
Zápisnica č. 15 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupitel'stva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 11. apríla 2012 v miestnosti Č.20S MÚ 

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

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov do MZ 
a) Návrh na delegovaníe zástupcov do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
b) Návrh na zrušenie uznesenía MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto Č. 57/2011 
3. Rôzne 
4. Zakončenie 

Začiatok rokovanía: 16,30 hod. 
Priebeh rokovanía: 

K bodu 1: 
Predseda Komisie pre vzdelávaníe, mládež a špOli (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
privítal prítOlllitých na zasadnutí komisie a po konh'ole zápisnice Č. 14 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 22. marca 2012 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú 
zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie Č. 1: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 14 z 22. februára 2012. 
Hlasovanie: 
Prítonmí: 3 
Za: 3 

Kbodu2: 
Mgr. Ľ. Vasilová infOlIDovala prítomných o predkladaných materiáloch na zasadnutie MZ 
m.č. Bratislava-Staré Mesto 24.04.2012: 

a) Návrh na delegovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v územnej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

Členstvo v rade školy podľa § 25 ods.12 citovaného zákona zaniká uplynutím funkčného 
obdobia orgánu školskej samosprávy, čo v základných a materských školách, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto končí v mesiaci apríl 2012 s výnimkou 
Základnej školy s materskou školou M.R.Štefánika, kde funkčné obdobie rady školy končí 
v novembri 2012. Preto je potrebné podľa § l ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky Č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení 
vyhlášky Č. 230/2009 Z.z. delegovať zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti m.č. Bratislava-Staré Mesto. Po prerokovaní predloženého materiálu prijalakomisia 
nasledujúce uznesenie. 
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Uznesenie Č. 2: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť materiál Návrh na 
delegovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 

b) Návrh na zrušenie uznesenia MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto Č. 57/2011. 

Uznesením Č. 11612011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo 
návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 zo siete škôl a školských zariadení. Súčasne 
bude vyradená zo siete i Školská jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave. Tým sa 
uznesenie Č. 57/2011 stalo bezpredmetným, nedošlo kjeho plneniu. 

Uznesenie Č. 3: 
Komisia odporúča MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto schváliť materiál Návrh na zrušenie 
uznesenia MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto Č. 57/2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 

K bodu 3: 
a) Mgr. Ľ.Vasilová informovala prítomných o stave prijatých/neprijatých detí do materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava-Stm'é Mesto v školskom roku 2012/2013. 
Uviedla, že ku dňu 10.04.2012 podľa infonnácií od riaditeliek j ednotlivých MŠ je 94% žiadostí 
detí spÍiíajúcich kritériá vybavených klaJne a 6 % žiadostí det! spÍúajúcich kritériá 
nevybavených (zatiaľ), nakoľko sa situácia upreslú po psychologických vyšetreniach školskej 
zrelosti v mesiaci máj 2012. 

Uznesenie Č. 4: 
Komisia vzala na vedomie informáciu o stave prijatých/neprijatých detí do MŠ v šk. roku 
2012/13. 
Hlasovanie: 
PrítOllllú: 3 
Za: 3 

b) Mgr. Ľ.Vasilová informovala o plánovanej slávnostnej akadémii "Staromešťatá" 2012 
v mesiaci máj ku príležitosti Dúu matiek. Zámerom podujatia je prezentovať prácu materských 
škôl, ktOlých zriaďovateľom je m.č. Bratislava-Staré Mesto. 

MUDr. Peter Osuský, CSc. vyjadril požiadavku o poskytnutie plánovmlého rozpočtu 
k uvedenej akcii. Mgr. Ľuboslava Vasilová predložila plánovffilý rozpočet na uvedenú akciu. 

Uznesenie Č. 5: 
Komisia vzala na vedomie informáciu o slávnostnej akadémii "Staromešt'atá" 2012 
a odporúča odd. školstva po vyjadrení kladného stanoviska k rozpočtu akcie vicestarostu 
MUDr. Petra Osuského, CSc. toto podujatie zorganizovať. 

Hlasovanie: 
PrítOlruú: 3 
Za: 3 
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K bodu 4: Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzde ávaníe, mládež a ŠpOlt 
skončilo. 

Ukončenie rokovania: 18,00 hod. 

Zapísala: Mgr. Gabr~la IŠ;ZOVá 
Bratislava 11.04.2012 ' 

Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - vicestarosta 
3. Ing. Ján Ktta - vicestarosta 
4. Mgr. Sven Šovčík - prednosta 

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 oddelenia školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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