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

zo dňa 05.12.2013 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Prerokovanie Návrhu participatívneho rozpočtu na rok 2014  
3. Prerokovanie Návrhu priorít v oblasti cyklodopravy na rok 2014  
4. Prerokovanie Návrhu na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci 

schvaľovania správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
ZUŠ/CVČ  za predchádzajúci školský rok  

5. Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavnej činnosti STARZ-u na roky 2014 – 2016  
6. Prerokovanie  Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2016  
7. Príprava plánu činnosti komisie na rok 2014  
8. Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 
9. Rôzne 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Predseda komisie privítal hostí Ing. Z. Čemanovú, nám. riad, STARZ-u, Ing. M. Feika , 
poradcu primátora, Ing. A. Voštinárovú a L. Behuliakovú z finančného oddelenia a Ing. K. 
Košíkovú z OKŠŠaM. 
Z rokovania komisie sa ospravedlnili  P. Hochschorner (ZPC) a  J. Havrilla (ZPC). 
Z rokovania komisie sa neospravedlnili Ing. P. Hanulík a Mgr. P. Bílik. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 11/2013 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila   program rokovania so zmenou poradia prerokovávaných bodov pôvodného 
programu – rozpočet hlavného mesta bol zaradený ako bod programu č. 6 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
   
K bodu 2 
Prerokovanie Návrhu participatívneho rozpočtu na rok 2014 
Komisia po informácii Ing. Feika a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  participatívny rozpočet na rok 2014 do výšky 
stanovenej alokácie v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2016. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Návrhu priorít v oblasti cyklodopravy na rok 2014 
Komisia po informácii Ing. Feika a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie Návrh priorít v oblasti cyklodopravy na rok 2014. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
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K bodu 4 
Prerokovanie Návrhu na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci 
schvaľovania správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
ZUŠ/CVČ  za predchádzajúci školský rok  
 
Komisia po informácii Ing. Košíkovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa 
na primátora vo veci schvaľovania správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach ZUŠ/CVČ  za predchádzajúci školský rok  
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavnej činnosti STARZ-u na roky 2014 – 2016 
Komisia po informácii Ing. Čemanovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
5.1 vzala na vedomie návrh rozpočtu hlavnej činnosti STARZ-u na roky 2014-2016 
5.2 odporúča jeho zapracovanie do rozpočtu hlavného mesta na roky 2014-2016 
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 1 

K bodu 6 
Prerokovanie  Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2016 
Komisia po informácii Ing. Voštinárovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu: 
6.1  prerokovať rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2016, 
6.2 zakomponovať do rozpočtu kapitálový výdavok STARZ-u na dobudovanie šatní na ZŠ O. 
Nepelu a na ZŠ Harmincova v Dúbravke z prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave, 
6.3 vyčleniť 50 tisíc Eur z Grantového programu na primárnu protidrogovú prevenciu 
a voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy pre Grantový program na podporu športu 
a mládeže v Bratislave. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1 

K bodu 7 
Príprava plánu činnosti komisie na rok 2014  
Komisia po informácii tajomníka komisie a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
7.1 schválila navrhnutý plán činnosti, 
7.2 odporúča zmeniť termíny zasadnutia komisie vo februári (zimné prázdniny) a v apríli 
(Veľkonočné sviatky). 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 

K bodu 8 
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 
8.1 Námestníčka primátora Ing. Kimerlingová a predseda komisie P. Lenč sa v dňoch 26.-
27.11.2013 zúčastnili hodnotení riaditeľov ZUŠ a CVČ a zúčastnili sa niektorých 
prebiehajúcich koncertov ZUŠ (p. Lenč – ZUŠ Karloveská a Hálkova , p. Kimerlingová – 
ZUŠ Istrijská) 
8.2 p. Lenč sa zúčastnil stretnutia so zástupcami ZŠ v Lamači 
8.3  Predseda komisie vyzval členov, aby sa zúčastňovali nastávajúcich koncertov ZUŠ. 
Komisia  vzala na vedomie informáciu predsedu a členov komisie o aktivitách medzi jej 
dvoma zasadaniami. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
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K bodu 9 
Rôzne 
Tajomník komisie informoval členov o konaní 21. ročníka vyhlásenia najúspešnejšieho 
športovca športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja 2013, ktoré sa uskutoční 
dňa 19.12.2013 v Primaciálnom paláci – 15:30 h prijatie športovcov primátorom a 16:00 – 
17:30 h vyhlásenie ankety v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Pozvánky budú 
poslancom zaslané poštou. 

 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 23. januára 2014. 
 
 

              Ing. Peter Lenč, v.r. 
                            predseda komisie   
 
 
 
 

  
Zapísal:  
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie  
Bratislava 05.12.2013 
 
 


