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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 19.05.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 10 členov komisie) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103  
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Informácia o stave príprav budovania a ďalšieho rozvoja cyklistických trás na území 

Bratislavy 
3. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra špeciálno-

pedagogického poradenstva, Hálkova 11, Bratislava, n.o. do siete škôl a školských 
zariadení SR 

4. Prerokovanie návrhu VZN č. .../2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov na štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
centra voľného času 

5. Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rady školy pri ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, Panenská ul. 11, Bratislava a do rady školy pri ZUŠ na Radlinského ulici v 
Bratislave 

6. Žiadosť o súhlasné stanovisko ka zaradeniu Základnej školy s materskou školou sv. 
Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava, do siete 
škôl a školských zariadení SR 

7. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Maxim, 
Šťastná 31, Bratislava,  Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

8. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy,  Espania, Pavla 
Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

9. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného školského klubu detí Espania, 
Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

10. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy 
Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

11. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – Ing. arch. K. Szabová, nám. riad. STARZ-u, 
PhDr. E. Tichá, PhD., riaditeľka Centra preventívneho poradenstva, Ing. K. Košíková, odd. 
KŠŠM magistrátu. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Mgr. R. Žitný, Ing. V. Bajan, P. Hochschorner, 
Mgr. Z. Zaťovičová. 
 Podpredseda komisie Mgr. P. Pilinský, v neprítomnosti predsedu, predniesol návrh na 
doplnenie programu, zmenu poradia bodov programu a viedol rokovanie komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 04/2016 bez pripomienok, 
1.2 schválila doplnenie a zmenu poradia bodov programu, 
1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.4 nakoľko vedenie mesta zatiaľ komisii nepredložilo aktuálnu informáciu o vývoji 
a prípravách výstavby Národného futbalového štadióna, komisia potvrdila trvanie úlohy. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
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K bodu 2 
Informácia o stave príprav budovania a ďalšieho rozvoja cyklistických trás na území 
Bratislavy 
Komisia po informácii Ing. arch. Szabovej a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
berie na vedomie informáciu. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Hálkova 11, Bratislava, n.o. do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po informácii PhDr. Tichej a diskusii prija la nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra špeciálno-
pedagogického poradenstva, Hálkova 11, Bratislava, n.o. do siete škôl a školských zariadení 
SR 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Prerokovanie návrhu VZN č. .../2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov na štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
centra voľného času 
Komisia po informácii Ing. Košíkovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
dporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  VZN č. .../2016 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou centra voľného času 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rady školy pri ZUŠ Miloša Ruppeldta, 
Panenská ul. 11, Bratislava a do rady školy pri ZUŠ na Radlinského ulici v Bratislave 
Komisia po informácii Ing. Košíkovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. zobrať na vedomie 

1.1.  zánik členstva Mgr. Gáborovi Grendelovi, PhDr. Žofii Halmovej, MUDr. Halke 
Ležovičovej a MgA. Milene Fejérovej v Rade školy pri Základnej umeleckej škole 
Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. v Bratislave, 

1.2. zánik členstva Ing. Viere Kimerlingovej v Rade školy pri Základnej umeleckej škole 
na Radlinského ul. v Bratislave, 

2. delegovať 
2.1. Mgr. Gábora Grendela (poslanec za hlavné mesto SR Bratislava) a PhDr. Žofiu 

Halmovú (odborná zamestnankyňa oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
magistrátu), MUDr. Halku Ležovičovú (zástupkyňa na základe návrhu mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto) a MgA. Milenu Fejérovú (zástupkyňa na základe návrhu 
riaditeľky ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská) do Rady školy pri ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava, 

2.2. Ing. Vieru Kimerlingovú (poslankyňa za hlavné mesto SR Bratislava) do Rady školy 
pri ZUŠ na Radlinského ul. v Bratislave. 

Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
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K bodu 6 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Základnej školy s materskou školou sv. 
Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava, do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi ydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Základnej školy s materskou 
školou sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava, do 
siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Maxim, Šťastná 
31, Bratislava,  do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy 
Maxim, Šťastná 31, Bratislava,  do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 2,  zdržal sa – 8 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu vydania súhlasného 
stanoviska. 
 
K bodu 8 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy,  Espania, Pavla 
Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy,  
Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 5,  zdržal sa – 5 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu vydania súhlasného 
stanoviska. 
 
K bodu 9 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného školského klubu detí Espania, 
Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného školského klubu 
detí Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 5,  zdržal sa – 5 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu vydania súhlasného 
stanoviska. 
 
K bodu 10 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy 
Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej 
školy Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 6,  zdržal sa – 4 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu vydania súhlasného 
stanoviska. 
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K bodu 11 
Rôzne 
Ing. Hrčka informoval o aktuálnej situácii pri riešení zverenia športového areálu na Molecovej 
ulici do užívania mestkej časti Karlova Ves. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy súhlasiť so zámerom 
zverenia športového areálu na Molecovej ulici do uívania mestskej časti Karlova Ves. 
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 1 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 23. júna 2016 o 15:00 h v priestoroch 
vedúceho strediska letného kúpaliska Zlaté piesky, spojené s prehliadkou areálu. 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 19.05.2016 
 


