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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 23.03.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 12 členov komisie) 
Miesto:  zimný štadión Harmincova v Dúbravke  
Program: 

1. Prehliadka priestorov zimného štadióna a športovo-rekreačného areálu Harmincova 
v Dúbravke  

2. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
3. Informácia o príprave rekonštrukcie Devínskej cesty a s tým súvisiaceho vybudovania 

chýbajúcej cyklotrasy Karlova Ves – Devín 
4. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy a výdajnej 

školskej jedálne Firmova 11, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Šťastná 

škôlka/HAPPY-TIME, Révova 43, Bratislava a výdajnej školskej jedálne Révova 43, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Ruská 
medzinárodná škola v Bratislave, Strečnianska 20, Bratislava a Súkromného školského 
klubu detí pri Súkromnej ZŠ Ruská medzinárodná škola v Bratislave do siete škôl 
a školských zariadení SR 

7. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu viacjazyčnej Súkromnej materskej školy 
Génius, Líščie údolie 43, Bratislava, ktorej zriaďovateľom je Surpass Invest, s.r.o., 
Peterská 2 bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

8. Prerokovanie Návrhu dodatku č... k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 
hl. m. SR Bratislavy 

9. Informácia o príprave 11. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2016 
10. Informácia o príprave Národného behu Devín – Bratislava a o činosti a nastávajúcich 

úlohách STARZ-u 
11. Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja TK v hl.m. SR 

Bratislave na roky 2009 – 2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu 
koncepcie za rok 2015 

12. Rôzne 
 

K bodu 1 
Prehliadka zimného štadióna, športovej haly a športovo-rekreačného areálu 
Harmincova 
Komisia si prehliadla uvedené zariadenia a za odborných informácií vedenia STARZ-u 
diskutovali členovia o problémoch a potrebných krokoch na zefektívnenie chodu zariadení 
a dobudovaní chýbajúcich zariadení a stavieb. Po diskusii prijala komisia nasledovné 
uznesenie: 
1.1 poďakovala vedeniu STARZ-u za zabezpečenie prehliadky a rokovania komisie 

v priestoroch štadióna, 
1.2 odporučila vedeniu STARZ-u, aby sa zaoberalo podnetnými pripomienkami z diskusie, 

predovšetkým o riešní nevyužitých hodín ľadovej plochy na zimnom štadióne 
Harmincova. 

Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
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K bodu 2 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – JUDr. Pukalovič, za organizátor a ČSOB 
maratónu, Ing. Lisý, za Alianciu proti povodniam, Ing. K. Košíková, OKŠŠM, Ing. P. Vojtko, 
riaditeľ STARZ-u, Ing. Z. Čemanová a Ing. arch. K. Szabová, obe nám. riad. STARZ-u, Mgr. 
M. Velická, vedúca ÚMaŠ STARZ-u, O. Čeman, vedúci strediska ZŠ Harmincova. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. J. Hrčka a Ing. V. Bajan. 
 Predseda komisie predniesol návrh na doplnenie programu a zmenu poradia bodov 
programu. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 schválila znenie zápisnice č. 02/2016 bez pripomienok, 
2.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
2.3 schválila doplnenie a zmenu poradia bodov programu. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Informácia o príprave rekonštrukcie Devínskej cesty a s tým súvisiaceho vybudovania 
cyhýbajúceho úseku cyklotrasy Karlova Ves – Devín 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča zapracovať návrh zástupcu občianskeho združenia Alinacia proti povodniam 
na doplnenie chýbajúceho úseku cyklotrasy v úseku od ostrova Sihoť po Kameňolom do 
štúdie Rekonštrukcie Devínskej cesty. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy a výdajnej 
školskej jedálne Firmova 11, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej 
školy a výdajnej školskej jedálne Firmova 11, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: za – 5, zdržal sa – 7, proti - 0 
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Šťastná 
škôlka/HAPPY-TIME, Révova 43, Bratislava a výdajnej školskej jedálne Révova 43, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej 
školy Šťastná škôlka/HAPPY-TIME, Révova 43, Bratislava a výdajnej školskej jedálne 
Révova 43, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0, zdržal sa – 6, proti - 6 
 
K bodu 6 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Ruská 
medzinárodná škola v Bratislave, Strečnianska 20, Bratislava a Súkromného školského 
klubu detí pri Súkromnej ZŠ Ruská medzinárodná škola v Bratislave do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
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6.1 oporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej 
školy Ruská medzinárodná škola v Bratislave, Strečnianska 20, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR, 
6.2 neodporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného 
školského klubu detí pri Súkromnej ZŠ Ruská medzinárodná škola v Bratislave, 
Strečnianska 20, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 9, zdržal sa – 3, proti - 0 
 
K bodu 7 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu viacjazyčnej Súkromnej materskej školy 
Génius, Líščie údolie 43, Bratislava, ktorej zriaďovateľom je Surpass Invest, s.r.o., 
Peterská 2 bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej 
školy Génius, Líščie údolie 43, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0, zdržal sa – 3, proti - 9 
 
K bodu 8 
Prerokovanie Návrhu dodatku č... k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 
hl. m. SR Bratislavy 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
pre neprítomnosť predkladateľa stiahla materiál z rokovania 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 9 
Informácia o príprave 11. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2016 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 10 
Informácia o príprave Národného behu Devín – Bratislava a o činosti a nastávajúcich 
úlohách STARZ-u 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala na vedomie informáciu a pozvánku pre členov komisie na Národný beh Devín – 
Bratislava a informáciu o kocepcii rozvoja STARZ-u na roky 2016 – 2018 a o činnosti 
a nastávajúcich úlohácch STARZ-u 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
K bodu 11 
Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja TK v hl.m. SR 
Bratislave na roky 2009 – 2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu 
koncepcie za rok 2015 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
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K bodu 12 
Rôzne 
Pani Kimerlingova odporučila, aby komisia z prostriedkov fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hl.m. SR Bratislave (investičný fond) podporila v roku 2017 realizáciu 
nasledovných projektov STARZ-u na zimnom štadióne Harmincova (ich projektovú 
dokumentáciu zabezpečí a uhradí STARZ v tomro roku): 

- výstavbu chýbajúcich tribún, 
- rekonštrukciu ľadovej plochy, 
- zakúpenie novej roľby  

Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 21. apríla 2016 o 15:00 h 
v priestoroch Základnej umeleckej školy na Panenskej ulici. 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 23.03.2016 
 


