Gabriela Ištvánová informovala o slávnostnom uvítaní žiakov prvých ročníkov 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 
23. septembra o 10,00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.  

                                       
K bodu 6: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
skončilo. 
 
Ukončenie rokovania: 18,45 hod. 
 
   doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., v.r. 
                                                                                              predseda komisie 
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 
5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. – predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Ing. Oliver Paradeiser – hlavný kontrolór 
8. Ing. Paulína Schmidtová – ref. organizačný 



Príloha k zápisnici č. 7 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
K bodu 5: 
Uznesenie č.26/2011: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto schváliť návrh VZN č. ...../2011 o povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí 
a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania (zmena VZN 
č.7/2008 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie 
v zariadení školského stravovania) z dôvodu zosúladenia s usmernením MŠVVaŠ SR 
o zmene finančných pásiem nákladov nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov 
na nákup potravín platným od 01.09.2011. 
 
Hlasovanie (per rolam): 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
 
                                                                                    Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. v.r. 
                                                                                                    predseda komisie 
Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová                   
Bratislava 31.08.2011 


