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

zo dňa 24.01.2013 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
  1.   Prehliadka priestorov ZUŠ J. Kowalského 

2. Novoročné pozdravenie predsedu komisie, kontrola zápisnice a uznesení a schválenie 
programu rokovania 

3. Priority  mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy  na rok 2013  
4. Návrh na prenájom Starej tržnice Aliancii Stará tržnica na realizáciu projektu: Mestské 

centrum – Stará Tržnica  
  5.   Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Kvietok a výdajne stravy, Blumentálska     
       16, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení  

6.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
          umeleckých školách a centrách voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného  
          mesta SR Bratislavy za školský rok 2011/2012 

7. Informácia o riešení umiestnenia Základnej umeleckej školy Exnárova a Materskej školy 
      Bancíkova 
8. Schválenie rámcového plánu činnosti a termínov zasadnutí komisie v roku 2013  
9. Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 
10. Rôzne 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo  od 15.00 h v zborovni ZUŠ J. Kowalského, Laurinská 20, 
Bratislava. Predseda komisie na rokovaní privítal Mgr. Prokešovú (riaditeľka ZUŠ), Ing. 
Feika (poradca primátora), Mgr. Polákovú (vedúca OKŠŠ) a zástupcov Aliancie Stará tržnica 
G. Bindicsa a P. Murina. 
 
K bodu 1 
Prehliadka priestorov ZUŠ J. Kowalského 
Pod vedením riaditeľky ZUŠ členovia komisie uskutočnili prehliadku priestorov školy. 
Po prehliadke a diskusii prijala komisia nasledovné uznesenie: 
1.1 konštatovala spokojnosť s krokmi hlavného mesta v súvislosti so zabezpečením nových 

priestorov a presťahovaním školy, 
1.2 ďakuje vedeniu a pedagogickému zboru ZUŠ za prácu vynaloženú pri presťahovaní 

a uvedení školy do prevádzky v nových priestoroch. 
Hlasovanie:  z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Novoročné pozdravenie predsedu komisie, kontrola zápisnice a uznesení a schválenie 
programu rokovania 
Predseda komisie navrhol zaradiť do programu bod č. 7 a navrhol upraviť poradie 
prerokovávaných bodov tak, ako je to uvedené vyššie. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 12/2012  
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila  program rokovania s úpravou a doplnením, ktoré navrhol predseda. 
Hlasovanie:  z 9 prítomných všetci za 



 2

 
 
K bodu 3 
Priority  mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy  na rok 2013 
Informáciu poskytol poradca primátora Ing. Feik. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
mestskému zastupiteľstvu odporúča zobrať Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy 
na rok 2013 na vedomie. 
Hlasovanie:  z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 4  
Návrh na prenájom Starej tržnice Aliancii Stará tržnica na realizáciu projektu: Mestské 
centrum – Stará Tržnica  
Informáciu poskytli  Ing. Feik a obaja zástupcovia Aliancie Stará tržnica. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prenájom Starej tržnice Aliancii Stará tržnica na 
realizáciu projektu: Mestské centrum – Stará tržnica. 
Hlasovanie: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa - 1 
 
K bodu 5 
Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Kvietok a výdajne stravy, 
Blumentálska 16, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča vyhovieť žiadosti Súkromnej materskej školy Kvietok o jej zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení SR za podmienky súhlasu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: za – 6,  proti – 0,  zdržala sa – 2   
 
K bodu 6 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 

   umeleckých školách a centrách voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného  
   mesta SR Bratislavy za školský rok 2011/2012 

Správu doplnila ďalšími informáciami Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za  
 
K bodu 7 
Informácia o riešení umiestnenia Základnej umeleckej školy Exnárova a Materskej 
školy Bancíkova 
Informáciu ústne doplnila Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie informáciu o riešení umiestnenia ZUŠ Exnárova a Materskej školy 
Bancíkova. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za  
 
K bodu 8 
Schválenie rámcového plánu činnosti a termínov zasadnutí komisie v roku 2013  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
8.1 schválila plán činnosti a termíny zasadnutí na rok 2013, 
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8.2 schválila výjazdné zasadnutie do CVČ Klokan v Dúbravke s dodatočným určením termínu 
a výjazdné zasadnutie na Zimný štadión O. Nepelu a kúpalisko Tehelné pole v júni 2013. 
Hlasovanie:   z 9 prítomných všetci za  
 
K bodu 9 
Aktivity a činnosti predsedu a členov komisie 

- 6.12.2012 - účasť predsedu komisie na Vianočnom koncerte ZUŠ Exnárova v Zichyho 
paláci 

- 17.12.2012 - účasť predsedu komisie s námestníčkou Kimerlingovou na Adventnom 
koncerte ZUŠ J. Kresánka v Katedrále sv. Martina 

- 20.12.2012 - účasť predsedu komisie s námestníčkou Kimerlingovou na oceňovaní 
víťazov Ankety o najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a 
Bratislavského samosprávneho kraja 

K bodu 10 
Rôzne 
10.1 p. Osuský informoval, že 14.02.2013 vyjde pamätná známka Jána Popluhára, 
10.2 p. Valovič informoval o medzinárodných pretekoch žiakov v džude (1.-2. februára 
2013), ktoré podporuje hlavné mesto. Požiadal členov komisie, aby sa niektorý z nich 
zúčastnil na otvorení, alebo vyhlásení výsledkov. Pozvánku pošle všetkým členom komisie, 
10.3 p. Janyšková sa informovala, prečo bol zrušený výbeh kôz a jeho okolie pri Snežienka 
(p. Valovič zistí skutočnosť a oznámi to p. Janyškovej), 
10.4 p. Valovič pošle členom komisie harmonogram významných akcií a podujatí na území 
hlavného mesta po jeho dopracovaní. 
 
 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 21. februára 2013 (štvrtok)  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, 24.01.2013 


