
Zápisnica Č. 19 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 11. septembra 2012 v miestnosti č.211 MÚ 

Prítomní členovia KOVM:; doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. ; RNDr. Mário Ležovič, PhD., 
MPH; doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
Ospravedlnení členovia KOVM: MUDr. Marek Čambal, PhD. ; MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Hostia: Mgr. Ľ. Vasilová, vedúca odd. školstva 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh VZN m.č. Bratislava-Staré Mesto Č • ••• 12012 o povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a 
povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
3. Rôzne 
4. Zakončenie 

Začiatok rokovania:8 ,3 0 hod. 
Priebeh rokovania: 

K bodu 1: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a špOli (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
privítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice č. 18 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 22. augusta 201 2 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú 
zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie č, 1: 
Komisia schvaľuje zápisnicu Č. 18 z 22. augusta 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 

K bodu 2: 
Mgr. Ľ.Vasilová informovala prítomných o Návrhu VZN č . .... 12012 o povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, povilIDom príspevku na ČiIIDOSť školského klubu detí a 
povilIDom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania. po pripomienkovaní 
členov na zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financie. 
Komisia prerokovala návrhy Komisie pre nakladanie s majetkom a financie, upravila a doplnila 
pôvodný Návrh VZN Č ..... /2012 o povilU10m príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
povilIDom príspevku na činnosť školského klubu detí a povilIDom príspevku na stravovanie 
v zariadení školského stravovania a dôvodovú správu k tomuto materiálu. 

Uznesenie Č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a športu odsúhlasila navrhnuté a odsúhlasené zmeny 
Návrhu VZN Č ... ./2012 o povinnom príspevku na pobyt diet'at'a v materskej škole, 
povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania a odporúčajú miestnemu zastupitel'stvu 
m,č, Bratislava-Staré Mesto upravený materiál schváliť. 
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Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 

K bodu 3: 
Mgr. Ľ.Vasilová informovala komisiu o zmene termínu členov komisie Pasovačky prvákov 
2012, ktorá sa uskutoční dňa 24.septembra 2012 o 10.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí 
(altánok). 

K bodu 4: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport skončilo. 

Ukončenie rokovania: 11 ,00 hod. 

Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 11.09.2012 

Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - vicestarosta 
3. Ing. Ján Krta - vicestarosta 
4. Mgr. Sven Šovčík - prednosta 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. , V.r. 
predseda komisie 

5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. - predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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