
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré mesto, ktoré sa konalo 05. apríla 2011 v zasadacej 

miestnosti č.208  
 
Prítomní:  doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., doc. Mgr. art. Štefan Bučko, RNDr. 

Mário Ležovič, PhD., MPH 
Ospravedlnení: MUDr. Peter Osuský, CSc., MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Hostia:   Mgr. Sven Šovčík, Mgr. Anton Gábor 
 
Program:   
1. Otvorenie 
2. Orgány školskej samosprávy – rady škôl  
3. Demografické východiská s implikáciou na vývoj a potreby kapacít škôl na území m.č. 

Bratislava-Staré Mesto 
4. Ukončenie prevádzky školskej jedálne pri ZŠ Jesenského a zvýšenie rozpočtu pre ZŠ 

na demontážne práce a stavebno-technické úpravy 
5. Rôzne 
• Prehodnotenie otázky účasti verejnosti na rokovaní komisií MZ v nových rokovacích 

poriadkoch 
6. Zakončenie 
 

Začiatok rokovania: 16,30 hod. 
 

Priebeh rokovania: 
 

K bodu 1: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (ďalej len KOVM) doc. RNDr. Ivan 
Haverlík, CSc. privítal prítomných a konštatoval, že úlohy zo zasadnutia KOVM z 24.01.2011 
sú splnené resp. priebežne sa plnia. 
 

K bodu 2: 
Vedúci oddelenia školstva Mgr. Anton Gábor podal informácie zo školenia vo Zvolene 
s programom Orgány školskej samosprávy a výberové konania riaditeľov škôl, na základe 
ktorého v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracoval materiál Orgány školskej 
samosprávy – rady škôl a poskytol ho prítomným.  
 

K bodu 3: 
a) Mgr. Anton Gábor poskytol prítomným materiál Demografické východiská s implikáciou 
na vývoj a potreby kapacít škôl na území MČ Bratislava-Staré Mesto vypracovaný v spolupráci 
s Ing. arch. K. Kantorovou, obsahujúci výpočet výhľadových potrieb nekomerčnej základnej 
občianskej vybavenosti vyplývajúci z demografického vývoja základných a materských škôl 
v územnej  pôsobnosti m. č. Bratislava-Staré Mesto. 
 

b) O probléme 8 neschválených prevádzkových poriadkov z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva z dôvodu nespĺňania plošných parametrov s počtom zariaďovacích predmetov  
na osobnú hygienu detí v materských školách rokoval Mgr. Anton Gábor spolu so zástupcom 
starostky MUDr. Petrom Osuským, CSc. a prednostom Mgr. Svenom Šovčíkom na Ministerstve 
školstva vedy, výskumu a športu SR 16.3 2011 a potom na RÚVZ 17.3.2011, ktorého výsledkom 
je rozhodnutie RÚVZ o povolení prekročenia kapacity o 14% na šk. roky 2011/2012 a 2012/2013 
(viď materiál Materské školy v pôsobnosti MÚ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto). 



Mgr. Anton Gábor uviedol, že v budúcnosti by mohlo byť východiskovým riešením vybudovanie 
podkrovia v MŠ Gorazdova, čím by pribudli ešte ďalšie 2 triedy. 
Prednosta Mgr. Sven Šovčík upozornil, že vhodné priestory pre MŠ by mohli vzniknúť spojením 
ZŠ s MŠ Dubová, čo je však potrebné riešiť aj v spolupráci s KŠÚ v Bratislave, ako vlastníkom 
budovy na Brnianskej ul., kde má sídlo CPPPa P. 
 

Po diskusii členovia komisie schválili uznesenie č.4: 
Uznesenie č. 4/2011: 
Komisia žiada prednostu o navýšenie finančných prostriedkov v aktualizácii rozpočtu 
za účelom vybudovania sociálnych zariadení a nadstavby v MŠ Gorazdova. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4: 
Mgr. Anton Gábor informoval o požiadavke predĺženia nájomnej zmluvy na prevádzku školskej 
jedálne a kuchyne v objekte Základnej školy na Jesenského ulici 6 o jeden mesiac, a to do 
31.7.2011. Keďže doteraz nebol tento nájomný vzťah písomne upravený, ošetrí sa dodatočne 
nájomnou zmluvou na dobu určitú za nájomné 1,00 EUR za celé obdobie nájmu. Zároveň 
požiadal o navýšenie rozpočtu pre ZŠ Jesenského vo výške 10 000 EUR na demontážne práce 
v školskej jedálni z dôvodu predaja nehnuteľnosti Jesenského 8 v Bratislave v ktorej sa nachádza 
školská jedáleň. 
 

Po diskusii členovia komisie schválili uznesenie č.5: 
Uznesenie č. 5/2011: 
Komisia žiada prednostu o navýšenie finančných prostriedkov v aktualizácii rozpočtu 
za účelom demontážnych prác v školskej jedálni pri ZŠ Jesenského 6. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5: 
a) Predseda KOVM predniesol otázku účasti verejnosti na rokovaní komisií MZ v novom 
rokovacom poriadku 
 

Po diskusii členovia komisie schválili uznesenie č.6: 
Uznesenie č.6/2011: 
Komisia neodporúča zapracovať do rokovacieho poriadku účasť verejnosti na 
zasadnutiach komisie zriadených MZ. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



b) Poslanec RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH žiada prednostu o zabezpečenie nájomnej 
zmluvy uzatvorenej medzi mestskou časťou a súborom Lúčnica týkajúcej sa prenájmu 
priestorov telocvične v budove ZŠ Jesenského. Prednosta úradu súhlasil s požiadavkou 
poslanca a zmluva bude k dispozícii. 
 
c) Vedúci oddelenia školstva Mgr. Anton Gábor informoval prítomných o počte vydaných 
rozhodnutí o prijatí dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v šk. roku 2011/2012, ktorých je 
472. 
 
d) Nasledujúce rokovanie KOVM bude 18.04.2011 o 16,30 hod. 
 
K bodu 6: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
skončilo. 
 
Ukončenie rokovania: 18,00 hod. 
 
 
 
 
 
   doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., v.r. 
                                                                                              predseda komisie 
 
Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
 
Bratislava 11.04.2011 
 
 
 
Rozdeľovník: 
 

1. PhDr. Tatiana Rosová – starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. – zástupca starostky 
3. Ing. Ján Krta – zástupca starostky 
4. Mgr. Sven Šovčík – prednosta 
5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. – predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Mgr. Anton Gábor – vedúci oddelenia školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser – hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová – ref. organizačný 


