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

zo dňa 18.04.2013 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1.   Prehliadka fitnes centra a areálu FitCamp (15.00 – 15.30) 
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
3. Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru na Exnárovej 6, Bratislava 

na elokované pracovisko Materskej školy Bancíkova 2, Bratislava  
4. Stanovisko k zaradeniu súkromnej materskej školy a súkromného školského klubu do 
      siete škôl a školských zariadení SR ako súčastí Francúzsko-slovenskej súkromnej školy 
      Cádrova 23, Bratislava  
5. Prerokovanie návrhu systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Obecnej 

školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy  
6. Prerokovanie rámcovej koncepcie participatívneho rozpočtu pre Bratislavu  
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas s podnájmom časti nehnuteľnosti – nebytových priestorov 

v stavbe so súp.č. 1816 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 661 v budove B2 (-1 
podlažie, 0 podlažie, 1. podlažie, 2. podlažie) a časti pozemku registra „C“ parc. č. 661 
na ul. M.C. Sklodowskej č. 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka, Združeniu pre francúzsku 
školu v Bratislave so sídlom v Bratislave (prizvaní budú zástupcovia francúzskej, 
anglickej školy a zástupca VFA Polygraf) 

8. Informácia o výsledkoch hospodárenia STaRZ-u za rok 2012  
9. Prerokovanie návrhu na schválenie podmienok ponukového konania – zverejnenia 

zámeru na prenájom časti pozemkov v areáloch kúpalísk Zlaté piesky, Rosnička, Delfín, 
Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole a v Detskom areáli Veľký Draždiak na letnú 
sezónu 2013  

10. Informácia o možnosti vybudovania Hokejového štadióna Zdena Cígera  v areáli 
FitCamp ( prizvaný bude Zdeno Cíger) 

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

 
 Rokovanie komisie sa začalo o 15.00 h prehliadkou areálu FitCamp. Predseda komisie 
privítal nasledovných hostí – Ing. Chynoranského (riaditeľ STaRZ-u  (OKŠŠ), Ing. Košíkovú 
(OKŠŠ), Ing. Bednárika (OKŠŠ), Z. Cígera (HŠ Z. Cígera), p. Mojto (PVFA), p. Gabura 
(FitCamp) a zástupcov francúzskej a anglickej školy. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner, Bc. Dinuš, Ing. Havrilla 
(OČR). 
   
 
K bodu 1 
Prehliadka fitnes centra a areálu FitCamp  
Komisia po prehliadke areálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
komisia po vykonaní obhliadky priestorov fitnes centra a reálu FitCamp berie na vedomie 
informáciu p. Gaburu o plnení zmluvných podmienok a prácach vykonaných v predmete 
nájmu. 
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: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 3/2013 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila  program rokovania. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru na Exnárovej 6, Bratislava 
na elokované pracovisko Materskej školy Bancíkova 2, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh dodatku č. 2 k zmluve o nájme 
nebytového priestoru č. 01/2011 zo dňa 22.12.2011, ak MČ Ružinov neschváli nájomné 
zmluvy pre elokované pracoviská ZUŠ Exnárova za pôvodných podmienok 
Hlasovanie:  z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 4  
Stanovisko k zaradeniu súkromnej materskej školy a súkromného školského klubu do      
siete škôl a školských zariadení SR ako súčastí Francúzsko-slovenskej súkromnej školy 
Cádrova 23, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča doplniť k žiadosti bližšie informácie a presunúť jej prerokovanie na májové 
rokovanie komisie 
 
K bodu 5 
Prerokovanie návrhu systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Obecnej 
školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu: 
5.1 Schváliť variant A. návrhu systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov  
Obecnej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie rokov 2013 – 2017 
5.2       Delegovať Annu Gondášovú – predsedníčku Asociácie základných umeleckých škôl 
a Petra Lenča na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do Obecnej školskej rady hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy na obdobie rokov 2013 – 2017 
5.3 Požiadať riaditeľa magistrátu o predloženie návrhu novelizovania Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti úpravy pôsobností hlavného mesta a mestských častí na úseku 
školstva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 

 
K bodu 6 
Prerokovanie rámcovej koncepcie participatívneho rozpočtu pre Bratislavu 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
berie na vedomie Rámcovú koncepciu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu s 
pripomienkami 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
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K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti o súhlas s podnájmom časti nehnuteľnosti – nebytových 
priestorov v stavbe so súp.č. 1816 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 661 
v budove B2 (-1 podlažie, 0 podlažie, 1. podlažie, 2. podlažie) a časti pozemku registra 
„C“ parc. č. 661 na ul. M.C. Sklodowskej č. 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka, Združeniu pre 
francúzsku školu v Bratislave so sídlom v Bratislave 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
A. Odporúča schváliť zámer nájmu časti budovy a areálu bývalej školy na ul. M.C. 
Sklodowskej č. 1 v prvom rade pre QSI International school of Bratislava, Karloveská 64, 
Bratislava za podmienok: 
7.1 z nájmu odčleniť priestory, ktoré využíva alebo perspektívne bude využívať súkromná 
stredná odborná športová škola, 
7.2 zmluvne a fyzicky zabezpečiť samostatné vstupy do budovy a oddelenie priestorov 
využívaných jednotlivými nájomníkmi, 
7.3 zmluvne dohodnúť benefity poskytnuté nájomcom mestu a režim používania 
futbalového ihriska, telocvične, resp. spoločnej jedálne, 
7.4 vyriešiť parkovanie pre nový subjekt. 
B. Odporúča schváliť zámer nájmu časti budovy a areálu bývalej školy na ul. M.C. 
Sklodowskej č. 1 v druhom rade pre Francúzsko-slovenskú súkromnú školu, Cádrova 23, 
Bratislava, pri dodržaní tých istých podmienok. 
Hlasovanie: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa - 2 
 
K bodu 8 
Informácia o výsledkoch hospodárenia STaRZ-u za rok 2012 
Písomnú informáciu doplnil riaditeľ STaRZ-u Ing. Chynoranský. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala na vedomie informáciu o výsledkoch hospodárenia STaRZ-u za rok 2012. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 

K bodu 9 
Prerokovanie návrhu na schválenie podmienok ponukového konania – zverejnenia 
zámeru na prenájom časti pozemkov v areáloch kúpalísk Zlaté piesky, Rosnička, Delfín, 
Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole a v Detskom areáli Veľký Draždiak na letnú 
sezónu 2013 
Písomnú informáciu doplnil riaditeľ STaRZ-u Ing. Chynoranský. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť podmienky ponukového konania – zverejnenia 
zámeru na prenájom časti pozemkov v areáloch kúpalísk Zlaté piesky, Rosnička, Delfín, 
Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole a v Detskom areáli Veľký Draždiak na letnú sezónu 
2013. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Informácia o možnosti vybudovania Hokejového štadióna Zdena Cígera  v areáli 
FitCamp 
Informáciu a vizualizáciu poskytol Zdeno Cíger. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
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10.1    berie na vedomie informáciu o možnosti vybudovania Hokejového štadióna Zdena 
Cígera v areáli FitCamp, 
10.2      odporúča súhlasiť s podnájmom časti pozemku športového areálu na Drieňovej a so 
zmenou projektu FitCamp pre výstavbu HŠ Z. Cígera. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu č. 11 
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 
- 21.3.2013 - účasť predsedu komisie a člena komisie p. Osuského na elektronickej 
aukcii v rámci VO Rekonštrukcia objektu Radlinského 
- 21.3.2013 - účasť predsedu komisie na akcii Detský Oskar, poriadanej ZUŠ J. 
Albrechta, Topoľčianska 
- 26.3.2013 - účasť predsedu komisie s námestníčkou Kimerlingovou na oceňovaní 
učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 

 

 
              Ing. Peter Lenč, v.r. 

                   predseda komisie pre školstvo,  
 vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 
 
 

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie  
 
 
 
 
Bratislava, 18.04.2013 
 


