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

zo dňa 19.03.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Privítanie nových členov, kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu 
       rokovania      

     2.    Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
     3.    Informácia o  neštátnych školách a školských zariadeniach, ich financovaní 
             a proporcionálnom rozložení v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy  
     4.    Informácia o príprave jubilejného 10. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2015 
     5.    Prerokovanie žiadosti o poskytnutie stanoviska k otvoreniu zahraničnej školy LEAF    
            Academy  
     6.    Prerokovanie dodatku č... k zriaďovacej listine CVČ Štefánikova a  ZUŠ Istrijská 
            Bratislava  
     7.    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 

      umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného    
      mesta SR Bratislavy za školský rok 2013/2014  

     8.    Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u a informácia o príprave 68. 
            ročníka Národného behu Devín – Bratislava 2015  
     9.    Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
            v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného 
            plánu zámerov na rok 2014, realizačný plán zámerov na rok 2015  
     10.  Rôzne 
10.1 Informácia o príprave Dňa učiteľov  
10.2 Poučenie členov komisie z radov odbornej verejnosti o povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku 
10.3 Ostatné 
 
K bodu 1 
Privítanie nových členov, kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu rokovania 
 V úvode predseda komisie privítal a predstavil nových členov komisie z radov 
odbornej verejnosti. 
 Rokovania komisie sa zúčastnila vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
Mgr. Poláková a k určitým bodom programu Ing. Behuliaková (finančné odd.), Ing. 
Čemanová (námestníčka riaditeľa STARZ-u) a JUDr. Pukalovič (za OV BA ČSOB maratón). 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili Ing. V. Bajan, P. Hochschorner, Ing. J. Hrčka, 
Mgr. Z. Zaťovičová a Ing. B. Čičátková. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu o bod 10.2, stiahnutie 
bodov 3 a 5 z rokovania   a zmenu poradia prerokovávaných bodov programu. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 2/2015 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila stiahnutie navrhnutých bodov z rokovania,  doplnený  program a zmenu  poradia 
prerokovávania bodov programu.   
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
  
 
 



 2

K bodu 2  
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
Komisia po informácii Ing. Behuliakovej a  diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2015 – 2017. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 3  
Informácia o  neštátnych školách a školských zariadeniach, ich financovaní 
a proporcionálnom rozložení v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy 
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Informácia o príprave jubilejného 10. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2015 
Komisia po informácii JUDr. Pukaloviča a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie stanoviska k otvoreniu zahraničnej školy LEAF         
Academy 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala žiadosť na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 

K bodu 6  
Prerokovanie dodatku č... k zriaďovacej listine CVČ Štefánikova a  ZUŠ Istrijská 
Bratislava 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine CVČ 
Štefánikova 35, Bratislava a dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného    
mesta SR Bratislavy za školský rok 2013/2014  
Komisia po prerokovaní správy  a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala správu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u a informácia o príprave 68. 
ročníka Národného behu Devín – Bratislava 2015  
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala na vedomie informáciu o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u a informáciu 
o príprave 68. ročníka Národného behu Devín – Bratislava. 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
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K bodu 9 
Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu 
zámerov na rok 2014, realizačný plán zámerov na rok 2015 
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Rôzne 
 
K bodu 10.1 
Informácia o príprave Dňa učiteľov 
Členov komisie o príprave Dňa učiteľov (31.03.2015, 11:00 h, Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca) informovala Mgr. Poláková a zároveň ich pozvala na uvedené podujatie. 
Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie.  
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 

K bodu 10.2 
Poučenie členov komisie z radov odbornej verejnosti o povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku 
Členovia komisie, podpísaním Záznamu o poučení člena komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a šport MsZ z radov odbornej verejnosti, súhlasili so zachovávaním mlčanlivosti o osobných 
údajoch, s ktorými prídu do styku. 
 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť dňa 23.04.2015. 

 
 
 

              Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
                                predseda komisie   
 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
  
Bratislava 19.03.2015 


