
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie  školstva, mládeže a športu, dňa 6.9. 2016. 

___________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                              Čas: 16:00 hod.– 19:20 hod. 
   
 
      Program: 

1) Otvorenie 
2) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 

2016-2023 
3) Žiadosti o prenájom priestorov v ZŠ Veternicová 20 
4) Žiadosť o dofinancovanie  KŠK 
5) Rôzne   - informácia o súčasnej situácii riešenia problematiky bazéna  

              
 

 
 
K bodu 1) 
Komisia ŠMŠ schválila program rokovania komisie s doplnením bodu č.4 : Žiadosť o dofinancovanie 
KŠK. 
 
Prít.: 8                 Za : 8                        Proti :  0                   Zdrž. : 0    
           
K bodu 4) 
a) Komisia ŠMŠ berie na vedomie predložený materiál a odporúča MiZ schváliť dofinancovanie KŠK 
podľa predloženého návrhu. 
  
Prít.: 10                 Za : 7                      Proti :  1                  Zdrž. : 2    
 
K bodu 2) 
Komisia ŠMŠ navrhuje doplniť do PHSR : 

1. informácie o školách a školských zariadeniach iných zriaďovateľov, nachádzajúcich sa na 
území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v rovnakej štruktúre ako sú uvedené informácie 
o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, 

2. doplniť do zoznamu zariadení, ktoré realizujú iné spoločenské aktivity a komunitné stretnutia 
informácie z činnosti Farnosti Rehole Minoritov, 

3. doplniť o analýzu skutkového stavu vyplývajúceho zo špecifika daňových zákonov, týkajúcich 
sa  vzdelávacích a vedeckých inštitúcii  na území mestskej časti a ich dopad na rozpočet MČ.  

Komisia ŠMŠ súhlasí s PHSR s navrhnutými doplneniami.  
 
Prít.:  9                 Za : 8                        Proti :  0                   Zdrž. : 1       
 
K bodu 3) 
Komisia ŠMŠ odporúča z dôvodu osobitného zreteľa (§9a ods.9 písm.c) zákona 138/1991 Zb.) 
schváliť prenájom priestorov ZŠ Veternicová 20, žiadateľovi Bratislava Spojenej škole sv. Františka z 
Assisi, Karloveská 32, Bratislava. 
Odôvodnenie :  
        1. Táto škola je karloveskou školou, vznikla a rozvíja sa na základe iniciatívy karloveskej 
komunity /viac ako 50% žiakov je z KV/ 

 
2. Rastúci záujem občanov. Počet zapísaných žiakov – 110/v roku 2015, 141/v roku 2016 
 
3. Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa opakovane umiestňuje na popredných 

miestach na Slovensku vo výsledkoch  v celoslovenských testovaniach /testovanie 5 resp. 9/. 
V aktuálne zverejnenom rebríčku škôl sa umiestnila na 3. mieste na Slovensku. 

 
4. Starostlivosť o deti s problémami a ťažkosťami v učení. Na škole je celkovo 67 žiakov 

vedených ako žiaci so ŠVVP. 
 
5. Pestrosť služieb, Otvorená komunitná škola, Centrum života v obci. Okrem vzdelávania 

organizuje škola celoročne aj množstvo sprievodných aktivít, akcií či podujatí s dosahom na celú MČ. 
Školský areál je otvorený a sprístupnený pre obyvateľov MČ.  

 



6. Škola preukázala schopnosť starať sa a zveľaďovať zverený majetok. Dôkazom  je rozsah 
vykonaných rekonštrukčných prác na budove školy na Karloveskej 32 od roku 2008 z vlastných 
zdrojov.    
 
Hlasovanie per-rollam sa uskutočnilo medzi členmi komisie, ktorí boli prítomní na komisii dňa 
06.09.2016. 
Počet členov, ktorým boli zaslané podklady na hlasovanie: 10 
Počet členov, ktorí poslali odpoveď s hlasom: 10 
Výsledky hlasovania: 
Za :        7            Proti :       0                Zdrž. :  3 
 
 
K bodu 5) Rôzne 
1.Pani Marta Petrášová informovala o dlhu, ktorý má MBK Karlovka za roky 2014 a 2015 voči škole 
ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava – je to v riešení.  
2. Marta Jurkovičová informovala o bazéne – žiadosť o finančné prostriedky na riešenie havarijnej 
situácie bola podaná na OÚ Bratislava – odbor školstva.  
 
 
                                                            Mgr. Richard Savčinský .r. 
                                                                                                          predseda 
V Bratislave 12.9. 2016 
Mgr. Marta Jurkovičová  
tajomníčka komisie 


