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

zo dňa 23.04.2015 
 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Návrh na menovanie poslancov MsZ do Rady fondu na podporu rozvoja telesnej 

kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 
3. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením súkromnej materskej školy ProSchola, 
 Viedenská cesta 257, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
4. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením materskej školy Detské centrum 

CABLKOVA s.r.o., Cablkova 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
5.  Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej základnej školy 

Slovnafťáčik, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
6. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromného centra voľného času, 

Karloveská 61, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy, Medená 24, 

Bratislava, elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy, Česká10, Bratislava, 
do siete škôl a školských zariadení SR 

8. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením elokovaného pracoviska Súkromnej ZŠ 
ESPRIT do siete škôl a školských zariadení SR 

9. Prerokovanie odvolania sa School s.r.o., ako zriaďovateľa Súkromnej ZŠ, Česká 10, 
Bratislava, voči nesúhlasnému stanovisku k žiadosti o zaradenie  elokovaného 
pracoviska tejto školy - Súkromného školského klubu detí, Kremeľská 2, Bratislava 
do siete škôl a školských zariadení SR 

10. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia STARZ-u za rok 2014  
11. Informácia o príprave letnej sezóny 2015 v zariadeniach STARZ-u 
12. Prerokovanie technicko-organizačného a finančného zabezpečenia 20. ročníka  

Turnaja 4-miest  
13. Rôzne 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 V úvode predseda komisie privítal a predstavil nového člena komisie Ing. Romana 
Weinštuka, poslanca MsZ a na svojom prvom rokovaní privítal a predstavil Ing. Blanku 
Čičátkovú, členku komisie z radov odbornej verejnosti. 
 Rokovania komisie sa zúčastnila vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
Mgr. Poláková, k bodom č. 10 a 11 bol prizvaný riaditeľ STARZ-u Ing. Chynoranský 
a k bodu č. 3 sa na vlastnú žiadosť zúčastnil rokovania Vladimír Repčík 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnil Ing. Ján Hrčka. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu rokovania (viď program 
uvedený v tejto zápisnici). 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1. schválila znenie zápisnice č. 3/2015 bez pripomienok, 
1.2. vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3. schválila doplnený program rokovania.  
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
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K bodu 2  
Návrh na menovanie poslancov MsZ do Rady fondu na podporu rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 navrhla na vymenovanie členov Rady fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave pre súčasné volebné obdobie nasledovných poslancov 
mestského zastupiteľstva: 
Gábor Grendel - za poslanecký klub Bratislavský klub 
Zdenka Zaťovičová - za poslanecký klub Praví poslanci 
Iveta Hanulíková - za poslanecký klub Klub pre Bratislavu 
Rastislav Žitný – za poslanecký klub Most - Híd 
Radovan Jenčík – za poslanecký klub Pravicový klub 
2.2 odporúča primátorovi  predložiť návrh na menovanie uvedených poslancov za členov 
Rady fondu na májové rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 3  
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením súkromnej materskej školy ProSchola, 
Viedenská cesta 257, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
Komisia po informácii pána Repčíka, prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné 
stanovisko: 
3.1 prerušila prerokovanie žiadosti ProSchola, 
3.2 žiada riaditeľa magistrátu vypracovať návrh kritérií pre zaraďovanie súkromných 
materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením  materskej školy Detské centrum Cablkova 
s.r.o., Cablkova 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 prerušila prerokovanie žiadosti Detského centra CABLKOVA, 
3.2 žiada riaditeľa magistrátu vypracovať návrh kritérií pre zaraďovanie súkromných 
materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: zo 13 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej základnej školy  Slovnafťáčik, 
Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča primátorovi  udeliť súhlasné stanovisko so zaradením Súkromnej ZŠ 
Slovnafťáčik do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za 
 
K bodu 6  
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromného centra voľného času, 
Karloveská 61, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča primátorovi  udeliť súhlasné stanovisko so zaradením Súkromného CVČ 
Karloveská 61 do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za 
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K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy, Medená 24, 
Bratislava, elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy, Česká10, Bratislava, do 
siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 prerušila prerokovanie žiadosti School s.r.o. o zaradenie SMŠ Medená 24 do siete škôl, 
3.2 žiada riaditeľa magistrátu vypracovať návrh kritérií pre zaraďovanie súkromných 
materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: zo 13 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením elokovaného pracoviska Súkromnej ZŠ 
ESPRIT do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča primátorovi  udeliť súhlasné stanovisko so zaradením Súkromnej ZŠ ESPRIT 
do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 1 
 
K bodu 9 
Prerokovanie odvolania sa School s.r.o., ako zriaďovateľa Súkromnej ZŠ, Česká 10, 
Bratislava, voči nesúhlasnému stanovisku k zaradeniu  elokovaného pracoviska tejto 
školy - Súkromného školského klubu detí, Kremeľská 2, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi  udeliť súhlasné stanovisko so zaradením Súkromného školského 
klubu detí Kremeľská 2 do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia STARZ-u za rok 2014 
Komisia po prerokovaní informácie  prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 

K bodu 11 
Informácia o príprave letnej sezóny 2015 v zariadeniach STARZ-u 
Komisia po prerokovaní informácie  prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 12 
Prerokovanie technicko-organizačného a finančného zabezpečenia 20. ročníka Turnaja 
4-miest v Bratislave (19. – 21. júna 2015) 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
12.1 zobrala informáciu na vedomie, 
12.2 vyzvala členov komisie, aby sa zúčastnili na otvorení jednotlivých športových turnajov 
dňa 19. júna 2015 v čase medzi 15:00 – 16:00 h v zmysle pokynov pána Valoviča. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
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K bodu 13 
Rôzne 
Po dohode s riaditeľom STARZ-u Ing. Chynoranským by sa  júnové výjazdové rokovanie 
komisie malo uskutočniť dňa 18.06.2015 v areáli letného kúpaliska Rosnička, vrátane 
prehliadky areálu a  zariadenia. 
 

 
 
 

              Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
                                predseda komisie   
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
  
Bratislava 23.04.2015 


