Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 14.11.2019
Prítomní:
Miesto:

podľa prezenčnej listiny
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 107

Návrh programu:
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
2. Opätovné prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska a jeho výdajnej
školskej jedálne v Sky Park rezidencii na Čulenovej ulici v Bratislave – MČ Staré
Mesto, ako súčasti Materskej školy v Petržalke, Žltá 13/A, do siete škôl a školských
zariadení SR
3. Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR
Bratislave
4. Prezentácia Akadémie Zdena Cígera v spolupráci so SZĽH a školského korčuliarskeho
programu Bratislava
5. Prezentácia výstavby vonkajšieho športového areálu na Hrobákovej ulici v Bratislave
– Petržalke
6. Prezentácia projektu Slovenského olympijského výboru „Pripravení na Tokio“
7. Prezentácia projektu JUSTWOMAN Special Edition
8. Prezentácia žiadosti o prenájom pozemku jazdeckému klubu Slávia STU Bratislava
9. Prezentácia - Inklúzia: vzdelávanie 21. storočia (bez podkladov)
10. Informácia zo 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 2018/2019 za prítomnosti
riaditeliek/ľov ZUŠ, CVČ
11. Rôzne

K bodu 1
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
a) schválila znenie zápisnice zo dňa 19.09.2019 bez pripomienok
b) schválila predložený program rokovania
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 1
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2
Opätovné prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska a jeho výdajnej
školskej jedálne v Sky Park rezidencii na Čulenovej ulici v Bratislave – MČ Staré
Mesto, ako súčasti Materskej školy v Petržalke, Žltá 13/A, do siete škôl a školských
zariadení SR
Komisia po doplnení materiálu o stanovisko mestskej časti, prerokovaní materiálu a diskusii
prijala nasledovné stanovisko:
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska a jeho
výdajnej školskej jedálne v Sky Park rezidencii na Čulenovej ulici v Bratislave – MČ Staré
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Mesto, ako súčasti Materskej školy v Petržalke, Žltá 13/A, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení SR
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 0
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 3
Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR
Bratislave
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
navrhuje zvolať osobitné stretnutie k návrhu grantového programu pre rozvoj športu
a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave a ďalej navrhuje jeho opätovné prerokovanie na
nasledujúcom zasadnutí komisie
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 0
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 4
a) prezentácia Akadémie Zdena Cígera v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového
hokeja
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vyjadrila podporu predloženému zámeru Akadémie Zdena Cígera s tým, že odporúča
prenájom pozemkov na 25 rokov s možnosťou opcie na 15 rokov a žiada do žiadosti doplniť
kvantifikovanie verejnoprospešnosti projektu
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 0
Stanovisko bolo prijaté.
b) prezentácia školského korčuliarskeho programu Bratislava
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vyjadrila podporu projektu školského korčuliarskeho programu Bratislava a odporúča
prezentovať projekt na zasadnutí regionálneho združenia starostov mestských častí
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 0
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu č. 5
Prezentácia výstavby vonkajšieho športového areálu na Hrobákovej ulici v Bratislave –
Petržalke
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vyjadrila podporu predloženému zámeru výstavby vonkajšieho športového areálu na
Hrobákovej ulici v Bratislave-Petržalke s tým, že odporúča prenájom pozemkov na 25 rokov
s možnosťou opcie na 15 rokov a žiada do žiadosti doplniť kvantifikovanie
verejnoprospešnosti projektu
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 0
Stanovisko bolo prijaté.
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K bodu č. 6
Prezentácia projektu Slovenského olympijského výboru „Pripravení na Tokio“
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
vyjadrila podporu projektu Slovenského olympijského výboru „Pripravení na Tokio“ a ukladá
žiadateľovi preveriť možnosť vybudovania prenosného/pohyblivého móla/pontónu na vstup
do vody
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0
Stanovisko bolo prijaté.

K bodu č. 7
Prezentácia projektu JUSTWOMAN Special Edition
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča predkladateľke projektu JUSTWOMAN Special Edition uchádzať sa o dotáciu
prostredníctvom grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu č. 8
Prezentácia žiadosti o prenájom pozemku jazdeckému klubu Slávia STU Bratislava
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
súhlasí so zámerom pokračovania vo využívaní pozemku na účely jazdeckého klubu Slávia
STU Bratislava s tým, že žiada o predloženie podmienok nájomnej zmluvy zo strany
žiadateľa
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 1
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu č. 9
Prezentácia - Inklúzia: vzdelávanie 21. storočia
Komisia po vypočutí si prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
navrhuje zvolať osobitné stretnutie členov komisie k predloženému materiálu
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa - 1
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu č. 10
Informácia zo 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 2018/2019 za prítomnosti riaditeliek/ľov
základných umeleckých škôl a centier voľného času
Pred členov komisie predstúpili zástupcovia základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier
voľného času (CVČ):
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ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava
ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava
ZUŠ Radlinského 53, Bratislava – riaditeľka sa ospravedlnila
ZUŠ Exnárova 6, Bratislava
ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
ZUŠ Hálkova 56, Bratislava
ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava
ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava
ZUŠ Istrijská 22, Bratislava
ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava
CVČ Štefánikova 35, Bratislava
CVČ Kulíškova 6, Bratislava
CVČ Hlinícka 3, Bratislava
CVČ Batkova 2, Bratislava
CVČ Gessayova 6, Bratislava

Komisia po vypočutí zástupcov CVČ a ZUŠ, 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
2018/2019 bez pripomienok.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 0
Stanovisko bolo prijaté.
K bodu č. 11
Rôzne
do bodu neboli predložené žiadne materiály

Mgr. Vladimír Dolinay v. r.
predseda komisie
Prílohy:
Prezenčná listina
Zapísala:
Ing. Erika Pisarčíková
Bratislava 14.11.2019
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