
Zápisnica č. 30 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 27. novembra 2013 v miestnosti Č. 211 MÚ 

Prítomní členovia KOVM: doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; doc. Mgr. ati. Štefan Bučko; doc. 
MUDr. Marek Čambal, PhD., RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 

Ospravedlnený: MUDr. Peter Osuský, CSc.; 
Prizvaná: Mgr. Ľ. Vasilová, vedúca odd. školstva 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za 
šl,olský rok 2012/13 

3. Materiály na MZ 

4. Rôzue 

5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 14.30 h 

Priebeh rokovania: 

K bodu l: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež ašpOll (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, 
CSc. privítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice č. 29 konštatoval, že 
úlohy zo zasadnutia KOVM z 24. októbra 2013 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. 
Uznesenie č. 1: 
Komisia uvedenú zápisnicu zo zasadnutia KOVM z 24. októbra 2013 potvrdila. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 2: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti záldadných 
škôl za školský rok 2012/13 
Členovia komisie prerokovali predloženú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno
vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2012113. Po diskusii a spresnelú 
niektorých zmien v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom členovia komisie 
predloženú správu schválili. 
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Uznesenie č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport schval'nje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2012/13. 

Hlasovanie: 
PrÍtolllilÍ: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 3: 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. uviedol materiály, ktoré sú predložené na 
decembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ťažiskovým materiálom je Návrh rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016. 
Členovia komisie prediskutovali jednotlivé materiály. V súvislosti s Návrhom rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016 boli prerokované predovšetkým body 
zabezpečenia činnosti základných a stredných škôl. Keďže nie na všetky otázky bolo možné 
dostatočne úplne zodpovedať, predseda KOVM predložil návrh, aby sa komisia stretla ešte raz 
pred rokovaním zastupiteľstva. Členovia komisie tento návrh odsúhlasili. 

Uznesenie č. 3: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prerokovala Návrh rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016. K niektorým otázkam zabezpečenia činnosti 
základných a stredných šl{ôl sa KOVM na mimoriadnom zasadnutí, ktoré zvolá predseda 
KOVM ešte pred rokovaním zastupitel'stva. 

Hlasovanie : 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 4: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport prerokovala a berie na vedomie ostatné 
predložené materiály na decembrové zasadnutie miestneho zastupitel'stva .. 

Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 4: 

a) Vedúca oddelenia školstva MÚ Mgr. Ľ. Vasilová informovala o zabezpečení kultúmeho 
programu na Vianočných trhoch 2013 materskými a základnými školami. 

b) Vedúca oddelenia školstva MÚ Mgr. Ľ. Vasilová informovala o riaditeľských aktívoch 
základných resp. materských škôl. 

Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport skončilo. 
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