
i Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia Komisie pr~ vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupitel'stva 

mestskej časti Bratislava-Staré mesto, ktoré sa konalo 20. júla 2011 v miestnosti Č.20S 

Prítomní: 
, 

Osprwedlnený: 
Hostia: 

Progr~: 
1. • Otvorenie 

doc. RNqr. Ivan Haverlík, CSc., doc. Mgr. art. Štefan Bučko, RNDr. 
Mário Le~ovič, PhD., MPH, MUDr. Marek Čambal, PhD. 

MUDr. P ter Osuský, CSc. 
PhDr. Ta iana Rosová - p. starostka 
Mgr. Ján Komara - zástupca p.prednostu 
Mgr. P r.Štefan Jaška - vedúci majetkového a investičného oddelenia 
Ing. Peter Borecký - vedúci ref. investič. činností a verej. obstarávania 

2. Rekonštrukčné práce v materských školách 
3. Vyradenie ŠJ pri zš Jbenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení 

k 31.08.2011 a zaradenie výdajne školskej jedálne pri ZŠ Jesenského 6 v Bratislave do 
siete škôl a školských zljTiadení od 01.09.2011 

4. Rôzne ! 
5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 15,00 hod. 
, 

Prieb~h rokovania: 

K bodu l: I 
Preds~da Komisie pre vzdeláyanie, mládež a šport (ďalej len KOVM) doc. RNDr. Ivan 
Havellík' CSc. privítal prítomných a po kontrole zápisnice č. 5 konštatoval, že úlohy 
zo za adnutia KOVM zo 6.júna. 2011 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú 
zápis icu potvrdila. , 

: i 
Uzne enie č. 19/2011: i 
Komsia schval'uje zápisnicu ť. 5 zo 6.júna 2011. 
Hlasqvanie: , 
PrítOI)mí: 4 ' 
Za: 4; 
Proti:: O 
Zdrž~ sa: O 

K bodu 2: ľ 
Mgr.PhDr. Štefan Jaška uvie ol, že projektová dokumentácia Materskej školy Javorinská 9 
bude hotová 27. júla 2011. 
Prítomným poskytol materiál vypracovaný M. Németh?m o yrehľade prác za prvý polrok 
2011 a plán prác plánovaný na druhý polrok 2011 v MS a ZS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Ing. Peter Borecký inforrllOval o rekonštrukčných prácach v materských školách 
(Bes~.YdSká 7, Búdkova 21, reriel!číkOVa 12, Gorazdova 6, Medená 24, Myjavská 22, 
Spitálska 49, Tabaková 10, MŠ-Ovoda U1.29. augusta, Vazovova 16) naplánovaných 
v mesiacoch júl a august 20 ll. , 



Pripomenul, že priebežnú kOl).trolu prác vykonáva spolu s Ing. M. Mrázovou. Ukončenie 
stavebných prác sa predpokladá 15. augusta 20 ll, termín rozboru vody a kolaudácie škôl 
koncom augusta 2011. 

, 

K bo4u3: 
Mgr. I Ištvánová oznámila, že .č. Bratislava-Staré Mesto predložila žiadosť na vyradenie 
škols*ého zariadenia ŠJ pri ZŠ Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení 
k 31.Q8.2011 podľa §17 ods.! písm.a) zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej 
samo~práve a o zmene a dopi ení niektorých zákonov a zaradenie školského zariadenia 
výdajpe školskej jedálne pri Z Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení 
od 0~.09.2011 podľa §16 ods 1 uvedeného zákona Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a špo!jtu SR sekcii regionálneh, školstva dňa 30.06.2011 a čaká na jeho vyjadrenie v zákonnej 
lehote. ' 

I 

K bo4u 4: 
a) P~Dr. Tatiana Rosová p~.pomenula majetkové vzťahy v ZŠ Jesenského 6, kde bola 
budo1a školy a prislúchajúci tavaný pozemok dňa 17.03.2010 na základe rozsudku súdu 
zapísaná do vlastníctva Ríms okatolíckej cirkvi. V riešení je ďalší prevod predmetných 
nehn*eľností, je predpoklad, ~e nový vlastník bude ochotný ponechať budovu na školské 
účely' a dva nasledujúce šk. roh, t.j. 2011/12, 2012/13. 
Pani arostka uviedla, že vzhľadom na danú situáciu budú rodičia zapísaných detí do prvého 
ročni a ZŠ Jesenského v šk. ro u 2011/2012 zvolaní v priebehu mesiaca august 2011 na MÚ 
m.č. ratislava-Staré Mesto, V ~anského nábrežie 3. Uvažuje sa o presune týchto detí na iné 
ZŠ v iad'ovateľskej pôsobno ti Bratislava-Staré Mesto, ktoré majú v zmysle §29 ods. 5 
zákoqa Č. 245/2008 Z.z. o 'chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektdrých zákonov v znení ne orších predpisov ešte voľnú kapacitu. 

b) M r.PhDr. Štefan Jaška - informoval prítomných na KOVM o rokovani s prednostom 
Krajs ého školského úradu M~. P. Škovránkom. Predmetom rokovania bolo pôsobenie ZŠ 
Jeleni ktorá je vo vlastnictve Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 01, 
811 O Bratislava. 

, 

I 

c) Prbdseda KOVM doc. Dr. Ivan Haverlík, CSc. oznámil, že dňom 06.07.2011 bol 
ukondený pracovný pomer s edúcim oddelenia školstva Mgr. Antonom Gáborom. Jeho 
funkcju do nástupu nového ve úceholvedúcej oddelenia zastupuje prednosta MÚ Mgr. Sven 
šovč~' (predpoklad je do kon šk. roka 2010/2011, t.j. do 31. augusta 2001). 
Zdôr il, že sa na augustovom zasadnutí KOVM podľa §25 ods'!2 písm. g) zákona Č. 

596/2 03 Z.z. o štátnej sprá e a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
záko ov prerokuje návrh na odvolanie Mgr. Antona Gábora v radách škôl a školských 
zaria<lení v územnej pôsobnost m.č. Bratislava-Staré Mesto. Pre MZ 13.09.2011 sa pripraví 
na schválenie nový návrh na de egovanie zástupcov m.č. do rád škôl a šk. zariadení v územnej 
pôsoqnosti m.č.Bratislava-Star Mesto. 

d) ~miSia prerokovala probl m parkovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Staré MesllO v blízkosti budovy Miestneho úradu v čase vykonávania 
posl eckých činnosti (zas;'tia komisií, prípadne iné činnosti súvisiace s poslaneckým 
mand tom) a po diskusii prijal nasledujúce uznesenie. 

! 

" 



Uzne enie č. 20/2011: J' 
Kom sia žiada prednostu iestneho úradu m.č. Bratislava-Staré Mesto zabezpečit' 
park+vanie poslancov v čase' výkonu poslaneckého mandátu na miestnom úrade m.č. 
Brati lava-Staré Mesto v te,nej blizkosti miestneho úradu s využitím poslaneckých 
preu azov. 
Hlas vanie: 
Prito ní: 4 
Za: 4 

Prerokovaním uvedených bod v 
K bollu 5: f 

sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
skon ilo. 

Ukon eníe rokovanía: 16,45 hod. 

Zapís : Mgr. Gabriela Ištván vá 
Brati lava 25.07.2011 

Rozd l'ovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, Se. - zástupca starostky 
3'1 Ing. Ján Krta - zástupc starostky 
4. Mgr. Sven Šovčík - pre osta 

.~$~".---
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., v.r. 

predseda komisie 

5. Doc. RNDr. Ivan Have ík, CSc. - predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Ing. Oliver Paradeiser hlavný kontrolór 
8. Ing. Paulína Schmidtov - ref. organizačný 


