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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 13.02.2018 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 9 členov komisie a 2 hostia) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 
 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 
3. Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
4. Informácia prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta 

o pripravovaných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019 a o spolupráci 
s hlavným mestom 

5. Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.m. SR 
Bratislavy za školský rok 2016/2017 (komplexná správa) 

7. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií Základná 
umelecká škola. Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 

8. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Palisády 57, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Gastro Global 

9. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Vranovská 2, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Gastro Global 

10. Schválenie plánu činnosti a termínov rokovaní komisie v roku 2018 
11. Rôzne 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Ing. J. Hrčka, Mgr. Z. 
Zaťovičová a Ing. B. Čičátková. 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej 
zápisnice boli splnené. 

Do programu boli doplnené, ako body č. 2 a č. 3 (pôvodné body č. 2 a 3 boli 
posunuté):   Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 a 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 11/2017 bez pripomienok, 
1.2 schválila program rokovania s uvedeným doplnením, 
1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 
Komisia po prerokovaní bodu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia 
k 30.06.2017 
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Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
Komisia po prerokovaní bodu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Informácia prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta 
o pripravovaných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019 a o spolupráci s hlavným 
mestom 
Komisia po vypočutí informácie a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
4.1 vzala informáciu na vedomie 
4.2 súhlasí s možnosťou zápočtu investícií zrealizovaných SZĽH na ZŠ O. Nepelu 
s nájomným za prenájom zimného štadióna počas MS 2019 
4.3 mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť zámer 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť v plnom znení návrh uznesenia Návrhu na 
menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
SR Bratislavy  
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.m. SR 
Bratislavy za školský rok 2016/2017 (komplexná správa) 
Komisia po prerokovaní správy a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala správu na vedomie 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií Základná umelecká 
škola. Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
Komisia po prerokovaní informácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 8 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Palisády 57, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Gastro Global 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne, 
Palisády 57, Bratislava, pre zriaďovateľa Gastro Global, do siete škôl a školských 
zariadení SR. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Vranovská 2, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Gastro Global 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne, 
Vranovská 2, Bratislava, pre zriaďovateľa Gastro Global, do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 10 
Schválenie plánu činnosti a termínov rokovaní komisie v roku 2018 
Komisia po diskusii k predloženému návrhu prijala nasledovné uznesenie: 
10.1 schválila navrhnuté termíny rokovaní komisie v roku 2018 
10.2 súhlasila s výjazdným zasadnutím komisie v apríli do ZUŠ Daliborovo nám. 
v Petržalke 
10.3 tajomníka komisie poverila dohodnúť s riaditeľom STARZ-u výjazdné zasadnutie 
komisie v júni do niektorého zariadenia v správe STARZ-u 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Rôzne 
Tajomník komisie informoval, že v dňoch 21.-24.06.2018 sa 100 členná reprezentácia 
mladých športovcov Bratislavy do 17 rokov zúčastní 23. ročníka Turnaja 4-miest v Budapešti, 
ktorého sa môže zúčastniť aj zástupca komisie ako člen delegácie. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 19. apríla 2018 v ZUŠ Daliborovo 
nám. v Petržalke. 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 13.02.2018 


