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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 15.01.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Schválenie termínov a plánu činnosti komisie na rok 2016 
3. Prerokovanie Koncepcie rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018 
4. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene pôvodnej adresy  Súkromného centra voľného 
času  Hiadeľ 14, 976 61 Hiadeľ na novú adresu - Nábrežie  armádneho generála Ľ. 
Svobodu 3, 811 03 Bratislava  v sieti škôl a školských zariadení SR 

5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa a adresy Súkromnej základnej 
školy, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava z pôvodného zriaďovateľa  fyzickej osoby  
Ing. Juraja Droppu,  Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica na nového zriaďovateľa 
Občianske združenie Felix, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava a z pôvodnej adresy 
Strečnianska 20 na Haanova 28, 854 04 Bratislava, v sieti škôl a školských zariadení 
SR 

6. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Vavilovova 
18, Bratislava do siete škôl a školských zariadení  SR 

7. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, M.C. 
Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 

8. Rôzne 
 

K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – Ing. Peter Vojtko, riaditeľ STARZ-u a Ing. 
Klaudia  Košíková, OKŠŠM. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Ing. J. Hrčka, P. Hochschorner, 
Ing. R. Weinštuk, Ing. B. Čičátková. RNDr. M. Ležovič a Ing. B. Renertová. 
 Predseda komisie predniesol návrh na stiahnutie bodov č. 3 a 9 programu pozvánky 
a bod č. 8 navrhol zaradiť ako bod č. 2 (viď program zápisnice). Body č. 3 a 9 budú 
prerokované v komisii až po ich prerokovaní v pravidelnej porade primátora. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 12/2015 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila stiahnutie bodov č. 3 a 9 programu pozvánky a zmenu poradia bodov programu 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Schválenie termínov a plánu činnosti komisie na rok 2016 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Schválila: 
2.1 tretí štvrtok v mesiaci za deň zasadnutia komisie, 
2.2 v prípade, že nebude možné uplatniť bod 2.1, tak za deň zasadnutia schválila prvý štvrtok 
v mesiaci, 
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2.3 výjazdné zasadnutia komisie v roku 2016 nasledovne: 
- marec – zimný štadión a športovo-rekreačný areál Harmincova, 
- apríl – ZUŠ Panenská, 
- jún – športovo-rekreačný areál a letné kúpalisko Zlaté piesky, 
- október -  CVČ Hlinická. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Koncepcie rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Koncepciu 
rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2016 – 2018, 
3.2 vzala na vedomie ústnu informáciu riaditeľa STARZ-u Ing. Vojtka k písomnému 
stanovisku člena komisie Ing. Bajana ku koncepcii rozvoja STARZ-u..., 
3.3 požiadala riaditeľa STARZ-u Ing. Vojtka, aby k stanovisku Ing. Bajana zabezpečil 
vypracovanie písomnej odpovede a oboznámil s ňou všetkých členov komisie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene pôvodnej adresy  Súkromného centra voľného 
času  Hiadeľ 14, 976 61 Hiadeľ na novú adresu - Nábrežie  armádneho generála Ľ. 
Svobodu 3, 811 03 Bratislava  v sieti škôl a školských zariadení SR 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať nesúhlasné stanovisko k zmene pôvodnej adresy  Súkromného 
centra voľného času  Hiadeľ 14, 976 61 Hiadeľ na novú adresu - Nábrežie  armádneho 
generála Ľ. Svobodu 3, 811 03 Bratislava  v sieti škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa a adresy Súkromnej základnej 
školy, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava z pôvodného zriaďovateľa  fyzickej osoby  Ing. 
Juraja Droppu,  Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica na nového zriaďovateľa 
Občianske združenie Felix, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava a z pôvodnej adresy 
Strečnianska 20 na Haanova 28, 854 04 Bratislava, v sieti škôl a školských zariadení SR 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa a adresy Súkromnej 
základnej školy, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava z pôvodného zriaďovateľa  fyzickej 
osoby  Ing. Juraja Droppu,  Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica na nového zriaďovateľa 
Občianske združenie Felix, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava a z pôvodnej adresy 
Strečnianska 20 na Haanova 28, 854 04 Bratislava, v sieti škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Vavilovova 18, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení  SR 
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
schválila presunutie prerokovania žiadosti na februárové zasadnutie komisie s tým, že na 
rokovanie bude prizvaný starosta MČ Petržalka a zástupca  ZŠ Vavilovova 18, Bratislava 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
 
K bodu 7 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, M.C. 
Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, 
M.C. Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Rôzne 
Tajomník informoval členov komisie o veľkom záujme bratislavských základných škôl 
o bezplatnú účasť ich žiakov na vybraných programoch ME v krasokorčuľovaní v Bratislave 
v dňoch 27.-31.01.2016. Prihlásilo sa 21 škôl, 2243 žiakov a 120 pedagógov a školských 
zamestnancov. 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 15.01.2016 


