Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 27.2. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
2. Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2012 pre zariadenie školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na zabezpečenie stravovania žiakov do 15
rokov veku Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava a Evanjelickej ZŠ, Palisády 57,
Bratislava
3. Žiadosť o zaradenie školskej jedálne Galilelo School do siete škôl a školských zariadení
4. Žiadosť o aktualizáciu vyjadrenia hlavného mesta k zaradeniu Súkromnej ZŠ,
Pavlovičova 3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení
5. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine CVČ, Hlinická 3, Bratislava
a prijatie stanoviska
6. Prerokovanie realizačného plánu zámerov koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom
meste SR Bratislave na rok 2012 a prijatie stanoviska
7. Schválenie dvoch členov komisie (predseda + 1) do výberovej komisie na určenie
pedagógov na vyznamenanie pri príležitosti Dňa učiteľov
8. Prerokovanie správy o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia zoologickej
záhrady za rok 2011 a prijatie stanoviska
9. Prerokovanie správy o činnosti a výsledkoch hospodárenia STARZ-u za rok 2011 a plán
činnosti na rok 2012 a prijatie stanoviska
10. Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h v zasadačke magistrátu č. 103, otvoril
a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na rokovaní privítal riaditeľku ZOO Ing.
Šavelovú, riaditeľa STARZ-u Ing. Chynoranského, vedúceho finančného oddelenia Ing.
Vaďuru a vedúcu oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu Mgr. Polákovú.
K bodu 1
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
K zápisnici č. 1/2012 neboli pripomienky. Úlohy boli splnené.
Predseda komisie navrhol zmeniť program rokovania nasledovne:
- bod rokovania č. 8 zaradiť ako bod č. 2,
- bod rokovania č. 9 zaradiť ako bod č. 3,
- ostatné body sa v nezmenenom poradí posúvajú za uvedené 2 body,
- zmeniť názov bodu č. 6 nasledovne:
informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom
meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015 doplnená o realizačný plán zámerov koncepcie
rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na rok 2012.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 2
Prerokovanie správy o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia
zoologickej záhrady za rok 2011
Písomnú správu doplnila informáciou riaditeľka ZOO.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
1. odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie,
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2. vyjadrila poďakovanie za osobný prínos riaditeľky p. Šavelovej a všetkých zamestnancov
ZOO za ich prácu a dosiahnuté výsledky organizácie v roku 2011.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 3
Prerokovanie správy o činnosti a výsledkoch hospodárenia STARZ-u za rok 2011 a plán
činnosti na rok 2012 a prijatie stanoviska
Písomnú správu doplnil informáciou riaditeľ STARZ-u.
V diskusii odzneli nasledovné otázky, pripomienky:
- prečo STARZ neprevádzkuje ŠRA Drieňová so ziskom (ako to majú v pláne noví
záujemcovia)?
- prečo nie sú v cyklokomisii aj zástupcovia mestských častí (alebo by mali byť aspoň
prizývaní, ak sa prejednáva cyklotrasa, ktorá je situovaná na ich území)?
- mesto by malo zabezpečiť bezpečné odloženie bicyklov v centre
- došlo v r. 2011 k ničeniu majetku na ZŠ O. Nepelu jeho návštevníkmi pri rôznych
podujatiach (došlo len k drobnému vandalizmu)?
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
1. odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie,
2. vyjadrila poďakovanie za osobný prínos riaditeľa p. Chynoranského a všetkých
zamestnancov STARZ-u za ich prácu a dosiahnuté výsledky organizácie v roku 2011.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 4
Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2012 pre zariadenie školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na zabezpečenie stravovania žiakov do
15 rokov veku Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava a Evanjelickej ZŠ, Palisády
57, Bratislava
Písomnú žiadosť doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok
2012 pre uvedenú prevádzku.
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za
K bodu 5
Žiadosť o zaradenie školskej jedálne Galilelo School do siete škôl a školských zariadení
Písomnú žiadosť doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu jedálne Galileo School do siete škôl
a školských zariadení od 1.1.2013.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 6
Žiadosť o aktualizáciu vyjadrenia hlavného mesta k zaradeniu Súkromnej ZŠ,
Pavlovičova 3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení
Písomnú žiadosť doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vydať kladné stanovisko k zaradeniu Súkromnej ZŠ, Pavlovičova 3, Bratislava do
siete škôl a školských zariadení ak žiadateľ predloží nájomnú zmluvu a po súhlasnom
stanovisku príslušnej mestskej časti..
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
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K bodu 7
Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine CVČ, Hlinická 3, Bratislava
Písomný návrh doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 1 k zriaďovacej listine CVČ,
Hlinická 3, Bratislava.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 8
Prerokovanie informácie o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015 doplnenú o realizačný plán
zámerov koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na rok 2012
Písomnú informáciu doplnili p. Valovič a p. Poláková.
V diskusii p. Ležovič informoval, že MČ Staré mesto nesúhlasí s vytvorením 1. historického
cyklookruhu v centre mesta.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
8.1 zobrala informáciu na vedomie,
8.2 odporúča, aby poverený predstaviteľ hlavného mesta (napr. zástupca cyklokomisie)
prerokoval realizačný plán zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry na
rok 2012 v bode č. 1 (výstavba, rekonštrukcia a údržba hlavných cyklotrás v Bratislave)
s dotknutými mestskými časťami.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 9
Schválenie dvoch členov komisie do výberovej komisie na určenie pedagógov na
vyznamenanie pri príležitosti Dňa učiteľov
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
9.1 za členov výberovej komisie schválila p. Lenča a p. Janyškovú,
9.2 konštatovala, že zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční 14.3.2012 o 10.00 h na
oddelení kultúry, školstva a športu magistrátu.
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za
K bodu 10
Rôzne
10.1 p. Ležovič požiadal o poskytovanie tlačených materiálov na rokovanie komisie do
svojej schránky v budove magistrátu.
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 22.3.2012

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 27. 2. 2012
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