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

zo dňa 19.09.2013 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Prehliadka stolnotenisovej haly a areálu (15.00 – 15.30) a prerokovanie možností    
modernizácie a debarierizácie haly 

2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
3. Informácia o stave hlavných cykloturistických trás v Bratislave a ďalšie perspektívy ich 

budovania  
4. Prerokovanie zámeru prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho 

sa ľadovej plochy pre HK VSR 20, s.r.o. a SZĽH OZ  
5. Prerokovanie zámeru prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho 

sa umiestnenia reklamného zariadenia na ZŠ O. Nepelu v Bratislave, spoločnosti HC 
Slovan Bratislava a.s. 

6. Prerokovanie zámeru prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho 
sa krátkodobého nájmu 50 m bazéna na plavárni Pasienky pre TJ STU Bratislava  

7. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u  
8. Prerokovanie návrhu na zriadenie automatickej požičovne mestských bicyklov – Bike 

Sharing  
9. Prerokovanie Návrhu dodatku Štatútu hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení systém 

volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád  
10. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie súkromnej materskej školy 

Detské centrum, s.r.o., Bebravská 2, Bratislava a výdajne stravy do siete škôl 
a školských zariadení  

11. Informácia o účasti reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 18. ročníku Turnaja 5-
miest v Záhrebe a perspektívy ďalšieho pokračovania turnaja 

12. Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 
13. Rôzne 

 
 Rokovanie komisie sa začalo o 15.00 h prehliadkou areálu a haly. Predseda komisie 
privítal hostí – Ing. J.  Chynoranský (riaditeľ STARZ-u), Ing. arch. K. Szabová (nám. riad. 
STARZ-u), Ing. M. Feik (radca primátora), Ing. A. Hamran (generálny sekretár SSTZ), J. 
Vaniak (predseda BSTZ). 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner (ZPC), J. Havrilla (PN), 
JUDr. Ondrišová (zas. MZ MČ), P. Hanulík. 
  
 
K bodu 1 
Prehliadka stolnotenisovej haly a areálu (15.00 – 15.30) a prerokovanie možností    
modernizácie a debarierizácie haly 
Komisia po obhliadke haly a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala na vedomie informácie p. Hamrana a p. Vaniaka, týkajúce sa fungovania 
stolnotenisovej haly a areálu a možnosti  modernizácie a debarierizácie haly 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
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K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 schválila znenie zápisnice č. 6/2013 bez pripomienok, 
2.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
2.3 schválila doplnený  program rokovania.  
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Informácia o stave hlavných cykloturistických trás v Bratislave a ďalšie perspektívy ich 
budovania  
Informáciu poskytli Ing. Chynoranský a Ing. arch. Szabová. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 vzala na vedomie informáciu o stave hlavných cykloturistických trás v Bratislave a ďalšie 
perspektívy ich budovania 
3.2 žiada vedenie mesta, aby pri vydávaní záväzných stanovísk mali na zreteli zachovanie 
územných rezerv pre cyklotrasy 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Prerokovanie zámeru prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, 
týkajúceho sa ľadovej plochy pre HK VSR 20, s.r.o. a SZĽH OZ  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča MZ hl. m. SR Bratislavy schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre HK 
VSR 20, s.r.o. a SZĽH OZ za účelom športovej prípravy a organizovania hokejových stretnutí 
v ľadovom hokeji 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie zámeru prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, 
týkajúceho sa umiestnenia reklamného zariadenia na ZŠ O. Nepelu v Bratislave, 
spoločnosti HC Slovan Bratislava a.s. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča MZ hl. m. SR Bratislavy schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa rozšírenie 
predmetu nájmu o 24,00 m2 na umiestnenie reklamného nápisu na fasáde objektu Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, pre spoločnosť HC Slovan Bratislava a.s. 
s podmienkou vyrovnania podlžností voči hl. m. SR Bratislave 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Prerokovanie zámeru prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, 
týkajúceho sa krátkodobého nájmu 50 m bazéna na plavárni Pasienky pre TJ STU 
Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča MsR hl. m. SR Bratislavy schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 50 m 
bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava za účelom športovej prípravy pre 
Telovýchovnú jednotu Slávia STU Bratislava, občianske združenie, Májová 21, Bratislava 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
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K bodu 7 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie Informáciu o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u 
Hlasovanie:  z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Prerokovanie návrhu na zriadenie automatickej požičovne mestských bicyklov – Bike 
Sharing  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča MsZ hl. m. SR Bratislavy schváliť návrh na zriadenie automatickej požičovne mestských 
bicyklov – Bike Sharing  
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Prerokovanie Návrhu dodatku Štatútu hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení systém 
volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
9.1 vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení pripomienok k Návrhu dodatku Štatútu 

hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov 
do obecných školských rád,  

9.2 odporúča MZ hl. m. SR Bratislavy schváliť Návrh dodatku Štatútu hl.m.SR Bratislavy, 
ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných 
školských rád. 

Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Prerokovanie žiadosti Detského centra, s.r.o., Bebravská 2, Bratislava o súhlasné 
stanovisko so zaradením Súkromnej materskej školy, Mlynské Nivy 44/C, 825 11 
Bratislava a výdajne stravy do siete škôl a školských zariadení  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča vydať súhlasné stanovisko so zaradením Súkromnej materskej školy, Mlynské Nivy 
44/C, 825 11 Bratislava a výdajne stravy do siete škôl a školských zariadení s podmienkou 
súhlasu starostu príslušnej mestskej časti 
Hlasovanie: 6 za, 1 proti, 3 zdržal 
 
K bodu 11 
Informácia o účasti reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 18. ročníku Turnaja 5-
miest v Záhrebe a perspektívy ďalšieho pokračovania turnaja 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala na vedomie informáciu o účasti reprezentantov Bratislavy do 17 rokov na 18. ročníku 
Turnaja 5-miest v Záhrebe (BA obsadila v súťaži miest 3. miesto) a perspektívy ďalšieho 
pokračovania turnaja (v roku 2014 už pravdepodobne bez Viedne, ktorá v septembri t.r. 
z účasti na turnaji v nastávajúcich rokoch odstúpila).  
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
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K bodu 12 
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 

- 30.8.2013 – prijatie delegácie účastníkov 8. Európskeho kongresu Medzinárodnej 
federácie telesnej výchovy a športu predsedom komisie, 

- 5.9.2013 – aktívna účasť predsedu a členov komisie Dinuša, Hanulíka, Hochschornera, 
Hrčku a nám. Kimerlingovej na Športových hrách Magistrátu, 

- 9.9.2013 – účasť predsedu komisie na prezentácii a diskusii o riešeniach pre 
zachovanie činnosti športových klubov AŠK Inter Bratislava v Hant aréne, 

- 12.9.2013 – stretnutie predsedu komisie s p. Csabayovou, riaditeľkou Súkromnej 
športovej strednej odbornej školy M.C. Sklodowskej 1, Bratislava. 

 
K bodu 13 
Rôzne 
13.1 Informácia o iniciatíve rodičov žiakov Súkromnej športovej strednej odbornej 
školy M.C. Sklodowskej 1, Bratislava a o nových skutočnostiach, ktoré sa udiali 
v poslednom čase 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
13.1.1 vzala 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,   
13.1.2 žiada riaditeľa Magistrátu hl. m. SR Bratislavy predložiť na ďalšie zasadnutie komisie 
relevantné materiály týkajúce sa areálu M.C. Sklodowskej 1, Bratislava. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
13.2 Informácia z prezentácie a diskusie o riešeniach pre zachovanie činnosti športových 
klubov AŠK Inter Bratislava v Hant aréne 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
berie na vedomie ústnu Informáciu z prezentácie a diskusie o riešeniach pre zachovanie 
činnosti športových klubov AŠK Inter Bratislava v Hant aréne prednesenú predsedom komisie 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 17. októbra 2013. 
 
 

              Ing. Peter Lenč, v.r. 
                             predseda komisie   
 

  
Zapísal:  
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie  
Bratislava 19.09.2013 


