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

zo dňa 29.01.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1.   Schválenie programu - Príhovor predsedu komisie a predstavenie členov komisie 
2.   Voľba podpredsedu komisie 
3.   Prerokovanie (prípadne schválenie) rokovacieho poriadku komisie a náplne činnosti komisie 
4.   Prerokovanie a príprava rámcového plánu činnosti a termínov zasadnutí komisie na rok 2015 
5.   Príprava kandidátky  neposlancov MsZ – odborníkov za členov komisie  
6.   Prerokovanie spôsobu distribúcie podkladových materiálov a zápisníc 
7.   Prerokovanie dodatku č... k zriaďovacej listine CVČ Štefánikova, CVČ Gessayova a ZUŠ 
      Istrijská Bratislava  
8.   Prerokovanie dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Exnárova, Bratislava  
9.   Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
      mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ Daliborovo nám. 
      Bratislava  
10. Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
      kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu 
      a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy        
11. Prerokovanie Informácie o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
      Bratislavy v ZUŠ Exnárova Bratislava 
12. Prerokovanie žiadosti   k zaradeniu Súkromnej materskej školy Grba,  v DNV, do siete 
      škôl a školských zariadení SR  
13. Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Kremeľská 2, 
      Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
14. Prerokovanie žiadosti súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
      a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR  
15. Prerokovanie žiadosti   k zaradeniu Súkromnej materskej školy  TWINKLE, Tomášikova 8A,      
      Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
16. Rôzne  
      Informácia - Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl a centier 
      voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
 
K bodu 1 
Schválenie programu - Príhovor predsedu komisie a predstavenie členov komisie 
Predseda komisie privítal členov komisie a hostí. 
Z rokovania komisie sa neospravedlnil:  Ing. Ján Hrčka 
 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
komisia schvaľuje program rokovania so zmenami. Body č. 5,7,8,12,13,14,15 boli vypustené z 
programu. Po doplnení materiálov k jednotlivým bodom budú  prerokované na nasledujúcom 
zasadnutí. 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali 
   
K bodu 2  
Voľba podpredsedu komisie 
Komisia po diskusii navrhla za podpredsedu: Mgr. Petra  Pilinského, ktorý návrh prijal. 
 



Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
komisia schvaľuje za podpredsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mgr. Petra  Pilinského 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali 
 
 
K bodu 3  
Prerokovanie (prípadne schválenie) rokovacieho poriadku komisie a náplne činnosti komisie  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
komisia schvaľuje rokovací poriadok komisie a  náplne činnosti komisie prerokuje na nasledujúcom 
zasadnutí po jeho aktualizovaní. 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali  

 
K bodu 4 
Prerokovanie a príprava rámcového plánu činnosti a termínov zasadnutí komisie na rok 2015 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
komisia schvaľuje rámcový plán činností a  termíny zasadnutí komisie na rok 2015 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali  

K bodu 5 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 6 
Prerokovanie spôsobu distribúcie podkladových materiálov a zápisníc 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
komisia schvaľuje elektronické zasielanie podkladových materiálov a zápisníc členom komisie 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali  
 
K bodu 7 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 8 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 9 
Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ Daliborovo 
nám. Bratislava  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
komisia berie na vedomie informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ Daliborovo nám. 
Bratislava  
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali 
 
K bodu 10 
Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu 
a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy        
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  



komisia berie na vedomie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže 
magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy        
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali 
 
 
K bodu 11 
Prerokovanie informácie o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy v ZUŠ Exnárova Bratislava  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
komisia berie na vedomie Informácie o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy v ZUŠ Exnárova Bratislava  
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali 
 
K bodu 12 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 13 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 14 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 15 
Vypustený z rokovania 
 
K bodu 16 
Rôzne 
       
- Informácia - Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl a centier 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  
komisia berie na vedomie Informáciu - Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných 
umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali 
 
 
Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 19.2.2015 o 15.00 hod. 
 
 
 

 
              Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 

                              predseda komisie   
 
 

Zapísala: 
Mgr.Ema Tesarčíková 
zastupujúca tajomnčíka komisie 
Bratislava 29.01.2015 
 
 


