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

zo dňa 19.03.2013 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STaRZ-u a príprave 66. ročníka 

Národného behu Devín - Bratislava (informoval Ing. Chynoranský) 
3. Informácia o situácii v súvislosti s prenájmom futbalového ihriska na Molecovej ul. v 

Karlovej Vsi (informovali zástupcovia FKM a Ing. Valiga) 
4. Informácia o  príprave 8. ročníka ČSOB Bratislava Marathon  2013 (informoval JUDr. 

Pukalovič st.) 
5. Prerokovanie Návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Bratislavskému 

samosprávnemu kraju na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 
ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
(informovala Ing. Pisarčíková) 

6. Prerokovanie návrhu na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác 
nebytového priestoru na Hrobákovej č. 5 (patriace CVČ Gessayova 6) pre občianske 
združenie Kolkársky klub Spoje Bratislava (informovala Ing. Košíková) 

7. Žiadosť o udelenie vyjadrenia k  zaradeniu Súkromnej základnej školy EISB, 
Kalinčiakova 12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR (informovala Ing. 
Košíková) 

8. Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 
9. Rôzne 

 
 Rokovanie komisie sa začalo o 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103. Predseda 
komisie privítal nasledovných hostí – Ing. Chynoranského (riaditeľ STaRZ-u), JUDr. 
Pukaloviča st. (za organizačný výbor ČSOB Bratislava Marathon 2013), Mgr. Medviďovú, 
Mgr. Kadnára, Mgr. Savčinského (všetci za FKM Karlova Ves), Ing. Valigu (predseda KŠK 
Karlova Ves), Ing. Pisarčíkovú (OKŠŠ), Ing. Košíkovú (OKŠŠ). 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner (ZPC), D. Hudec (ZPC), A. 
Stráňavová (PN), JUDr. Ondrišová, RNDr. Zaťovič. 
 Z rokovania sa neospravedlnili Ing. Hanulík a Bc. Dinuš. 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Predseda komisie navrhol zaradiť do programu dva nové body – č. 3 a č. 6.  
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 2/2013 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila  program rokovania s úpravou poradia prerokovania a doplnením nových 
bodov, ktoré navrhol predseda. 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STaRZ-u a príprave 66. ročníka 
Národného behu Devín – Bratislava (7. apríl 2013) 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné stanovisko: 



2.1 vzala na vedomie informáciu o činnosti a nastávajúcich úlohách STaRZ-u a príprave 66. 
ročníka Národného behu Devín – Bratislava, 
2.2 poďakovala riaditeľovi STaRZ-u za pozvanie na podujatie. 
Hlasovanie:  z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Informácia o situácii v súvislosti s prenájmom futbalového ihriska na Molecovej ul. v 
Karlovej Vsi  
V diskusii zástupcovia FKM Karlova Ves riešili skutočnosť, prečo futbalové  ihrisko (je 
majetkom hlavného mesta) prenajal KŠK občianskemu združeniu Rodeka, ktoré ho potom 
ďalej prenajíma pre FKM a iným subjektom. V tejto súvislosti požadovali od predsedu KŠK 
komplexné vyjadrenie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 vzala na vedomie informáciu, 
3.2 vyjadrila znepokojenie nad spôsobom, akým KŠK narába s majetkom hlavného mesta. 
Hlasovanie:  z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 4  
Informácia o  príprave 8. ročníka ČSOB Bratislava Marathon  2013 (23.-24.marec 2013) 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
4.1 vzala na vedomie informáciu o príprave ČSOB Bratislava Marathon 2013, 
4.2 poďakovala zástupcovi organizačného výboru  za pozvanie na podujatie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie Návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Bratislavskému 
samosprávnemu kraju na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 
ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na poskytnutie finančných prostriedkov 
Bratislavskému samosprávnemu kraju vo výške 41 247,- Eur na stravovanie žiakov do 
dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na kalendárny rok 2013 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Prerokovanie návrhu na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác 
nebytového priestoru na Hrobákovej č. 5 (patriace CVČ Gessayova 6) pre občianske 
združenie Kolkársky klub Spoje Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť: 
6.1 zmenu uznesenia č. 602/2012 v časti výška nájomného za nebytový priestor takto: 
Pôvodnú výšku nájomného za nebytový priestor 70,00 Eur/m2/rok znížiť počas rekonštrukcie 
nebytového priestoru  na 3,00 Eur/m2/rok, najviac na 6 mesiacov od podpísania dodatku 
k zmluve o nájme nebytového priestoru 02-2012, 
6.2 návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02-2012. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 



K bodu 7 
Žiadosť o udelenie vyjadrenia k  zaradeniu Súkromnej základnej školy EISB, 
Kalin čiakova 12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča vydať kladné vyjadrenie k žiadosti. 
Hlasovanie: za – 5,  proti – 0,  zdržala sa - 1 
 
K bodu 8 
Informácia o činnosti a aktivitách predsedu a členov komisie 
8.1 Ing. Kimerlingová rokovala so zástupcami polície (na ich žiadosť), ktorí žiadali 
o povolenie rekonštrukcie a predĺženie prenájmu mestskej budovy, v ktorej sídlia a požiadali 
o prenajatie areálu na Gercenovej ulici. Pani námestníčka postúpila ich žiadosť na rokovanie 
OPP a už sa ňou zaoberajú príslušné odborné oddelenia magistrátu. 
8.2 Ing. Osuský a Ing. Lenč sa zúčastnili verejného obstarania na Radlinského ulici. 
8.3 Ing. Lenč bol členom komisie, ktorá robila výber  učiteľov, ktorí budú ocenení pri 
príležitosti Dňa učiteľov. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 

K bodu 9 
Rôzne 
 
Nastávajúce rokovanie komisie je plánované na 18. apríla 2013 (štvrtok)  o 15:00 h. 
Predbežne by sa malo konať v Športovo-rekreačnom areáli na Drieňovej ulici. 
 
 
 

              Ing. Peter Lenč, v.r. 
                   predseda komisie pre školstvo,  

 vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 
 

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie  
 
 
 
 
Bratislava, 19.03.2013 
 


