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

zo dňa 06.12. 2012 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Informácia a videoprezentácia z účasti športovej delegácie Bratislavy na 46. 

medzinárodných hrách žiakov v Daegu (J. Kórea) 
3. Informácia o výsledkoch prebiehajúcich kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach detí 
a mládeže (materiál je v prílohe) 

4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 (materiál je 
v prílohe) 

5. Návrh rozpočtu a priority STARZ-u na rok 2013  (materiál bude zaslaný v pondelok) 
6. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u (materiál bude zaslaný 

v pondelok) 
7. Príprava plánu práce komisie na rok 2013 
8. Rôzne 

  8.1  Informácia o štrajku učiteľov  a školských zamestnancov v zariadeniach, ktoré sú 
         v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
          
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo  od 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103. Otvoril a viedol 
ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na rokovaní privítal hostí – Ing. Chynoranského 
(riaditeľ STARZ-u), Ing. Šinályho (mestský kontrolór), Ing. Voštinárovú (FO),  Mgr. 
Polákovú (vedúca OKŠŠ),  Mag. Ing. Alexandra Holénia (predseda správnej rady ASROW), 
Mgr. Veizerovú (plavecká trénerka), Karolína Hájková (plavkyňa). 
 Z neúčasti na rokovaní komisie sa ospravedlnili M. Janyšková,  J. Havrilla (ZPC) a P. 
Hochschorner.  Svoju neúčasť na komisii neospravedlnil P. Bílik. 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Predseda komisie navrhol do programu zaradiť ako bod 6a – „žiadosť o  zaradenie do siete 
škôl  Súkromnej materskej školy Pramienok , Gercenova 10, Bratislava“. 
 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 11/2012  
1.2 berie na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schvaľuje  program rokovania s úpravou, ktorú navrhol predseda. 
Hlasovanie:  z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Informácia a videoprezentácia z účasti športovej delegácie Bratislavy na 46. 
medzinárodných hrách žiakov v Daegu (J. Kórea) 
Videoprezentáciu pripravila a predviedla trénerka L. Veizerová, ktorá v Kórei viedla plaveckú 
výpravu a informáciami ju doplnili pp. Lenč, Valovič a medailová plavkyňa K. Hájková. 
Členovia komisie sa zhodli v tom, že účasť bratislavských reprezentantov na takýchto 
podujatiach je potrebné zo strany mesta finančne podporiť tak, aby na nich mohli štartovať 
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najlepší reprezentanti BA. M. Valovič odporúčal, aby do podpory boli zahrnuté aj mestské 
časti a hľadali sa aj ďalšie možnosti finančnej podpory. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Informácia o výsledkoch prebiehajúcich kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach detí 
a mládeže 
Písomnú informáciu doplnil mestský kontrolór Ing. Šinály. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za  
 
K bodu 4 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 
Informáciu k rozpočtu poskytla Ing. Voštinárová. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
4.1 odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať rozpočet hlavného mesta na roky 2013 - 
- 2015, 
4.2 odporúča zvýšiť výdavky STARZ-u v programe 8 na kapitálové výdavky o 100 tisíc Eur 
z prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 
Bratislave na 2. etapu dostavby zimného štadióna Harmincova v Dúbravke.  
Hlasovanie: za – 6,  proti – 0,  zdržala sa – 2   
 
K bodu 5 
Návrh rozpočtu a priority STARZ-u na rok 2013   
Správa bola predložená písomne a informáciu k nej poskytla Ing. Čemanová. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
5.1 vzala na vedomie priority STARZ-u na rok 2013, 
5.2 odporúča schváliť návrh rozpočtu STARZ-u na rok 2013. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za  
 
K bodu 6 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u 
Informácia bola predložená písomne a ústne ju doplnila Ing. Čemanová. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za  
 
K bodu 6a 
Žiadosť o  zaradenie do siete škôl  Súkromnej materskej školy Pramienok , Gercenova 
10, Bratislava 
K žiadosti poskytol informáciu p. Lenč a p. Holénia.. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať kladné vyjadrenie k žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej 
školy Pramienok , Gercenova 10, Bratislava do siete škôl a školských zariadení. 
Hlasovanie:   za – 5,  proti – 0,  zdržal sa – 3 
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K bodu 7 
Príprava plánu práce komisie na rok 2013 
Informáciu k bodu poskytol p. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala na vedomie informáciu o príprave plánu činnosti a plánu zasadnutí komisie v roku 
2013. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za  
 
K bodu 8 
Rôzne 
8.1  Informácia o štrajku učiteľov  a školských zamestnancov v zariadeniach, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
Písomnú informáciu k štrajku pripravila Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za  
 
8.2 Aktivity predsedu a členov komisie od ostatného zasadnutia 
8.2.1 Informácia o rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia vo veci 
ochranných pásiem VZ Sihoť 
Informáciu poskytol a predložil člen komisie p. Hudec, ktorý uviedol, že rozhodnutie dáva 
v budúcnosti možnosť opäť uvažovať o možnosti riešenia vedenia cyklotrasy cez ostrov 
Sihosť. 
 
8.2.2 Predseda komisie p. Lenč sa zúčastnil: 
- koncertu na ZUŠ Kresánka, 
- rokovania o financovaní neštátneho školstva spolu s námestníčkou p. Kimerlingovou, 
- 32. ročníka medzinárodného turnaja družstiev žiakov v jude „Pohár olympijských nádejí“, 
ktorý sa konal 1.12.2012 v DK Zrkadlový háj. 
 
8.2.3 Členka komisie, námestníčka primátora p. Kimerlingová  – zúčastnila sa hodnotení 
činnosti riaditeľov ZUŠ, ako aj záverečného spoločného zhodnotenia. 
 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 24. januára 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  
 
 


