
Zápisnica č. 12 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej 

č~sti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 31. januára 2012 v miestnosti č.208 

Prítomní členovia KOVM: doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; RNDr. Mário Ležovič, PhD., 
MPH; !MUDr. Marek Čambal, PhD.; doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
Ospravedlnení členovia KOVM: MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Hostillj: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odd. školstva 

': Mgr. Richard Savčinský, riaditeľ Základnej školy Mudroňova 
Ing. Peter Borecký, vedúci referátu investič. činností a verejného obstarávania 

: 

Progr!Jlm: 
l. Otvbrenie 
2. Zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl v šk. roku 2012/13 
3. Výtierové konanie na miesto riaditeľky do Materskej školy Javorinská 9 v Bratislave 
4. Ško.ské jedálne 
5. Inf~rmácie o ZŠ Jesenského 
6. Rô~ne 
7. Za 'ončenie 

Začiat k rokovania: 16,45 hod. 

Priebeh rokovania: 

K bo~u 1: 
Predse~a Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, 
CSc. ~rivítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice č. 11 konštatoval, že 
úlohy ,zo zasadnutia KOVM z 7. decembra 2011 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia 
uvedenú zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie č. 1: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 11 zo 7. decembra 2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: O 
Zdrža~ sa: O 

K bodu 2: 
Mgr. !Ľuboslava Vasilová uviedla, že v zmysle §20 ods.3 zákona Č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v dňoch uskutočnil 
o zápis detí do prvého ročníka základných škôl na šk. rok 2012/13, ktorý sa prebiehal v dňoch 
v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
s výniJllku Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave v zmysle uznesenia č.l16/20 11 zo 
zasaddutia Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava-Staré Mesto. Prítomní mali k dispozícii 
predbežný stav zapísaných žiakov k 24.1.2012, ktorý bude po riaditeľskom aktíve dňa 
16.2.2012 (vyselektovanie duplicít) a po vyšetrení školskej zrelosti upresnený. 

Mgr. Richard Savčinský informoval, že počet zapísaných detí do ZŠ Mudroňova na šk. rok 
2012/13 ukazuje veľký záujem o uvedenú školu. Navrhol možnosť riešenia tejto situácie 
rozšírením školy nadstavbou. 
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Ing. ~,eter Borecký uviedol, že plán investičných akcií je vypracovaný do roku 2015, preto ak 
by sa uvažovalo o spomínanej nadstavbe školy, bolo by potrebné prehodnotiť financie a plán 
zmeniť. 

Uznes nie č. 2: 
Komi ia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie informáciu o počte zapísaných 
detí ~o základných škôl. Uskutoční sa pracovné stretnutie vedúcej oddelenia školstva 
Mgr. !Ľ.Vasilovej, riaditel'a zl; Mudroňova Mgr. R.Savčinského a Ing. P. Boreckého 
o mož/tostiach a potrebách na riešenie situácie v súvislosti s mimoriadnym záujmom 
rodičqv zapísat' deti do tejto ZŠ. 
Zodpqvedný: predseda KOVM Termín: koniec februára 2012 
Hlasotanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 I 

Proti: ~ 
Zdržali sa: O 

K bodľ3: 
Mgr. puboslava Vasilová poskytla oznámila, že výberové konanie na miesto riaditeľky do 
Mater~kej školy Javorinská 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom 1.4.2012 je zverejnené 
na we~ovej stránke www.staremesto.sk, www.ksuba.sk a vyskytne sa aj na www.bratislava.sk 
a vo fflbruárovom vydaní Staromestských novín. 

K bod", 4: 
Mgr. tuboslava Vasilová informovala o uskutočnení monitoringu aktuálneho stavu zariadení 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto. Ing. Martin 
Vojtkd (referát verejného obstarávania). Potvrdil, že možno uskutočniť súťaž k prenájmu 
školských jedální. Uskutočnili sa rokovania so zástupcom firmy, ktorá realizovala prieskum 
technického stavu jedální. K uvedenému sa uskutočnia ďalšie rokovania s účasťou p. starostky 
PhDr. Tatiany Rosovej. 

Uznes' nie č. 3: 
Komi ia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie informáciu o školských 
jedálň~ch. Predseda KOVM požiada p. starostku, aby doplnila informácie o zámere 
riešenIa budúcnosti školských jedální m.č. Bratislava-Staré Mesto na najbližšom 
zasad~utí KOVM. 
Zodpqvedný: predseda KOVM Termín: koniec februára 2012 
Hlasovanie: 
Prítompí: 4 
Za: 4 
Proti: ~ 
Zdržal!sa: O 

K bodu 5: 
Mgr. Ľuboslava Vasilová uviedla, že podľa informácie od predsedníčky Rady školy pri 
Základnej škole Jesenského 6 Mgr. R. Záhorákovej z dňa 30. januára 2012 je Rada školy 
nefllllij:ná. Ako dôvod uviedla odchod dieťaťa zvolenej zástupkyne rodičov Rady školy p. 
Dany $mígelskej zo školy a tým jej členstvo podľa §25 ods.l2 písm. e) zákona č. 596/2003 
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Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zaniká. 
Následné riešenie tejto situácie bude konzultovať Mgr. Ľ. Vasilová so Štátnou školskou 
inšpekciou. KOVM sa bude touto otázkou zaoberať na svojom budúcom zasadnutí. 

Kb01U6: 
Budúc zasadnutie komisie sa uskutoční v priebehu februára. Presný termín bude dohodnutý 
neskô. 

! 

K bodu 7: 
Prerokiovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
skončilo. 

Ukončenie rokovania: 17,30 hod. 

Zapís~la: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 31.02.2012 

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

A~ f' .-----
dóc. 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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