
Zápisnica 

z 21.  zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – Vrakuňa dňa 

20.11.2017 

 

Členovia komisie:  Mgr. art. Jana Némethová,  Ing. Anna Murcinová, 

                                 Mgr. Pavol Prikryl , Ing. Oľga Kubalíková,  Mgr. Monika Jucková, 

                                 Mgr. Denisa Nagyová, Ing. Mária Stanová 

           

Ospravedlnení:       Mgr. Denisa Nagyová, Mgr. Pavol Prikryl, Ing. Oľga Kubalíková 

 

Prítomní:                podľa prezenčnej listiny. 

 

 

Návrh programu: 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Plnenie uznesení z 20. zasadnutia  

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných 

a materských škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017 – ZŠ Železničná 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných 

a materských škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017 – ZŠ Žitavská 

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných 

a materských škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017 – ZŠ Rajčianska 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných 

a materských škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017- MŠ Kaméliová 

7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných 

a materských škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017- MŠ Kríková 

8. Návrh rekonštrukcií detských ihrísk na rok 2018 

9. Dotácie na rok 2018 

10. Harmonogram zasadnutí MsZ a komisií školstva a kultúry na rok 2018 

11. Rôzne – námety a nápady kultúrnych aktivít na rok 2018, Kronika 2016 

 

 Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru a školstvo skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. 

Komisia pre kultúru a školstvo schválila  program rokovania. 

Hlasovanie:   ZA:  4    /           PROTI:   0        /               ZDRŽAL SA:  0      / 

 

 

 Bod 2 

Plnenie uznesení z 20. zasadnutia KaŠ 

 

Uznesenie č. 88/2017 zo dňa 04.09.2017 - Zverenie majetku – stavby novej materskej školy 

ako elokovaného pracoviska na Bodvianskej 4, súpisné číslo 5083 v Bratislave a  pozemkov 

parc. č. 1169/2, 1169/4, 1169/6, 1169/8, 1169/10, k. ú. Vrakuňa vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa do správy materskej škole na Kríkovej 20 v Bratislave v súlade so štatútom 

hlavného mesta SR Bratislava a zásadami MČ o nakladaní s vlastným majetkom  č. 397/2012 

zo dňa 11.12.2012 

Materiál predložený na MZ dňa 17.09.2017 -  uznesenie č.337/XX/2017 splnené 



 

Uznesenie č. 89/2017 zo dňa 04.09.2017 - Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej 

časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 2017. 

Materiál predložený na MZ dňa 17.09.2017 -  uznesenie č.324/XX/2017 splnené 

Uznesenie č. 90/2017 zo dňa 04.09.2017 - Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na rok 2017. 

Materiál predložený na MZ dňa 17.09.2017 -  uznesenie č.325/XX/2017 splnené 

K bodu 2 

Uznesenie č. 91 

Komisia pre kultúru a školstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie: ZA: 4   /  PROTI:   0  /  ZDRŽAL SA  : 0 

 

 Bod 3 

Uznesenie č. 92 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných a materských 

škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017. 

 

Komisia KaŠ berie na vedomie a 
A.                                                     schvaľuje 

 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej         

 školy v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský rok  

2016/2017 a to: Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

B.                                                    ukladá 

riaditeľke základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

zverejniť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, za 

školský rok 2016/2017 na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 

31.12.2017. 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    
 

 Bod 4 

Uznesenie č. 93 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných a materských 

škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017. 

Komisia KaŠ berie na vedomie a  
A.                                                     schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej         

školy v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský rok    

2016/2017 a to: Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 

B.                                                    ukladá 

riaditeľke základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

zverejniť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, za 

školský rok 2016/2017 na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 

31.12.2017 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    



 

 Bod 5 

Uznesenie č. 94 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných a materských 

škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017. 

Komisia KaŠ berie na vedomie a  

A. schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Rajčianska 3, 

821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský rok 

2016/2017.  

B.                                                     ukladá 

riaditeľke Základnej školy, Rajčianska 3, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy 

najneskôr do 31.12.2017.  

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:   4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    
 

 Bod 6 

Uznesenie č. 95 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných a materských 

škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017. 

Komisia KaŠ berie na vedomie a  
A.                                                     schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2016/2017 a to: 

Materská škola, Kaméliová 10, 

B.                                                    ukladá 

riaditeľke materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zverejniť 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom 

mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31.12.2017. 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 Bod 7 

Uznesenie č. 96 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základných a materských 

škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2016/2017. 

Komisia KaŠ berie na vedomie a  

A.                                                     schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2016/2017 a to: 

Materská škola, Kríková 20, 



A.                                                    ukladá 

riaditeľke materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zverejniť 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom 

mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31.12.2017. 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    
 

 Bod 8 

Uznesenie č. 97 

Návrh rekonštrukcií detských ihrísk na rok 2018 

Komisia KaŠ berie súhlasí s návrhom a odsúhlasuje zoznam DI:  

1. Stavbárska 2-4 – Poľnohospodárska – pri Dúhe  

2. Krikova  7  

 

Komisia navrhuje vyžiadať z evidencia obyvateľov- kde býva koľko detí  0-7 rokov podľa rajonizácie 

škôl a podľa toho budúci rok vybrať ihriská na rekonštrukciu.  

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 Bod 9 

Uznesenie č. 98 

Dotácie 2018  

Komisia KaŠ berie súhlasí s návrhom a konštatuje: 

- Všetky žiadosti splnili náležitosti. Navrhujeme vzhľadom na možnosti rozpočtu, podľa 

odsúhlasenej výške v rozpočte na rok 2018,  

- Komisia KaŠ ziada o doplnenie žiadosti o žiadateľa ŠK Vrakuňa o rozpis výdavkovej 

časti použitia z prijmov reklamných plôch v sume 10 395,- Eur.  

A)                                                      schvaľuje 

  

1. dotáciu vo výške .............. € na obnovu pokazeného inventáru podľa aktuálnej potreby 

(nábytok, elektrospotrebiče, kuchyňa)  občianskemu združeniu Domov – Dúha so sídlom 

Pavlovova 5, 821 08 Bratislava,  zast. PhDr. Povodovou Dagmar, štatut. zástupca,   z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2018 na základe žiadosti, č. k. 

2284/10664/2017/ŠKS/PO zo dňa 27.10.2017, v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    0       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

2. dotáciu vo výške ............... € na materiálno – prevádzkové náklady občianskemu 

združeniu Detský fond Slovenskej republiky, so sídlom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, zast. 

PhDr. Nadeždou Feketeovou, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na 

rok 2018 na základe žiadosti, č. k. 2286/10814/2017/ŠKS/PO zo dňa 31.10.2017, v zmysle  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    0       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 



3. dotáciu vo výške ................ € na štvordňový sociálno – rehabilitačný pobyt 

v Tatranskej Lomnici a okolí občianskemu združeniu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, 

so sídlom Haanova 10, 852 23 Bratislava, zast. Stanislavom Čulenom,  štat. zástupca,  

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2017, na základe žiadosti, č. k. 

2285/10266/2017/ŠKS/PO zo dňa 17.10.2018, v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    0       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 
 

4. Dotáciu vo výške ....2500.............. € na prenájom športoviska, materiálno-technické 

vybavenie a personálne zabezpečenie fyzickej osobe: Jozef Valacsay JVP, so sídlom 

Šíravká6, 821 07 Bratislava,, z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2017, na 

základe žiadosti, č. k. ......./10777/2017/ŠKS/MB zo dňa 31.10.2018, v zmysle  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

5. dotáciu vo výške ...1000......... € na ubytovanie, stravu pre pozvaných zahraničných 

účastníkov, medaile, trofeje, vlajky, plagáty a reklamy v rámci konania 14. ročníka 

„Memoriálu Štefana Matejčíka“ v boxe  občianskemu združeniu BOX Club Slovakia  so 

sídlom Hradská 5/C, 821 07  Bratislava,  zast. Martinom Straszerom, štatut. zástupca,   

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2018, na základe žiadosti, č. k. 

471/9511/2017/ŠKS/MB zo dňa 27.09.2017,  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 

6. dotáciu vo výške .....500......... € na putovné poháre, vecné ceny a občerstvenie 

v rámci konania Medzinárodnej súťaže nepočujúcich v športovom rybárstve  

občianskemu združeniu KOI – Rybársky klub Nepočujúcich so sídlom Rajecká 32, 821 07 

Bratislava, zast. Luciou Mladou, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 

na rok 2018, na základe žiadosti, č. k. 477/9216/20176/ŠKS/MB zo dňa 19.09.2017, v zmysle  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 

7. dotáciu vo výške ...30000 s podmienkou.............. € na materiálno – prevádzkové 

náklady - plyn, elektrinu, vodu, odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom telocvične 
občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 

07 Bratislava, zast. Ing. Martinom Moravčíkom, štatutárny zástupca, z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 na základe žiadosti, č. k. ........477/10579/2017/ŠKS/MB zo 

dňa 25.10.2017, v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 



PODMIENKA: Komisia KaŠ ziada o doplnenie žiadosti o žiadateľa ŠK Vrakuňa o rozpis 

výdavkovej časti použitia z príjmov reklamných plôch v sume 10 395,- Eur. Termín do 27. 11. 

2017.  

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

8. dotáciu vo výške ....2000............. € na zabezpečenie jednotného oblečenia pre členky  

občianskeho združenia SUSEDY, so sídlom Bodvianska 4,  821 07 Bratislava, zast. Máriou 

Weisovou, štatutárny zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 na 

základe žiadosti, č. k. 477/10580/2017/ŠKS/MB zo dňa 25.10.2017, v zmysle  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

B)                                                               žiada 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

 

V prípade schválenej dotácie nad 5 000.- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť: 

1. predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom 

bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania daňového 

priznania 

2. odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2017 prijímateľom dotácie na 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 Bod 10 

Uznesenie č. 99 

Harmonogram zasadnutí MZ a komisií školstva a kultúry na rok 2018 

Komisia KaŠ berie na vedomie a  

 
A/ schvaľuje  

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 

2018 so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne:  

- 27. februára 2018 

- 24. apríla 2018 

- 26. júna 2018 

- 11. septembra 2018 

- 13. novembra 2018. 

B/ žiada 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

na rok 2018.    

C/ harmonogram zasadnutí Komisie kultúry a školstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

na rok 2018 bude zasadať pondelky o 13,30 h.  

 

Počet prítomných: 4 



Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    
 

Rôzne  

Uznesenie č. 100 

Kronika 2016 – odsúhlasenie kroniky za rok 2016, + nova kronikárka – návrh Alenka Stanova 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

Uznesenie č. 101 

Navrhujeme stretnutie riaditeliek ZŠ a ekon. odd. MÚ Bratislava – Vrakuňa za účasti 

poslancov KaŠ  na tému získavania ostatných finančných zdrojov. Termin: pondelok 11. 12. 

2017 doobeda.  

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

Uznesenie č. 102 

Členka komisie – neposlankyňa navrhuje odmenu pre neposlancov na konci roka, výška 

odmeny  podľa dochádzky na komisiach a MsZ. 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 

 

                               

                                                                                                Mgr. art. Jana Némethová  v.r.                                                                                                                                                                   

                                                                                                   podpredseda komisie 

 

                                              

                     

 

Zapísala:  Ing. Diana Botlová   

                 tajomníčka komisie 


