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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 20.04.2017 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 12 členov komisie a dvaja hostia) 
Miesto:  Areál športu a vzdelávania, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava-Petržalka 
Program: 

1. Prehliadka areálu športu a zdravia – areál, športoviská, športová škola, francúzska škola, 
a diskusia k danej problematike (15:00 -16:00 h).  

2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
3. Prerokovanie Informácie o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 

rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 
4. Prerokovanie Informácie o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016  
5. Prerokovanie žiadosti Súkromnej základnej školy so špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

programom pre deti s poruchami učenia FUTURE a Súkromného školského klubu detí 
FUTURE o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Prerokovanie žiadosti Súkromnej školskej výdajnej jedálne pri Súkromnej základnej škole a 
gymnáziu Christa Boteva, Bratislava o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR 

7. Informácia o príprave účasti reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 22. ročníku Turnaja 4-
miest v Záhrebe (29.06. – 02.07.2017) 

8. Rôzne 
 
K bodu 1 
V čase medzi 15:00 h a 16:00 h uskutočnila komisia prehliadku celého areálu, vrátane francúzskej 
a športovej školy, pod vedením Ing. Mareka Mojtu, prezidenta futbalového klubu FC Petržalka 
akadémia. 
Komisia po prehliadke a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 poďakovala p. Mojtovi za prehliadku a informácie, ktoré členom komisie poskytol, 
1.2 vzala informácie na vedomie. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 Rokovania komisie sa zúčastnili dvaja hostia. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Mgr. P. Pilinský a Ing. B. Čičátková. 

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. 3/2017 bez pripomienok, 
1.2 schválila program rokovania, 
1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Informácie o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo  
dňa 10.12.2015 
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie Informácie o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016 
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Komisia po prerokovaní informácie a diskusii vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti Súkromnej základnej školy so špeciálnym výchovno-vzdelávacím 
programom pre deti s poruchami učenia FUTURE a Súkromného školského klubu detí 
FUTURE o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením Súkromnej základnej školy so 
špeciálnym výchovno-vzdelávacím programom pre deti s poruchami učenia FUTURE a Súkromného 
školského klubu detí FUTURE do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0, proti – 6, zdržal sa – 5 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov na odporúčanie komisie vydať primátorovi 
súhlasné stanovisko. 
 
K bodu 6 
Prerokovanie žiadosti Súkromnej školskej výdajnej jedálne pri Súkromnej základnej škole a 
gymnáziu Christa Boteva, Bratislava o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
6.1 prerušuje prerokovanie žiadosti, 
6.2 žiada doplniť vyjadrenie dotknutej základnej školy a žiadosť opäť predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie:  z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 7 
Informácia o príprave účasti reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 22. ročníku Turnaja 4-
miest v Záhrebe (29.06. – 02.07.2017) 
Po informácii p. Valoviča a diskusii vzala komisia informáciu na vedomie 
Hlasovanie:  z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
8.1 Člen komisie vyjadril pochvalu organizátorom Národného behu Devín – Bratislava za výborné 

organizačné zvládnutie podujatia, 
8.2 Člen komisie a starosta MČ Bratislava-Petržalka p. Bajan informoval, že sa začína bowlingová 

liga mestských častí, do ktorej sa prihlásilo 9 mestských častí. 
Komisia po diskusii vzala informácie na vedomie. 
Hlasovanie:  z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 18. mája 2017 v zasadačke magistrátu č. 103. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 20.04.2017 
 


