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

zo dňa 15.11. 2012 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 

umeleckých školách a centrách voľného času za školský rok 2011/2012 – ZUŠ E. 
Suchoňa, ZUŠ J. Kowalského, ZUŠ M. Ruppeldta, ZUŠ Podjavorinskej 9, ZUŠ 
Exnárova 6, ZUŠ Ľ. Rajtera, ZUŠ Hálkova 56, ZUŠ Vrbenského 1, ZUŠ Istrijská 22, 
ZUŠ J. Kresánka, ZUŠ J. Albrechta, ZUŠ Daliborovo námestie 2, CVČ Štefánikova 36, 
CVČ Kulíškova 6, CVČ Hlinícka 3, CVČ Klokan, CVČ Gessayova ulica 6  

3. Správa o realizácii participatívneho rozpočtu v roku 2012  
4. Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácii na rok 2013  
5. Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy a priority na rok 2013 
6. Analýza výstavby cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom  
7. Aktivity predsedu a členov komisie od ostatného zasadnutia 
8. Rôzne 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo  od 15.00 h v zasadačke mestskej rady č. 107 
v Primaciálnom paláci. Otvoril a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na 
rokovaní privítal hostí – 17 riaditeľov/ky ZUŠ a CVČ, Ing. Feika (poradca primátora) a jeho 
troch spolupracovníkov z občianskych združení a Ing. Košíkovú a Mgr. Bednárika (obaja 
OKŠŠ) 
 Z neúčasti na rokovaní komisie sa ospravedlnili A. Stráňavová a J. Havrilla (ZPC), 
svoju neúčasť na komisii neospravedlnili P. Hochschorner a P. Bílik. 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Predseda komisie navrhol do programu zaradiť ako bod 6a – „žiadosť o vyjadrenie 
k zaradeniu do siete škôl  Súkromnej základnej školy Drieňová 35, Bratislava“. 
 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 10/2012  
1.2 berie na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schvaľuje  program rokovania s úpravou, ktorú navrhol predseda. 
Hlasovanie:  z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času za školský rok 2011/2012 – ZUŠ E. 
Suchoňa, ZUŠ J. Kowalského, ZUŠ M. Ruppeldta, ZUŠ Podjavorinskej 9, ZUŠ 
Exnárova 6, ZUŠ Ľ. Rajtera, ZUŠ Hálkova 56, ZUŠ Vrbenského 1, ZUŠ Istrijská 22, 
ZUŠ J. Kresánka, ZUŠ J. Albrechta, ZUŠ Daliborovo námestie 2, CVČ Štefánikova 36, 
CVČ Kulíškova 6, CVČ Hlinícka 3, CVČ Klokan, CVČ Gessayova ulica 6 
Na rokovaní komisie bolo prítomných všetkých 17 riaditeľov/riaditeliek ZUŠ a CVČ, ktorí 
predložili písomné správy. V rámci svojich ústnych informácii vyzdvihli úspechy a poukázali 
na problémy, s ktorými sa stretávajú – priestorové problémy, potreba rekonštrukcií 
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(kanalizácia, výmena radiátorov, zatekanie striech, oprava vonkajších fasád...), prienik 
bezdomovcov do zariadení, problém s normatívom na dieťa, atď. 
Ing. Košíková navrhla, aby  na budúci rok pri prerokovávaní správ pripravili riaditelia 
videoprezentáciu svojich zariadení a výsledkov. 
Členovia komisie odporučili, aby sa prerokovaniu správ ZUŠ a CVČ v nastávajúcom roku 
venovalo osobitné zasadnutie komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť správy všetkých základných  umeleckých škôl  
a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2011/2012. 
Hlasovanie:  z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Správa o realizácii participatívneho rozpočtu v roku 2012  
Správa bola predložená písomne a informáciu k nej poskytol Ing. Feik a jeho traja 
spolupracovníci z občianskych združení – bližšie informovali o troch projektoch – Projekt 
plavárne pre Bratislavčanov, Projekt autonómnej zóny Lafranconi, Projekt outdoorových 
športovísk v Bratislave 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za  
 
K bodu 4 
Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácii na rok 2013  
K písomnému materiálu poskytol ústnu informáciu Ing. Feik. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať materiál „Participatívny rozpočet – návrh priorít 
a alokácii na rok 2013“ na vedomie.  
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za  
 
K bodu 5 
Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy a priority na rok 2013 
Správa bola predložená písomne a informáciu k nej poskytol Ing. Feik. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za  
 
K bodu 6 
Analýza výstavby cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom  
Analýza bola predložená písomne a informáciu k nej poskytol Ing. Feik. K uvedenej analýze 
poskytol člen komisie D. Hudec písomnú informáciu „uplatnenie pripomienok a námetov 
v rámci správneho konania vo veci Ochranného pásma vodárenského zdroja Sihoť“.  
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať  na vedomie materiál „Analýza výstavby 
cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom“  
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za  
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K bodu 6a 
Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu do siete škôl  Súkromnej základnej školy Drieňová 35, 
Bratislava 
K žiadosti poskytla informáciu Ing. Košíková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať kladné vyjadrenie k žiadosti. 
Hlasovanie:   za – 2,  proti – 2,  zdržal sa – 1 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
K bodu 7 
Aktivity predsedu a členov komisie od ostatného zasadnutia 
7.1 Člen komisie D. Hudec sa zúčastnil poslaneckého prieskumu na Sihoti, ktorý organizovala 
starostka MČ Devín Ľubica Kolková. 
7.2 Aktivity predsedu komisie: 
- dňa 7.11.2012  účasť predsedu komisie na koncerte ZUŠ v rámci projektu ISCM New Music 
Days 2012 – Slovenská filharmónia 
- dňa 14.11.2012 účasť predsedu komisie s námestníčkou Nagyovou Džerengovou na otvorení 
súťaže Mladí klaviristi 2012 poriadanej ZUŠ E. Suchoňa na Batkovej ul. 
 
 
K bodu 8 
Rôzne 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 06.12.2012 (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  
 
 


