
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 03.12.2015 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Miesto:  press centrum Zimného štadióna O. Nepelu 
Program: 

1. Prehliadka Zimného štadióna Ondreja Nepelu  
2. Kontrola zápisnice a uznesení 
3. Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 
4. Prerokovanie Návrhu dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy 
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu a priorít Správy telovýchovných a rekreačných 

zariadení hl.m. SR Bratislavy na rok 2016 
6. Príprava plánu práce komisie na rok 2016 
7. Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska, medená 24, Bratislava, 

ako súčasť Súkromnej materskej školy, Česká 10, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 

8. Rôzne 
 

K bodu 1 
Prehliadka Zimného štadióna O. Nepelu 
Predseda komisie poďakoval vedeniu STARZ-u a ZŠ O. Nepelu za dobre pripravenú 
a realizovanú prehliadku štadióna s výkladom. 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – MUDr. Iveta Plšeková, nám. primátora, 
JUDr. M. Vetrák, poslanec MsZ, Mgr. E. Poláková, riaditeľka sekcie magistrátu, Ing. L 
Behuliaková, vedúca oddelenia KaR, Mgr. M. Škoríková, odd. rozpočtu a kontrolingu 
magistrátu, Ing. P. Vojtko, riaditeľ STARZ-u, Ing. Z. Čemanová a Ing. arch. K Szabová – 
námestníčky riaditeľa STARZ-u, Mgr. M. Mičuch, vedúci strediska ZŠ O. Nepelu. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Ing. J. Hrčka, Mgr. P. Pilinský, 
a Mgr. Z. Zaťovičová. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu o bod č. 7 s tým, že 
pôvodný bod č.7 rôzne sa posúva ako bod č. 8. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 11/2015 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila doplnený a upravený program rokovania. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 
Informáciu k návrhu rozpočtu poskytla Ing. Behuliaková a v diskusii odpovedala na všetky 
otázky zo strany členov komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2016 – 2018. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 



K bodu 4 
Prerokovanie Návrhu dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Informáciu k návrhu poskytol poslanec MsZ. Ing. Vetrák. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie návrhu rozpočtu a priorít Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 
hl.m. SR Bratislavy na rok 2016 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie rozpočet a priority STARZ-u na rok 2016. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Príprava plánu práce komisie na rok 2017 
K príprave plánu práce komisie informoval jej tajomník p. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
6.1 vzala informáciu na vedomie, 
6.2 pre rok 2016 schválila rokovací deň komisie vždy vo štvrtok týždeň pred rokovaním 
mestského zastupiteľstva v čase o 15:00 h. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska, Medená 24, Bratislava, ako 
súčasť Súkromnej materskej školy, Česká 10, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska, 
Medená 24, Bratislava, ako súčasť Súkromnej materskej školy, Česká 10, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Rôzne 

- pani námestníčka Plšeková informovala o príprave usporiadania ME 
v krasokorčuľovaní v Bratislave v dňoch 22. - 31. januára 2015, 

- člen komisie informoval, že do konca r. 2017 by mal byť postavený a sprevádzkovaný 
Národný futbalový štadión v Bratislave na Tehelnom poli, 

- komisia poverila tajomníka, aby v požiadal starostu MČ Petržalka o zabezpečenie 
prehliadky pre členov komisie novej plavárne v tejto MČ. 

 
Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 


