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

V Bratislave dňa, 09. septembra 2022 

 

Z Á P I S N I C A  č. 5/2022 
z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelávanie 

konaného dňa 07. septembra 2022 

prostredníctvom aplikácie zoom 

 

 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1 Otvorenie 

2 Schválenie programu rokovania 

3 Materiály predkladané na rokovanie MR a MZ 

3.1 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 

3.2 Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa 

určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

3.3 Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa 

vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 

3.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 

10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 

1A, 831 04  Bratislava 

3.5 Schválenie  Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na roky 2022-2030 

3.6 Návrh na odzverenie hnuteľných vecí zo správy Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 

21, Bratislava, IČO: 00245771 a ich zverenie do správy Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 

12, 831 02 Bratislava, IČO: 00226866 

3.7 Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave 

do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 

3.8 Rôzne: 

a) informácia o stave školstva v MČ, 

b) informácia o projektoch financovaných z eurofondov, 

c) informácia o investičných akciách v školách a školských zariadeniach 

d) informácie o príprave na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Cádrova 

3.9 Záver 
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Bod 1 – Otvorenie 

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

  

Bod 2 – Schválenie programu rokovania s úpravou: 

- Zmena poradia bodov na prerokovanie na žiadosť pána JUDr. Velčeka, pre jeho ďalšie pracovné 

povinnosti 

- Nové poradie – 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.1, 3.4, 3.5, 3.8 

- Zaradiť do rôzne – informácie o príprave na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Cádrova 

HLASOVANIE: Prítomní:  5 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

UZNESENIE: Komisia schvaľuje program rokovania po úprave bez pripomienok. 

 

Bod 3 – Materiály na rokovanie: 

3.2 Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  

ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Vedúci právneho oddelenia JUDr. Velček stručne predstavil predložený materiál. 

V diskusii nevystúpil nikto.  

HLASOVANIE: Prítomní:  5 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

UZNESENIE: Komisia odporúča materiál schváliť bez pripomienok. 

 

3.3 Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto,  

ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 

Vedúci právneho oddelenia JUDr. Velček predstavil predložený materiál. 

V diskusii nevystúpil nikto.  

HLASOVANIE: Prítomní:  5 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

UZNESENIE: Komisia odporúča materiál schváliť bez pripomienok. 

 

3.6 Návrh na odzverenie hnuteľných vecí zo správy Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto,  

Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 a ich zverenie do správy Knižnice Bratislava–Nové Mesto,  

Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00226866 

Vedúci právneho oddelenia JUDr. Velček predstavil predložený materiál. 
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V diskusii nevystúpil nikto.  

HLASOVANIE: Prítomní:  5 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

UZNESENIE: Komisia odporúča materiál schváliť bez pripomienok. 

 

3.7 Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici 

v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 

00245771 

Vedúci právneho oddelenia JUDr. Velček predstavil predložený materiál. 

V diskusii nevystúpil nikto.  

HLASOVANIE: Prítomní:  5 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

     UZNESENIE: Komisia odporúča materiál schváliť bez pripomienok. 

 

      3.1 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 

       Vedúci hospodárskeho a finančného oddelenia Ing. Lukáček predstavil materiál a popísal jeho zmeny. 

       V diskusii vystúpili: Ing. Švecová, PhD., Mgr. Timková, Ing. Lukáček, Ing. Varga, Mgr. Čajda 

       HLASOVANIE: Prítomní:  6 

Za:   2 

Proti:   0 

Zdržal sa:  4 

      UZNESENIE: Komisia materiál neschválila. 

 

3.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení  

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa  

10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A,  

831 04  Bratislava 

Ing. Kutarňová predstavila predložený materiál. 

V diskusii nevystúpil nikto.  

HLASOVANIE: Prítomní:  7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

UZNESENIE: Komisia odporúča materiál schváliť bez pripomienok. 
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3.5 Schválenie  Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na roky 2022-2030 

Ing. Gábor predstavil materiál. V minulosti sa Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

dvakrát predlžoval, čo už nepovažovali za vhodné. Preto vypracovali nový materiál na 8 rokov. 

V diskusii nevystúpil nikto.  

HLASOVANIE: Prítomní:  7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

 

3.8 Rôzne: 

a) Informácia o stave školstva v MČ 

Vedúci oddelenia školstva Ing. Csabay informoval členov komisie o personálnych zmenách na postoch 

riaditeľov škôl.  

Výberového konania na post riaditeľa ZŠ s MŠ Česká 10 za Mgr. Kopáskovú, ktorá pôsobila vo funkcii do 

15.8.2022 sa prihlásili traja uchádzači, avšak výber bol neúspešný, rada školy nevybrala žiadneho 

kandidáta. Následne bola dočasne poverená vedením školy RNDr. Moravčíková.  

Riaditeľka ZŠ s MŠ Sibírska 39 Mgr. Partelová mala funkčné obdobie do 14.11.2022, avšak v polovici 

augusta požiadala o skoršie uvoľnenie z funkcie. Poverená bola doterajšia zástupkyňa riaditeľky PaedDr. 

Kolčáková.  

Riaditeľka ZŠ s MŠ Riazanská 75 Mgr. Čuntalová ukončila pre zdravotné a osobné dôvody svoje 

pôsobenie vo funkcii riaditeľky ku dňu 15.8.2022. Poverená bola štatutárna zástupkyňa PaedDr. Dudášová. 

Výberové konanie bolo vyhlásené urýchlene s termínom prihlásenia sa uchádzačov do 16.9.2022.  

Dňa 14.11.2022 končí funkčné obdobie aj riaditeľkám ZŠ s MŠ Odborárska 2 Mgr. Danekovej a ZŠ s MŠ 

Za kasárňou 2 PaedDr. Hulenovej. V polovici septembra je v pláne vyhlásenie výberových konaní aj na 

tieto pozície, aby sa stihli zvoliť a vymenovať riaditelia včas.  

V polovici augusta chýbalo na všetkých školách MČ spolu 15 – 20 zamestnancov. K dnešnému dňu 

nemáme informáciu o presných počtoch, ale predpokladáme, že mnohé miesta už boli úspešne obsadené. 

Následne Ing. Csabay komisiu informoval o tohtoročných výsledkov zápisov na ZŠ a MŠ v Novom Meste. 

Zápisu do 1. ročníka  na školský rok 2022/2023 sa zúčastnilo spolu po očistení duplicitných prihlášok 761 

detí. Prijatých bolo 523 detí. Odvolaní bolo podaných 19 ks. Na ZŠ s MŠ Cádrova 23 - 8 ks a ZŠ s MŠ Za 

kasárňou 2 - 11ks. Po následnom stiahnutí odvolaní niektorými rodičmi alebo vybavení autoremedúrou 

bolo postúpených 7 odvolaní miestnemu úradu. Týmto rodičom bolo ponúknuté miesto na ZŠ s MŠ 

Riazanská, kde sa postupne miesta uvoľňovali, aj pre prípadných ukrajinských prvákov.  

Zápisu do materských škôl sa po očistení duplicít zúčastnilo 722 detí, z nich bolo prijatých 350 detí. 

Odvolaní bolo podaných na školách 246 ks. Po stiahnutí odvolaní niektorými rodičmi alebo vybavení 

autoremedúrou bolo postúpených na miestny úrad 230 ks odvolaní. Z toho 205 ks bolo z MČ NM a 25 ks 

z inej mestskej časti. Z celkového počtu 230 ks bolo zároveň 57 ks detí, ktoré nedosiali vek 3 roky. 
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Následne po očistení všetkých 230 odvolaní o duplicity, ostalo 110 detí, ktorých zákonný zástupcovia sa 

odvolali. Od týchto detí po odčítaní o mladšie ako 3 roky a z inej MČ nám ostalo neprijatých 3 a 4 ročných 

64 detí z MČ NM. Tieto čísla sú platné ku dňu 31.8.2022 (v prílohe tabuľka).  

Uvedené počty sa denne menia a presné počty budú k 15.9. po odoslaní štatistických výkazov EDUZBER, 

ktorý sa spracováva do 30.9.2022. 

 

b) Informácia o projektoch financovaných z eurofondov, 

c) Informácia o investičných akciách v školách a školských zariadeniach  

d) Informácie o príprave na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Cádrova 

MŠ Cádrova – verejné obstarávanie bolo vyhlásené 18.7.2022, cenovú ponuku do VO predložila len jedna 

firma – Skanska a.s.. Po verejnom obstarávaní bola cena jediného t. j. úspešného uchádzača cca. 3 616 000 

€ s DPH, t.j. približne o 831 000 € s DPH viac. Momentálne s firmou prebiehajú rokovania a do 12.9.2022 

majú termín na predloženie zmluvy.  

ZŠ s MŠ Odborárska – verejná súťaž bola vyhlásená do 19.9.2022, k PD prišlo k 8.9.2022 vyše 140 

doplňujúcich otázok k projektu od záujemcov, ktoré musí projektant zohľadniť a zodpovedať, čo 

samozrejme celý proces predlžuje. Cena sa navyšuje o novú kotolňu, ktorá v pôvodnej dokumentácii 

chýbala. Počítalo sa, že nová budova bude napojená na starú budovu, ale jej kotolňa kapacitne neutiahne 

obe budovy. Termín realizácie výstavby momentálne nevieme predpovedať. Lehota na predkladanie ponúk 

pre stavbu nového pavilonu ZŠ Odborárska uplynia dňa 13.9.2022 o 12:00 hod.  

MŠ Šuňavcova – verejné obstarávanie takmer ukončené, prihlásilo sa 6 firiem, z toho sa najnižšia ponuka 

vybrala, prišlo 15 otázok k PD v rámci procesu VO. Celý priebeh výberového konania bol bezproblémový, 

že môžeme predpokladať zahájenie stavby v dohľadnej dobe ak úspešný uchádzač pristúpi k uzavretiu 

zmluvy. 

ZŠ s MŠ Riazanská – práce momentálne prebiehajú od leta v telocvični a na školskom dvore. Cena 

rekonštrukcie sa mierne navýšila pre rozsiahlejšie poškodenie podložia podlahy, ako sa predpokladalo 

z obhliadky a kontroly stavu sondou. Telocvičňa by mala byť dokončená do jedného mesiaca. 

 

3.9 Záver 

Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 17:10 hod. a poďakovala všetkým zúčastneným. 

 

 

 

Ing. Silvia Švecová, PhD. 

               predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Zábojová 

V Bratislave, dňa 9.9.2022 


