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

zo dňa 17.10.2013 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu 50 m a 25 m bazéna na Plavárni Pasienky, 

Junácka 4, Bratislava pre občianske združenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
3. Prerokovanie Návrhu na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových 

priestorov č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012 na rozšírenie predmetu nájmu o nebytové 
priestory o ploche 172,31 m2 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre 
Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z. ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

4. Prerokovanie Návrhu na zmenu uznesenia č. 1149/2013 zo dňa 26. - 27.06.2013 - návrh 
na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v 
správe STARZ-u ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

5. Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 
6. Rôzne 

 
 Rokovanie komisie sa začalo o 15:00 h v zasadačke magistrátu č. 103 a predseda 
komisie privítal hosťa Ing. J.  Chynoranského (riaditeľ STARZ-u). 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili  P. Hochschorner,, J. Havrilla (PN) a M. Dinuš. 
 Z rokovania komisie sa neospravedlnil P. Bílik. 
  
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 9/2013 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila   program rokovania doplnený o 2 body.  
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
   
K bodu 2 
Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu 50 m a 25 m bazéna na Plavárni Pasienky, 
Junácka 4, Bratislava pre občianske združenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom 50 a 25 m bazénov na plavárni Pasienky 
pre občianske združenia ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Návrhu na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012 na rozšírenie predmetu nájmu o nebytové 
priestory o ploche 172,31 m2 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre 
Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z. ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov na ZŠ O. Nepelu pre SZĽH ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
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K bodu 4 
Prerokovanie Návrhu na zmenu uznesenia č. 1149/2013 zo dňa 26. - 27.06.2013 - návrh 
na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v 
správe STARZ-u ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
4.1 Neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu znesenia č. 1149/2013,     
4.2 odporúča v prípade, ak by  bol tento alebo podobný materiál v MsZ schválený,, odporúča  

kompenzovať STARZ-u stratu spôsobenú takýmto výpadkom príjmov. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 

- 29.10.2013 – účasť predsedu komisie na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného 
športového areálu na ZŠ I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi 

- 8.10.2013 – účasť predsedu komisie na stretnutí rodičov žiakov študujúcich na 
Súkromnej športovej strednej odbornej školy M.C. Sklodowskej 1, Bratislava so 
zástupcami zriaďovateľa TJ Polygraf Bratislava 

- 10.10.2013 – účasť predsedu a členky komisie p. Ondrišovej na koncerte pri 
príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka v rámci BHS 2013 

- 14.10.2013 – účasť predsedu komisie na Rade ZUŠ J. Kresánka 
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 6 
Informácia o iniciatíve rodičov Súkromnej strednej odbornej športovej školy  M.C. 
Sklodowskej 1 v Bratislave a o nových skutočnostiach, ktoré sa v poslednom čase udiali 
Informácie poskytol predseda komisie p. Lenč: 
- rodičia detí, ktoré študujú na tejto škole vytvorili o.z. ŠPORTŠKOLA (ŠŠ) a snažia sa 
zlepšiť podmienky fungovania školy, 
- zriaďovateľ školy TJ PVFA má záujem o odvolanie riaditeľky, 
- ŠŠ vyzvala zriaďovateľa, aby sa  funkcie zriaďovateľa vzdal, 
- zriaďovateľ je ochotný vzdať sa tejto funkcie, ale žiada, aby ŠŠ prevzalo dlh vo výške 300 
tisíc Eur, ktorý vznikol pri rekonštrukcii školy 
- na výstavbu futbalového štadióna TJ PVFA poskytla peniaze aj MČ Petržalka na výstavbu 
tribún 
- TJ PVFA podala žiadosť o zámenu pozemkov. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
berie na vedomie ústnu Informáciu o iniciatíve rodičov žiakov Súkromnej športovej strednej 
odbornej školy M.C. Sklodowskej 1, Bratislava a o nových skutočnostiach, ktoré sa udiali 
v poslednom čase, prednesenú predsedom komisie 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Informácia o zasadnutí Rady ZUŠ J. Kresánka 
Informácie poskytol predseda komisie p. Lenč: 
- absolventi vysokej umeleckej školy majú umelecké vzdelanie, ale nemajú vzdelanie 
pedagogické, čo im neumožní ich ďalšiu pedagogickú činnosť na základných umeleckých 
školách, 
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- v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na správu a prevádzku budov mesta a teda sa to 
dotýka ja ZUŠ a CVČ (školníci, upratovanie...) 
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Rôzne 
8.1 Pani Ondrišová žiada primátora a vedenie mesta, aby materiály, ktoré sa dotýkajú 

predaja a nájmov majetkov škôl a športových zariadení boli predkladané aj na 
prerokovanie v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport MZ. 

Komisia po diskusii s uvedeným návrhom súhlasila. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
8.2 Z rokovania komisie dňa 14.11.2013 sa vopred ospravedlnil pán Ležovič. 
 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 14. novembra 2013 v ZUŠ M. 
Ruppeldta na Panenskej ulici 11 v Bratislave. 
 
 

              Ing. Peter Lenč, v.r. 
                             predseda komisie   
 

  
Zapísal:  
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie  
Bratislava 17.10.2013 


