Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 30.05.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb,
kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád
3. Návrh na rozšírenie prenájmu nebytového priestoru na Hrobákovej 5 pre občianske
združenie TOP CENTRUM – prípad hodný osobitného zreteľa
4. Návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám
a centrám voľného času
5. Informácia o počte žiakov, ktorí zanechali štúdium na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zvýšenia príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ
6. Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská
18, Bratislava-Petržalka, do siete škôl a školských zariadení
7. Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu školského stravovacieho zariadenia ZŠ a MŠ
Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava – Vajnory, do siete škôl a školských
zariadení
8. Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu súkromnej materskej školy, Fedinova 7,
Bratislava-Petržalka (zriaďovateľom je nezisková organizácia Vysnívaný domov), do
siete škôl a školských zariadení
9. Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu školskej jedálne pri Súkromnej materskej
škole, Vavilovova 18, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
10. Žiadosť o udelenie súhlasu so zaradením Francúzskej školy v Bratislave do siete škôl pre
školský rok 2013/2014
11. Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu súkromnej materskej školyCity Baby Care,
Karadžičova 16, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
12. Informácia o príprave účasti reprezentantov Bratislavy do 16 rokov na 18. ročníku
Turnaja 5-miest v Záhrebe (27. – 30. júna 2013)
13. Informácia o príprave stretnutia primátora s talentovanou mládežou
14. Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie
15. Rôzne
Rokovanie komisie sa začalo o 15.00 h. Predseda komisie privítal nasledovných hostí
– Mgr. E. Polákovú (vedúca OKŠŠaM), Ing. E. Pisarčíkovú (OKŠŠaM), Mgr. J. Bednárika
(OKŠŠaM).
Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner (ZPC), J. Havrilla (PN),
Mgr. P. Bílik (SC), Mgr. M Janyšková, MUDr. P. Osuský.
K bodu 1
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
1.1 schválila znenie zápisnice č. 4/2013 bez pripomienok,
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení,
1.3 schválila program rokovania s doplnením o body č. 2, 10 a 11.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
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K bodu 2
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb,
kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád
Písomný materiál doplnil informáciou Mgr. Bednárik.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh dodatku štatútu.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 3
Návrh na rozšírenie prenájmu nebytového priestoru na Hrobákovej 5 pre občianske
združenie TOP CENTRUM – prípad hodný osobitného zreteľa
Písomný materiál doplnila informáciou Mgr. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča MsZ schváliť rozšírenie prenájmu nebytového priestoru na Hrobákovej 5 pre
občianske združenie TOP CENTRUM ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 4
Návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám
a centrám voľného času
Písomný materiál doplnila informáciou Mgr. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vzala na vedomie Návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií
poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým
školám a centrám voľného času.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 5
Informácia o počte žiakov, ktorí zanechali štúdium na ZUŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zvýšenia príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ
Písomný materiál doplnila informáciou Mgr. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vzala na vedomie Informáciu o počte žiakov, ktorí zanechali štúdium na ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zvýšenia príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ.
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za
K bodu 6
Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská
18, Bratislava-Petržalka, do siete škôl a školských zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská
18, Bratislava-Petržalka, do siete škôl a školských zariadení.
Hlasovanie: za – 8, proti – 2, zdržal sa – 0
K bodu 7
Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu školského stravovacieho zariadenia ZŠ a MŠ
K.Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava–Vajnory, do siete škôl a školských zariadení
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu školského stravovacieho zariadenia ZŠ a MŠ
Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava – Vajnory, do siete škôl a školských
zariadení.
Hlasovanie: za – 1, proti – 5, zdržal sa - 4
K bodu 8
Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu súkromnej materskej školy, Fedinova 7,
Bratislava-Petržalka (zriaďovateľom je nezisková organizácia Vysnívaný domov), do siete
škôl a školských zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu súkromnej materskej školy, Fedinova 7,
Bratislava-Petržalka, do siete škôl a školských zariadení.
Hlasovanie: za – 5, proti – 1, zdržal sa - 3
K bodu 9
Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu školskej jedálne pri Súkromnej materskej
škole, Vavilovova 18, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu školskej jedálne pri Súkromnej materskej
škole, Vavilovova 18, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení.
Hlasovanie: za – 7, proti – 1, zdržal sa - 1
K bodu 10
Žiadosť o udelenie súhlasu so zaradením Francúzskej školy v Bratislave do siete škôl
a školských zariadení pre školský rok 2013/2014
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vydať kladné stanovisko k žiadosti o zaradenie súkromnej základnej školy,
materskej školy a súkromného školského klubu do siete škôl a školských zariadení SR ako
súčastí Francúzsko-slovenskej súkromnej školy Cádrova 23, Bratislava.
Hlasovanie: za – 3, proti – 1, zdržal sa - 5
K bodu č. 11
Žiadosť o vydanie stanoviska k zaradeniu súkromnej materskej školy City Baby Care,
Karadžičova 16, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu súkromnej materskej školy City Baby Care,
Karadžičova 16, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení.
Hlasovanie: za – 6, proti – 2, zdržal sa - 1
K bodu č. 12
Informácia o príprave účasti reprezentantov Bratislavy do 16 rokov na 18. ročníku
Turnaja 5-miest v Záhrebe (27. – 30. 06. 2013)
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala na vedomie Informáciu o príprave účasti reprezentantov Bratislavy na Turnaji 5-miest.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
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K bodu č. 13
Informácia o príprave stretnutia primátora s talentovanou mládežou
M. Valovič informoval, že stretnutie sa uskutoční 24. júna 2013 o 10.00 h v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca na ktoré sú pozvaní aj členovia komisie.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala na vedomie informáciu o príprave stretnutia primátora s talentovanou mládežou.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 14
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie
- 27.4.2013 - účasť predsedu komisie na finále Orange minihokej tour 2013 žiakov 4.
ročníkov ZŠ,
- 2.5.2013 - účasť predsedu komisie s námestníčkou Kimerlingovou na koncetre bývalých
absolventov pri príležitosti 60. výročia založenia školy,
- 23.5.2013 - účasť predsedu komisie s námestníčkou Kimerlingovou na rokovaní
o financovaní cirkevných školských zariadení za účasti zástupcov AŠÚ Bratislava, ZKŠS
a pracovníkov Magistrátu,
- zaslanie gratulačných listov volejbalovému oddielu Volley Team UNICEF Bratislava a
Slávia ekonomická univerzita Bratislava k zisku titulu majstra Slovenska a zisku Slovenského
pohára,
- zaslanie gratulačného listu mládežníckemu hokejovému oddielu HOBA Bratislava pri
príležitosti víťazstva vo finále Orange minihokej tour 2013 žiakov 4. ročníkov ZŠ,
- p. Zaťovič spolu so Zdenom Cígerom odovzdával ceny na mládežníckom hokejovom turnaji
Hoba Dúbravka,
- p. Hanulík sa ako aktívny hráč zúčastnil tenisového turnaja,
- p. Ondrišová sa zúčastnila na koncerte ku Dňu matiek, ktorý organizovala ZUŠ J. Kresánka
v Zichyho paláci,
- p.Ondrišová pripravuje v kine Lamač raz mesačne organizovanie koncertov žiakov ZUŠ pre
rodičov.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala na vedomie informáciu o aktivitách predsedu a členov komisie.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 15
Rôzne
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 20. júna 2013 na Zimnom štadióne O.
Nepelu spojené s prehliadkou letného kúpaliska Tehelné pole.

Ing. Peter Lenč, v.r.
predseda komisie
Zapísal:
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie
Bratislava 30.05.2013
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