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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 05.12.2019 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 9 členov komisie) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 
 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu okovania 
2. Prezentácia ME v malom futbale v Bratislave – podpora hl. mesta Bratislava 
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 
4. Informácia o ekonomických podmienkach na športovú prípravu detí a mládeže na ZŠ O. 

Nepelu 
5. Návrh Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave 
6. Rôzne 

    
      
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a schválenie programu rokovania 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner, J. Hrčka, R. Lamoš, Z. Zaťovičová, 
T. Kriššák,  L. Antalová Plavuchová J. Poláčiková. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – E. Tesarčíková (vedúca OŠŠM), M. Lehuta (OŠŠM), M. 
Lupták (SF), M. Mazáková (SF), L. Behuliaková (SF), P. Vojtko (STARZ), Z. Čemanová (STARZ), 
P. Králik (SZMF). 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej zápisnice boli 
splnené a predniesol informáciu o doplnení programu rokovania komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice z novembra 2019 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila doplnenie programu a súhlasila so zmenou poradia prerokovania navrhnutých bodov.  
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Prezentácia ME v malom futbale v Bratislave – podpora hl. mesta Bratislava  
Informáciu, vrátane videoprojekcie, predniesol prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter 
Králik. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
2.1 Vzala informáciu a prezentáciu na vedomie. 
2.2 Odporúča hl. mestu poskytnúť finančnú dotáciu na realizáciu podujatia v maximálnej sume 50%-
nej ceny prenájmu Zimného štadióna O. Nepelu (v prípade pridelenia organizovania ME Bratislave, sa 
toto bude konať na ZŠ O. Nepelu). 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 
Informáciu k rozpočtu poskytol predseda sekcie financií p. Lupták a vedúca oddelenia rozpočtu p. 
Behuliaková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

roky 2020 – 2022. 
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3.2 Žiada riaditeľa magistrátu  aby v prípade zvýšenia dane z nehnuteľnosti za rok 2020 predložil 
návrh na zmenu rozpočtu na  rokovanie MsZ v prvom štvrťroku  v ktorom použije minimálne 10%  
finančných prostriedkov z predpokladaného výberu daní na zmierňovanie investičného dlhu 
v budovách ZUŠ a CVČ, na rok 2020 minimálne  600 000 eur do kapitoly sekcie správy 
nehnuteľností  - bežné výdavky. 

 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa - 1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Informácia o ekonomických podmienkach na športovú prípravu detí a mládeže na ZŠ O. Nepelu 
Informáciu k materiálu poskytol riaditeľ STARZ-u P. Vojtko. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
4.1 Vzala informáciu na vedomie. 
4.2 Požiadala riaditeľa STARZ-u, aby v 1. štvrťroku 2020 informoval komisiu o splácaní dlhov 
všetkých dlžníkov. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Návrh Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej 
republiky v Bratislave 
Informáciu k návrhu poskytol jej spracovateľ M. Lehuta. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh Grantového programu pre rozvoj športu 
a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za  
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Rôzne 
6.1 Tajomník komisie informoval o navrhnutých termínoch rokovania komisie v roku 2020 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Schválila navrhnuté termíny  
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
8.2 Nastávajúce rokovanie by sa malo konať dňa 23.01.2020 
 
 

                        Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
                                   predseda komisie 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, v.r.,  tajomník komisie 
Bratislava, 05.12.2019 


