Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 20.03.2018
Prítomní:
Miesto:
Program:

podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 10 členov komisie a 5 hostí)
zasadačka magistrátu č. 103

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
2. Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave
a časti pozemku Kúpaliska Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019
pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného zreteľa
3. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri usporiadaní a organizovaní Majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji 2019 v Slovenskej republike (Host city agreement)
4. Návrh na poskytnutie dotácie Karloveskému tanečnému centru na medzinárodný
tanečný festival - 7. ročník Slovak Open Championship 2018 – Majstrovstvá sveta
showdance v štandardných a latinsko–amerických tancoch
5. Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy a výdajnej školskej jedálne ako
súčasti Súkromnej materskej školy, Kostlivého 9, 821 03 Bratislava do siete škôl
a školských zariadení SR
6. Rôzne
K bodu 1
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu
Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Mgr. P. Pilinský, RNDr. M.
Ležovič a Ing. B. Čičátková.
Ako hostia sa komisie zúčastnili – Ing. M. Kohút (prezident SZĽH), Ing. P. Vojtko
(riaditeľ STARZ), Ing. M. Šinský (kanc. riaditeľa magistrátu), Mgr. E. Pavlík (sekcia
právnych činností magistrátu) a Ing. K. Košíková (OKŠŠM).
Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej
zápisnice boli splnené.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
1.1 schválila znenie zápisnice z 13.02.2018 bez pripomienok,
1.2 schválila program rokovania,
1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2
Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave a časti
pozemku Kúpaliska Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 pre
Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného zreteľa
Úvodné a doplňujúce informácie k návrhu poskytli Ing. Kohút a Ing. Vojtko.
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča predložiť návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za
Stanovisko bolo prijaté.
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K bodu 3
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri usporiadaní a organizovaní Majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji 2019 v Slovenskej republike (Host city agreement)
Úvodné a doplňujúce informácie k zneniu zmluvy poskytli Ing. Kohút a Ing. Vojtko.
Komisia po prerokovaní zmluvy a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vzala zmluvu na vedomie.
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 4
Návrh na poskytnutie dotácie Karloveskému tanečnému centru na medzinárodný
tanečný festival - 7. ročník Slovak Open Championship 2018 – Majstrovstvá sveta
showdance v štandardných a latinsko–amerických tancoch
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča poskytnúť dotáciu Karloveskému tanečnému centru.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 5
Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy a výdajnej školskej jedálne ako súčasti
Súkromnej materskej školy, Kostlivého 9, 821 03 Bratislava do siete škôl a školských
zariadení SR
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej
školy a výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy, Kostlivého 9,
821 03 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 6
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov na odporúčanie komisie primátorovi
vydať súhlasné stanovisko.
K bodu 6
Rôzne
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 19. apríla 2018 v ZUŠ Daliborovo
nám. v Petržalke. Alternatívou 1. možnosti je ZUŠ Batkova v Dúbravke.

Mgr. Rastislav Žitný, v.r.
predseda komisie

Zapísal:
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie
Bratislava 20.03.2018
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