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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 17.09.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto:  
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2018 
3. Prerokovanie návrhu na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov pre 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, 
Bratislavskej arcidiecézy 

4. Prehodnotenie zamietnutia zaradenia elokovaného pracoviska na Martinčekovej 13, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská 12, 
Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR 

5. Prerokovanie žiadosti o prehodnotenie nesúhlasného stanoviska k žiadosti o zaradenie 
elokovaného pracoviska, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava ako súčasti Súkromnej ZUŠ, 
Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Žiadosť o zaradenie cirkevnej Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, 
Bratislava a výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. Vincenta de 
Paul, do siete škôl a školských zariadení SR 

7. Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska na ZŠ, Nám. 4. apríla 16, 
Marianka, ako súčasť  Súkromnej ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 

8. Prerokovanie žiadosti – odvolanie sa proti zamietavému stanovisku zaradenia 
Súkromnej ZŠ, Vlčie hrdlo 50 – Slovnafťáčik do siete škôl a školských zariadení SR 

9. Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ, 
Radlinského 53, Bratislava 

10. Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ, 
Kulíškova 6, Bratislava 

11. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – námestníčka primátora MUDr. I. Plšeková, 
pracovníčky OKŠŠM Ing. K. Košíková a Ing. E. Pisarčíková. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. Bajan, P. Hochschorner, Ing. J. Hrčka 
a RNDr., PHD., MPH M. Ležovič.. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu rokovania o bod č. 8 
(poradie nasledujúcich bodov sa posunulo). 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 schválila znenie zápisnice č. 6/2015 bez pripomienok, 
2.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
2.3 schválila doplnený program rokovania. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
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K bodu 2 
Prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2018 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie návrh koncepcie rozvoja ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2018  
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 3  
Prerokovanie návrhu na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov pre 
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, 
Bratislavskej arcidiecézy 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov 
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, 
Bratislavskej arcidiecézy 
Hlasovanie: 9 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa 
 
K bodu 4 
Prehodnotenie zamietnutia zaradenia elokovaného pracoviska na Martinčekovej 13, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská 12, 
Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
prerušila prerokovanie žiadosti a opäť sa k nemu vráti po prijatí kritérií pre zaraďovanie 
súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR na najbližšom zasadnutí 
komisie v októbri 2015. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti o prehodnotenie nesúhlasného stanoviska k žiadosti o zaradenie 
elokovaného pracoviska, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava ako súčasti Súkromnej ZUŠ, 
Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
rozhodla, že prerokovanie žiadosti bude zaradené na októbrové rokovanie komisie. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie cirkevnej Materskej školy sv. Vincenta de Paul, 
Chlumeckého 12, Bratislava a výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. 
Vincenta de Paul, do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu cirkevnej Materskej školy 
sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava a výdajnej školskej jedálne ako súčasti 
Materskej školy sv. Vincenta de Paul, do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska na ZŠ, Nám. 4. apríla 16, 
Marianka, ako súčasť  Súkromnej ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 
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Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
rozhodla, že prerokovanie žiadosti bude zaradené na októbrové rokovanie komisie. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Prerokovanie žiadosti – odvolanie sa proti zamietavému stanovisku zaradenia 
Súkromnej ZŠ, Vlčie hrdlo 50 – Slovnafťáčik, do siete  škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
rozhodla, že prerokovanie žiadosti bude zaradené na októbrové rokovanie komisie. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ, 
Radlinského 53, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ, 
Kulíškova 6, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 11 
Rôzne 

11.1 Komisia súhlasila so zaradením prezentácie Hokejového klubu Bratislava na 
októbrové zasadnutie ako bod č. 2 a v rozsahu – prezentácia 10 min., diskusia 5 min. 

11.2 Námestníčka primátora I. Plšeková informovala o príprave ME v krasokorčuľovaní, 
ktoré sa uskutočnia v januári 2016 v Bratislave a o podiele mesta Bratislava  na ich 
príprave. 

 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 15.10.2015 o 15:00 h v zasadačke 
magistrátu č. 103. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 17.09.2015 


