Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 20.06.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Prehliadka kúpaliska Tehelné pole a ZŠ O. Nepelu (15.00 – 15.45)
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
3. Prerokovanie žiadosti Anny Brinkáčovej, Švabinského 18, Bratislava o vydanie súhlasu
hlavného mesta so zaradením školského stravovacieho zariadenia ZŠ a MŠ Kataríny
Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory do siete škôl a školských zariadení
4. Prerokovanie doplnenej žiadosti o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej základnej
školy francúzsko-slovenskej, Súkromnej materskej školy francúzsko-slovenskej
a Súkromného školského klubu detí na Cádrovej ulici 23 v Bratislave do siete škôl
a školských zariadení SR
5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti
nebytových priestorov CVČ na Hliníckej 3 v Bratislave, k.ú. Rača, PADI potápačskej
škole so sídlom v Pezinku)
6. Návrh na schválenie nájmu bazénov a posilňovne na plavárni Pasienky, Junácka 4,
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných
štadiónoch v správe STARZ-u ako prípadu hodného osobitného zreteľa
8. Návrh na schválenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na
Zimnom štadióne Harmincova 2 v Bratislave, k.ú. Dúbravka
9. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových
priestorov v Saune Delfín, Ružová dolina 18 v Bratislave, k.ú. Nivy
10. Informácia o údržbe, výstavbe a perspektívach výstavby hlavných cyklotrás v Bratislave
a o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u
11. Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie
12. Rôzne
Rokovanie komisie sa začalo o 15.00 h prehliadkou Zimného štadióna O. Nepelu.
Predseda komisie privítal hostí – Ing. J. Mrva (starosta MČ Vajnory), Ing. S. Molnárová (MČ
Vajnory), Ing. M. Schwab (MČ Vajnory), A. Brinčáková (ŠSZ), Ing. K. Košíková (OKŠŠaM),
Ing. J. Chynoranský (riaditeľ STARZ-u), Milan Mičuch (vedúci ZŠ O. Nepelu).
Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner (ZPC), J. Havrilla (PN),
JUDr. Ondrišová (zas. MZ MČ), MUDr. Osuský, Mgr. M. Janyšková (zas. MZ MČ).
Z rokovania sa neospravedlnili – Ing. Hanulík, Mgr. Bílik a A. Stráňavová.
K bodu 1
Prehliadka kúpaliska Tehelné pole a ZŠ O. Nepelu (15.00 – 15.45)
Pod vedením riaditeľa STARZ-u a vedúceho strediska komisia uskutočnila prehliadku
priestorov ZŠ O. Nepelu.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala na vedomie informáciu a prehliadku priestorov ZŠ. Nepelu.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
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K bodu 2
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
1.1 schválila znenie zápisnice č. 5/2013 bez pripomienok,
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení,
1.3 schválila program rokovania
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 3
Prerokovanie žiadosti Anny Brinkáčovej, Švabinského 18, Bratislava o vydanie súhlasu
hlavného mesta so zaradením školského stravovacieho zariadenia ZŠ a MŠ Kataríny
Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory do siete škôl a školských zariadení
Žiadosť doplnili ďalšími informáciami zástupcovia MČ Vajnory a p. Brinkáčová.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
3.1 Odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu školského stravovacieho zariadenia ZŠ
a MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava – Vajnory, do siete škôl a školských
zariadení za podmienky refundovania príspevku na žiaka zo strany MČ Vajnory vo výške
podľa VZN hl. m. SR Bratislavy 10/2012
3.2 Odporúča primátorovi hl. m. SR Bratislavy, aby sa zaoberal systémovým riešením
problému financovania novozaradených súkromných škôl a školských zariadení so siete škôl
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 4
Prerokovanie doplnenej žiadosti o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej základnej
školy francúzsko-slovenskej, Súkromnej materskej školy francúzsko-slovenskej
a Súkromného školského klubu detí na Cádrovej ulici 23 v Bratislave do siete škôl
Písomný materiál doplnila informáciou Ing. Košíková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vydať kladné stanovisko k žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy
francúzsko-slovenskej, Súkromnej materskej školy francúzsko-slovenskej a Súkromného
školského klubu detí na Cádrovej ulici 23 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení SR
ako súčastí Francúzsko-slovenskej súkromnej školy Cádrova 23
Hlasovanie: za – 1, proti – 0, zdržal sa – 5
K bodu 5
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti
nebytových priestorov CVČ na Hliníckej 3 v Bratislave, k.ú. Rača, PADI potápačskej
škole so sídlom v Pezinku)
Písomný materiál doplnil informáciou Ing. Chynoranský.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti
nebytových priestorov CVČ na Hliníckej 3 v Bratislave, k.ú. Rača, PADI potápačskej škole so
sídlom v Pezinku
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 6
Návrh na schválenie nájmu bazénov a posilňovne na plavárni Pasienky, Junácka 4,
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
Písomný materiál doplnil informáciou Ing. Chynoranský.
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom
bazénov a posilňovne na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za
K bodu 7
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:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom
ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZ-u
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za
K bodu 8
Návrh na schválenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na
Zimnom štadióne Harmincova 2 v Bratislave, k.ú. Dúbravka
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových
priestorov na Zimnom štadióne Harmincova 2 v Bratislave, k.ú. Dúbravka
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za
K bodu 9
Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových
priestorov v Saune Delfín, Ružová dolina 18 v Bratislave, k.ú. Nivy
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča MsZ schváliť podmienky verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových priestorov
v Saune Delfín, Ružová dolina 18 v Bratislave, k.ú. Nivy
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za
K bodu 10
Informácia o údržbe, výstavbe a perspektívach výstavby hlavných cyklotrás v Bratislave
a o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u
Ing. Chynoranský informoval, že STARZ pripraví kompletnú informáciu o stave a budovaní
cyklotrás a predloží ju na septembrové rokovanie komisie.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala informáciu na vedomie
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za
K bodu 11
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie
-

3.6.2013 - účasť predsedu a člena komisie p. Osuského na kontrolnom dni v súvislosti
s rekonštrukciou objektu na Radlinského
5.6.2013 - účasť predsedu komisie na zasadaní Mestskej školskej rady
10.6.2013 - účasť predsedu komisie na rokovaní u primátora ohľadne riešenia
problémov súvisiacich s objektom futbalového ihriska v MČ Karlova Ves na
Molecovej ulici
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-

-

11.6.2013 - účasť predsedu komisie na prijatí hráčov a vedenia hokejového klubu
HOBA Bratislava u primátora pri príležitosti významného športového úspechu
v kategórii žiakov 4-tých ročníkov ZŠ
12.6.2013 - účasť predsedu komisie na posudzovaní a výbere kandidátov na ocenenie
talentovanej mládeže
zaslanie gratulačných listov basketbalovému oddielu Inter Bratislava a futsalovému
družstvu Slovmatic FOFO Bratislava k zisku titulu majstra Slovenska

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala informáciu na vedomie
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za
K bodu 12
Rôzne
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 19. septembra 2013 v špecializovanej
stolnotenisovej hale na Černockého ulici v Rači.

Ing. Peter Lenč, v.r.
predseda komisie

Zapísal:
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie
Bratislava 20.06.2013
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