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

zo dňa 14.11.2013 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. časť – 15.00-16.30 h 

1. Prehliadka ZUŠ a diskusia k danej problematike 
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
3. Prerokovanie návrhu na schválenie nájmu 50 m bazéna plavárne Pasienky, Junácka 4, 

Bratislava pre ŠKP APZ Triax, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa a prijatie 
stanoviska 

4. Prerokovanie Správy o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za 
obdobie 2010 – 2013 a prijatie stanoviska 

5. Informácia o podnájmoch v TJ polygraf Venglošova futbalová akadémia 
6. Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 
7. Rôzne 
 

2. časť – od 16.30 h (k rokovaniu boli prizvaní všetci riaditelia ZUŠ a CVČ) 
8. Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkách 

v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislava 
 
K bodu 1 
Prehliadka ZUŠ a diskusia k danej problematike 
Rokovanie komisie sa začalo o 15:00 h prehliadkou ZUŠ M. Ruppledta pod vedením jej 
riaditeľky A. Pažickej, po ktorom nasledovalo riadne rokovanie komisie. 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Predseda komisie privítal hostí Ing. Z. Čemanovú, nám. riad, STARZ-u a Mgr. E. Polákovú, 
vedúcu OKŠŠaM. 
Z rokovania komisie sa ospravedlnili  P. Hochschorner (ZPC), V. Kimerlingová, M. Zaťovič 
a M. Ležovič. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 10/2013 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila   program rokovania doplnený o bod – zriadenie samostatného fondu pre šport, 
ktorý bude prerokovaný v bode rôzne. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
   
K bodu 3 
Prerokovanie návrhu na schválenie nájmu 50 m bazéna plavárne Pasienky, Junácka 4, 
Bratislava pre ŠKP APZ Triax, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom 50  bazéna  plavárne Pasienky, Junácka 4, 
Bratislava  pre ŠKP APZ Triax, o.z.,  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
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K bodu 4 
Prerokovanie Správy o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za 
obdobie 2010 – 2013  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie Správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za 
obdobie 2010 – 2013  
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Informácia o podnájmoch v TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie informáciu o podnájmoch v TJ PVFA. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 

- P. Lenč sa zúčastnil na rokovaní pracovnej komisie k ZUŠ Exnárova 
- P. Osuský v parlamentnom poslaneckom klube Smer informoval o potrebe vybudovať 

výťah pre telesne postihnutých športovcov v špecializovanej stolnotenisovej hale na 
Černockého ul. v Bratislave-Rači a od jeho členov získal predbežný prísľub 

Komisia po diskusii berie na vedomie informáciu predsedu a členov komisie o aktivitách 
medzi jej dvoma zasadaniami. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 

K bodu 7 
Rôzne 
P. Lenč informoval o možnosti zriadiť samostatný  fond pre šport. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
7.1 odporúča primátorovi zriadiť samostatný fond pre šport, vytvoriť jeho štatút a zriadiť 
grantovú komisiu 
7.2 odporúča vyčleniť prostriedky fondu a zakomponovať ich do rozpočtu hlavného mesta na 
rok 2014 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 (prizvaní boli všetci riaditelia ZUŠ a CVČ) 
Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkách 
v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislava 
Predseda komisie privítal riaditeľov ZUŠ a CVČ a konštatoval, že komisia v ostatnom období 
riešila 3 problémy v ZUŠ Jesenského, Podjavorinskej a Exnárova. Riaditeľov vyzval k 
otvorenej diskusii. 
V diskusii odznelo nasledovné: 

- p. Hrčka - ZUŠ nemajú zverejnené na svojich web stránkach mandátne zmluvy 
s mestom (nakoľko tieto ešte nie sú zo strany hlavného mesta podpísané, ZUŠ ich 
podpísali v júli), 

- p. Lenč – informoval, že by bolo vhodné, keby vznikol mládežnícky orchester, 
zložený zo žiakov ZUŠ v Bratislave, ktorý by hlavné mesto podporovalo, 

- ZUŠ Istrijská – školné by nemalo ísť na riešenie mzdových podmienok, ale na činnosť 
školy;   

 • ZUŠ nemajú vzdelávacie poukazy, 
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- ZUŠ J. Kresánka – ak budú súkromné ZUŠ vracať peniaze mestu, navrhuje, aby 
z týchto prostriedkov boli zakúpené pianína pre ZUŠ; 

 • pri príležitosti výročia chce škola organizovať oslavu a koncert  v Mestskom divadle 
 DPOH a poslancov žiada, aby pomohli pri znížení platby za prenájom priestorov 
 (BKIS žiada za prenájom 3 000,00 Eur), 
- ZUŠ Jesenského – dotazovalo sa, či je možné zakúpiť hudobné nástroje (koncertné 

krídlo) na lízing a či je možné ich nákup vyňať z verejného obstarávania; 
 • mesto doposiaľ nevyčlenilo finančné prostriedky na vybudovanie výťahu v ZUŠ, 
- ZUŠ M. Ruppeldta – generálne opravy koncertných krídiel sú veľmi drahé, 
- ďalšie ZUŠ podporili návrhy na nákup hudobných nástrojov, 
- ZUŠ E. Suchoňa – v záujme podpory ZUŠ by mali poslanci a členovia komisie 

zintenzívniť návštevnosť ich podujatí, 
- ZUŠ Hálkova – neznámy páchateľ vykradol školu, 
- ZUŠ Exnárova - neznámy páchateľ vykradol školu, nič však neukradol, iba poškodil 

majetok; 
 • v SR vznikol Národný mládežnícky orchester VIRTUOZO, zložený zo žiakov 8 ZUŠ 
 z 8 krajov SR; 
 • škola má právne zverené priestory, ale nemôže ich využívať, preto žiada o pomoc 
 poslancov pri urýchlenom riešení daného problému, 
- ZUŠ Ľ. Podjavorinskej – pani riaditeľka poďakovala predsedovi komisie P. Lenčovi 
 za nezištnú pomoc pri dostavbe ZUŠ a sprevádzkovaní priestorov na Radlinského 
 ulici. 

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť správy všetkých základných  umeleckých škôl  
a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2012/2013. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 

 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 12. decembra 2013 v zasadačke 
STARZ-u, spojené s prehliadkou jeho priestorov a priestorov plavárne Pasienky. 
 
 

              Ing. Peter Lenč, v.r. 
                            predseda komisie   
 
 
 
 

  
Zapísal:  
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie  
Bratislava 14.11.2013 
 


