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

zo dňa 26.1. 2012 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Prerokovanie návrhu na pozastavenie udeľovania súhlasov hlavného mesta k žiadostiam 

o zaradenie neštátnej základnej umeleckej školy a centra voľného času do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR  

3. Prerokovanie žiadosti cirkevnej materskej školy svätej Uršule, Nedbalova 4, Bratislava 
o zaradenie do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2012  

4. Prerokovanie žiadosti Špeciálnej materskej školy, Nevädzova 3, Bratislava  o zaradenie do 
siete škôl a školských zariadení od 1.9.2012  

5. Prerokovanie žiadosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Nevädzova 3, 
      Bratislava, ako súčasti Špeciálnej ZŠ, Nevädzova 3, Bratislava, do siete škôl a školských 
      zariadení od 1.9.2012  
6. Prerokovanie dodatku č. 1 k Zriaďovacej liste Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, 

Bratislava a prijatie stanoviska  
7. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 
2010/2011  

8. Schválenie plánu činnosti a termínov zasadnutia komisie v roku 2012 
9. Prerokovanie Informácie o plnení zámerov koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
      meste SR      Bratislave na roky 2009 – 2015 a prijatie stanoviska 
10. Oboznámenie sa s posolstvom Svätého otca Benedikta XVI. pri príležitosti Svetového dňa 
      pokoja, ktorý sa slávil 1. januára 2012 (téma posolstva – „vychovávať      mladých 
      k spravodlivosti a pokoju“) 
11. 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 vedúcu oddelenia 
kultúry, školstva a športu magistrátu Mgr. Elenu Polákovú a Ing. Eriku Pisarčíkovú 
z oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu. 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
K zápisnici č. 12/2011 neboli pripomienky.  Úlohy boli splnené. 
Predseda komisie navrhol doplniť do programu informáciu o splnení úlohy STARZ-u, ktorý 
zaslal magistrátu podklady o hospodárení ŠRA Drieňova za ostatných 7 rokov. 
Hlasovanie:  z 5 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Prerokovanie návrhu na pozastavenie udeľovania súhlasov hlavného mesta k žiadostiam 
o zaradenie neštátnej základnej umeleckej školy a centra voľného času do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
Písomný návrh doplnili informáciou p. Poláková a p. Pisarčíková. 
Komisia po  diskusii hlasovala o nasledovnom uznesení: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia. 
Hlasovanie:  za – 0,  proti – 5,  zdržal sa - 1 
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K bodu 3 
Prerokovanie žiadosti cirkevnej materskej školy svätej Uršule, Nedbalova 4, Bratislava 
o zaradenie do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2012 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča vyhovieť žiadosti MŠ svätej Uršule, Nedbalova 4 Bratislava o zaradenie do siete 
škôl a školských zariadení od 1.9.2012.. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti Špeciálnej materskej školy, Nevädzova 3, Bratislava  o zaradenie 
do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2012  
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča vyhovieť žiadosti špeciálnej MŠ, Nevädzova 3 Bratislava o zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení od 1.9.2012.. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Nevädzova 3, 
Bratislava, ako súčasti Špeciálnej ZŠ, Nevädzova 3, Bratislava, o zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení od 1.9.2012  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča vyhovieť žiadosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Nevädzova 3, 
Bratislava, ako súčasti Špeciálnej ZŠ, Nevädzova 3, Bratislava, o zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení od 1.9.2012  
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 6  
Prerokovanie dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 
6, Bratislava  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 1. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský 
rok 2010/2011 
Písomný návrh doplnila informáciou p. Poláková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
7.1 vzala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na vedomie, 
7.2 odporúča využiť závery správy pri príprave koncepcie  rozvoja ZUŠ a CVČ na roky 2012 
– 2014. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za  
 
K bodu 8 
Schválenie plánu činnosti a termínov zasadnutia komisie v roku 2012 
Písomný návrh doplnil informáciou p. Valovič, ktorý uviedol, že rokovania komisie sa budú 
spravidla konať v zasadačke magistrátu č. 103 so začiatkom o  15.00 h. 
V diskusii odzneli nasledovné návrhy: 



 3

- umožniť poslancom MZ, aby sa mohli zúčastniť športového dňa magistrátu (p. 
Zaťovič), 

- uskutočniť výjazdné zasadnutie do MČ Lamač a navštíviť nové zimné športové 
stredisko (p. Janyšková), 

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
schválila plán činnosti,  termíny a miesto zasadnutí komisie v roku 2012. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za  
 
K bodu 9 
Prerokovanie Informácie o plnení zámerov koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015  
Písomný návrh doplnil informáciou p. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
9.1 odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať informáciu na vedomie, 
9.2 žiada doplniť materiál o realizačný zámer na rok 2012 a predložiť ho na februárové 
rokovanie komisie. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Oboznámenie sa s posolstvom Svätého otca Benedikta XVI. pri príležitosti Svetového  
dňa pokoja, ktorý sa slávil 1. januára 2012 (téma posolstva–vychovávať mladých 
k spravodlivosti a pokoju) 
Tajomník komisiu informoval o posolstve a text posolstva zašle všetkým členom. 
Komisia vzala uvedenú informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných všetci za 
 
K bodu 11 
Rôzne 
11.1 Predseda komisie informoval, že STARZ zaslal magistrátu informáciu o hospodárení 
ŠRA Drieňová za ostatných 7 rokov, čím si splnil úlohu, ktorú komisia odporučila riaditeľovi 
magistrátu v súvislosti s možným budúcim prenájmom areálu a jeho zariadení. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
11.1.1 vzala informáciu na vedomie, 
11.1.2 poverila tajomníka, aby uvedenú informáciu ešte raz zaslal členom komisie. 
 
11.2 p. Valovič informoval, že v dňoch 27. – 28. januára sa v Bratislave v telocvični 
Dunajplavba na Horárskej ulici uskutoční 20. ročník medzinárodného turnaja v zápasení 
mládeže, ktorý sa uskutoční s podporou hlavného mesta. 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 23.2.2012  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 26. 1. 2012  


