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Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 21.05.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Informácia o stave príprav kritérií pre zaraďovanie súkromných materských škôl do 

siete škôl a školských zariadení SR  
3. Prerokovanie odvolania sa voči nesúhlasnému stanovisku Komisie  pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MsZ ohľadne zaradenia  Súkromnej základnej školy, Žitavská 1, 
elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy Esprit, Majerníkova 62, 
Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR  

4. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením elokovaného pracoviska  na Súkromnej 
základnej škole francúzsko-slovenskej, Sklodowská 1, Bratislava, ako súčasť 
Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava, do siete škôl 
a školských zariadení SR  

5. Informácia o zmluvách uzatvorených medzi Hlavným mestom SR Bratislavou  
a Národným futbalovým štadiónom a.s.  

6. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili – 1. námestník primátora Ing. M. Černý,  vedúca 
oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Mgr. E. Poláková a pracovníčka OKŠŠM Ing. 
K. Košíková. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. P. Pilinský, P. Hochschorner, Ing. I. 
Hanulíková. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu rokovania o body 2a a 2b. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 4/2015 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila doplnený program rokovania.  
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
  
K bodu 2  
Informácia o stave príprav kritérií pre zaraďovanie súkromných materských škôl do 
siete škôl a školských zariadení SR  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 2a 
Prerokovanie dovolania sa pána Pätoprstého do komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a šport MsZ  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
hlasovala o dovolaní sa pána Pätoprstého do komisie s nasledovným výsledkom: 
za dovolanie sa – 0, proti – 6, zdržal sa – 3, nehlasoval – 1 
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K bodu 2b  
Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Špeciálnej materskej školy, Vlastenecké nám. 1, 
Bratislava, ako súčasť ZŠ internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, Vlastenecké nám. 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR od 
01.09.2016 
Komisia po informácii Ing. Košíkovej, prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné 
stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením Špeciálnej Materskej školy, 
Vlastenecké nám. 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2016. 
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 1 
 
K bodu 3 
Prerokovanie odvolania sa voči nesúhlasnému stanovisku komisie  pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ ohľadne zaradenia  Súkromnej základnej školy, Žitavská 1, 
elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy Esprit, Majerníkova 62, Bratislava, 
do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením elokovaného pracoviska, 
Žitavská 1, ako súčasť Súkromnej základnej školy Esprit, Majerníkova 62, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 2 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením elokovaného pracoviska, M. C.Sklodowskej 
1, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29,  Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením elokovaného pracoviska, 
M.C. Sklodowskej 1, Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová 
dolina 29,  Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Informácia o zmluvách uzatvorených medzi Hlavným mestom SR Bratislavou  
a Národným futbalovým štadiónom a.s. 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
pre nedostatok informácií odporúča prerušiť rokovanie k uvedenému bodu. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Rôzne 
 
6.1 Tajomník komisie informoval o vypracovaní Návrhu na vymenovanie členov Rady 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave, ktorý bude 
prerokovaný na MsZ dňa 28.05.2015. 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
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6.2 Komisia odporúča riaditeľovi STARZ-u Ing. Chynoranskému spracovať do najbližšieho 
zasadnutia komisie a rokovania mestského zastupiteľstva komplexný materiál  ohľadom 
zmluvných vzťahov využitia Zimného štadióna O. Nepelu. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
6.3 Členky komisie Ing. B. Renertová a Mgr. Z. Zaťovičová sa ospravedlnili z účasti na 
rokovaní komisie dňa 18.06.2015, ktoré by sa malo konať v areáli kúpaliska Rosnička. 
 

 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
  
 
Bratislava 21.05.2015 


