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Záznam 
 

zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, ktoré sa konalo 24. januára 2011 
v zasadacej miestnosti č.208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie 3, 814 21 Bratislava  
 
 
Prítomní:  doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., MUDr. Peter Osuský, CSc., doc. Mgr. art. 

Štefan Bučko, RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
Ospravedlnený: MUDr. Marek Čambal, PhD.  
 
Hostia:   Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva 
   
Program:  

1.   Otvorenie 

2.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v územnej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

3. Prerokovanie fondu obnovy škôl a školských zariadení  

4. Činnosť Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport  

5.         Príprava analýzy prognóz škôl a školských zariadení 

6. Rôzne 

7. Zakončenie 
 
Priebeh rokovania: 
K bodu 1:  
Zasadnutie otvoril predseda komisie doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., prítomní schválili 
program. 
 
K bodu 2:        
Mgr. Anton Gábor poďakoval členom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport za reakcie na 
výzvu ohľadom zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
Po diskusii členovia komisie schválili uznesenie č. 1:  
Uznesenie č. 1: Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu schváliť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 
zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
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K bodu 3: 
Mgr. Anton Gábor predložil členom komisie materiál Fond opráv škôl a školských zariadení  
spracovaný v konzultácii s Ing. P. Boreckým a Ing. J. Bratinkom (zostatok vo fonde je 423 000 €) 
a materiál Odhad nákladov na doplnenie umývadiel a WC na MŠ spracovaný Ing. Boreckým 
a Ing. Bratinkom. 
 
Po diskusii členovia komisie schválili nasledujúce uznesenia:  
Uznesenie č. 2: 
Na základe predloženého materiálu členovia komisie odporučili v rámci druhej etapy 
nadstavbu jednej triedy v Materskej škole Timravina v šk. roku 2011/2012 a rekonštrukciu 
Materskej školy Gorazdova v šk. roku 2013/2014 (podkrovie, 2 triedy, 3 spálne, soc. 
zariadenia, šatne). 
Hlasovanie: 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie vypracovania PD k bodom 2. a 3. tabuľky Fond 
obnovy škôl a školských zariadení. 
Hlasovanie: 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4:      
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. informoval prítomných o plánovanej činnosti Komisie pre 
vzdelávanie, mládež a šport: 
-   nadviazať na doterajšiu činnosť KVMaŠ; 
- riadne zasadnutia komisie realizovať podľa dohody jedenkrát za mesiac (pondelok 
o 16.00hod.); 
- predpokladaný program zasadnutí komisie prerokovávať podľa vypracovaného plánu s 
odhadom do konca šk. roka 2010/2011; 
- základná náplň činnosti komisie: posudzovanie materiálov, aktuálne otázky v oblasti školstva 
(materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto).  
       
K bodu 5:   
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. definoval úlohy  pre Školský úrad MČ Bratislava-Staré Mesto: 
- pripraviť body analýzy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-
Staré Mesto (materiálno-technický stav, výchovno-vzdelávací proces, urbanistické ukazovatele, 
mobilita, demografický vývoj atď.), s horizontom cca 10 rokov. 
T: koniec mesiaca február 
Z: Mgr. Anton Gábor, Mgr. Gabriela Ištvánová 
 
K bodu 6:    
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH predniesol pripomienky a úlohy Školskému úradu MČ 
Bratislava-Staré Mesto: 
- poskytnúť počty žiakov ZŠ podľa jednotlivých ročníkov; 
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- počty žiakov ZŠ podľa trvalého miesta bydliska zistené uložením požiadavky od poslancov 
smerom k vedúcim pedagogickým zamestnancom v najbližších zasadnutiach jednotlivých rád 
škôl;  
T: februárové zasadnutie komisie 
Z: Mgr. G. Ištvánová 
 
- predložiť projektovú dokumentáciu bytu Javorinská 9 za účelom prerokovania zmeny využitia 
priestorov (klub dôchodcov) pre potreby MŠ. 
T: ihneď - splnené 
Z: Mgr. A. Gábor 
 
Mgr. Anton Gábor - poskytol poslancom komisie materiál o majetkovo-právnych vzťahoch 
jednotlivých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto; 
                                   - informoval o návrhu bežného rozpočtu na prevádzku a mzdy škôl a 
školských zariadení na rok 2011 (ZŠ 3,46 mil.eur, MŠ 1,93 mil.eur, ŠJ 840 tis.eur, ŠKD 0,52 
mil.eur); 
                                  - informoval o povinnom zápise detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v šk. roku 2011/2012 na všetkých základných školách, ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto uskutočneného v dňoch 21. a 22. januára 2011; počty 
žiakov v triedach sa zrealizujú v zmysle § 161 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
                                   - informoval o zápise detí do materských škôl v šk. roku 2011/2012, ktorý 
bude v priebehu mesiaca marec; prijímanie detí prebehne s ohľadom na neschválené 
prevádzkové poriadky 8 materských škôl z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
z dôvodu nespĺňania plošných a sociálnych parametrov; počty detí v triedach sa naplnia v zmysle 
§ 161 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.         
                           
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. položil otázku riešenia vecného bremena v kúpnej zmluve, 
ktorou bola predaná budova na Ul. Jesenského 8 susediaca s budovou Základnej školy 
Jesenského 6. Vecné bremeno bolo zriadené do konca júna 2011 za účelom prevádzkovania 
školskej jedálne.  
  
Stanovisko komisie: Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport vzala informáciu na vedomie 
a žiada prednostu MÚ o predĺženie vecného bremena s vlastníkom budovy o jeden mesiac 
z dôvodu demontáže zariadení školského stravovania. 
 
MUDr. Peter Osuský, CSc. odporučil prítomnosť vedúcich jednotlivých oddelení pri schvaľovaní 
materiálov na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Staré Mesto.    
 
K bodu 7: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport skončilo. 
 
 

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

 
V Bratislave 27. 01. 2011  


