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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 20.10.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 13 členov komisie, 11 hostí, 16 
   riaditeľov ZUŠ a CVČ, 4 aktivisti)) 
Miesto:  mezanín Primaciálneho paláca 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Informácia riaditeľa STARZ-u o dlžníkoch nájomníkov športových zariadení, výške 
 podlžností a o spôsobe ich riešenia 
3. Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia s účinnosťou od 1.1.2017 

5. Prerokovanie Ročnej správy o realizácii plánu sociálneho a hospodárskerho rozvoja 
(PHSR) za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na roky 2016 – 2018 

6. Prerokovanie návrhu na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu 
7. Žiadosť o opätovné posúdenie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy 

Bubĺiškôlka M.Marečku 8-12 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
8. Žiadosť o súhlas so zaradením Súkromnej školskej jedálne 2, Haanova 28, Bratislava 

do siete škôl a školských zariadení SR 
9. Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra 

hl. m. SR Bratislavy v CVČ Hlinická a námietok CVČ k zisteným nedostatkom 
10. Rôzne 
11. Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský 
rok 2015/2016, za prítomnosti riaditeľov ZUŠ a CVČ 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – M. Vetrák (poslanec MsZ), Ing. P. Vojtko 
(riaditeľ STARZ). Ing. Z. Čemanová (nám. STARZ-u), Ing. P. Šinály (mestský kontrolór), 
Ing. K. Kalasová (ÚMK), Mgr. E. Tesarčíková (vedúca OKŠŠM), Mgr. J. Panáková a Ing. E 
Pisarčíková (obe OKŠŠM), Mgr. J. Fekiač (OSAP), M. Kramplová (Bubliškôlka), Mgr. R. 
Bahúlová (riad. CVČ Hlinická), 4 osoby z radov občianskych aktivistov, 16 riaditeľov ZUŠ 
a CVČ. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnila Ing. Blanka Čičátková a L. Hlávková (riad. ZUŠ 
Radlinského 53). 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 09/2016 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2 
Informácia riadite ľa STARZ-u o dlžníkoch nájomníkov športových zariadení, výške 
podlžností a o spôsobe ich riešenia 
Komisia po prednesení informácie a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 vzala informáciu na vedomie, 
2.2 žiada riaditeľa STARZ-u aby pripravil a členom komisie zaslal aktuálny prehľad o 
jednotlivých dlžníkoch a dlžných sumách a prehľad za rok 2015, 
2.3 pripravil a zaslal informáciu o návrhu rozpočtu STARZ-u na rok 2017. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh uznesenia 
v jeho plnom znení. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia s účinnosťou od 1.1.2017 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh VZN. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prerokovanie Ročnej správy o realizácii plánu sociálneho a hospodárskerho rozvoja 
(PHSR) za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na roky 2016 – 2018 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť: 
5.1 ročnú správu o realizácii PHSR za rok 2015, 
5.2 akčné plány na roky 2016 – 2018. 
Hlasovanie:   
za  -     11 
proti  -     0 
zdržal sa -     1 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 6 
Prerokovanie návrhu na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu 
Komisia  po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh uznesenia 
v jeho plnom znení 
Hlasovanie:   
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za  -     11 
proti  -     0 
zdržal sa -     1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o opätovné posúdenie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy 
Bubĺiškôlka M.Marečku 8-12 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia  po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
7.1 Odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením Súkromnej materskej 
školy Bubliškôlka M. Marečku 8-12 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie:   
za  -     9 
proti  -     0 
zdržal sa -     2 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
7.2 Žiada predložiť na rokovanie komisie Informáciu o metodike nápočtu podielových daní 
obciam a určení výšky dotácií pre neštátne materské školy a financovanie materských škôl 
v mestských častiach.   
Hlasovanie:   
za  -     11 
proti  -     0 
zdržal sa -     1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8 
Žiadosť o súhlas so zaradením Súkromnej školskej jedálne 2, Haanova 28, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej školskej jedálne 2, Haanova 28, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra 
hl. m. SR Bratislavy v CVČ Hlinická a námietok CVČ k zisteným nedostatkom 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
9.1 vzala na vedomie správu o výsledkoch kontroly, 
9.2 vyjadrila poďakovanie riaditeľke CVČ Hlinická za prístup ku správe, námietkám 
a navrhnutým opatreniam mestského kontrolóra. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 10 
Rôzne 
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Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo, po dodatočnom súhlase riaditeľky CVČ Hlinická, 
uskutočniť 10.11.2016 v CVČ  Hlinická 3, Bratislava – Rača. 
 
K bodu 11 
Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 
2015/2016, za prítomnosti riaditeľov ZUŠ a CVČ 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi: 

11.1 schváliť prerokované správy  základných  umeleckých škôl  a centier voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2015/2016 bez pripomienok, 

11.2  preskúmať možnosti získania externých a európskych finančných zdrojov pre 
ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

11.3  vyčleniť v návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2017 finančnú čiastku vo 
výške 300 000,00 Eur na riešenie kapitálových výdavkov ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta, na zníženie energetickej náročnosti budov. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 20.10.2016 
 


