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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 29.01.2019 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 8 členov komisie) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Príhovor predsedu a predstavenie členov komisie 
2. Voľba podpredsedu komisie 
3. Prerokovanie rámcovej náplne činnosti komisií mestského zastupiteľstva a návrhu 

rokovacieho poriadku komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 
4. Schválenie termínov zasadnutí komisie v roku 2019 a príprava plánu činnosti komisie 

na rok 2019 
5. Schválenie spôsobu distribúcie pozvánok, podkladových materiálov a zápisníc 

z rokovaní komisie 
6. Výber neposlancov – odborníkov do komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 
7. Prerokovanie Návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy   
8. Prerokovanie zmluvnej dokumentácie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 

20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 

10. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času 
Štefánikova 35, Bratislava 

11. Prerokovanie 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 

12. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava 
s organizačnými zložkami do siete škôl a školských zariadení SR. 

13. Rôzne 
 

V úvode predseda komisie požiadal prítomných o schválenie programu rokovania 
a zároveň bol požiadaný, aby do programu zaradil oneskorene podanú žiadosť žiadateľa 
INškôlka s.r.o., Račianska 96, Bratislava o zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
SR.  
K uvedenému komisia prijala nasledovné uznesenie: 
1. Schválila zaradenie žiadosti ako nultý bod, 
2. Schválila doplnený program rokovania. 

Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Nultý bod 
Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy v komplexe 
Blumentál, Radlinského 43 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre 
zriaďovateľa INškôlka, s.r.o., Račianska 96, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Prerokovanie žiadosti presunula na niektoré ďalšie rokovanie komisie. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 1 
Príhovor predsedu a predstavenie členov komisie 

Predseda komisie privítal mestským zastupiteľstvom schválených členov komisie - 
poslancov MZ, ktorí sa, vrátane predsedu a tajomníka komisie, stručne predstavili a načrtli 
svoje budúce aktivity v komisii vo volebnom období 2018 – 2022. 
 
K bodu 2 
Voľba podpredsedu komisie 
Prítomní členovia komisie navrhli za podpredsedov nasledovných poslancov – Rastislava 
Kunsta a Janu Poláčikovú. 
Komisia po predložení návrhov a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

- za podpredsedu schválila Mgr. Rastislava Kunsta 
- za 2. podpredsedu schválila PhDr. Janu Poláčikovú 

Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie rámcovej náplne činnosti komisií mestského zastupiteľstva a návrhu 
rokovacieho poriadku komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 
Komisia po prerokovaní plánu činnosti a rokovacieho poriadku prijala nasledovné uznesenie: 

3.1 Schválila rámcovú náplň činnosti komisie s pripomienkami 
3.2 Poverila tajomníka komisie zapracovaním vznesených pripomienok do rámcového    

plánu činnosti komisie 
3.3 Schválila rokovací poriadok komisie s pripomienkami 
3.4 Poverila tajomníka zapracovaním vznesených pripomienok do rokovacieho poriadku  

komisie 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Schválenie termínov zasadnutí komisie v roku 2019 a príprava plánu činnosti komisie na 
rok 2019 
K navrhnutému plánu zasadnutí a diskusii prijala komisia nasledovné uznesenie: 
 4.1 schválila termíny rokovaní vždy vo štvrtok o 15:00 h  týždeň pred rokovaním 
       mestského zastupiteľstva 
 4.2 súhlasí s prípravou plánu výjazdných zasadnutí komisie do zariadení STARZ-u, ZUŠ 
       a CVČ 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Schválenie spôsobu distribúcie pozvánok, podkladových materiálov a zápisníc 
z rokovaní komisie 
K danej problematike komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Schválila  distribúciu všetkých materiálov (pozvánky, zápisnice, podkladové materiály, iné) 
cez web stránku hlavného mesta a zároveň cez súkromné mailové adresy. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6 
Výber neposlancov – odborníkov do komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 
Komisia po prekovaní 50-tich návrhov kandidátov na členstvo v komisii a diskusii schválila 
nasledovné uznesenie: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť za členov 
komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport nasledovných kandidátov z radov odbornej 
verejnosti: 

- za oblasť školstva a mládeže – Mgr. Tomáš Kriššák, Ing. Silvia Švecová, PhD. 
- za oblasť športu – Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., Jaroslav Ostrčil  

Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Prerokovanie Návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy   
Komisia po prekovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh uznesenia 
v predloženom znení 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Prerokovanie zmluvnej dokumentácie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 
20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 
Komisia po prekovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh uznesenia 
v znení: 

8.1 Návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným 
mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja dňa 20.04.2011 

8.2 Návrh znenia memoranda o spolupráci pri podpore ľadového hokeja na území 
hlavného mesta SR Bratislavy medzi hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským 
zväzom ľadového hokeja 

Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 9  
Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
Komisia po prekovaní návrhu dodatku a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh dodatku  
č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 10 
Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času 
Štefánikova 35, Bratislava 
Komisia po prekovaní návrhu dodatku a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
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Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh dodatku  
č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 11 
Prerokovanie 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 prekovaní správy a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Vzala správu na vedomie 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 12 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava 
s organizačnými zložkami do siete škôl a školských zariadení SR. 
Komisia po prekovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k žiadosti Spojenej školy sv. Uršule, 
Nedbalova 4, Bratislava 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 13 
Rôzne 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 28. februára 2019 o 15:00 h 
v zasadačke magistrátu č. 103. 
 
 

Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
 
 
Bratislava 29.01.2019 


