
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
konanej dňa 13.2.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
11 Otvorenie
21 Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
31 Vyhodnotenie zápisu detí do l.ročníkov ZŠ MČ BNM
41 Príprava na zápis detí do MŠ MČ BNM
51 Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a
oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní: 3

za: 3
Komisia nebola uznášania schopná.

K bodu 2:
a/Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky.
Komisia vzala materiál na vedomie
Hlasovanie : prítomní : 3

za: 3
Komisia nebola uznáš ani a schopná

b/Návrh na premenovanie ulice Horská na ulicu "Lipovinová".
Komisia vzala materiál na vedomie
Hlasovanie : prítomní : 3

za: 3
Komisia nebola uznáš ani a schopná.

c/Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2012 a čerpaní finančných
prostriedkov v roku 2011.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 3

za: 3
Komisia nebola uznášania schopná.

dlNávrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o
nájme bytov.
Komisia vzala materiál na vedomie s pripomienkou: pri aktualizovaní všeobecne záväzných
nariadení je potrebné zvýrazniť zmeny, ktorých sa VZN dotýka.
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Hlasovanie: prítomní: 3
za: 3

Komisia nebola uznášania schopná.

e/Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupitel'stva
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012.
Komisia vzala materiál na vedomie s pripomienkou: poslanci p. Vítková ap. Szusčík sa
vzdávajú vystúpení v Televízii Nové Mesto.
Hlasovanie : prítomní : 3

za: 3
Komisia nebola uznášania schopná.

K bodu 3:
Komisiu informoval vedúci školského oddelenie MÚ BNM p. Novák, zdôraznil: zapis
žiakov do I.ročníkov ZŠ MČ BNM sa uskutočnil v dňoch 10.- 11. februára 2012 v čase:
piatok: 14:00 - 18:00 hod.
sobota: 8:00 - 12:00 hod.
V roku 2012 sa do prvých ročníkov zapísalo 407 detí, z toho 225 chlapcov, 172 dievčat. Z
toho 251 deti z MČ BNM, 106 z iných MČ Bratislavy a 56 detí mimo Bratislavu. O odklad
požiadalo 32 zákonných zástupcov detí. Oproti predchádzajúcemu roku sa zapísalo o 19
detí viac.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4:
Komisiu informoval vedúci školského oddelenia MČ BNM p. Novák, zdôraznil: v čase od
15.2. - 15.3.2011 sa uskutoční v MČ BNM zápis detí do materských škôl. V tomto období
si rodiča detí môžu vyzdvihnúť prihlášku na materskej škôlke, ktorá sa nachádza v ich
bydlisku. Detí do materských škôl Nového Mesta sa prijímajú na základe kritérií
schválených MZ MČ BNM v októbri 2008.

Ing. Andrea Vítková, v.r.
predseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie

. I
Zapísala: E. Hlivová ,;tt..,,---
V Bratislave 14.2.2012


