
Zápisnica č. 22 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 20. decembra 2012 v miestnosti č.208 MÚ 

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

Program: 
1. Otvorenie 
2. Školské kuchyne a školské jedálne 
3. Organizačný poriadok 
4. Rôzne 
5. Zakončenie 
Začiatok rokovania: 13,00 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. 21 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 26.novembra 2012 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú 
zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie č. 1: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 21 z 26.novembra 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 

K bodu 2: 
Doc.RNDr. Ivan Haverlík,CSc. (predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport) oznámil, 
že sa dňa 13. decembra 2012 na Miestnom úrade (ďalej len MÚ) uskutočnila porada vedúcich 
šk. jedální (d'alej len ŠJ) a riaditeľský aktív základných škôl v zriad'ovateľskej pôsobnosti m.č . 
Bratislava-Staré Mesto, na ktorom boli prítomní informovaní aj o momentálnej situácii 
súvisiacej s koncesiu ŠJ a tiež o pripravujúcej úprave Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.512012 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 (z dôvodu legislatívnych zmien) na zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva (ďalej len MZ) dňa 12.02.2012. 
V uvedenom VZN bude úprava cien povinných príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť 
ŠKD a na nákup potravín v zariadení školského stravovania. 

Predseda KOVM doplnil, že ho na zasadnutí MZ dňa 11.12.2012 prítomní rodičia požiadali 
o sprostredkovanie informácie o pilotnom projekte ekonomického prenájmu ŠJ. V prípade 
bližších informácií sa môžu riaditelia a vedúce ŠJ kontaktovať na adrese 
haverlik@fmph.uniba.sk. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH uviedol, že pri uvedenom pilotnom projekte by museli 
byt' v zmysle platnej legislatívy vyradené ŠJ zo siete škôl a školských zariadení, čo by 
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znamenalo prechod povinností na Magistrát hl. mesta, a teda schválenie uvedeného 
v mestskom zastupiteľstve. 

MUDr. Marek Čambal, PhD. vyjadril nespokojnost' s celým procesom koncesie, nakoľko ho 
pokladá za netransparentný a neprehľadný a výhrady rodičov považuje za oprávnené. 

Uznesenie Č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport žiada prednostu MÚ m.č. Bratislava-Staré 
Mesto Mgr. K. Homoľu o zabezpečenie zodpovedania nasledovných úloh od 
kompetentných zamestnancov MÚ. 
a) prepočet sumy m.č. na stravu pre deti a žiakov MŠ a ZŠ v zmysle platnej legislatívy 
b) priame/nepriame výdaje ŠJ od r. 2004 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 

K bodu 3: 
Doc.RNDr. Ivan Haverlík,CSc. oznámil plánovanú úpravu Organizačného poriadku 
týkajúceho sa Školského úradu m.č. Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie Č. 3: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport žiada prednostu MÚ M~r. K. Homol'u 
o zodpovedanie otázky úpravy Organizačného poriadku týkajúceho sa Skolského úradu 
m.č. Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 

K bodu 4: 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH mal požiadavku zodpovedať plnenie uznesenia Č. 5 zo 
zasadnutia KOVM zo dňa 09.10.2012 . 
Mgr. Gabriela Ištvánová mu poskytla k nahliadnutiu kópie zápisníc z rád škôl, ktoré sa 
zaoberali problematikou v uvedenom uznesení. 

K bodu 5: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport skončilo. 

Ukončenie rokovania: 16,00 hod. __ ...---. J~ , ----

Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 20.12.2012 

Rozdeľovník: 

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

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

7. Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca odd. šk. 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 

5.Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. - predseda komisie 
6.členovia komisie 
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