
Zápisnica č. 41 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupitel'stva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 1. 12. 2014 v miestnosti č. 211 MÚ 

PrítOllllú členovia KOVM: MUDr. Peter Osuský, CSc.; doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; 
doc. Mgr. mi. Štefan Bučko; RNDr. Mário Ležovič, PhD. 

Neprítonnú členovia KOVM: doc. MUDr. Marek Čambal,PhD.; 
Prizvaná: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odd. školstva 

Program: 

1. Otvorenie 
2. AI{tuálne otázky z regionálneho školstva 
3. Zhodnotenie činnosti KOVM 
4. Rôzne 
5. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 15.00 h 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1.) 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež ašport (ďalej KOVM a komisia) doc. RNDr. Ivan 
Haverlík, CSc. privítal prítomných na zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom. 

K bodu 2.) 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. požiadal Mgr. Ľuboslavu Vasilovú, vedúcu 
oddelenia školstva, aby infonnovala prítomných členov o aktuálnych aktivitách a činnosti škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mgr. Ľuboslava Vasilová poskytla prítomným nasledovné informácie: 
>- od pondelka 24. 12. 2014 m1!iú základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti m. Č. 

k dispozícii klzisko na Hviezdoslavovom námestí v čase od 10 - 11.30 hod. 
>- každú stredu od 26. 12. do 17. 12.2014 dostali v čase od 15.30 - 16.30 hod. materské 

a základné školy m. Č. priestor na vystúpenia počas Stm'omestských vianočných trhov 
>- prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. Č. Bratislava-Staré Mesto 

počas Vianoc 2014 je určená podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR Č. 306/2008 Z. z. 
o materskej škole v znení neskorších predpisov; presný rozpis je zverejnený na 
webovom sídle MÚ Bratislava-Staré Mesto a zaslaný bol každej MŠ m. Č. 

• v dňoch od 22. - 30. 12.2014 bude prevádzka MŠ obmedzená - v prevádzke bude 
MŠ, Km'adžičova 51 

• 31. 12.2014 a 2. 1. 2015 bude pre1Ušená prevádzka vo všetkých MŠ 
• 5. 1. 2015 bude obmedzená prevádzka v MŠ - v prevádzke bude MŠ, Timravina 8 

>- informácie k projektu ISRMO - ZŠ Vazovova 4 a MŠ, Beskydská 7 a MŠ, Vazovova 16 
• presun MŠ, Beskydská 7 na ZŠ Jelenia 16 
• presun MŠ, Vazovova 4 na ZŠ Dubová 1 
• presun ZŠ Vazovova 4 - v riešení rokovaní s STU, Vazovova 5 v Bratislave. 

>- pozitívnou infonnáciouje umiestnenie žiakov ZŠ Jelenia 16 v rámci sút'aže NÁBOJ-
• v rámci Bratislavského kraja na 6. mieste (z 36 miest); vyššie priečky obsadili žiaci 

z 8-ročných gymnázií 
• v rámci medzinárodnej účasti - na 62. mieste (z 389 miest) 

>- 4.12.2014 sa uSkutoČ1Ú workshop z hudobnej výchovy na MŠ, Timravina 8 
>- 4.12.2014 sa uskutoč!Ú na ZŠ Hlboká cesta 4 RA ZŠ 
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K bodu 3.) 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. zhodnotil pozitívne činnosť KOVM 
a poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na jej zasadnutiach a ďalších akciách, súvisiacich 
s činnosťou komisie. 
V niekoľkých bodoch zrekapituloval čÍlmosť jednotlivých členov ako i KOVM v rámci: 

činnosti RŠ na školách 
účasti na RA MŠ a RA ZŠ 
oblasti dotácií - zvýšenie objemu fmančných prostriedkov 
oblasti zrušenia a zriadenia škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
oblasti obnovy exteriérov škôl, vrátane zateplenia, výmeny okien, kotolní a pod. ich 
vnútomého vybavenia, napr. interaktívnymi tabuľami 
množstva kultúrnych aktivít, prezentácií škôl, oceňovania učiteľov a žiakov. 

K bodu 4.) 
Členovia KOVM vyjadrili spokojnosť nad fungovaním komisie počas 4 rokov svojho 
pôsobenia v nej a navzájom si popriali veľa úspechov v ďalších rokoch práce. 

K bodu 5.) 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. poďakoval prítonmým za účasť na zasadnutí 
a zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a špOlt ukončil. 

Ukončenie rokovania: 16.15 h 

Zapísala: gr. Ivana Emstová 
Bratislava, 1. 12.2014 
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doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
predseda komisie 


