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

zo dňa 19.02.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1.     Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2.     Prerokovanie plnenia protikorupčného minima za rok 2014 
3.     Schválenie návrhu kandidátov z radov odbornej verejnosti za členov komisie 
4.     Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl a centier 
        voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  
4a    Informácia o činnosti Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
        meste SR Bratislave 
5.     Schválenie návrhu náplne činnosti komisie  
6.     Prerokovanie žiadosti   k zaradeniu Súkromnej materskej školy Grba,  v DNV, do siete 
        škôl a školských zariadení SR  
7.     Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Kremeľská 2, 
        Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
8.     Prerokovanie žiadosti súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
        a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR  
9.     Prerokovanie žiadosti   k zaradeniu Súkromnej materskej školy  TWINKLE, Tomášikova 
        8A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
10.   Informácia o príprave 20. ročníka Turnaja 4-miest Budapešť, Bratislava,Ľubľana, Záhreb 
        športovcov do 17 rokov v Bratislave (19. – 21. jún 2015) 
11.   Rôzne  
 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Na rokovaní sa zúčastnila námestníčka primátora MUDr. Iveta Plšeková a prizvaní boli 
odborní zamestnanci magistrátu Ing. M. Feik (oddelenie koordinácie dopravných systémov) a  
Ing. K. Košíková a Mgr. J. Panáková (obe z oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže).  
Z rokovania komisie sa ospravedlnil  Peter Hochschorner (ZPC). 
Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu o bod 4a a zmenu poradia 
prerokovávaných bodov programu. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 1/2015 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila  doplnený  program a zmenu  poradia prerokovávania bodov programu   
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
   
K bodu 2  
Prerokovanie plnenia protikorupčného minima za rok 2014 
Komisia po informácii Ing. Feika a  diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie plnenie protikorupčného minima. 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
 
K bodu 3  
Schválenie návrhu kandidátov z radov odbornej verejnosti za členov komisie 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
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odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť za členov komisie 
pre školstvo, vzdelávanie a šport nasledovných kandidátov z radov odbornej verejnosti: 
oblasť školstva a mládeže – Ing. Blanka Čičátková, Ing. Peter Lenč, RNDr., PhD., MPH 
Mário Ležovič 
oblasť športu – Ing. Beata  Renertová, Jozef Petrovský 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl a centier 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  
Komisia po informácii Mgr. Panákovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh na kooptovanie nových členov do rád 
základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 4a 
Informácia o činnosti Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
meste SR Bratislave 
Komisia po informácii PaedDr. Valoviča a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
4a.1 vzala informáciu na vedomie 
4a.2 poverila tajomníka zaslaním štatútu a základných informácií k fondu 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Schválenie návrhu náplne činnosti komisie 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
schválila náplň  činnosti komisie 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 

K bodu 6  
Prerokovanie žiadosti   k zaradeniu Súkromnej materskej školy Grba,  v DNV, do siete 
škôl a školských zariadení SR  
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
z dôvodu, že hlavné mesto nemá schválený rozpočet na rok 2015 a z dôvodu vyjasnenia 
finančných nákladov spojených s ďalším zaraďovaním neštátnych škôl a školských zariadení, 
komisia odporúča primátorovi neudeľovať súhlas s ich zaraďovaním do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Kremeľská 2, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
z dôvodu, že hlavné mesto nemá schválený rozpočet na rok 2015 a z dôvodu vyjasnenia 
finančných nákladov spojených s ďalším zaraďovaním neštátnych škôl a školských zariadení, 
komisia odporúča primátorovi neudeľovať súhlas s ich zaraďovaním do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
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K bodu 8 
Prerokovanie žiadosti súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR  
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
z dôvodu, že hlavné mesto nemá schválený rozpočet na rok 2015 a z dôvodu vyjasnenia 
finančných nákladov spojených s ďalším zaraďovaním neštátnych škôl a školských zariadení, 
komisia odporúča primátorovi neudeľovať súhlas s ich zaraďovaním do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Prerokovanie žiadosti   k zaradeniu Súkromnej materskej školy  TWINKLE, 
Tomášikova 8A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
z dôvodu, že hlavné mesto nemá schválený rozpočet na rok 2015 a z dôvodu vyjasnenia 
finančných nákladov spojených s ďalším zaraďovaním neštátnych škôl a školských zariadení, 
komisia odporúča primátorovi neudeľovať súhlas s ich zaraďovaním do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Informácia o príprave 20. ročníka Turnaja 4-miest Budapešť, Bratislava, Ľubľana, 
Záhreb športovcov do 17 rokov v Bratislave 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu o príprave turnaja na vedomie. 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
 
K bodu 11 
Rôzne 
V súvislosti s objektívnosťou udeľovania súhlasu primátora so zaraďovaním neštátnych škôl a 
školských zariadení do siete škôl a školských zariadení SR, komisia poverila tajomníka, aby 
zabezpečil podklady a údaje o neštátnych školách a školských zariadeniach, ich financovanie 
a proporcionálne rozloženie v MČ Bratislavy. Jedná sa o nasledujúce podklady:  
 
Počet školopovinných detí (predpokladám, že to je vo veku od 6 do 15 r.) v Bratislave v 
štruktúre:  
    a) všetky deti (podľa mestských častí)  
    b) súkromné materské školy (ak je možné, tak podľa mestských častí)  
    c) materské školy prevádzkované mestskými časťami (ak je možné, tak podľa mestských 
častí)  
 
Počet predškolských detí starších ako tri roky (predpokladám, že to je od 3 do 5 r.) v 
Bratislave v štruktúre:  
    a) všetky deti (podľa mestských častí)  
    b) počet detí v súkromných základných školách (ak je možné, tak podľa mestských častí)  
    c) počet detí v školách prevádzkované mestskými časťami (ak je možné, tak podľa 
mestských častí)  
 
Počet detí navštevujúcich Základné umelecké školy v štruktúre:  
    a) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
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    b) súkromných  
 
Počet detí navštevujúcich Centrá voľného času v štruktúre:  
    a) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
    b) súkromných  
 
Prostriedky, ktoré hlavné mesto vynakladá na:  
- vlastné ZUŠ  
- vlastné CVC  
- súkromné ZUŠ  
- súkromné CVC  
- súkromné MŠ  
- iné súkromné zariadenia (rozdeliť podľa typov, ak je to možné, resp. v tých v ktorých je to 
možné)  
 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť dňa 19.03.2015. 

 
 
 

              Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
                                predseda komisie   
 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie  
Bratislava 19.02.2015 


