
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
 

 
V Bratislave 18. máj 2022 

 
 

ZÁPISNICA č . 1/ 2022 
z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelávanie 

zo dňa 18. mája 2022 

prostredníctvom aplikácie zoom 
 
 

Prítomní:  
Účasť   - prítomní              :    Švecová, Lovich, Timková, Keszeghová, Kostlán,  
            - neprítomní       :    Filipovič, Šoka 
            - ospravedlnení   :   Bačiak Masaryková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Materiály na rokovanie: 

3.1  Informácia o stave zápisov do MŠ a ZŠ (p. Csabay) 

3.2  Informácia o stave podaných žiadostí o NFP pre školy a školské zariadenia (p. Čajda) 

3.3 Informácia o investičných aktivitách a príprave projektov pre školy a školské zariadenia (p. Varga) 

3.4 Informácia o financovaní škôl a školských zariadení v súvislosti s rastom cien/zvyšovaním miezd - 

výhľad na ďalší školský rok (vedúci finančného oddelenia resp. príslušný pracovník 

3.5 Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu BA III 

3.6 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších 

územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

4 Rôzne 

5 Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

 

Rokovanie komisie o 15,00 otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Silvia Švecová, PhD. 

 

 

K bodu 2 – Schválenie programu rokovania s pripomienkou:  

- do programu rokovania zaradiť body: 

- Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu BA III 

- Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch  pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto  

  

V diskusii  nevystúpil nikto 
 

UZNESENIE: 

Komisia schvaľuje program rokovania 

 

HLASOVANIE: Prítomní:  5    

   ZA:                   5   
   PROTI:  0 

   ZDRŽAL SA: 0 

 



K bodu 3 – Materiály na rokovanie: 

 

K bodu 3.1 

3.1 Informácia o stave zápisov so MŠ a ZŠ (ústna informácia) 

 

Informáciu podal Ing. Roman Csabay, vedúci oddelenia školstva. Oboznámil členov komisie s predbežným 

počtom zapísaných žiakov do základných škôl, kde zápis prebehol dňa 09.04.2022  a materských škôl, kde zápis 

prebiehal v týždni od 02. – 06.05.2022. Presné počty sa  zatiaľ nedajú určiť, nakoľko zoznamy sa musia očistiť od 

duplicitne prihlásených detí. Presnejšie informácie spracuje oddelenia ako informáciu na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci jún 2022. 

Nakoľko rozhodnutia a ich následné odvolania prebiehajú na základe zákona o správnom konaní, oddelenie 

školstva pripravilo pre riaditeľov škôl seminár o zákone o správnom konaní. 

 

V diskusii vystúpili: Ing. Švecová, PhD., Mgr. Timková, Mgr. Kostlán 

 

UZNESENIE: komisia berie informáciu  na vedomie 

 

  HLASOVANIE: Prítomní:    6  

   ZA:                    6  
   PROTI:   0  

   ZDRŽAL SA:  0 
NEHLASOVAL:  0 

 

K bodu 3.2 

3.2 Informácia o stave podaných žiadostí o NFP pre školy a školské zariadenia (p. Čajda) 

 

K bodu podal informáciu Mgr. Tomáš Čajda, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného 

obstarávania. Oboznámil členov komisie so stavom príprav na jednotlivých objektoch (ZŚ Cádrová, ZŠ 

Odborárska, MČ Teplická, MŠ Vihorlatská, MŠ Šuňavcova). Poznamenal, že najväčším problémom pri 

obstarávaní je nárast cien materiálov, dĺžka schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP, dĺžka výkonu kontroly 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, čím sa zvyšuje aj zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 

 

V diskusii vystúpili: Ing. Švecová, PhD., Mgr. Timková, Lovich  

 
UZNESENIE: komisia berie informáciu  na vedomie 

 

HLASOVANIE: Prítomní:   6 

   ZA:                    6 

   PROTI:    0 

   ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu 3.3  

3.3  Informácia o investičných aktivitách a príprave projektov pre školy a školské zariadenia (p. Varga) 

 
Informáciu podal Mgr. Tomáš Čajda, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania 

a doplnil ju . Ing. Jozef Varga, vedúci referátu investícií. Uviedli, že protihluková stena na Odborárskej je 

vysúťažená, tiež ovál za Kasárňou, pracuje sa na nadstavbe na Jeséniovej, DI v Mierovej kolónii. 

 

 

V diskusii vystúpili: Ing. Švecová, PhD., Mgr. Timková, Lovich, Keszeghová. 

 
UZNESENIE: komisia berie informáciu  na vedomie 

 

HLASOVANIE: Prítomní:   6 

   ZA:                    6 

   PROTI:    0 

   ZDRŽAL SA:   0 

 

 

 



K bodu 3.4 

3.4 Informácia o financovaní škôl a školských zariadení v súvislosti s rastom cien/zvyšovaním miezd - výhľad na 

ďalší školský rok (vedúci finančného oddelenia resp. príslušný pracovník 

 

Na rokovaní komisie nebol prítomní pracovník oddelenia hospodárskeho a finančného, čiastočnú informáciu 

podali Mgr. Čajda a Ing. Varga 

 

 

K bodu 3.5 

3.5 Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu BA III 
 

Informáciu o materiáli podala pani Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 
Uviedla, že JUDr. Roman Fitt, predseda Okresného súdu Bratislava III, listom č. Spr.-109/2022 zo dňa 
29.03.2022, ktorý bol  doručený do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 11.04.2022, požiadal  
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého o súčinnosť pri zabezpečovaní voľby 
prísediaceho Okresného súdu Bratislava III - Mgr. Márie Novysedlákovej na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 
 

Podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý : 
f/ v deň zvolenia dosiahol najmenej 30 rokov, 
g/ je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
h/ je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, 
i/ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
j/ súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 
 

V súčasnosti je aktívnych 6 prísediacich Okresného súdu Bratislava III, ktorých volilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 
Jedná sa o prísediacich Okresného súdu, ktorí do funkcie prísediacich boli zvolení dňa 06.10.2020 uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto číslo 18/30 a v súčasnosti funkciu prísediacich 
vykonávajú. Ich volebné obdobie končí v roku 2024.  Menovaní spĺňajú podmienky uvedené v zákone 385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich.  

 

V diskusii vystúpili: Ing. Švecová,  
 

UZNESENIE: komisia berie informáciu  na vedomie 

-  

HLASOVANIE: Prítomní:   6 

   ZA:                    6 

   PROTI:   0 

   ZDRŽAL SA:  0 

 
K bodu 3.6 

3.6 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších 

územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

Informáciu o materiáli podala pani Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 

Uviedla, že materiál je predložený v súlade s ust. §166 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. 

Poukázala na to, že s novými (po sčítaní) údajmi o obyvateľoch, prišlo k zvýšeniu počtu  obyvateľov a teda aj 

voličov v jednotlivých volebných obvodoch. Po prepočte obyvateľov a voličov na jedného poslanca oddelenie 

navrhuje nové prerozdelenie volených poslancov v jednotlivých obvodoch. Počet obvodov (4) a poslancov (25) sa 

nemení, mení sa len počet volených poslancov v jednotlivých obvodoch závisle v I. alternatíve je prepočet 

obyvateľov na 1 poslanca a v alternatíve 2 je prepočet voličov na jedného poslanca. 

alternatíva 1 – prepočet obyvateľov na 1 poslanca 

      VO č. 1:  6 poslanci 

VO č. 2:  7 poslanci 

VO č. 3:  6 poslanci 

VO č. 4:  6 poslanci 

 

 



alternatíva 2 – prepočet voličov na 1 poslanca 

VO č. 1:  7 poslanci 

VO č. 2:  6 poslanci 

VO č. 3:  6 poslanci 

VO č. 4:  6 poslanci 

 

 

V diskusii vystúpili: Ing. Švecová, PhD., Mgr. Timková, 
 

UZNESENIE: komisia berie informáciu  na vedomie 

-  

HLASOVANIE: Prítomní:   6 

   ZA:                    6 

   PROTI:   0 
   ZDRŽAL SA:  0 

 

 

4 Rôzne 

 

V bode rôzne vystúpili: 

Ing Silvia Švecová, PhD. – informovala o problémoch s finančnými prostriedkami v školských kluboch, položila 

otázku, či sa nepripravuje dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a v školských zariadeniach. 

RNDr. Viera Keszeghová – informovala, že dňa 23.05.2022 sa otvára nemecká základná škola na Bárdošovej – 

zmena sídla školy z Palisád – ide o cca 500 detí, čo bude mať vplyv na dopravu v tejto 

oblasti. 

Mgr. Darina Timková – z dôvodu odľahčenia dopravy, požiadala o posun začiatku vyučovania na 8,30 hod. 

 

 

 

 

 

Predsedníčka komisie poďakovala za účasť všetkým členom komisie a pracovníkom miestneho úradu a o 16,50 

hod. ukončila rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Silvia Švecová, PhD. v. r.       

predsedníčka komisie               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť:   Júlia Červenková 

            18.05.2022                       


