Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia komisie
komisie školstva a kultúry
zo dňa 15.04.2021
od 13.00 – 16.00 h
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny z počtu 8 členov bolo prítomných 7 členov.
Prítomní:
Neprítomný:
Lukáčová Barbora, Mgr.
Pavol Kubiš
Jégh Izabella
Vereš Boris
Stanislav Koiš
Heldová Alena, RNDr.
Horváthová Iveta, Mgr.
Hricková Lenka, Mgr.
PROGRAM ROKOVANIA:
Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 19.4.2021
Miestneho zastupiteľstva dňa: 27.4.2021
Otvorenie komisie ŠaK + súčasť pri bode č.1 = komisia 800
Návrh rozpočtu a návrh podujatí pri príležitosti 800 výročia (aj pre členov komisie 800).
Prezentácia fotografa (projekt nezabudneme)
Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a rodinám so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom
6. Materiál EO – zmeny rozpočtu
7. Informácie ZŠ a MŠ = riaditelia škôl
8. Informácie oddelenia školstva a kultúry: usmernenie k spádovým MŠ, prijímanie detí do MŠ, zápis
do 1. ročníka ZŠ
9. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
10. Zmeny a doplnky ÚP – zóny centrum – informácie spracovateľa k materiálu
(Návrh VZN „ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1996 v znení VZN č. 3/2001, č. 1/2005 a č. 5/2015,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice“ aj
s príslušnou dokumentáciou).
1.
2.
3.
4.

K bodu 1
Otvorenie komisie.
Tajomníčka komisie privítala členov komisie a otvorila 1. zasadnutie komisie. Podľa prezenčnej listiny sa
zúčastnili komisie 7 členovia z celkového počtu 7 členov. Komisia bola uznášania schopná.
Program – poradie navrhovaných materiálov
Členovia komisie školstva a kultúry schválili poradie navrhovaných materiálov na rokovanie komisie.
Členovia komisie odsúhlasili program komisie ŠaK ako celok, v horeuvedenom poradí:
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní:7
K bodu 2:
Návrh rozpočtu a návrh podujatí pri príležitosti 800 výročia (aj pre členov komisie 800).
Pripomienky členov komisie: Spracovanie loga: na základe predloženého návrhu, zadanie pre firmu –
spracovanie loga vo farbách MČ, členovia komisie sa zhodli na základe predloženej fotografie, že ako
námet pre logo, spracovanie vizualizácie - bude podľa fotografie: ,,gotický štít, pripomínajúci ľaliu
anjuovcov, ale môžeme v tom vidieť aj postavu biskupa“. S logom sa objedná aj Design manuál – ktorý
zadefinuje základné grafické prvky loga a stanoví základné pravidlá pre používanie loga.
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Pripomienky k materiálu, ktoré komisia navrhuje zapracovať do znenia materiálu a rozpočtovej časti:
Spracovanie grafického návrhu loga 800 = označenie písmenom a):
- Textová časť: zmena rozpočtu: 1 100 eur
- Tabuľková časť rozpočet:
- Úprava sumy zo 600 eur na celkovú sumu 1 100 eur.

-

Tlač ceninových obálok = označenie písmenom b) – doplnenie novej aktivity v rámci návrhu
Doplnenie do textovej časti: ,,Popis: Slovenská pošta na objednávku vytlačí ceninové obálky v počte
minimálne 850 ks. Na ceninovej obálke vo formáte A5 bude vľavo vytlačená naša oceľorytina, na
ktorej bude vyobrazený biskupický kostol s číslicou 800 a trojjazyčným názvom obce.. Na pravej
strane obálky je miesto na adresu, v pravom hornom rohu bude vytlačená známka v hodnote pre
posielanie na území Slovenska. Cena za jednu obálku je cca 80 centov.
Pošta objednáva výrobu ocelorytiny u Doc. Martina Činovského, ArtD. (akademický maliar a rytec
ocenený Pribinovým krížom). Tlač je zložitý proces, počas ktorého treba vytvoriť výtvarný návrh,
potom rozkresbu a nakoniec rytinu. Tlač obálok sa uskutoční v Tlačiarni cenín v Českej republike“.
Predpokladaný rozpočet: 5 000 €
Položkový rozpočet:
tlač obálok:
grafické listy, čierno- tlače vo zvolenej farbe vo formáte A5:

-

Doplnenie do tabuľky rozpočtu - pod písmeno a), bod b) tlač ceninových obálok
Doplnenie do tabuľkovej časti rozpočet : 5 000 eur

-

Tlač publikácie o histórii fresiek v kostole Sv. Mikuláša = označenie písmenom d) - doplnenie
novej aktivity v rámci návrhu
Doplnenie do textovej časti: ,, Popis: Publikácia o histórii fresiek kostola sv. Mikuláša a najstaršej
budovy fary. Autor publikácie je Pavol Paulíny, ktorý pracuje na obnove a výskume pamiatok.
Plánované množstvo je cca 1 500 kusov.

-

-

-

Predpokladaný rozpočet: 5 000 €
Položkový rozpočet:
tlač publikácie: 5 000 €
Doplnenie do tabuľky rozpočtu – d) tlač publikácie o histórii fresiek v kostole Sv. Mikuláša
Doplnenie do textovej časti popis položky a položkový rozpočet, plánované množstvo je cca 1500
ks podľa jednotkovej ceny,
Doplnenie do rozpočtu: 5 000 eur,
Doplnenie do textovej časti:
SPRIEVODNÉ PODUJATIA A AKTIVITY – doplniť podujatia b), d) a posunúť označenie od b) po o)
Tabuľková časť rozpočet = zmena, posunutie označenia písmen, pribúdajú dva body, mení sa
označenie poradia od b) po o)
Ďalšie pripomienky členov komisie:
doplniť do textu podujatí, ktorých sa to môže týkať ,,od najstaršej histórie až po novodobé dejiny,
po uskutočnení projektu osláv 800– je potrebné zhodnotenie, vyúčtovanie podľa položkového
rozpočtu, oprávnené výdavky predložiť k návrhu podujatí 800,
rozpočet = navýšenie rozpočtu, maximálny rámec rozpočtu bude 79 850 eur a bude viazaný
uznesením MiZ,
zánik položky je možné odsúhlasiť len uznesením MiZ.
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Návrh znenia pre zmenu uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého návrhu
A. schvaľuje
1. Návrh podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských
Biskupiciach.
2. Navýšenie rozpočtu v PROGRAME 10 KULTÚRA, PODPROGRAM 10.1 PODPORA
A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ v celkovej výške o 79 850 €.
3. Rozpočtové určenie finančných prostriedkov v celkovej výške 79 850 € podľa prílohy k Návrhu
podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach.
4. Zmeny rozpočtového určenia podľa bodu C tohto uznesenia možno vykonať len na základe
uznesenia miestneho zastupiteľstva.
B. žiada
1. Starostu mestskej časti po ukončení projektu uskutočneného pri príležitosti 800-stého výročia prvej
písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach o predloženie vyhodnotenia a vyúčtovania podľa
položkového rozpočtu.

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Návrh rozpočtu a návrh
podujatí pri príležitosti 800 výročia po zapracovaní všetkých pripomienok a zmene uznesenia predložiť
a prerokovať na MiZ.

Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní:7
K bodu 3:
Prezentácia fotografa (projekt nezabudneme) – informácia pre školy.
K bodu 4:
Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-

Vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva, Mgr. Guldanová, oboznámila členov komisie
o predloženom materiáli.

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál Návrh VZN o bližších
podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní:7
K bodu 5:
Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a rodinám so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom
- Vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva, Mgr. Guldanová, oboznámila členov komisie
o predkladanom materiáli a pripomienkach komisie soc. vecí a zdravotníctva v tomto znení:
Komisia MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
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a ) zmeniť názov predkladaného VZN na Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám,
b ) doplniť v § 5, nový odsek 3, ktorý bude znieť:
„ V prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých bude rokovať komisia pre sociálne veci
a zdravotníctvo, je možné poskytnúť príspevok aj vo vyššej sume.“,
c ) miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice prerokovať a schváliť
návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a rodinám so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom

Uznesenie: Členovia komisie školstva

a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál Návrh VZN
o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom so zapracovaním odporúčaných pripomienok komisie sociálnych vecí a zdravotníctva predložiť
a prerokovať na MiZ.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní:7
K bodu 6:
Materiál EO – zmeny rozpočtu - informácie
Vyjadrenie komisie:
- navýšenie rozpočtu pre 800-sté výročie v zmysle bodu 1, navrhujeme predložiť zmenu rozpočtu,
ktorý bude zahŕňať rozpočet pre podujatia 800, oprávnené výdavky predložiť k projektu,
- žiada preveriť žiadosti MŠ o navýšenie rozpočtu, tak aby odrkadľoval skutočné výdavky škôl,
- odborné učebne z IROP, kontrola zmluvy, kapitálové výdavky určené na realizáciu projektu IROP
K bodu 7:
Informácie ZŠ a MŠ = riaditelia škôl
Riaditeľky škôl informovali o potrebe zmeny rozpočtu MŠ Estónska, pretože nepokrýva skutočné výdavky
K bodu 8:
Informácie oddelenia školstva a kultúry: usmernenie k spádovým MŠ, oboznámenie o prijímaní detí do MŠ
v zmysle novej legislatívy, informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ. Po ukončení prijímania detí a zápisu do 1.
ročníka budú spracované informatívne správy na najbližšie zasadnutie MiZ.
K bodu 9:
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice

-

Doplnenie pripomienok

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál Návrh VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po zapracovaní
pripomienok predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní:7
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K bodu 10:
Zmeny a doplnky ÚP – zóny centrum – informácie spracovateľa k materiálu
(Návrh VZN „ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1996 v znení VZN č. 3/2001, č. 1/2005 a č. 5/2015, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice“ aj s príslušnou
dokumentáciou).
-

Členovia komisie sa zúčastnili prezentácie.

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry
................................... predložiť a prerokovať na MiZ.

odporúčajú navrhovaný

materiál Návrh VZN

Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní:7

Mgr. Barbora Lukáčová
Predsedníčka komisie ŠaK
Zapísala:
PaedDr. B. Biksadská
vedúca oddelenia ŠaK
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