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

zo dňa 8.12. 2011 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014  
3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

186/2011 zo dňa 30. 6. 2011 v bode 3.1.2.2.  
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého 

nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. 
Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava  

5. Prerokovanie žiadosti Centra voľného času Kalinčiakova 12, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 

6. Prerokovanie  žiadosti o prehodnotenie stanoviska č. MAGS OKSS 54768/2011 
k zaradeniu školského klubu detí, Zadunajská cesta 27, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 

7. Návrh rozpočtu a priority STARZ-u na roky 2012-2014 
8. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u 
9. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromného 

centra špeciálno-pedagogického poradenstva TREA do siete škôl a školských 
zariadení SR 

10. Prerokovania žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu cirkevnej 
materskej školy v MČ Bratislava – Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR 

11. Príprava plánu práce komisie na rok 2012 
12. 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 – riaditeľa magistrátu 
p. Stromčeka, vedúceho finančného oddelenia p. Vaďuru, vedúcu oddelenia kultúry, školstva 
a športu p. Polákovú, riaditeľa STARZ-u p. Chynoranského, p. Valúcha (TREA), p. 
Trepáčovú (TREA), p. Barnovú (ŠK Zadunajská), p. Nováka (MÚ MČ Nové mesto), p. 
Kuruca (Asociácia mládeže Slovenska) .    
                                                                                                  
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
K zápisnici č. 11/2011 neboli pripomienky.  Úlohy boli splnené. 
Komisia po diskusii  doplnila program o nasledovné body: 
- prerokovanie žiadosti Centra voľného času Kalinčiakova 12, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR (ako bod č. 5) 
- prerokovanie  žiadosti o prehodnotenie stanoviska č. MAGS OKSS 54768/2011 k zaradeniu 
školského klubu detí, Zadunajská cesta 27, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ SR (ako bod č. 6) 
Hlasovanie:  z 8 prítomných všetci za 
 
 
 



K bodu 2 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014  
Písomný návrh doplnil informáciou p. Stromček. 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
 
K bodu 3 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
186/2011 zo dňa 30. 6. 2011 v bode 3.1.2.2.  
Jedná sa o nájom nebytových priestorov na ZŠ O. Nepelu pre športovú činnosť. 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého 
nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. 
Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava  
Písomný návrhu doplnil ústnou informáciou p. Stromček. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za    
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti Centra voľného času Kalinčiakova 12, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Písomný návrh doplnil ústnou informáciou p. Novák. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
po doplnení informácií odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu CVČ 
Kalinčiakova do siete škôl a školských zariadení  SR. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za    
 
K bodu 6  
Prerokovanie  žiadosti o prehodnotenie stanoviska č. MAGS OKSS 54768/2011      
k zaradeniu školského klubu detí, Zadunajská cesta 27, Bratislava do siete škôl      
a školských zariadení SR 
Písomný návrh doplnila informáciou p. Barnová. 
V diskusii p. Poláková informovala komisiu, že by sa žiadosť nemala riešiť ako 
prehodnotenie stanoviska, nakoľko v čase jej prerokovania nebola súkromná základná škola 
(SZŠ), pri ktorej mal vzniknúť súkromný školský klub detí (SŠKD), zaradená v sieti škôl 
a školských zariadení SR, ale žiadosť o zaradenie SŠKD pri SZŠ prerokovať ako novú a 
prijať nové stanovisko. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu školského klubu detí do siete 
škôl a školských zariadení  SR. 
Hlasovanie:  za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, p. Kimerlingová pre zaujatosť nehlasovala 



K bodu 7 
Návrh rozpočtu a priority STARZ-u na roky 2012-2014 
Písomný návrh doplnil informáciou p. Chynoranský. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:  z 9 prítomných všetci za  
 
K bodu 8 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u 
Písomný návrh doplnil informáciou p. Chynoranský. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:  z 9 prítomných všetci za  
 
K bodu 9 
Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva TREA do siete škôl a školských zariadení SR 
Písomný návrh doplnil informáciou p. Valúch a svoje stanovisko k nemu zaujala v diskusii p. 
Poláková, ktorá poukázala na odborné stanovisko KŠÚ v Bratislave, ktoré je zamietavé 
z dôvodu dostatočných kapacít štátnych centier. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu centra do siete škôl a školských 
zariadení SR. 
Hlasovanie: za – 4,  0 – proti,  1 - zdržal sa  
 
K bodu 10 
Prerokovania žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu cirkevnej materskej 
školy v MČ Bratislava-Vajnory  do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu cirkevnej materskej školy do 
siete škôl a školských zariadení  SR. 
Hlasovanie: za – 3,  0 – proti,  1 - zdržal sa  
 
K bodu 11 
Príprava plánu práce komisie na rok 2012 
p. Valovič informoval, že členovia komisie spolu so zápisnicou obdržia základný plán práce 
(pravidelne sa opakujúce body rokovania), ktorý je potrebné doplniť o ich návrhy. Návrhy 
budú zasielať tajomníkovi komisie, alebo ich predložia na januárovom rokovaní. 
Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
K bodu 12 
Rôzne 
12.1 p. Zaťovič: 
- vedeniu mesta odporúča, aby formou navýšenia odmien, alebo inou formou, riešilo 
kompenzáciu platenia parkovného pre členov komisie – neposlancov v čase rokovania 
komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
schválila odporúčanie p. Zaťoviča 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
 



- žiadal informáciu, ako je to s pokračovaním (predĺžením) nájmu tenisových kurtov na 
Habánskom Mlyne na Patrónke 
- požiadal o zaslanie informácie, koľko finančných prostriedkov sa v roku 2011 poskytlo 
z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 
2011  
Komisia poverila tajomníka, aby k obom žiadostiam pripravil informáciu. 
 
12.2 p. Lenč upozornil členov komisie, že od 1.1.2012 sa každému, ktorý svoju neprítomnosť 
na rokovaní vopred neospravedlní,  bude v prezenčnej listine uvádzať N (neprítomný-
neospravedlnený). 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 26.1. 2012  o 15:00 h. 

 
 
 
              Ing. Peter Lenč, v.r. 

                   predseda komisie pre školstvo,  
 vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 
 

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie  
V Bratislave 8.12.2011 
 
 
 


