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                                                                      Zápisnica 
                       zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 
                                                      zo dňa 23. 3. 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 11 členov komisie a 11 hostia) 
Miesto: zasadačka magistrátu č. 103 
 
Program:     

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u a informácia o príprave národného 

behu Devín – Bratislava 2017   
3. Informácia o príprave ČSOB Bratislava Marathon 2017 v Bratislave 
4. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava 

ako súčasti Súkromnej ZŠ s materskou školou, Vlčie Hrdlo, 50, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 

5. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Haanova 50, Bratislava ako súčasti 
Súkromnej ZŠ Haanova 28, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

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

7. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, ako súčasti Súkromnej materskej 
školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

8. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy Smejo, s.r.o., Ražná 5, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR 

9. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, ako súčasti Súkromnej materskej 
školy Smejo, s.r.o., Ražná 5, Bratislava 

10. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu súkromného centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie pre nadané a talentované deti – zriaďovateľ EXCELLENT EDUCATION 
s.r.o., Skalická cesta 12, Bratislava- do siete škôl a školských zariadení SR 

11. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
                 Rokovania komisie sa zúčastnili 11 hostia. 
                 Z rokovania sa ospravedlnili – Ing. Bajan, Mgr. Zaťovičová, p. Hochschorner, PaedDr. 
Valovič. 
                 Predseda komisie navrhol zmenu a doplnenie programu rokovania komisie – viď program 
v zápisnici.  
                 Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej zápisnice boli 
splnené.  
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1    schválila znenie zápisnice č. 2/2017 bez pripomienok, 
1.2    schválila predsedom navrhnuté zmeny v programe rokovania, 
1.3    vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: zo 7  prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 2 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u a informácia o príprave Národného behu 
Devín – Bratislava 2017 
Informáciu predložil riaditeľ STARZ-u p. Ing. Vojtko. Komisia po prerokovaní informácie  a diskusii vzala 
informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko  bolo prijaté.  
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K bodu 3 
Informácia o príprave ČSOB Bratislava Marathon 2017 v Bratislave 
Informáciu predložil hosť p. JUDr. Pukalovič Jozef. Komisia po prerokovaní informácie a diskusii vzala 
informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Vlčie Hrdlo 50,  Bratislava  
ako súčasti Súkromnej ZŠ s materskou školou, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava pre zriaďovateľa 
DAYCARE International, s.r.o., Slovienska 5/C, Bratislava  do siete škôl a  školských zariadení 
SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Vlčie Hrdlo 50, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava pre 
zriaďovateľa DAYCARE International, s.r.o., Slovienska 5/C, Bratislava  do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Haanova 28, Bratislava ako súčasti 
Súkromnej základnej školy Haanova 28, Bratislava pre zriaďovateľa Občianske združenie Félix 
Bratislava, Jána Stanislava 47, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromného školského klubu deti, Haanova 50, Bratislava ako 
súčasti Súkromnej základnej školy s materskou školou, Haanova 28, Bratislava pre zriaďovateľa Občianske 
združenie Félix Bratislava, Jána Stanislava 47, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 3 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 6 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava pre 
zriaďovateľa Občianske združenie MAXIM, o.z., Šťastná 31, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Prítomní za zriaďovateľa: p. Podobová Alexandra a p. Petrík Simona  
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava  pre 
zriaďovateľa Občianske združenie MAXIM, o.z. , Šťastná 31, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
SR 
Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 5 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov na odporúčanie komisie primátorovi vydať súhlasné 
stanovisko. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej 
školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava pre zriaďovateľa Občianske združenie MAXIM, o.z., Šťastná 31, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Prítomní za zriaďovateľa: p. Podobová Alexandra a p. Petrík Simona  
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej 
materskej školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava  pre zriaďovateľa Občianske združenie MAXIM, o.z. , Šťastná 
31, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 5 
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Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov na odporúčanie komisie primátorovi vydať súhlasné 
stanovisko .  
 
K bodu 8 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy Smejo, Ražná 5, Bratislava pre zriaďovateľa 
SMEJO s.r.o., Ražná 5, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy SMEJO,  Ražná 5,  Bratislava  pre 
zriaďovateľa SMEJO, s.r.o., Ražná 5,  Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne SMEJO, Ražná 5, Bratislava ako 
súčasti Súkromnej materskej školy Smejo, Ražná 5, Bratislava pre zriaďovateľa SMEJO s.r.o., Ražná 
5, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne SMEJO, Ražná 5, Bratislava 
ako súčasti Súkromnej materskej školy SMEJO,  Ražná 5,  Bratislava  pre zriaďovateľa SMEJO, s.r.o., Ražná 
5,  Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 10 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie pre nadané a talentované deti pre  zriaďovateľa EXCELLENT EDUCATION s.r.o., 
Skalická cesta 12, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zaradením Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie pre nadané a talentované deti pre zriaďovateľa EXCELLENT EDUCATION s.r.o., Skalická 
cesta 12, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: za – 0, proti – 9, zdržal sa – 2 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov na odporúčanie komisie primátorovi vydať súhlasné 
stanovisko .  
 
K bodu 11 
Rôzne  
Komisia po rozsiahlej diskusii k udeľovaniu/neudeľovaniu súhlasu k žiadostiam zriaďovateľov 
o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska 
praktického vyučovania do siete škôl a školských zariadení prijala nasledovné stanovisko: 
 
Komisia odporúča  zmenu  štatútu pri deľbe prenesenej pôsobnosti mesta a mestských častí  v oblasti školstva  
a to pri udeľovaní súhlasu alebo vyjadrenia obce k žiadosti súkromného alebo cirkevného zriaďovateľa o 
zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického 
vyučovania do siete škôl a školských zariadení   v súlade s prerozdelením  originálnych zriaďovateľských 
kompetencií v oblasti školstva medzi mesto a mestské časti.  
 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Komisia po diskusii ku požadovaným prílohám k žiadosti zriaďovateľov o zaradenie školy, školského 
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete škôl 
a školských zariadení prijala nasledovné stanovisko: 
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Komisia trvá na predkladaní žiadostí zriaďovateľov o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska 
praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete škôl a školských zariadení do 
komisie školstva, vzdelávania a športu aj s prílohami k žiadosti. 
 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
 
                                                                                   Mgr. Rastislav Žitný v.r. 
                                                                                          predseda komisie 
 
 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
v.z. Ing. Alena Marečková 
 
Overil: 
Mgr. Ema Tesarčíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
               
                       
 
 
 


