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

zo dňa 22.9. 2011 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  
1. Kontrola zápisnice a uznesení 
2. Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011  
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011  
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu 

nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 6095, postavenej na pozemku par. č. 120 na 
Istrijskej 22, k. ú. Devínska Nová Ves, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v 
Bratislave  

5. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu 
nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, postavenej na pozemku par. č. 1415 
a priľahlého pozemku 1416 na Pekníkovej 2, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času 
Klokan so sídlom v Bratislave  

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov na Bagarovej 20 a nájmu časti pozemku parc. č. 2880 v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave  

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu 
nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 193, postavenej na  pozemku parc. č. 12612/9 
a priľahlého pozemku 12612/10 na Hálkovej 56, k. ú. Nové mesto, pre Základnú 
umeleckú školu so sídlom v Bratislave  

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu 
nebytových priestorov v objekte ZUŠ Exnárova 6, Bratislava, k. ú. Ružinov, pre subjekt 
Materská škola, Bancíkovej 2 so sídlom v Bratislave  

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „VZN“), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia  

10. Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu súkromného školského klubu detí ako súčasť 
Súkromnej základnej školy Bilíkova 34, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ SR  

11. Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k zaradeniu Spojenej školy DE LA SALLE do siete 
škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR  

12. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov  zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva a športu  

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia 
predmetu nájmu nebytových priestorov v hale II. Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 
9 v Bratislave pre Krasokorčuliarsky športový klub SLOVAN BRATISLAVA, občianske 
združenie  

14. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u  
15. Informácia o účasti mladých reprezentantov Bratislavy na medzinárodných športových 

podujatiach  
16. Rôzne 
16.1 Informácia o udeľovaní súhlasného stanoviska k zaradeniu do siete škôl a školských 

zariadení MŠVVaŠ SR centier pedagogicko-psychologických poradenstiev a prevencie 
(TREA, ANDAREX) 

 



 2 

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 námestníčku 
primátora p. Kimerlingovú, riaditeľa magistrátu p. Stromčeka, vedúceho finančného 
oddelenia p. Vaďuru, vedúcu oddelenia kultúry, školstva a športu p. Polákovú, p. Pisarčíkovú 
z oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu a v priebehu rokovania sa dostavil riaditeľ 
STARZ-u p. Chynoranský. 
                                                                                                          
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
K zápisnici č. 6/2011 neboli pripomienky.  Úlohy boli splnené. 
Návrh programu rokovania bol upravený a doplnený nasledovne:  

- podaný bol návrh na   prerokovanie bodu  č. 9 po bode č. 1  
- podaný bol návrh na prerokovanie návrhu na zaradenie CVČ, Kalinčiakova 12, 

Bratislava do siete škôl a školských zariadení MŠVVŠ SR v bode rôzne 
- podaný bol návrh na stiahnutie bodu č. 8 z rokovania (po dopracovaní bude 

predložený na októbrové rokovanie) a bod č. 12 zobrať iba na vedomie 
      -  riaditeľ magistrátu informoval o tom, že materiál „návrh na odňatie správy 
 nehnuteľností  príspevkovej organizácii STaRZ a na schválenie prípadu hodného 
 osobitného zreteľa,  týkajúceho sa nájmu v k. ú. Ružinov pozemku parc. č. 15288/56 
 vo výmere 30 576 m2,  nezapísanej stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 
 15288/55 a stavby súpisné č.  5909, druh stavby 20, popis stavby – šatne a soc. zar.  
 Andrejovi Gaburovi, s miestom podnikania v Bratislave“, je v štádiu dopracovania a 
 preto nebol na rokovanie komisie predložený 

- p. Kimerlingová podala návrh, aby v bode rôzne bol prerokovaný  návrh na jej 
odvolanie z funkcie členky mestskej školskej rady (ďalej len „MŠR“) a na toto miesto 
navrhla schváliť predsedu komisie p. Lenča 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 vzala informáciu o kontrole zápisnice a plnení úloh na vedomie, 
1.2 schválila  program rokovania so všetkými podanými návrhmi a  doplnkami 
Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných 
 
K bodu 9 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia  
K materiálu poskytla ústnu informáciu p. Pisarčíková. Komisia po prerokovaní návrhu a 
diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných 
 
K bodu 2 
Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011  
K informácii poskytol ústnu informáciu riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po  diskusii 
prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: za 9 z 9 prítomných 
 
K bodu 3 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011  
K návrhu poskytol ústnu informáciu riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po prerokovaní 
návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
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odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 9 z 9 prítomných 
 
K bodu 4 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého 
nájmu nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 6095, postavenej na pozemku par. č. 
120 na Istrijskej 22, k. ú. Devínska Nová Ves, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v 
Bratislave  
Informáciu k návrhu poskytol riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po prerokovaní 
návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 5 
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu 
nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, postavenej na pozemku par. č. 1415 
a priľahlého pozemku 1416 na Pekníkovej 2, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času 
Klokan so sídlom v Bratislave  
Informáciu k návrhu poskytol riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po prerokovaní 
návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 6 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov na Bagarovej 20 a nájmu časti pozemku parc. č. 2880 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 
v Bratislave  
Informáciu k návrhu poskytol riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po prerokovaní 
návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 7 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého 
nájmu nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 193, postavenej na  pozemku parc. č. 
12612/9 a priľahlého pozemku 12612/10 na Hálkovej 56, k. ú. Nové mesto, pre Základnú 
umeleckú školu so sídlom v Bratislave  
Informáciu k návrhu poskytol riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po prerokovaní 
návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 8 
Na návrh riaditeľa magistrátu bol bod č. 8 stiahnutý z rokovania. 
 
K bodu 10 
Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu súkromného školského klubu detí ako súčasť 
Súkromnej základnej školy Bilíkova 34, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ SR  
Informáciu k žiadosti poskytla vedúca OKŠŠ p. Poláková. Komisia po prerokovaní žiadosti 
a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
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odporúča primátorovi hlavného mesta vydať súhlasné stanovisko. 
Hlasovanie: za 10 z 10 prítomných 
 
K bodu 11 
Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k zaradeniu Spojenej školy DE LA SALLE do siete 
škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR  
Informáciu k žiadosti poskytla vedúca OKŠŠ p. Poláková. Komisia po prerokovaní žiadosti 
a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi hlavného mesta vydať súhlasné stanovisko. 
Hlasovanie: za 10 z 10 prítomných 
 
K bodu 12 
Správa o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov  zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva a športu  
K správe poskytol úvodnú informáciu riaditeľ magistrátu p. Stromček. V diskusii odzneli 
viaceré návrhy na poskytovanie grantov z fondov ARS Bratislavensis a PPP a voľný čas: 

- poskytnúť 50% (alebo 2/3) schválených prostriedkov a zvyšok až po zrealizovaní 
projektu, 

- výšku zálohovej platby posudzovať od prípadu k prípadu, 
- ak podporený subjekt včas nezúčtuje poskytnuté finančné prostriedky, už mu mesto 

viacej grant neposkytne. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
12.1 komisia vzala informáciu na vedomie, 
12.2 pripravuje sa VZN, v ktorom bude určený systém a finančné limity na poskytovanie 
finančných prostriedkov na schválené granty a ktoré bude  prerokované v komisii. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 13 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia 
predmetu nájmu nebytových priestorov v hale II. Zimného štadióna O. Nepelu, 
Odbojárov 9 v Bratislave pre Krasokorčuliarsky športový klub SLOVAN 
BRATISLAVA, ob čianske združenie  
Informáciu k žiadosti poskytol riaditeľ magistrátu p. Stromček. Komisia po prerokovaní 
žiadosti a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 14 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u  
Informáciu poskytol riaditeľ STARZ-u p. Chynoranský. Komisia po  diskusii prijala 
nasledovné uznesenie: 
14.1 vzala informáciu na vedomie, 
14.2 vyjadrila poďakovanie riaditeľovi STARZ-u za jeho pôsobenie vo funkcii riaditeľa a jeho 
aktívnu spoluprácu s komisiou. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 15 
Informácia o účasti mladých reprezentantov Bratislavy na medzinárodných športových 
podujatiach  
K vyhodnoteniu Turnaja 5-miest poskytol písomný materiál p. Valovič a informoval 
o neúčasti Bratislavy na 42. medzinárodných hrách žiakov v Lanarkshire (Škótsko), čo sa 
stalo prvýkrát po 15-tich rokoch. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov na úhradu 
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dopravy a neskoré nahlásenie športovcov zo strany bratislavských športových zväzov. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
K bodu 16 
Rôzne 
16.1 - Informácia o udeľovaní súhlasného stanoviska k zaradeniu do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR centier pedagogicko-psychologických poradenstiev 
a prevencie (TREA, ANDAREX) 
Informáciu k žiadosti poskytla vedúca OKŠŠ p. Poláková. Informovala, že KŠÚ v Bratislave 
dal zamietavé stanovisko k vzniku súkromného centra Andarex, preto i hlavné mesto dalo 
zamietavé stanovisko. Komisia po preštudovaní a prerokovaní žiadosti  spoločnosti TREA 
prijala nasledovné uznesenie: 
16.1.1 vzala  informáciu na vedomie, 
16.1.2 odporúča primátorovi vyžiadať stanovisko od Krajského školského úradu v Bratislave 
aj v prípade vzniku súkromného centra zriaďovateľa TREA s.r.o. a opätovne predložiť na 
rokovanie komisie. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
16.2 - Návrh na zaradenie Centra voľného času, Kalinčiakova 12/75, v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
Informáciu k žiadosti poskytla vedúca OKŠŠ p. Poláková. Komisia po preštudovaní a 
prerokovaní žiadosti prijala nasledovné uznesenie: 
16.2.1 dožiadať od zriaďovateľa Asociácie mládeže Slovenska materiály a náležitosti, ktoré 
vyplynuli z rozpravy (uviesť miesto výkonu činnosti vzťahom k priestorom na Kalinčiakovej 12 
či 57 ako doklad o zabezpečení priestorov, predložiť zámery školského výchovného programu 
a zameranie  záujmových útvarov,  zadefinovať prínos  pre danú lokalitu vzniku centra),  
16.2.2 kompletný materiál predložiť na nasledujúce rokovanie komisie, 
16.2.3 pozvať zriaďovateľa/zástupcov S-CVČ na rokovanie komisie. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
16.3 - Návrh na odvolanie p. Kimerlingovej na vlastnú žiadosť z funkcie členky MŠR 
a schválenie predsedu komisie p. Lenča za člena MŠR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
16.3.1 vzala na vedomie ústne vzdanie sa p. Kimerlingovej, 
16.3.2 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť za člena MŠR p. Lenča. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
16.4 - p. Čaplovič navrhol pozvať na rokovanie komisie v r. 2012 generálneho riaditeľa 
sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ p. Križana 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
komisia poverila tajomníka, aby rokoval s p. Križanom a dohodol s ním prísľub jeho účasti na 
rokovaní komisie v r. 2012. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
16.5 - p. Valovič informoval o poskytnutí všetkých výpisov z rokovaní komisie od r. 
2006, súvisiacich s prípravou a realizáciou rekonštrukcie ZŠ O. Nepelu, pre potreby 
kontrolných orgánov NKÚ na ich vlastné vyžiadanie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
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16.6. - Vzhľadom k tomu, že plánovaný termín rokovania komisie v novembri pripadá na deň 
sviatku (17.11.2011), komisia rozhodla o presune termínu rokovania na 15. novembra 2011 
(utorok) o 15.00 h. 
Hlasovanie: za 11 z 11 prítomných 
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 20.10. 2011(štvrtok)  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 22.9.2011 
 
 


