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

zo dňa 21.02.2013 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Prehliadka priestorov budovy Polygraf VFA, Športovej školy, Zimného štadióna, 

futbalového ihriska Polygraf VFA a diskusia k problematike uvedených zariadení 
k témam: 

1.1 Žiadosť o postúpenie nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme č. 07 83 0670 07 
      zo dňa 12.10.2007 vrátane jej platných dodatkov, uzatvorenej medzi hlavným mestom a  
      Telovýchovnou jednotou Polygraf Venglošova futbalová akadémia (PVFA), 
      postupníkovi PVFA s. r. o. (žiadosť je v prílohe) 
1.2 Informácia o stave riešenia spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta a PVFA  na 

futbalový štadión, na ktorý hlavné mesto poskytlo prostriedky vo výške 355 000,00 Eur 
v roku 2010 

1.3 Žiadosť o používanie budovy a bývalej školy na ulici Marie Curie - Sklodowskej 
      v Petržalke pre  potreby medzinárodnej školy - QSI International School of Bratislava  
 
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
3. Plnenie protikorupčného minima za rok 2012   
4. Informácia o zaraďovaní elokovaných pracovísk základných umeleckých škôl a centier 

voľného času do siete škôl a školských zariadení  Slovenskej republiky k 30.06.2013  
5. Informácia o návrhu organizačného zabezpečenia rokovania Prezídia Európskej únie 

hudobných škôl v Bratislave a s ním súvisiaceho koncertu a recepcie  
6. Informácia o návrhu organizačného zabezpečenia Dňa učiteľov 2013  
7. Informácia o projekte „Argentínske slovenské návraty“  
8. Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 
9. Rôzne 

          
 
 Rokovanie komisie sa začalo o 15.00 h prehliadkou Zimného štadióna HC  Petržalka 
2010, futbalového štadióna TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia (TJ PVFA) a areálu 
školy v bývalej ZŠ M.C. Sklodowskej. Od 16.00 h sa v priestoroch Súkromnej strednej 
odbornej športovej školy (SSOŠŠ) na ul. M.C. Sklodowskej 1, Bratislava – Petržalka začalo 
rokovanie, na ktorom predseda komisie  privítal nasledovných hostí - Mgr. Polákovú (vedúca 
OKŠŠ), za QSIB –Medzinárodná škola kvality Bratislava jej riaditeľa p. Brantleya (plus 1 
osoba), za Združenie pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB) spolu 6 osôb, Katarínu 
Csabayovú (riaditeľka SSOŠŠ), Ing. Mojtu (predseda TJ PVFA), p. Dobrotku (podpredseda 
TJ PVFA), p. Augustína (predseda predstavenstva FC Petržalka 1898 a.s.), p. Pinčeka 
(konateľ DAMP). 
 Predseda informoval, že z rokovania komisie sa neospravedlnili – Ing. Hanulík, Mgr. 
Bílik a J. Havrilla. 
 
K bodu 1 
Prehliadka priestorov, prerokovanie žiadostí 
Pod vedením pánov Pinčeka a Augustína a p. Csabayovej si komisia prehliadla plánované 
športové zariadenia a školu.  
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Komisia po vykonaní obhliadky priestorov Zimného štadióna HC Petržalka 2010, areálu TJ 
PVFA a SSOŠŠ prijala nasledovné uznesenia: 

1.1 Berie na vedomie informácie týkajúce sa fungovania areálu, problémov a plánov do 
budúcnosti, poskytnuté zástupcami subjektov pôsobiacich v priestoroch prenajatých hl. m. 
SR Bratislavou - p. Pinčekom (HC Petržalka 2010), p. Augustínom (FC Petržalka), p. 
Mojtom (TJ Polygraf VFA) a p. Csabayovou (SSOŠŠ). 
1.2 Berie na vedomie Žiadosť o používanie budovy a bývalej školy na ulici Marie Curie – 
Sklodowskej v Petržalke pre  potreby medzinárodnej školy - QSI International School of 
Bratislava. 
1.3 Berie na vedomie Žiadosť  TJ Polygraf VFA o súhlas s uzavretím podnájomnej zmluvy 
so Združením pre francúzsku školu v Bratislave so sídlom na Cádrovej 23 a Žiadosť 
o postúpenie nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme č. 07 83 0670 07 zo dňa 
12.10.2007 vrátane jej platných dodatkov, uzatvorenej medzi hlavným mestom a TJ PVFA, 
postupníkovi PVFA s. r. o. 

Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 

K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Tajomník informoval o žiadosti riaditeľky ZUŠ J. Kowalského pani Prokešovej, aby do 
zápisnice č. 1/2013 bola doplnená informácia o potrebe riešenia opravy nefunkčného výťahu 
v ZUŠ z dôvodu imobility niektorých žiakov, pedagógov a návštevníkov ZUŠ. 
Predseda komisie navrhol zaradiť do programu body: 
- ako bod č. 1.4 – žiadosť TJ PVFA o súhlas s uzavretím podnájomnej zmluvy so 

Združením pre francúzsku školu v Bratislave 
- ako bod č. 8 - informáciu o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej 

kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného 
plánu na rok 2012, realizačný plán  na rok 2013 

- posunutie pôvodných bodov č. 8 a 9  
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 1/2013 s pripomienkou a poverila tajomníka zapracovať ju 
do nej, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila  program rokovania s úpravou a doplnením, ktoré navrhol predseda. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Plnenie protikorupčného minima za rok 2012   
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
mestskému zastupiteľstvu odporúča zobrať na vedomie plnenie protikorupčného minima za 
rok 2012. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 4  
Informácia o zaraďovaní elokovaných pracovísk základných umeleckých škôl a centier 
voľného času do siete škôl a školských zariadení  Slovenskej republiky k 30.06.2013  
 
Informáciu k materiálu poskytla Mgr. Poláková. 
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
mestskému zastupiteľstvu odporúča zobrať na vedomie Informáciu o zaraďovaní elokovaných 
pracovísk základných umeleckých škôl a centier voľného času do siete škôl a školských 
zariadení  Slovenskej republiky k 30.06.2013  
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Informácia o návrhu organizačného zabezpečenia rokovania Prezídia Európskej únie 
hudobných škôl v Bratislave a s ním súvisiaceho koncertu a recepcie  
Informáciu k materiálu poskytla Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Informácia o návrhu organizačného zabezpečenia Dňa učiteľov 2013  
Informáciu k materiálu poskytla Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Informácia o projekte „Argentínske slovenské návraty“  
Informáciu k materiálu poskytla Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 8 
Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu 
na rok 2012, realizačný plán  na rok 2013 
Informáciu k materiálu poskytol M. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
mestskému zastupiteľstvu odporúča zobrať na vedomie Informáciu o realizácii zámerov 
vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 
2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, realizačný plán  na rok 2013 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 

- 1.2.2013 - účasť predsedu komisie s námestníčkou Kimerlingovou na slávnostnom 
otvorení Zimného štadióna HC Petržalka 2010 na ul. Marie Curie-Sklodowskej 

- 2.2.2013 – účasť člena komisie Martina Dinuša na vyhlásení víťazov Medzinárodných 
pretekov v zápasení detí 

- 8.2.2013 - rokovanie predsedu komisie s riaditeľom QSI International school 
Bratislava p. Brantleym 

- 19.2.2013 - príprava komisie v priestoroch Strednej športovej školy s tajomníkom 
komisie p. Valovičom za prítomnosti p. Csabayovej, p. Kunsta a p. Pinčeka 
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- 20.2.2013 – konzultácia s mestským kontrolórom vo veci výsledkov kontroly 
neštátnych ZUŠ 

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

 
K bodu 10 
Rôzne 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 19. marca 2013 (utorok)  o 15:00 h 
v zasadačke magistrátu č. 103. 
 
 
 

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

 vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 
 

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie  
 
 
 
 
Bratislava, 21.02.2013 
 


