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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 01.12.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 11 členov komisie a 10 hostí) 
Miesto:  Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava-Rača 
Program: 

1.   Prehliadka areálu a zariadení CVČ (15:00 15:50 h) 
2. Kontrola zápisnice a uznesení 
3. Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 
4. Prerokovanie žiadosti o súhlas hlavného mesta so zaradením Súkromného centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre nadané deti, pre 
zriaďovateľa Excellent Education, Skalická 12, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 

5. Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k zaradeniu Školskej výdajnej jedálne ako súčasti 
Špeciálnej základnej školy s materskou školou do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Žiadosť o udelenie súhlasu obce k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Veternicová 
20, Bratislava ako súčasť Súkromnej školskej jedálne z dôvodu zmeny zriaďovateľa z 
RKC Bratislavská arcidiecéza na  zriaďovateľa-Gizela Zelískova, Bílikova 20, 
Bratislava  IČO: 43 684 327 s prevádzkou na Spojenej škole sv. Františka z Assisi, 
Karloveská 32, Bratislava do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. 
januára 2017.  

7. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ Hlinická 3, 
Bratislava 

8. Schválenie plánu a termínov zasadnutí komisie v roku 2017 

9. Rôzne 

K bodu 1 
Prehliadka areálu a zariadení CVČ 
Komisia pod vedením riaditeľky CVČ p. Bahúlovej zrealizovala prehliadku objektov CVČ 
a športového areálu a konštatovala potrebu zabezpečenia finančných prostriedkov na 
nevyhnutné opravy – zatekajúca strecha, veľké praskliny v múroch budov... 
Na záver poďakovala p. riaditeľke za prehliadku a sprostredkovanie informácií o CVČ. 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnilo 11 hostí z magistrátu, Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie a CVČ. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan,  Ing. Blanka Čičátková  a PhDr. 
M. Ležovič. 

Predseda komisie navrhol stiahnuť z rokovania bod „nápočet podielových daní...“, 
nakoľko tento musí byť ešte raz predložený na rokovanie PPP, ďalej navrhol doplniť do 
programu body č. 4, 5 a 6. 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej 
zápisnice boli splnené. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 10/2016 bez pripomienok, 
1.2 schválila predsedom navrhnuté zmeny v programe rokovania, 
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1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení. 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. prerokovať návrh rozpočtu v mestskom zastupiteľstve, 
2. navýšiť položku kapitálové výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného 
času v Bratislave o sumu 200 000,00 Eur (slovom: dvestotisíc eur) na rok 2017, 

3. navýšiť položku kapitálové výdavky Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bratislavy  o sumu 150 000,00 Eur (slovom: stopäťdesiattisíc eur) 
na rok 2017 pre strediská Zimný štadión Harmincova, kúpalisko Rosnička a kúpalisko 
Krasňany. 

 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti o súhlas hlavného mesta so zaradením Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre nadané deti, pre 
zriaďovateľa Ecellent Education, Skalická 12, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
presunula prerokovanie žiadosti na januárové zasadnutie komisie 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k zaradeniu Školskej výdajnej jedálne, Karpatská 1, 
Bratislava ako súčasti Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením Školskej výdajnej jedálne, 
Karpatská 1, Bratislava ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 
1 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 

Žiadosť o udelenie súhlasu obce k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Veternicová 20, 
Bratislava ako súčasť Súkromnej školskej jedálne z dôvodu zmeny zriaďovateľa z RKC 
Bratislavská arcidiecéza na  zriaďovateľa-Gizela Zelískova, Bílikova 20, Bratislava  
IČO: 43 684 327 s prevádzkou na Spojenej škole sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2017.  
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Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením Výdajnej školskej jedálne, 
Veternicová 20, Bratislava ako súčasť Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských 
zariadení SR 
 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za, 1 nehlasoval 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 7 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ Hlinícka 3, 
Bratislava 
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ Hlinícka 
3, Bratislava 
 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Schválenie plánu a termínov zasadnutí komisie v roku 2017 
Komisia po prednesení plánu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

1. nesúhlasí s tým, aby sa zasadnutia komisie konali vždy pred rokovaním mestskej rady, 
2. poverila predsedu komisie a tajomníka, aby zabezpečili termíny rokovaní komisie 

v roku 2017 tak, ako v tomto roku, t.j. vždy vo štvrtok, týždeň pred rokovaním 
mestského zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Rôzne 
Tajomník komisie informoval členov o príprave vyhlásenia najúspešnejšieho športovca 
a športového kolektívu Bratislavy a BSK za rok 2016, ktoré sa uskutoční 20.12.2016 
o 16:30 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Všetkým členom komisie bude 
zaslaná pozvánka na toto podujatie. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie sa uskutoční v januári, presný termín Vám bude oznámený po 
doriešení termínov rokovaní na rok 2017. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 01.12.2016 


