
Zápisnica Č. 26 
zo zasadnutia Komisie pre vzd~hívanic, mládež a šport Mi~stneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa Iwnalo 2. mája 2013 v miestnosti Č.20S 

Prítomní č l enovia KO VM: MUDr. Pctcr Osuský, CSc.; doc. RNDr. Ivan lIaverl ík, CSc.; 
doc . Mgr. arl. Štefan Bučko 

Ospravcdlncní čl enov i a KOVM: RN Dr. Mário Lcr.ov i č , PhD., MPH ; 
MUDr. Marek (~ambal ,PhD ., CSc. 

Hostia: Mgr. Ľubos l ava Vasi lovú , vedúca odd. školstva 

Program: 
1. OtvorcnÍť 
2. Materiál do zastupitd'stva 
3. Rr,zn~ 
4. Zakončenie 

Zač i atok rokovani a: 8,30 hod. 

Pricbch rokovani a: 

K hodu 1: 
Predseda Komisic prc vzdclávani e, mlúdež a šport (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverllk., 
CSc. pri vítal prí tomných na zasadnut í komi sie a konšta toval , že úlohy zo zasadnutia KOVM z 
24. apríla 2013 sú splncné, resp. sa plnia priebežne. Doc. RNDr. Ivan Haverlík. CSc. navrhol 
opraviť uzncse nie č. 2 zo zúpisnice Č . 25 nasledov ne: Komisia pre vzdel ávanie, ml údež a šport 
doporučuje pozvať na j únové 7.asadnutie komisie Ing. Júliusa Papána, vedúceho 
ekonomického oddcleni a MÚ. Komisia uvedcnú zápi sni cu potvrdila. 

Uznesenie č. 1: 
Komisia schval'uj~ zápisnicu č. 25. z 24. apríla 2013 
1-llasovanic: 
Prítomní : 3 
Za: 3 
Pro ti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 2: 
Mgr. Ľuhoslava Vasilová predložila materiál do miestneho zastupitel'stva 21.05.2013 

l. Všeobecne záväwé narilldenie o povinnom prispevku na pohyt diet'at'a v materskej 
šlwle, povinnom príspevku na činnost' školského kluhu deti a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariad~ní školského stravovania 

I r. Vš~obeene záväzné nariadeni~, ktOlj m sa zrušu.je Šlwlská jcdáleií pd MŠ M~dená 24 
v Bratislave podl'a sid~ škôl a školsk)'ch zariad~ní 

III. Všeohecn~ z:íviizné nariadenie, ktorým sa uiad'uje Výdajná školská jcdáldí pri MŠ 
H~ydukovll 25 v Bratislave podl'a sid~ škôl a školských ~.ariadcní 



• 

• 
IV. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mčsto ° povinnom 
príspevku na Jlohyt diet'at'a v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského 
kluhu detí .. povinnom príspevku na str .. vovanie v zariadení šlwlského stravovania 

Uznesenie Č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládd a šport berie na vedomie pl'edložený materi:'!1 
a odporúča ho schválit' MZ. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdrža l sa: O 

K bodu 3: 
MUDr. Peter Osusl<ý, CSc. požiadal vedúcu oddelenia školstva, aby oboznúmila členov 
komisie s výslednými údajmi ohľadom zúpisu do materských a zúkladných škôl. Vyjadril 
nevyhnutnosť um iestnen ia všetkých detí do materských škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
mestskej časti , ktoré spÍiíajú podmienky na zápis. 
Mg!". Ľ.Vasilová informovala prítomných o stavc prijatých/neprijatých detí do materských 
škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti m.č. Bratislava-Staré Mcsto na ško lský rok 2013/2014. 
Uvied la, že ku dtlu 30.04.2013 sú podľa informácií od ri aditeliek jednotlivých MŠ žiadosti 
zákonných zástuJlcov deti spÍi'lajúcich kritériá vybavené kladne a deti, ktoré spíô.ajú kritériá ale 
nie sú vybavené, budú umicstncné JlO psychologických vyšetreniach školskej zrclosti v mesiaci 
máj 2013. 

Uznesenie Č. 3: 
Komisia vzala na vedomie informáciu o stave prijatých/neprijatých detí do MŠ v šI<. roku 
2013/14. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdrža l sa: O 

Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. žiadal vedúcu oddelenia školstva o intormácie ohľadom 
plánovaných akci í a úloh do konca ško lského roka 20 12/2013. 
Mgr. Ľ.Vasilov:'! oboznámila členov komisie o Správnom konaní neprijatých žiakov do 7,Š , 
ktoré sa uskutoční po oznámení výsledkov prijímacích konaní na osemročné gymnúziú v máji. 
Vtedy bude známy počet prijatých a neJ1rijatých žiakov, čo mÔ7.e ovplyvniť aj počty 
otvorených tried I . ročníka. 

lJ~.nesenie č. 4: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie informácie o správnom konaní 
neprijatých žiakov do ZŠ. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za : 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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Mgl'. Ľuboslava Vasilová podala in[ormúcie O výbcrovom konaní na obsadenie funkcie IZŠ 
Materskcj školy Myjavskú 22 v Bratislavc s predpokladaným nústupom 01.07.2013 a výbeťové 
konanie na obsadenie funkeic RŠ Zúkladnej školy Mudroňova g3 v Bratislave, 
s predpokladaným nástupom OI.Og.20 13, ktoré sú zverejnené na wchovej strúnke 
www.staremesto.sk, www.ksuba.sk, na www.bratislava.sk a v mújovom vydaní 
Staromestských novín. 

Uznesenie Č. 5: 
Komisia v7.ala na vedomie informáciu o Výberovom konaní na RŠ MŠ Myjavská a RŠ ZŠ 
Mudroňova. 

Hlasovanie: 
Prítomní: :1 
7.a: 3 

Doc. RNDr. Ivan llllverlík, CSc. navrhol predpokladaný tCI111Ín n(ijbli7.šieho zasadnutia KOVM 
na 5.j úna 20 13. 

K bodu 4: 
Prcrokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdcláva nie, mlúdež a šport 
skon610. 

Ukončenie rokovania: 10,45 hod . 

Zapísala: Mgr. Eva Kukulllhergovú 
Bratislava 05.05.2013 

R07.deľovník: 

l . PhDr. Tatiana Rosnvú - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástuJlca starostky 
3. Ing. Jún K.J1a - zástupca starostky 
4. Mgr. Svcn Šovčík prednosta 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc .. V.ť. 
predseda komisic 

5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. - predseda komisic 
6. č lenovia komisic 
7. Mgr. r:uboslava Vasilová - vedúca oddelenie školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiscr - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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