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

zo dňa 18.10. 2012 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Pred 15.00 h je zraz pred objektom Mestských lesov v Bratislave a nasleduje odchod na 
prehliadku Bratislavského lesoparku – program pripraví riaditeľ MLB Ing. Kutka. 

      Od 16.00 h nasleduje v zasadačke MLB diskusia k prehliadke. 
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
3. Správa o kontrole neštátnych školských zariadení (mestský kontrolór Ing. Šinály) 
4. Prerokovanie Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní dotácií 

a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  
5. Vyhodnotenie letnej sezóny v zariadeniach STARZ-u  
6. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u  
7. Opätovné prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu so zriadením Súkromného centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – ANDAREX, Teplická 7, 
Bratislava       

8. Rôzne  
 
 V čase od 15.00 h do 16.45 h členovia komisie absolvovali prehliadku Bratislavského 
lesoparku (BL). Rokovanie komisie sa uskutočnilo  od 16.45 h v zasadačke mestských lesov 
v Bratislave (MLB). Otvoril a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na rokovaní 
privítal hostí – Ing. V. Kutku (riaditeľ MLB), Ing. J. Chynoranského (riaditeľ STARZ-u), 
Mgr. E. Polákovú (vedúcu OKŠŠ), PhDr. J. Laznibatovú (riaditeľku školy pre mimoriadne 
nadané deti a Gymnázium) a Ing. A. Árvu (tá istá škola). 
 Z neúčasti na rokovaní komisie sa ospravedlnili Ing. V. Kimerlingová (ZPC) a MUDr. 
P. Osuský, CSc., svoju neúčasť na komisii neospravedlnil P. Hochschorner. 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
Na základe informácie mestského kontrolóra p. Šinályho navrhol predseda komisie zaradiť 
bod č. 3 - Správa o kontrole neštátnych školských zariadení, na novembrové rokovanie 
komisie. 
Predseda komisie informoval, že p. Osuský na rokovaní MZ upozornil na neúplné stanovisko 
k bodu č. 4 septembrového rokovania  komisie - schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 663/2 a parc. č. 663/3, k.ú. 
Petržalka, spoločnosti DAMP, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, kde z textu vypadlo „s 
úpravou minimálne 4 hodiny týždenne“. 
Správne znenie stanoviska je nasledovné: „ schváliť predložený prípad hodný osobitného 
zreteľa s úpravou minimálne 4 hodiny týždenne“. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila zápisnicu č. 9/2012 s vyššie uvedeným doplnením uznesenia, 
1.2 berie na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schvaľuje  program rokovania s úpravou, ktorú navrhol predseda. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
 



K bodu 2 
Členovia komisie v čase od 15.00 do 16.45 h pod vedením riaditeľa MLB Ing. Kutku 
uskutočnili prehliadku Bratislavského lesoparku – Partizánska lúka, Železná studienka, 
Drieňovské lúky, Snežienka a lanovkou sa previezli od Snežienky na Kolibu a späť. 
Komisia v diskusii  pozitívne zhodnotila všetky zmeny a úpravy, ktoré MLB v ostatných 
rokoch v uvedených lokalitách realizovala. Predseda komisie v závere poďakoval riaditeľovi 
MLB Ing. Kutkovi za umožnenie rokovania v MLB a prehliadku a za všetky aktivity, ktoré 
MLB pre širokú bratislavskú verejnosť a športovcov realizuje. 
Riaditeľ MLB Ing. Kutka apeloval na poslancov v komisii, aby podporili poskytnutie 
finančných prostriedkov pre športové aktivity MLB v Bratislavskom lesoparku ako aj na 
výstavbu nových športových zariadení v BL, ktoré slúžia verejnosti a využívajú sa pri 
realizácii rôznych masových športových podujatí. 
 
K bodu 3 
Správa o kontrole neštátnych školských zariadení  
Tento bod bol preložený na novembrové rokovanie komisie. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní dotácií 
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  
Informáciu k VZN poskytla Mgr. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN. 
Hlasovanie:  z 5 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Vyhodnotenie letnej sezóny v zariadeniach STARZ-u  
Informáciu k bodu poskytol Ing. Chynoranský. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
5.1 vzala informáciu na vedomie, 
5.2 poďakovala riaditeľovi STARZ-u a všetkým zamestnancom za prácu odvedenú počas 
letnej sezóny. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u  
Informáciu k bodu poskytol Ing. Chyynoranský. 
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Opätovné prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu so zriadením Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – ANDAREX, Teplická 7, 
Bratislava       
Informáciu k bodu poskytla PhDr. Laznibatová a Ing. Árva a doplnila ju Mgr. Poláková. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné stanovisko: 
7.1 po vypočutí argumentov podporuje vznik štátneho centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, 
7.2 odporúča kompetentným zosúladiť zriaďovateľa školy so zriaďovateľom centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 



7.3 vyzýva primátora k podpore vzniku štátneho centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie pre mimoriadne nadané deti pri štátnej škole. 
Hlasovanie:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1 
 
 
K bodu 8 
Rôzne 
8.1 Predseda komisie navštívil ZUŠ Ľ. Podjavorinskej za účelom zistenia stavu po 
viacnásobnom vlámaní do objektu, v ktorom sídli, ako aj bezpečnosti prevádzky ZUŠ v 
objekte. Pri tejto príležitosti informoval riaditeľku ZUŠ p. Hlávkovú o postupe hl. m SR 
Bratislavy pri príprave a realizácii rekonštrukcie objektu bývalej škôlky na Radlinského, kam 
by sa mala ZUŠ v budúcnosti presťahovať. 
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:  z 5 prítomných všetci za 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 15.11.2012 (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  
 


