
Zápisnica č. 13 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestueho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 28. februára 2012 na VŠMU na Svoradovej 

ulici 2 v Bratislave 

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

Program: 
1. Otvorenie 
2. Zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl v šk. roku 2012/13 
3. Výberové konanie na miesto riaditeľky do Materskej školy Javorinská 9 v Bratislave 
4. Školské jedálne 
5. Informácie o ZŠ Jesenského 
6. Rôzne 
7. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 16,45 hod. 
Priebeh rokovania: 

K bodu l: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
privítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice č. 12 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 31. januára 2012 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú 
zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie Č. 1: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 12 z 31. januára 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

Kbodu2: 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. infonnoval o zadelení žiakov ZŠ do prvého 
ročníka v šk. roku 2012/13. Upresnenie počtov a zaradenie do jednotlivých škôl bolo spresnené 
na pracovnom aktíve riaditeľov ZŠ dňa 16.2.2012. Všetci staromestskí budúci prváci ZŠ budú 
v šk. roku 2012/13 umiestneni. Po diskusii a niektorých spresneniach (ZŠ Mudroňova) prijali 
členovia KOVM nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie informáciu o zadelení a 
počtoch zapísaných detí do základných škôl v MČ Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

K bodu 3: 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. informoval o programe a zabezpečelÚ Dňa 
učiteľov 2012, ktorý sa uskutoční 28.marca 2012 v Zichyho paláci. 
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K bodu 4: 
Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. informoval o priebehu a záveroch pracovného 
aktívu riaditeľov ZŠ dňa 16.2.2012, na ktorom boli riešené aktuálne problémy škôl v MČ 
Bratislava-Staré Mesto a taktiež uskntočnené ďalšie vzdelávanie riaditeľov ZŠ predovšetkým 
v legislatívnej oblasti. Predseda KOVM doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. pozitívne hodnotil 
priebeh aktívu a systémovo organizované vzdelávanie riaditeľov. 

Uznesenie č. 4: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie informáciu o priebehu 
a záveroch pracovného aktívu riaditel'ov ZŠ uskutočneného dňa 16.2.2012. 
Hlasovanie: 
Prítonmí: 4 
Za: 4 

K bodu 5: 
a) Komisia prerokovala návrh na umiestnenie vykrývača firmy Slovak-Telekom na budove ZŠ 

Mudroňova v súvislosti s listom niektorých rodičov žiakov. Členovia KOVM nepovažujú mniestnenie 
vykrývača za ohrozenie žiakov. Keďže vykrývač je smerový, mniestnenie na niektorej zo susedných 
budov by smerovalo aj na budovu školy, zatial' čo umiestnenie na streche ZŠ by znamenalo, že 
budova a okolie školy by bolo odtienené. Vhodne pripravenou zmluvou by bola zabezpečená aj 
kontrola zo strany MČ. 

Uznesenie č. 5: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie informáciu o liste niektorých 
rodičov žiakov ZŠ Mudroňova k umiestneniu vykrývača firmy Slovak-Telekom. Komisia 
je toho názoru, že umiestnenie vykrývača nepôsobí negatívne a neohrozuje žiakov školy. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

b) Zástupca starostu MUDr. Peter Osuský, CSc. informovalo spolupráci m.č. Bratislava
Staré Mesto s m.č. Pralm l, v súvislosti S listom starostu m.č. Praha 1. 

K bodu 6: 
Budúce zasadnutie komisie sa uskutočlú v predbežnom termíne IS.marca 2012 od 15:00 hod. 
na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto. Termín bude spresnený neskôr. PrerokovmÚffi 
uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávmlÍe, mládež a špo~s nčilo. 

Ukončenie rokovania: 17,50 hod. /' lP , __ _ 
.o' z.c~.;, 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., v.r. 
Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová predseda komisie 

Bratislava 28.02.2012 

Rozdeľovlúk: 

l. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. -

zástupca stm'ostky 
3. Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
4. Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. -

predseda komisie 

2 

6. členovia komisie 
7. Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca 

oddelenie školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný 

kontrolór 
9. Ing. Paulína SClnllidtová - ref. 

orgmllzačný 


