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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 18.05.2017 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 10 členov komisie a dvaja hostia) 
Miesto:  Zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 

2. Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií 

3.  Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej 
umeleckej škole Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava  

4. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Žltá 13/A, 
Bratislava  ako súčasti Súkromnej materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 

5. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Záporožského 8, 
Bratislava  ako súčasti Bulharskej súkromnej  základnej školy a gymnázia Christa 
Boteva, Záporožského 8, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

6. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, 
Polereckého 3, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 

7. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne ako súčasti 
súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, Polereckého 3, Bratislava  
zriaďovateľ UniCare, s.r.o., Polereckého 3, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 

8. Žiadosť o súhlas o zmenu v sieti – Súkromná školská jedáleň, M.C. Sklodowskej 1, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy francúzsko-slovenskej a Súkromnej 
materskej školy francúzsko-slovenskej, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 

9. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 Rokovania komisie sa zúčastnili dvaja hostia. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, P. Hochschorner, Ing. I. 
Hanulíková a RNDr. M. Ležovič. 

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. 4/2017 bez pripomienok, 
1.2 schválila program rokovania, 
1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
žiada dopracovať návrhy termínov k navrhnutým riešeniam opatrení. 
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Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. odvolať PhDr. Miladu Godányovú z rady školy pri ZUŠ Františka Oswalda, 
Daliborovo nám. 2, Bratislava 

2. delegovať Mgr. art. Janu Martin čekovú (zástupkyňa na základe návrhu riaditeľky 
ZUŠ F. Oswalda) do rady školy pri ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, 
Bratislava 

Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Žltá 13/A, 
Bratislava  ako súčasti Súkromnej materskej školy, Žltá 13/A, 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, Žltá 
13/A, Bratislava  ako súčasti Súkromnej materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Záporožského 8, 
Bratislava  ako súčasti Bulharskej súkromnej  základnej školy a gymnázia Christa 
Boteva, Záporožského 8, 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, 
Záporožského 8, Bratislava  ako súčasti Bulharskej súkromnej  základnej školy 
a gymnázia Christa Boteva, Záporožského 8, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu 6 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, 
Polereckého 3, 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 UniCare 
Kindergarten, Polereckého 3, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržala sa - 2 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne ako súčasti 
súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, Polereckého 3, Bratislava  
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zriaďovateľ UniCare, s.r.o., Polereckého 3, 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 ako 
súčasti súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, Polereckého 3, Bratislava  
zriaďovateľ UniCare, s.r.o., Polereckého 3, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržala sa - 2 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Žiadosť o súhlas o zmenu v sieti – Súkromná školská jedáleň, M.C. Sklodowskej 1, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy francúzsko-slovenskej a Súkromnej 
materskej školy francúzsko-slovenskej, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi súhlasiť so zmenou v sieti – so zaradením Súkromnej školskej 
jedálne, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy 
francúzsko-slovenskej a Súkromnej materskej školy francúzsko-slovenskej, 
M.C.Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržala sa - 2 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Rôzne 
9.1  K dopadom zaraďovania neštátnych MŠ, školských jedální (ŠJ) a školských klubov 
(ŠK) na rozpočet prijala komisia nasledovné uznesenie: 
do budúceho rokovania komisie pripraví OKŠŠM materiál s vyčíslením dopadov zaraďovania 
neštátnych MŠ, ŠJ a ŠK na rozpočet hlavného mesta. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
9.2 K vypovedateľnosti nájomných zmlúv na Batkovej ulici v Dúbravke, ktoré 
predniesla p. Zaťovičová, prijala komisia nasledovné uznesenie: 
žiada, aby príslušné oddelenie magistrátu preverilo vypovedateľnosť zmlúv, predovšetkým so 
Súkromnou školou Harmónia, a preverilo finančnú disciplínu uvedenej školy. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 22. júna 2017 v letnom kúpalisku 
Delfín v Ružovej doline v Bratislave. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 18.05.2017 


