
Zápisnica č. 9 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 10. novembra 2011 v miestnosti č.2H 

Prítomní: MUDr. Peter Osuský, CSc.; doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; doc. Mgr. mt. 
Štefan Bučko 

Ospravedlnení: MUDr. Marek Čambal, PhD.; RNDr. Mário Ležovič, PhD., MľH 

Hostia: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca oddelenia školstva 

Program: 
1. ()tvorenie 

2. Schválenie materiálov predkladaných do MZ 
a) Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012. 
b) Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
c) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... /2011 
o určeni školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
d) Návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských 
zariadeni. . 

3. Rôzne 
a) Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) - školstvo. 

4. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 16,00 hod. 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1: 
Predseda Komisie pre vzdelávarrie, mládež a šport (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
privítal prítomných a po kontrole zápisnice Č. 8 konštatoval, že úlohy zo zasadnutia KOVM z 
8.septembra 2011 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie Č. 31/2011: 
Komisia schvaľuje zápisnicu Č. 8 z 8. septembra 2011. 
Hlasovanie: 
Prítorm1Í: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

K bodu 2: 
a) Mgr. Ľuboslava Vasilová informovala prítomných o materiáli Informácie o sieti škôl 
a školských zariadeni v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v školskom roku 2011/2012. 
Po diskusii prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie. 
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Uznesenie Č. 32/2011: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť materiál Informácie o sieti 
škôl a školských zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v školskom roku 2011/2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

b) Mgr. Ľuboslava Vasilová oboznámila prítomných s materiálom Návrh na delegovanie 
zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Uviedla, že v zmysle § 25 ods.l2 písm. g) zákona č.596/2003 Z. Z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zaniklo Mgr. Antonovi Gáborovi členstvo v radách škôl, do 
ktorých bol delegovaný ako zástupca za zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ukončenie pracovného pomeru 6.7.2011). V zmysle § 25 ods. 5 uvedeného zákona je preto 
potrebné do uvedených škôl doplniť delegáta za zriaďovateľa. 
Po diskusii prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie Č. 33/2011: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť materiál Návrh na 
delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

c) Mgr. Ľuboslava Vasilová infOllliovala o materiáli Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. (zatiaľ nepriradené)... 120 II o určení školských 
obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Pripomenula, že kvôli 
plánovanému vyradeniu ZŠ Jesenského zo siete škôl a školských zariadení (pozri bod d,) sa 
ulice zo školského obvodu Č. 5 presunnli na okolité školské obvody. 
Po diskusii prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie Č. 34/2011: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť materiál Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... /2011 o určení 
školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

d) Mgr. Ľuboslava Vasilová predniesla materiál Návrh na vyradenie Základnej školy 
Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadeni. Predseda KOVM doc. RNDr. 
Ivan Haverlík, CSc. uviedol, že uvedený materiál treba prekonzultovať s právnym oddelením. 
Po diskusii prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie. 
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Uznesenie Č. 35/2011: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť materiál Návrh na vyradenie 
Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

Kbodn3: 
a) Mgr. Ľuboslava Vasilová infollliovala o materiáli Časový a obsahový harmonogram 
vyradenia Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a jej 
následného zrušenia k 30.6.2012. Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. uviedol, že 
uvedený materiál treba prekonzultovať s právnym oddelením. 

b) Mgr. Ľuboslava Vasilová informovala o materiáli Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
m.č. Bratislava-Staré Mesto, ktorý Školský úrad vypracoval za oblasť školstva za rok 2011. 
Po diskusii prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie Č. 36/2011: 
Komisia súhlaSÍ s materiálom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava
Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

c) Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. pripomenul, že v Základnej škole Dr. M. Hodžu 
s materskou školou, Škamiclova Ol v Bratislave prebehla v termíne od 7.11.2011 doI1.l1.2011 
hÍbková inšpekcia. výstup z nej obdrží aj zriad'ovatel' m.č. Bratislava-Staré Mesto. 

K bodu 4: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
skončilo. 

Ukončenie rokovania: 17,30 hod. 

Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 11.11.2011 

Rozdel'ovník: 
1. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
3. Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
4. Mgr. Sven Šovčík - prednosta 

~cLc-~"
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., V.r. 

predseda komisie 

5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. - predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenie školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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