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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 23.06.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 10 členov komisie) 
Miesto:  športovo-rekreačný areál STARZ-u Zlaté piesky  
Program: 

1. Prehliadka športovo-rekreačného areálu Zlaté piesky a diskusia k jeho pripravenosti na 
letnú sezónu 

2. Kontrola zápisnice a uznesení 
3. Prerokovanie Návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

4. Prezentácia návrhu na  vytvorenie verejnej mestskej pláže Lido 
5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR a to: 
 a) o zaradenie elokovaného pracoviska, Veternicová 20, Bratislava ako súčasť 

Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava (pre výchovno-
vzdelávací proces ZŠ a školského klubu) do siete škôl a školských zariadení SR 

 b) o zaradenie elokovaného pracoviska, Veternicová 20, Bratislava, ako súčasť ZUŠ 
Chlumeckého 10, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

5.1 Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Veternicová 20, 
Bratislava ako súčasť Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 
do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR a to 
v zaradení elokovaného pracoviska, Hlboká cesta 4, Bratislava ako súčasť Súkromnej 
ZUŠ, Macharova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

7. Žiadosť o opätovné prehodnotenie žiadosti o udelenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej 
materskej školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

8. Správa o priebehu rokovaní a navrhovaných komerčných aspektoch nadobudnutia 
Národného futbalového štadióna 

9. Rôzne 
 
K bodu 1 
Prehliadka športovo-rekreačného areálu Zlaté piesky a diskusia k jeho pripravenosti na 
letnú sezónu 
Komisia si prehliadla areál Zlaté piesky za odborného výkladu Ing. Vojtka, J. Králika a M. 
Velickej. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 vzala na vedomie poskytnuté informácie o stave areálu a jeho pripravenosti na letnú 

sezónu, 
1.2 poďakovala vedeniu STARZ-u za prehliadku, odborný výklad a zabezpečenie rokovania 

komisie v areáli a  a konštatovala spokojnosť s pripravenosťou areálu na letnú sezónu. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – Ing. Peter Vojtko, riaditeľ STARZ-u, Ing. Z. 
Čemanová, nám. riad. STARZ-u, Mgr. M. Velická, STARZ, Ján Králik, vedúci strediska 



 2

Zlaté piesky, Ing. K. Košíková, odd. KŠŠM magistrátu, Ing. E. Pisarčíková, odd. KŠŠM 
magistrátu, Ing. Norbert Takáts, oz Lido, Martin Mišík, oz. Lido 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, Ing. J. Hrčka, Mgr. Z. 
Zaťovičová, Ing. B. Čičátková. 
 Ing. Košíková navrhla doplniť bod programu rokovania komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 05/2016 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 nesúhlasila s návrhom Ing. Košíkovej. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Prerokovanie Návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Komisia po informácii Ing. Pisarčíkovej a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
schváliť 
1. všeobecne záväzné nariadenie  hl.m. SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou dňom 1. augusta 2016 
2. doplatenie zálohových platieb za obdobie od. 1. januára 2016 do 31. júla 2016 do výšky 
finančných prostriedkov schválených týmto VZN a to tým školám a školským zariadeniam, 
ktorým je na deti/žiakov/poslucháčov týmto VZN dotácia upravená nahor. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté 
 
K bodu 4 
Prezentácia návrhu na  vytvorenie verejnej mestskej pláže Lido 
Prezentáciu projektu zrealizovali zástupcovia OZ LIDO. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
4.1 vzala prezentáciu a informácie na vedomie, 
4.2 odporúča primátorovi vyvinúť všetky potrebné kroky na zachovanie športovej činnosti 
vodáckych klubov v lokalite LIDO. 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR a to: 
 a) o zaradenie elokovaného pracoviska, Veternicová 20, Bratislava ako súčasť 
Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava (pre výchovno-
vzdelávací proces ZŠ a školského klubu) do siete škôl a školských zariadení SR 
 b) o zaradenie elokovaného pracoviska, Veternicová 20, Bratislava, ako súčasť 
ZUŠ Chlumeckého 10, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k žiadosti v bode a) aj v bode b) 
 
Hlasovanie: za  -  5,  proti  -  3,  zdržal sa  -  0 
Stanovisko bolo prijaté 
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K bodu 5.1 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Veternicová 20, 
Bratislava ako súčasť Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko  
 
Hlasovanie: za  -  5,  proti  -  3,  zdržal sa  -  0 
Stanovisko bolo prijaté 
 
K bodu 6 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR a to 
v zaradení elokovaného pracoviska, Hlboká cesta 4, Bratislava ako súčasť Súkromnej 
ZUŠ, Macharova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko  
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté 
 
K bodu 7 
Žiadosť o opätovné prehodnotenie žiadosti o udelenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej 
materskej školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko  
 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 1,  zdržal sa – 7 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov k odporúčaniu komisie pre primátora na 
vydanie súhlasného stanoviska. 
 
K bodu 8 
Správa o priebehu rokovaní a navrhovaných komerčných aspektoch nadobudnutia 
Národného futbalového štadióna 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
prerokovanie informácie o vývoji a prípravách výstavby Národného futbalového štadióna 
presunula na september 2016 a to za prítomnosti odborného pracovníka. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Rôzne 
Riaditeľ STARZ-u informoval o stave a pripravenosti letných kúpalísk na prázdninové 
a dovolenkové obdobie 2016. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
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Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 22. septembra 2016 o 15:00 h 
v zasadačke magistrátu č. 103. 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 23.06.2016 
 


