Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 21.6. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
2. Prerokovanie priorít rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií hlavného
mesta SR Bratislavy v roku 2012
3. Prerokovanie návrhu na systém pomoci viacdetným rodinám
4. Prerokovanie návrhu na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád
škôl a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR
Bratislavy
5. Prerokovanie žiadosti o zaradenie súkromnej materskej škôlky Slovnafťáčik do siete
predškolských zariadení
6. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy Dominika
Gajdošecha, Balkánska cesta 87, 851 10 Rusovce, do siete škôl a školských zariadení
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu školy International House Bratislava, s.r.o. do
siete jazykových škôl od 1.9.2012
8. Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu Gymnázia pre žiakov s intelektovým
nadaním Centrum nadania n.o., Podzáhradná 49, Bratislava do siete škôl a školských
zariadení
9. Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103.
Otvoril a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na rokovaní privítal nových
členov komisie p. Hochschornera a p. Dinuša a hostí – Mgr. E. Polákovú (vedúcu OKŠŠ),
Ing. T. Adamcovú (vedúcu OŽP), Ing. J. Dinku (vedúceho referátu výstavby), Mgr. Z.
Muchovú (OLP), L. Machalu a J. Pinčeka (zástupcovia Builder spol. s r.o.).
Na základe písomných a telefonických žiadostí zverejnil predseda komisie zoznam
nasledovných ospravedlnených členov komisie: pp. Kimerlingová, Hudec, Bílik, Hanulík,
Osuský, Dinuš

K bodu 1
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
Predseda navrhol doplniť program rokovania o body:
9. Žiadosť o zaradenie súkromnej materskej školy na Jankolovej ul. 6 v Bratislave - Petržalke
10. Žiadosť o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva so
zameraním na klientov s pervazívnou vývinovou poruchou do siete škôl a školských zariadení
11. Prerokovanie investičného zámeru rekonštrukcie objektu Radlinského 53, Bratislava
12. Prerokovanie žiadosti na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
prenájmu pozemku v Petržalke – Ovsišti na účely výstavby a prevádzky hokejovej haly
13. Informácia o aktivitách predsedu a členov komisie od ostatného zasadnutia. Tento bod
bude stálym bodom na každom rokovaní.
Pôvodný bod č. 9. „Rôzne“ bol presunutý ako bod č. 14.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
1.1 k zápisnici 5/2012 nemá pripomienky,
1.2 berie na vedomie plnenie uznesení,
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1.3 schvaľuje doplnený program rokovania
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 2
Prerokovanie priorít rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií hlavného
mesta SR Bratislavy v roku 2012
Informáciu k materiálu poskytla Mgr. Z. Muchová.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie priority rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 3
Prerokovanie návrhu na systém pomoci viacdetným rodinám
Informáciu k materiálu poskytol p. Lenč.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť systém pomoci viacdetným rodinám podľa
predloženého materiálu.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 4
Prerokovanie návrhu na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád
škôl a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR
Bratislavy
Informáciu k materiálu poskytol p. Lenč.
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu:
4.1 Zobrať na vedomie informáciu o zániku členstva delegovaných zástupcov hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v radách základných umeleckých škôl a v radách centier
voľného času, ktorým skončilo funkčné obdobie,
4.2 odvolať doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. z Rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta,
Topoľčianska 15, Bratislava,
4.3 delegovať zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v radách základných
umeleckých škôl a v radách centier voľného času podľa predloženého materiálu
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 5
Prerokovanie žiadosti o zaradenie súkromnej materskej škôlky Slovnafťáčik do siete
predškolských zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vyhovieť žiadosti o zaradenie súkromnej materskej škôlky Slovnafťáčik do siete
predškolských zariadení
Hlasovanie: za - 8, proti – 0, zdržal sa - 1
K bodu 6
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy Dominika
Gajdošecha, Balkánska cesta 87, 851 10 Rusovce, do siete škôl a školských zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vyhovieť žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy Dominika
Gajdošecha, Balkánska cesta 87, 851 10 Rusovce, do siete škôl a školských zariadení
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Hlasovanie: za - 8, proti – 0, zdržal sa - 1

K bodu 7
Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu školy International House Bratislava, s.r.o.
do siete jazykových škôl od 1.9.2012
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vyhovieť žiadosti k zaradeniu školy International House Bratislava, s.r.o. do siete
jazykových škôl od 1.9.2012
Hlasovanie: za - 8, proti – 0, zdržal sa - 1
K bodu 8
Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu Gymnázia pre žiakov s intelektovým
nadaním Centrum nadania n.o., Podzáhradná 49, Bratislava do siete škôl a školských
zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vyhovieť žiadosti k zaradeniu Gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním
Centrum nadania n.o., Podzáhradná 49, Bratislava do siete škôl a školských zariadení
Hlasovanie: za - 0, proti – 2, zdržal sa – 7
Žiadosť o súhlas k zaradeniu gymnázia do siete škôl nezískala dostatočný počet hlasov.
K bodu 9
Žiadosť o zaradenie súkromnej materskej školy na Jankolovej ul. 6 v Bratislave –
Petržalke
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča vyhovieť žiadosti o zaradenie súkromnej materskej školy v budove na Jankolovej
ulici 6, Bratislava – Petržalka do siete škôl a školských zariadení
Hlasovanie: za - 8, proti – 0, zdržal sa - 1
K bodu 10
Žiadosť o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva so
zameraním na klientov s pervazívnou vývinovou poruchou do siete škôl a školských
zariadení
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odložila prerokovanie žiadosti na nastávajúce zasadnutie a požaduje predložiť materiál
s podrobnejšími informáciami o sieti zariadení s autizmom a prizvať na rokovanie p.
Šedibovú.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 11
Prerokovanie investičného zámeru rekonštrukcie objektu Radlinského 53, Bratislava
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
11.1 Prerokovala investičný zámer, ktorý spracoval GIB,
11.2 konštatuje reálnosť investičného zámeru do budúcnosti,
11.3 odporúča pokračovať v ďalších krokoch k jeho realizácii.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
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K bodu 12
Prerokovanie žiadosti na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
prenájmu pozemku v Petržalke – Ovsišti na účely výstavby a prevádzky hokejovej haly.
Informácie k žiadosti poskytli zástupcovia spol. s r.o. Builder (investor) p. L. Machala a p. J.
Pinček.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
12.1 Berie na vedomie výstavbu hokejovej haly v Petržalke,
12.2 berie na vedomie podanie žiadosti investora o zmenu v nájomnej zmluve č.
078306700700 zo dňa 12.10.2007, uzatvorenej medzi hlavným mesto (prenajímateľ)
a TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia o.z. (nájomca),
12.3 podporuje tento investičný projekt,
12.4 odporúča predĺženie doby nájmu na 50 rokov na základe informácie, že doba
návratnosti finančných prostriedkov na výstavbu hokejovej haly je vyššia, ako doba
nájmu v žiadosti.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
K bodu 13
Aktivity predsedu a členov komisie od ostatného zasadnutia
- Návšteva predsedu komisie na podujatí „Udeľovanie slovenského detského Oskara“ - ZUŠ
Jána Albrechta Topoľčianska 15 dňa 4.6.2012
- Účasť predsedu komisie a námestníčky pani Kimerlingovej v komisii pre oceňovanie
talentovanej mládeže dňa 6.6.2012
- Účasť predsedu komisie na koncertoch ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 32, 11.6.2012 –
Zichyho palác, 14.6.2012 Dvorana VŠMU
- Účasť predsedu komisie na rokovaní Mestskej školskej rady 13.6.2012 – novely zákonov
týkajúcich sa školstva, prerokovanie vyradenia ZŠ Jesenského zo siete škôl, školnícke byty
- Účasť predsedu, členky komisie pani Stráňavovej a námestníčky pani Kimerlingovej na
akte oceňovania talentovanej mládeže dňa 19.6. (oceňovanie sa uskutočnilo v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca za účasti pána primátora)
- Návšteva predsedu komisie na MÚ Ružinov za účelom riešenia problémov ZUŠ Exnárova
– stretnutie so starostom pánom Pekárom a poslankyňou pani Šurinovou (petícia rodičov
MŠ Bancíkovej)
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
K bodu 14
Rôzne – k tomuto bodu neboli žiadne informácie
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 20.9.2012 (štvrtok)

o 15:00 h
v zasadačke magistrátu č. 103, alebo v priestoroch Mestských lesov
Bratislava.
Ing. Peter Lenč, v.r.
predseda komisie pre školstvo,
vzdelávanie a šport MZ
Zapísal: PaedDr. Marián Valovič
tajomník komisie
V Bratislave 21.6. 2012
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