Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 22.5. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Diskusia a zhodnotenie prehliadky objektov STARZ-u
2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
3. Analýza vedenia cyklotrasy cez Ostrov Sihoť
4. Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
dlhodobého nájmu časti nebytových priestorov a časti pozemku parc. č. 1007/2
v Bratislave na Hrobákovej ulici č. 5, kat. územie Petržalka, pre OZ Kolkársky klub
Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave, Palisády č. 53
5. Informácia o príprave účasti mladých reprezentantov Bratislavy na medzinárodných
hrách žiakov a Turnaji 5-miest
6. Rôzne
6.1 List Mgr. Andreja Kolesíka, prezidenta AŠK Inter Bratislava primátorovi hl. mesta
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h prehliadkou kúpaliska Rosnička
a zimného štadióna Dúbravka na Harmincovej ulici a pokračovalo rokovaním v reštaurácii na
ZŠ Harmincova od 16.00 h. Otvoril a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na
rokovaní privítal členov komisie a hostí - riaditeľku CVČ, Gessayova 6, Bratislava p.
Varjúovú, riaditeľa STARZ-u Ing. Chynoranského, námestníčku STARZ-u Ing. arch.
Szabovú a vedúceho strediska ZŠ Harmincova a kúpaliska Rosnička p. Čemana.
Na základe písomných a telefonických žiadostí zverejnil predseda komisie zoznam
nasledovných ospravedlnených členov komisie: pp. Hanulík, Havrilla, Osuský, Bílik,
Janyšková, Stráňavová.
K bodu 1
Diskusia a zhodnotenie prehliadky objektov STARZ-u
Členovia komisie absolvovali prehliadku letného kúpaliska Rosnička a zisťovali jeho
pripravenosť na letnú sezónu, zimného štadióna Dúbravka na Harmincovej ulici, kde sa
zaujímali predovšetkým o spôsob odstránenia prílišnej vlhkosti ovzdušia a dostavby štadióna
a absolvovali prehliadku športovo-rekreačného areálu Harmincova, predovšetkým jeho
revitalizovaného vonkajšieho areálu.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
berie na vedomie informácie poskytnuté zástupcami STARZ-u.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 2
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
Predseda navrhol doplniť program rokovania o body:
6.2 Informácia o aktivitách predsedu komisie medzi jej dvoma zasadnutiami
6.3 Kreovanie Rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.m.SR Bratislavy
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
2.1 k zápisnici 4/2012 nemá pripomienky,
2.2 berie na vedomie plnenie uznesení,
2.3 schvaľuje doplnený program rokovania
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
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K bodu 3
Na základe informácie p. Feika, poradcu primátora a predkladateľa analýzy vedenia
cyklotrasy cez ostrov Sihoť, bol tento materiál stiahnutý z rokovania.
K bodu 4
Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
dlhodobého nájmu časti nebytových priestorov a časti pozemku parc. č. 1007/2
v Bratislave na Hrobákovej ulici č. 5, kat. územie Petržalka, pre OZ Kolkársky klub
Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave, Palisády č. 53
Písomnú správu doplnila informáciou riaditeľka CVČ, Gessayova ul. p. Varjúová..
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho
sa dlhodobého nájmu časti nebytových priestorov a časti pozemku parc. č. 1007/2
v Bratislave na Hrobákovej ulici č. 5, kat. územie Petržalka, pre OZ Kolkársky klub Spoje
Bratislava so sídlom v Bratislave, Palisády č. 53.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 5
Informácia o príprave účasti mladých reprezentantov Bratislavy na medzinárodných
hrách žiakov a Turnaji 5-miest
Ústnu informáciu k problematike poskytol p. Valovič, ktorý uviedol:
- 17. ročník Turnaja 5- miest sa uskutoční v dňoch 28.6 – 1.7. 2012 v Ľubľani a zúčastní sa ho
99 členná výprava Bratislavy v ktorej bude 74 športovcov do 17 rokov,
- 46. ročník medzinárodných hier žiakov sa uskutoční v dňoch 12. – 17. júla v juhokórejskom
meste Daegu za účasti 1300 športovcov z 80 miest sveta. Bratislavu bude reprezentovať
sedem členná výprava plavcov a plavkýň (4 dievčatá, 3 chlapci).
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
5.1 vzala informáciu na vedomie,
5.2 odporúča pripraviť a predložiť na rokovanie komisie informáciu o finančnom
zabezpečení oboch podujatí, v rámci podpory hl. mesta rozvoja športu mladých,
v predchádzajúcich rokoch. Zodpovedný: p. Valovič
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 6
Rôzne
6.1 List Mgr. Andreja Kolesíka, prezidenta AŠK Inter Bratislava primátorovi hl. mesta
K listu p. Valovič informoval, že prezident AŠK Inter žiadal vedenie mesta o zníženie sadzby
dane z nehnuteľnosti o 50% v kategórii II. – daň zo stavieb, písmeno g) a podporil nastavenie
transparentnosti systému financovania športu na území hl.m. SR Bratislavy.
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
6.2 Informácia o aktivitách predsedu komisie medzi jej dvoma zasadnutiami:
- zaslal gratulačný list hokejistom HC Slovan Bratislava k zisku titulu majstra Slovenska
- 20.4. navštívil priestory bývalej škôlky na Radlinského, do ktorej má mesto zámer
presťahovať ZUŠ Podjavorinskej
- 29.4. navštívil muzikál „Malý princ“ v MDPOH – detská hudobná rozprávka, ktorú nacvičili
deti a pedagógovia zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Skenárovej ul.
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- 14.5. zúčastnil sa Jarného koncertu žiakov ZUŠ Hálkova v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca
- 16.5. navštívil koncert „Retro v gala“, ktorý organizovala ZUŠ Ľudovíta Rajtera na
Sklenárovej ul. Pri príležitosti 50. výročia založenia školy
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
6.3 Kreovanie Rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.m.SR Bratislavy
Informáciu ku kreovaniu poskytol predseda komisie, ktorý informoval, že k 6.7.2012 uplynie
funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy v 12 radách ZUŠ a CVČ a preto je potrebné
pripraviť návrhy na obsadenie miest v týchto radách pre nové funkčné obdobie.
Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
6.4 Predseda komisie navrhol, aby tajomník sledoval, ktoré bratislavské ligové družstvá ako
aj športovci v individuálnych športoch, získali celoštátne prvenstvo a v mene komisie im
zasielal gratulačné listy.
Komisia po diskusii poverila tajomníka komisie sledovaním uvedených skutočností
a zasielaním gratulačných listov.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za

Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 21.6.2012 (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

V Bratislave 22.5. 2012
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