
Zápisnica č. 21 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteI'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 26. novembra 2012 v miestnosti Č.20S MÚ 

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

Program: 
1. Otvorenie 
2. a) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských 

škôl za školský rok 2011/2012 
b) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných 
škôl za školský rok 2011/2012 

3. Rôzne 
4. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 16,00 hod. 
Priebeh rokovania: 

K bodu 1: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
privítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice č. 20 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 09.októbra 2012 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Doteraz neboli 
splnené uznesenia Č. 3 zo zasadnutia KOVM dňa 31.1.2012 (účasť p. starostky na KOVM) 
a uznesenie Č. 7 zo zasadnutia KOVM mIa 22.3.2012 (prednosta úradu - výber spoločnosti na 
určenie kritérií na obstarávanie Šl). Komisia uvedenú zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie Č. 1: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 20 z 09.októbra 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

K bodu 2: 
Mgr. Ľuboslava VasiIová infOlmovala prítomných o predkladaných materiáloch: 
a) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za 
školský rok 2011/2012; 
b) Správa o výsledkoch a pomnienkach výchovno-vzdelávacej či11110sti základných škôl za 
školský rok 2011/2012. 

Doc. Mgr. art. Štefan Bučko ako člen Rady školy pri ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 
v Bratislave zdôraznil úspechy uvedenej ZŠ v súťažiach a vyjadril spokojnosť aj s atmosférou, 
ktorá v škole vďaka dobrým pracovným vzťahom a kolektívu pretrváva. 

Uznesenie Č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie predložené materiály: 
a) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činuosti materských škôl za 
školský rok 2011/2012; 
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b) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za 
šlmlský rok 2011/2012. 

Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

K bodu 3: 
a) Mgr. Ľuboslava Vasilová informovala prítomných o Návrhu VZN č . .... 12012 o povilillom 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Komisia prerokovala predložený materiál a vzniesla nasledovnú pripomienku. V §2 uvedeného 
VZN žiada v časovom rozpise od 14:00 h až 18:00 h a od 8:00 h až 12:00 h nahradiť časticu až 
predložkou do. 

Uznesenie Č. 3: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a športu odsúhlasila navrhnuté a odsúhlasené zmeny 
Návrhu VZN Č. .../2012 o povinnom zápise diet'at'a na plnenie povinnej školskej 
dochádzky a odporúča miestnemu zastupiteľstvu m.č. Bratislava-Staré Mesto dňa 

11.12.2012 upraveuý materiál schváliť. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 

b) Mgr. Ľuboslava Vasilová oznámila, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
sa uskutoční v dňoch 25.-26.1.2013. Potrehné informácie sú uvedené na oznámení, ktoré 
dostali riaditelia jednotlivých škôl. 

c) Mgr. Ľuboslava Vasilová oboznámila prítomných so žiadosťou o poskytnutie infOlmácií 
podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatou na MÚ m.č. Bratislava-Staré Mesto dňa 
20.11.2012 pod číslom 48775/2012 evidovanou ako 1-324/12, ktorá sa týka okrem iného aj 
unesení zo zasadnutí KOVM. 

Ing. Andrej Oravec v nej žiada nasledovné: 

- Doplnenie informácie o zámere riešenia budúcnosti školských jedální m.č. Bratislava-Staré 
Mesto od starostky v zmysle uznesenia č.3 zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport (ďalej len KOVM) zo dňa 31.01.2012, 

- Odpočet plnenia uznesenia č.7 zo zasadnutia KOVM zo dňa 22.3.2012, 

- Odpočet plnenia uznesenia č.5 zo zasadnutia KOVM ZO dňa 09.10.2012 a záverečné 
stanoviská príslušných rád škôl k pripravovanému návrhu zmeny systému stravovania. 

Doc.RNDr.Ivan Haverlík, CSc. a uviedol, že všetky požiadavky ohľadom plnenia uznesení 
KOVM majú žiadatelia adresovať priamo jemu. 

d) RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH mal požiadavku tiež zodpovedať plnenie uznesenia Č. 5 
zo zasadnutia KOVM, ktoré sa konalo dňa 09.10.2012. 
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Mgr. Ľuboslava Vasilová reagovala, že odd. školstva môže poskytnúť členom KOVM kópie 
zápisníc zo zasadnutia rád škôl pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. 
Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa problematikou uvedenou v danom uzneselú zaoberali (t.j. 
kópiu zápisllÍce Rady školy pri ZŠ Hlboká cesta, kópiu zápisllÍce Rady školy pri ZŠ 
Mudroňova a kópiu zápisllÍce Rady školy pri ZŠ Vazovova). 

e) RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH spostredkoval otázku Ing. Jána Kliu, zástupcu 
starostky: " Kedy má byť podpísaná koncesná zmluva a kedy bude prerokovaná v 
zastupiteľstve?" 

Mgr. Ľuboslava Vasilová odpovedala, že nemá túto informáciu. 

t) Doc.RNDr.Ivan Haverlík, CSc. 
Rozpočet MÚ m.č. Bratislava-Staré Mesto je v štádiu rozpracovania príjmovej časti a na !'íu 
bude nadväzovať výdavková časť, ktorá bude vychádzať z predpokladaných príjmov 
a nevylmutného šetrellÍa, čo sa určite prejaví na znížení výdavkovej časti. 

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

UkončellÍe rokovania: 17,00 hod. 

Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 26.11.2012 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - vicestarosta 
3. Ing. Ján Klla - vicestarosta 
4. Mgr. Kamil Homoľa - 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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