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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 15.10.2015 
 

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

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Prezentácia Hokejového klubu Bratislava 
3. Návrh kritérií komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ pre zaraďovanie 

súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR 
4. Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2014/2015 a prerokovanie koncepcií rozvoja ZUŠ a CVČ na roky 2015 
- 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

5. Informácia riaditeľky CVČ Hlinická o neobnovení činnosti TJ Rapid v priestoroch 
CVČ 

6. Rôzne  
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – Andrej Roman a Eduard Segíň, obaja HK 
Bratislava, Mgr. E. Poláková, riaditeľka sekcie magistrátu a riaditelia ZUŠ a CVČ. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, P. Hochschorner, Ing. J. Hrčka, 
RNDr., PHD., MPH M. Ležovič, Ing. B. Čičátková. 
 Predseda komisie predniesol návrh na stiahnutie bodov programu č. 5 a 6 a zmenu 
poradia prerokovávaných bodov. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 9/2015 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila upravený program rokovania. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Prezentácia Hokejového klubu Bratislava 
Prezentáciu, aj za použitia videoprojekcie, zrealizovali predseda podpredseda HK. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Návrh kritérií komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ pre zaraďovanie 
súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia v diskusii navrhla interné pravidlá komisie pre zaraďovanie súkromných 
materských škôl do siete škôl a školských zariadení s tým, že ich oddelenie kultúry, školstva, 
športu a mládeže magistrátu doformuluje a spracuje do konečnej verzie, ktorá bude 
predložená na schválenie na nastávajúcom rokovaní komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
súhlasila s dopracovaním interných pravidiel a ich predložením na schválenie na 
novembrovom rokovaní komisie. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
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K bodu 4  
Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2014/2015 a prerokovanie koncepcií rozvoja ZUŠ a CVČ na roky 2015 - 
2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
Predseda komisie privítal riaditeľov jedenástich ZUŠ (jedna riaditeľka sa ospravedlnila) 
a piatich CVČ, ktorí postupne predstavili svoje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 
a koncepcie rozvoja ZUŠ a CVČ. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 

a) odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy schváliť správy všetkých 
základných  umeleckých škôl  a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok  2014/2015, 

b) odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy schváliť koncepcie všetkých 
základných  umeleckých škôl  a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy za predpokladu, že ich plnenie bude podmienené 
výškou rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom. 

Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Informácia riadite ľky CVČ Hlinická o neobnovení činnosti TJ Rapid v priestoroch CVČ 
Informáciu poskytla riaditeľka CVČ Mgr. Romana Bahúlová. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Rôzne 
Tajomník komisie informoval o príprave a organizačno-technickom zabezpečení ankety  
Vyhlásenia najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského 
kraja za rok 2015, ktoré sa uskutoční 21. decembra 2015 (pondelok) o 16.45 h v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca. Hlavé mesto ako organizátor podujatia pozýva na slávnostný akt 
všetkých členov komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

a) vzala informáciu na vedomie, 
b) odporúča realizovať toto tradičné slávnostné podujatie aj v tomto roku. 

Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 12.11.2015 o 15:00 h v zasadačke 
magistrátu č. 103. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 15.10.2015 


