
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 22.09.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 12 členov komisie) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
3. Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Daliborovo nám. 2, 

Bratislava 
4. Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k zriaďovacej listine CVČ Gessayova 6, Bratislava 
5. Žiadosť o prehodnotenie vyjadrenia k žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy 

a školských zariadení  Espania  s.r.o., Brezová 2247, Topoľčany do siete škôl 
a školských zariadení SR 

6. Prehodnotenie udeleného súhlasu primátora so zaradením Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva, Hálkova 11, Bratislava, do siete škôl a 
školských zariadení SR 

7. Žiadosť o rozšírenie pôsobnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Ružová dolina 29, Bratislava pre žiakov do 15 rokov 

8. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Drotárska cesta 48, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 

9. Informácia o účasti a výsledkoch reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 21. 
ročníku Turnaja 4-miest v Ľubľani a reprezentantov Bratislavy do 15 rokov na 50. 
ročníku medzinárodných hier žiakov v New Taipei City v Taiwane 

10. Informácia o stave finančných prostriedkov vo Fonde na podporu rozvoja telesnej 
kultúry v hl.m. SR Bratislave k 31.08.2016 

11. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – Ing. K. Košíková a Mgr. J. Panáková (obe 
OKŠŠM), MBA Miriam Itahashu (SZŠ Espania). 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan a Mgr. Z. Zaťovičová. 
 Predseda komisie navrhol doplniť do programu rokovania 2 body (body č.3 a 4) 
a zmeniť poradie prerokovaných bodov (viď program vyššie). 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 06/2016 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 súhlasila s návrhom predsedu komisie na doplnenie dvoch bodov a zmenu poradia 
prerokovávaných bodov. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
Komisia po prednesení návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 



2.1 vzala na vedomie informáciu o návrhu na menovanie členov rád škôl a o zániku členstva 
členov v štrnástich radách škôl, 
2.2 požiadala pani Panákovú, v súčinnosti s členmi komisie, poslancami a mestskými časťami 
o doplnenie konkrétnych členov do rád škôl a predložila kompletný materiál na októbrové 
rokovanie komisie. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Daliborovo nám. 2, 
Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ 
Daliborovo nám. 2, Bratislava.  
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k zriaďovacej listine CVČ Gessayova 6, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine CVČ, 
Gessayova 6, Bratislava 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Žiadosť o prehodnotenie vyjadrenia k žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy a 
školských zariadení  Espania  s.r.o., Brezová 2247, Topoľčany do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením do siete škôl a školských zariadení: 
5.1 Súkromnej umeleckej školy Espania Pavla Horova Bratislava 
Hlasovanie:   
za  -     1 
proti  -     0 
zdržal sa -     11 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu komisie pre primátora na 
vydanie súhlasného stanoviska. 
 
5.2 Školského klubu detí Espania Pavla Horova Bratislava 
Hlasovanie:   
za  -     1 
proti  -     2 
zdržal sa -     9 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu komisie pre primátora na 
vydanie súhlasného stanoviska. 
 
5.3 Súkromnej základnej školy Espania Pavla Horova Bratislava 
Hlasovanie:   
za  -     1 



proti  -     5 
zdržal sa -     6 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu komisie pre primátora na 
vydanie súhlasného stanoviska. 
 
K bodu 6 
Prehodnotenie udeleného súhlasu primátora so zaradením Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva, Hálkova 11, Bratislava, do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Komisia  po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi akceptovať zdôvodnenie MŠVVaŠ SR a súhlasiť s rozšírením 
poskytovaných služieb SCŠPP pre vekovú kategóriu do 15 rokov 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o rozšírenie pôsobnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Ružová dolina 29, Bratislava pre žiakov do 15 rokov 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko s rozšírením pôsobnosti pre žiakov do 15 
rokov 
Hlasovanie:   
za  -     0 
proti  -     7 
zdržal sa -     5 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu komisie pre primátora na 
vydanie súhlasného stanoviska s rozšírením pôsobnosti pre žiakov do 15 rokov. 
 
K bodu 8 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 
Drotárska cesta 48, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením SCŠPP do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Hlasovanie:   
za  -     0 
proti  -     5 
zdržal sa -     7 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu komisie pre primátora na 
vydanie súhlasného stanoviska so zaradením SCČPP do siete škôl a školských zariadení 
SR.  
 
K bodu 9 
Informácia o účasti a výsledkoch reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 21. ročníku 
Turnaja 4-miest v Ľubľani a reprezentantov Bratislavy do 15 rokov na 50. ročníku 
medzinárodných hier žiakov v New Taipei City v Taiwane 
O príprave reprezentantov Bratislavy, ich účasti  a výsledkoch informoval p. Valovič, ktorý 
konštatoval, že  New Taipei City dosiahli naši reprezentanti historický najlepší výsledok - 
celkové 2. m. spomedzi zúčastnených 85 miest sveta.  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 



vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 10 
Informácia o stave finančných prostriedkov vo Fonde na podporu rozvoja telesnej 
kultúry v hl.m. SR Bratislave (ďalej len „fond“) k 31.08.2016 
O stave fondu a možnostiach sfunkčnenia Rady fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave (ďalej len „rada“) informovali p. Žitný a p. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
10.1 vzala informáciu na vedomie, 
10.2 požiadala predsedu komisie, aby o výsledkoch rokovaní rady  informoval komisiu. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 11 
Rôzne 
11.1 Člen komisie p. Weinštuk informoval, že HC Slovan Bratislava má finančné podlžnosti 
voči STARZ-u za prenájom štadióna O. Nepelu a služby spojené s jeho vužívaním. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
11.1.1 vzala informáciu na vedomie, 
11.2.1 žiada prizvať riaditeľa STARZ-u na nastávajúce rokovanie komisie s tým, že poskytne 
prehľad o subjektoch, ktoré majú podlžnosti v zariadeniach STARZ-u k 30.09.2016 a bude 
informovať o spôsobe riešenia týchto podlžností. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
11.2 p. Valovič informoval o konaní Univezitnej veslárskej regaty, ktorá sa uskutoční na 
Dunaji v Bratislave dňa 24.09.2016 pod záštitou primátora a s finančnou podporou hlavného 
mesta. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 20. októbra 2016 o 15:00 h v 
mezaníne Primaciálneho paláca  Bratislava. 
Dôvodom zmeny miesta rokovania je rozšírené zasadnutie komisie o 17 riaditeľov ZUŠ 
a CVČ. Pôvodne sa rokovanie malo uskutočniť v CVČ Hlinická v Rači, ale toto zariadenie 
nedisponuje priestormi pre tak veľký počet osôb.  
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 22.09.2016 
 


