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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 17.10.2018 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 8 členov komisie, 16 riaditeliek 
a riaditeľov ZUŠ a CVČ a 1 hosť) 

Miesto:  zasadačka mestskej rady č. 107, Primaciálny palác 
Program: 
 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Žiadosť o zaradenie Súkromnej výdajne školskej jedálne, Krásnohorská 3127/14, 

Bratislava, ako súčasť Základnej školy FELIX, Krásnohorská 3127/14, Bratislava    do  
siete škôl a školských zariadení SR 

3. Žiadosť  Materského centra HOJDANA – Ružinov o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
hlavného mesta vo výške 3 300,00 Eur na opravu priestorov centra – výmenu okien 

4. Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2017/2018 

5. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Mgr. P. Pilinský, Ing. J. Hrčka, 
RNDr. Ležovič, Ing. Hanulíková, Ing. B. Renertová. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – riaditeľky a riaditelia ZUŠ a CVČ a Ing. K. 
Košíková (OKŠŠM). 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej 
zápisnice boli splnené. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice zo septembra 2018 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila program rokovania a zmenu názvu bodu č. 3. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Žiadosť o zaradenie Súkromnej výdajne školskej jedálne, Krásnohorská 3127/14, 
Bratislava, ako súčasť Základnej školy FELIX, Krásnohorská 3127/14, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení SR 
Úvodné a doplňujúce informácie k návrhu poskytla Ing. Košíková. 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej výdajne školskej jedálne, 
Krásnohorská 3127/14, Bratislava, ako súčasť Základnej školy FELIX, Krásnohorská 
3127/14, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 3 
Žiadosť  Materského centra HOJDANA – Ružinov o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
hlavného mesta vo výške 3 300,00 Eur na opravu priestorov centra – výmenu okien 
Informáciu k žiadosti  poskytol tajomník komisie pán Valovič. 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča poskytnúť dotáciu Materskému centru HOJDANA – Ružinov z rozpočtu 
hlavného mesta vo výške 3 300,00 Eur na opravu priestorov centra – výmenu okien. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy za školský rok 2017/2018 
Komisia po prerokovaní správ a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy schváliť prerokované správy  
základných  umeleckých škôl  a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok  2017/2018 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Rôzne 

Predseda komisie Mgr. R. Žitný poďakoval riaditeľkám a riaditeľom ZUŠ a CVČ za 
ich spoluprácu v tomto volebnom období a zaželal im veľa úspechov v ich nastávajúcej 
činnosti. 

Ďalej poďakoval všetkým členom komisie za ich aktívnu činnosť a aktívny prístup 
k plneniu povinností, vyplývajúcich z členstva v komisii v tomto volebnom období. 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 17.10.2018 


