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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 18.06.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto: kúpalisko Rosnička, Bratislava 
 
Program: 

1. Prehliadka areálu kúpaliska Rosnička 
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2a Prerokovanie návrhu kritérií  pre zaraďovanie súkromných materských škôl do siete 

škôl a školských zariadení SR 
2b Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy Viedenská 

cesta 257, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
3. Prerokovanie Návrhu Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na 

obdobie 2015 – 2018 
4. Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov  v Plavárni 

Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

5. Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 
m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby, školy a ostatné 
subjekty so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

6. Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni 
Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s.r.o. so sídlom v Bratislave ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 

7. Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – ľadových plôch, 
telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu pre športové kluby 
so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

7a Prerokovanie správy STARZ-u o využívaní Zimného štadióna O. Nepelu 
8. Prerokovanie žiadosti  zriaďovateľa Kalokagathia s.r.o., Tulská 28, Banská Bystrica 

o zaradenie Súkromného centra voľného času, Nábr. armádneho generála L. 
Svobodu 3, Bratislava (Športová hala VKP Bratislava PKO)  do siete škôl a 
školských zariadení SR 

9. Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová 
dolina 29, Bratislava o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska, Školská 2, 
Stupava ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení 

10. Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej spojenej školy British International 
School Bratislava, J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava o súhlas k zmene 
zriaďovateľa v súkromnej školskej jedálni z firmy School Food s.r.o. na firmu KJ 
services s.r.o. Klimkovičova 11, Bratislava s dátumom začatia činnosti 01.09.2015 

11. Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia Profkreatis, Ružová dolina 29, 
Bratislava o súhlas k zmene zriaďovateľa Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 
29, Bratislava a jej súčasti Súkromného školského klubu detí s dátumom začatia 
činnosti 01.09.2015 

12. Prerokovanie podnetu p. Longu, člena školskej rady CVČ Hlinická 3, Bratislava na 
riešenie využívania a dobudovania športovo-rekreačného areálu 

13. Rôzne 
 

K bodu 1 
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Prehliadka areálu kúpaliska Rosnička 
Komisia pod vedením riaditeľa STARZ-u Ing. Chynoranského a vedúceho strediska letné 
kúpalisko Rosnička O. Čemana sprevádzala členov komisie po areáli a informovali ich 
o letnej prevádzke a úlohách počas sezóny. 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili – riaditeľ STARZ-u Ing. Chynoranský, námestníčka 
riaditeľa STARZ-u Ing. Čemanová, vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
Mgr. E. Poláková, poradca primátora JUDr. M. Galanda. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. Bajan, P. Hochschorner, Mgr. Zaťovičová, 
Ing. Renertová. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu rokovania o body 2a, 2b 
a 7a. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 schválila znenie zápisnice č. 5/2015 bez pripomienok, 
2.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
2.3 schválila doplnený program rokovania. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 2a 
Prerokovanie návrhu kritérií pre zaraďovanie súkromných materských škôl do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2a.1 vzala na vedomie informáciu o návrhu kritérií, ktoré budú predložené na nastávajúce 
rokovanie komisie, 
2a.2 odporúča, aby splnenie schválených-prijatých kritérií bolo podmienkou na predloženie a 
prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením súkromných materských škôl do siete škôl 
v komisii. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 2b 
Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy Viedenská 
cesta 257, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy 
Viedenská cesta 257, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: 5 – za, 0 – proti, 4 – zdržal sa 
 
K bodu 3  
Prerokovanie Návrhu Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 
2015 – 2018 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh programových priorít hl. m. SR 
Bratislavy na roky 2015 – 2018, 
3.2 žiada primátora, aby poskytol kompletnú informáciu k výstavbe Národného 
futbalového štadióna 
Hlasovanie: 7 – za, 0 – proti, 2 – zdržal sa 
 
K bodu 4 
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Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov  v Plavárni Pasienky 
pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom nebytových priestorov v Plavárni 
Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m 
bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby, školy a ostatné subjekty so 
sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom nebytových priestorov  – 50 m bazéna, 25 
m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby, školy a ostatné subjekty so 
sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: 8 – za, 1 – proti, 0 – zdržal sa 
 
K bodu 6 
Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky 
pre Slovenskú plaveckú marketingovú s.r.o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom nebytových priestorov v Plavárni 
Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s.r.o. so sídlom v Bratislave ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 
Hlasovanie: 8 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa 
 
K bodu 7 
Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – ľadových plôch, 
telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu pre športové kluby so 
sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
7.1 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom nebytových priestorov – ľadových 
plôch, telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu pre športové kluby 
so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 
7.2 žiada riaditeľa STARZ-u, aby k termínom uzávierky podávania žiadostí v jednotlivých 
kolách grantových programov (31.01., 31.03., 30.06., a 30.09.) zaslal tajomníkovi komisie 
informáciu o dlžníkoch za nájom zariadení STARZ-u. 
Hlasovanie: 8 – za, 1 – proti, 0 – zdržal sa 
 
K bodu 7a 
Prerokovanie správy STARZ-u o využívaní Zimného štadióna O. Nepelu 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
7a.1 vzala informáciu na vedomie, 
7a.2 odporúča, aby do zmlúv o nájme bolo zakomponované, že viac ako 60 dní po splatnosti 
nebude dlžníkovi umožnený vstup na športovisko. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
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K bodu 8 
Prerokovanie žiadosti  zriaďovateľa Kalokagathia s.r.o., Tulská 28, Banská Bystrica o 
zaradenie Súkromného centra voľného času, Nábr. armádneho generála L. Svobodu 3, 
Bratislava (Športová hala VKP Bratislava PKO) do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová 
dolina 29, Bratislava o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska, Školská 2, Stupava 
ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej spojenej školy  British International 
School Bratislava, J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava o súhlas k zmene zriaďovateľa  
v súkromnej školskej jedálni z firmy School Food s.r.o. na firmu KJ services s.r.o. 
Klimkovičova 11, Bratislava s dátumom začatia činnosti 1.9.2015 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vyhovieť žiadosti zriaďovateľa Súkromnej spojenej školy British 
International School Bratislava, J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava k zmene zriaďovateľa 
z firmy School Food s.r.o. na novú firmu KJ services s.r.o. Klimkovičova 11, Bratislava s 
dátumom začatia činnosti 1.9.2015. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 11 
Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia Profkreatis, Ružová dolina 29, Bratislava 
o súhlas k zmene zriaďovateľa Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava 
a jej súčasti Súkromného školského klubu detí s dátumom začatia činnosti 1.9.2015 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vyhovieť žiadosti  OZ Profkreatis k zmene zriaďovateľa z OZ 
Profkreatis, Ružová dolina 29, Bratislava na nového zriaďovateľa fyzickú osobu PhDr. 
Veroniku Bisaki, bytom Bajzova 10, Bratislava s účinnosťou 1.9.2015. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 12 
Prerokovanie podnetu p. Longu, člena školskej rady CVČ Hlinická 3, Bratislava na 
riešenie využívania a dobudovania športovo-rekreačného areálu  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
12.1 vzala na vedomie informáciu o usporiadaní zmluvných vzťahov medzi CVČ Hlinická 
a TJ Rapid Bratislava, 
12.2 odporúča jasne nastaviť zmluvné vzťahy využívania športovo-rekreačného areálu CVČ 
Hlinická 3, Bratislava. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 13 
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Rôzne 
Predseda komisie poďakoval riaditeľovi STARZ-u za realizáciu prehliadky letného kúpaliska 
Rosnička pre členov komisie a zaželal mu úspešnú letnú sezónu. Členom komisie zaželal 
príjemné letné a dovolenkové obdobie. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 17.09.2015 o 15:00 h v zasadačke 
magistrátu č. 103. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 18.06.2015 


