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                                                                      Zápisnica 
                       zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 
                                                      zo dňa 19. 10.  2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 8 členov komisie a 19  hostia) 
Miesto: Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava  
 
Program:     

1. Prehliadka areálu  ZUŠ a diskusia  (15:00 -15:30 h) 
2.  Kontrola zápisnice a uznesení 
3.  Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných 
plánov PHSR na roky 2017-2019 

4. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu 
a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií a grantov z rozpočtu hl. m. SR 
Bratislavy 

5. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy na ZUŠ J. Kresánka, Karloveská, Bratislava 
zameranej na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v mestskej rozpočtovej 
organizácii - Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 
Bratislava. 

6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy za školský rok 2016/2017 

7. Rôzne 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
                 Rokovania komisie sa zúčastnili 19 hostia. 
                 Z rokovania sa ospravedlnili –  Mgr.  Pilinský,  Ing.  Bajan,  p.  Hochschorner,   
                                                                    Ing. Weinštuk, PaedDr. Valovič. 
                   
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1    schválila znenie zápisnice č. 6/2017 bez pripomienok, 
1.2    schválila  program rokovania, prehliadka areálu ZUŠ bude až po ukončení bodu 5, v programe. 
1.3    vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: zo 8  prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 3 
Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných 
plánov PHSR na roky 2017-2019 
Informáciu prezentovala hosťka p.  Mgr. Helena Bystrianová – samostatný odborný referent  
Oddelenia stratégie a projektov, referát projektového riadenia, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.  
Komisia po prerokovaní informácie  a diskusii vzala informáciu na vedomie a odporúča ju 
schváliť.  
Hlasovanie: z 8 prítomných ,  
za : 7          proti: 0           zdržal sa: 1  
Stanovisko  bolo prijaté.  
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K bodu 4 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy na Oddelení kultúry, školstva, športu 
a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií a grantov z rozpočtu hl. m. SR 
Bratislavy 
Informáciu predložila hosťka  p. Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca Oddelenia kultúry, školstva, 
športu a mládeže  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.   
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii vzala túto informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
 
 
K bodu 5 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy na ZUŠ J. Kresánka, Karloveská, Bratislava 
zameranej na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v mestskej rozpočtovej organizácii 
- Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava. 
Informáciu predložila hosťka p. Anna Gondášová, riaditeľka ZUŠ J. Kresánka, Karloveská ul., 
Bratislava.  
Komisia po prerokovaní informácie  a diskusii vzala túto informáciu na vedomie.  
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
Nasledovala prehliadka priestorov školy v sprievode riaditeľky školy p. Anny Gondášovej.  
 
 
 
 
K bodu 6 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy za školský rok 2016/2017 
Informáciu predložili jednotlivo riaditelia príslušnej základnej umeleckej školy (pozri 
prezenčná listina) a riaditelia príslušného centra voľného času (pozri  prezenčná listina).  
Komisia po prerokovaní správ  a diskusii vzala túto správu na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní 7 
Stanovisko nebolo prijaté z dôvodu nedostatočného počtu prítomných členov komisie.   
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K bodu 6 
Poskytnutie dotácie pre Karloveské tanečné centrum vo výške 3300 € na usporiadanie 
6.ročníka medzinárodného tanečného festivalu Slovak Open Championship 2017 
Návrh stanoviska bol zaslaný členom komisie mailom dňa 21.8.2017 s tým, že svoje vyjadrenie 
musia zaslať najneskôr do 23.8.2017. Hlasovanie per rollam. 
Hlasovania sa aktívne  zúčastnili nasledovní členovia komisie: pp. Žitný, Weinštuk, Pilinský, 
Kimerlingová, Hochschorner, Zaťovičová, Petrovský, Rennertová, Ležovič).  
Počet oslovených členov komisie: 14 
K stanovisku sa vyjadrilo členov :   9 
Z toho súhlasné stanovisko          :   9 
Z toho nesúhlasné stanovisko      :   0 
Z toho sa zdržali                           :   0. 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Mgr. Rastislav Žitný v.r. 
                                                                                          predseda komisie 
 
 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
v.z. Ing. Alena Marečková 
 
 
 
                       
 


