
ZÁPISNICA č. 2/2022 
 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže 
 zo dňa 16. mája 2022 

 
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Mgr. Katarína Cigáňová, Ing. Lucia 

Valachovičová, Mgr. Janette Ivanová, Mgr. Ivan Pružinec, Mgr. Karin 
Remišová, Mgr. Marcel Burkert, Mgr. Jana Petřvalská 

 
Neprítomní: Mgr. art. Magdaléna Škrovanová,– ospravedlnená  

Mgr. Marta Jurkovičová – tajomníčka – dlhodobo PN 
 
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.00 h 
 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
 
1. Schválenie návrhu programu 
2. Informácia o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl v šk. roku 2022/2023 
3. Informácia o prijímaní detí do materských škôl  šk. rok 2022/2023. 
4. Návrh na určenie  počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026 
5. Žiadosti o nenávratné dotácie 
6. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie 
a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže schválila program zasadnutia komisie školstva a mládeže  
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Zápis žiakov do prvých ročníkov základných škôl v šk. roku 2022/2023 prebehol za osobnej 
prítomnosti detí v dňoch 20. a 21. apríla 2022. Podľa počtu zapísaných detí  otvoríme 12 tried 
s počtom žiakov 310. Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 3  
Formulár Žiadosti o predprimárne vzdelávanie detí do materských škôl na školský rok 
2022/2023 je spustený elektronicky od 1. mája 2022 do 20. mája 2022 cez stránku mestskej 



časti Bratislava-Dúbravka. Zápis v materských školách prebehne v dňoch 25. a 26. mája v čase 
od 15.00h – 17.00h.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia do 31.08.2022 piaty rok veku, 
pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. V tomto roku máme 377 
predškolákov, žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  (odklad 
) bude mať cca 50 detí. Predpokladá sa , že budú prijaté všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky veku 
do 31.8.2022 a majú trvalý pobyt v Dúbravke. Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0          zdržal sa: 0 
 
  
K bodu 4 
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-
Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026. Komisia zobrala 
informáciu bez pripomienok na vedomie. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0          zdržal sa: 0 
 
K bodu 5  
Predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Marián Podrazil informoval členov komisie 
o žiadostiach nenávratných  dotácii. Bolo prijatých päť žiadostí:  

- Bullka, OZ, Ba 
- Ľudmila Gajdošová-mastička, živnostník, Ba 
- Damborkovo, OZ, Ba 
- ZRPŠ pri ZŠ Beňovského 1,  OZ, Ba 
- ZRaP pri ZŠ Pri kríži, OZ, Ba 

 
 

Jednotlivé Žiadosti o nenávratnú dotáciu  na rok 2022. 
 

a) Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej dotácie pre 
OZ Bullka, navrhla neschváliť nenávratnú dotáciu na rok 2022. 

 
Hlasovanie:           prítomní:  8           za:  0          proti:  8            zdržal sa:   0 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže neodporúča schváliť nenávratnú dotáciu pre OZ Bullka. 
 
 
 

b) Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej dotácie pre 
Ľudmila Gajdošová – mastička živnostník. 

 
 
Hlasovanie:           prítomní:  8           za:  0          proti:  8            zdržal sa:   0 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže neodporúča schváliť nenávratnú dotáciu pre Ľudmila Gajdošová – 
mastička živnostník. 
 
 



c) Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej dotácie pre 
OZ Damborkovo. 

 
 
Hlasovanie:           prítomní:  8           za:  0          proti:  8            zdržal sa:   0 
 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže neodporúča schváliť nenávratnú dotáciu pre OZ Damborkovo. 
 
 

d) Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej dotácie pre  
OZ Rodičovské združenie pri Základnej škole Beňovského. 

 
 
Hlasovanie:           prítomní:  8           za:  8          proti:  0            zdržal sa:   0 
 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť nenávratnú dotáciu pre OZ Rodičovské 
združenie pri Základnej škole Beňovského v celkovej sume 1690,- eur, ktorá bude poskytnutá 
z rozpočtovej kapitoly dotácie. 
 
 

e) Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej dotácie pre 
OZ Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži.  

 
 
Hlasovanie:           prítomní:  8           za:  8          proti:  0            zdržal sa:   0 
 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť nenávratnú dotáciu pre OZ Združenie rodičov 
a priateľov pri Základnej škole Pri kríži v celkovej sume 1700,- eur, ktorá bude poskytnutá 
z rozpočtovej kapitoly dotácie. 
 
 
K bodu 6 
Mgr. Ivan Pružinec informoval o ukončení projektu Teach for Slovakia na Základnej škole 
Nejedlého 8. Projekt bude ukončený po piatich rokoch k 31.06.2022.  
 
Predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Marián Podrazil zistí na oddelení kontroly 
Miestneho úradu, či sa dá  požiadať o dotáciu počas kalendárneho roka, nakoľko v rozpočte na 
dotácie zostáva suma 2610,- eur. Suma by sa mohla použiť pre deti z Dočasného detského 
centra pre Ukrajinu na Sekurisovej ulici.  
 
Nasledujúce júnové zasadnutie komisie školstva a mládeže bude zvolané podľa potreby.  
 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 
a tajomníčke za prípravu materiálov. 



 
 
 
Bratislava 16.mája 2022 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská, v.z.                                     Overil: Mgr. Marian Podrazil 
                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 
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