
ZÁPISNICA č. 1/2023 
 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže 
 zo dňa 16. januára 2023 

 
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Mgr. Katarína Cigáňová, Ing. Lucia 
Valachovičová, Mgr. Karin Remišová, PhDr.Štefan Maceják PhD., PaedDr., Mgr. Milan 
Trstenský, Ing. Lukáš Šoltés, PhD., JUDr. Juraj Vondrášek, Mgr. Jana Polesná  
 
Neprítomní: Mgr. Ivan Pružinec – ospravedlnený  
 
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 19.10 h 
 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 
2. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ../2023, 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka s účinnosťou od 1.marca 2023. 

4. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Na úvod predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Marián Podrazil vyzval členov komisie, 
aby sa predstavili a oboznámil ich s logistikou fungovania komisie. Zároveň otvoril zasadnutie 
komisie a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia. Na návrh poslanca PaedDr., 
Mgr. Milana Trstenského došlo k zmene programu prehodiť poradie bodu 2. a 3. Na návrh 
predsedu komisie sa doplnil bod 2a. – voľba podpredsedu komisie, o programe ako celku po 
zapracovaní zmien  dal predseda hlasovať.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže schválila program zasadnutia komisie školstva a mládeže so 
zapracovanými zmenami.  
 
Hlasovanie:    prítomní: 10          za: 10         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 2a 
Komisia školstva a mládeže  zvolila za podpredsedu komisie poslanca Ing. Igora Mravca.  
 
Stanovisko komisie: 
Hlasovanie:    prítomní: 10          za: 10         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 



 
K bodu 2 
Komisia školstva a mládeže prerokovala predložený návrh VZN o výške príspevku a spôsobe 
jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka a 
navrhla po diskusii, v ktorej zdôraznili všetci členovia komisie, že treba to odkonzultovať 
s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedální, zdôvodniť prečo sa pristupuje k navýšeniu 
jednotlivých poplatkov a vysvetliť to zákonným zástupcom detí a žiakov.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh 
VZN so zmenou: príspevok na jedno dieťa v materskej škole zmeniť z 50,0 eur/mesiac na 60,0 
eur/mesiac.  
 
Hlasovanie:    prítomní: 10          za: 9         proti: 0         zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 3 
Komisia školstva a mládeže prerokovala predložený návrh Rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na rok 2023 až 2025 bez pripomienok. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh 
Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 až 2025, tak ako je uvedené 
v materiáli.   
 
Hlasovanie:    prítomní: 10          za: 10         proti: 0        zdržal sa: 0 
 
  
K bodu 4 
Rôzne: 

• Poslanec PhDr. Štefan Maceják PhD., informoval o programe pre školy na odhaľovanie 
šikany na školách – navrhuje stretnutie s riaditeľkami základných škôl. 

• Komisia školstva a mládeže bude zasadať každý prvý pondelok v mesiaci, okrem 
sviatkov vtedy bude komisia zasadať v náhradnom termíne. Počas letných prázdnin  
komisia nezasadá. 

• Na ďalšie zasadnutie komisie dňa 6.2.2023 prizvať riaditeľku ZŠ Beňovského PaedDr. 
Vieru Karovičovú. 

   
 
 
 
 
Bratislava 17. januára 2023 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Marta Jurkovičová                                      Overil: Mgr. Marian Podrazil 
                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 
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