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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 21.04.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 8 členov komisie) 
Miesto:  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava  
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Prerokovanie uznesenia č. 453/2016, bod B, v ktorom MsZ ukladá predsedom komisií 

vyhodnotiť účasť členov neposlancov na zasadnutiach svojich komisií (01.01.-
31.12.2015) 

3. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne Global Gastro, 
s.r.o. Hrachová 16/2003, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR (firma 
Global Gastro, s.r.o. bude prevádzkovať svoju činnosť na Spojenej škole Svätej 
rodiny, Gercenova 10, Bratislava) 

4. Žiadosť o stanovisko k zaradeniu Špeciálnej materskej školy  Nevädzova 3, Bratislava 
do siete škôl a školských zariadení SR  

5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Bubliškôlka , 
M.Marečku 8-12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
7. Krátky koncert žiakov ZUŠ  (20-30 minút) 
8. Prehliadka priestorov ZUŠ a diskusia 
9. Rôzne 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – Mgr.Art. A. Pažická, riaditeľka ZUŠ M. 
Ruppeldta, Ing. K. Košíková, odd. KŠŠM magistrátu. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Mgr. P. Pilinský, P. 
Hochschorner, Ing. I. Hanulíková, Mgr. Z. Zaťovičová a Ing. R. Weinštuk. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu a zmenu poradia bodov 
programu. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 03/2016 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila doplnenie a zmenu poradia bodov programu. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Prerokovanie uznesenia č. 453/2016, bod B, v ktorom MsZ ukladá predsedom komisií 
vyhodnotiť účasť členov neposlancov na zasadnutiach svojich komisií (01.01.-
31.12.2015) 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 berie na vedomie informáciu o účasti členov neposlancov komisie na jej rokovaniach  
v roku 2015, 
2.2 vyjadruje spokojnosť s ich účasťou na rokovaniach. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
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K bodu 3 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne Global Gastro, 
s.r.o. Hrachová 16/2003, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne 
Global Gastro, s.r.o. Hrachová 16/2003, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Žiadosť o stanovisko k zaradeniu Špeciálnej materskej školy  Nevädzova 3, Bratislava 
do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
vyjadruje súhlasné stanovisko so zaradením Špeciálnej materskej školy  Nevädzova 3, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Bubliškôlka , 
M.Marečku 8-12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
komisia odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko so zaradením Súkromnej materskej 
školy Bubliškôlka , M.Marečku 8-12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 0,  zdržal sa – 8 
Žiadosť nezískala dostatočný počet hlasov na vydanie súhlasného stanoviska. 
 
K bodu 6 
Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
berie na vedomie Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Žiaci ZUŠ pripravili a predviedli 30 minútový koncert na hudobných nástrojoch klavír 
a husle. 
 
K bodu 8 
Prehliadka priestorov ZUŠ a diskusia 
Komisia si prehliadla vnútorné a externé priestory ZUŠ za sprevádzania a odborných 
informácií riaditeľky ZUŠ a  diskutovali o vývoji zriadenia hudobnej školy v tomto zariadení 
a existujúcich problémoch. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
poďakovala riaditeľke ZUŠ za prípravu krátkeho koncertu, prehliadku ZUŠ a zabezpečenie 
rokovania komisie v priestoroch ZUŠ. 
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K bodu 9 
Rôzne 
9.1 Ing. J. Hrčka informoval o rokovaní a problémoch s odovzdávaním areálu na Molecovej 
ulici v Karlovej Vsi, ktorý je kombinovaným vlastníctvom hlavného mesta a MČ Karlova 
Ves. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 

 
9.2 Komisia diskutovala o stave prípravy výstavby Národného futbalového štadióna a k tejto 
téme prijala nasledovné uznesenie: 
žiada magistrát, aby komisii predložil aktuálnu informáciu o vývoji a prípravách výstavby 
Národného futbalového štadióna v Bratislave 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 19. mája 2016 o 15:00 h v zasadačke 
magistrátu č. 103. 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 21.04.2016 
 


