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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 18.02.2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Miesto:  zasadačka mestskej rady č. 107-2, Primaciálny palác 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
2. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Cirkevnej materskej školy Mamy Margity a výdajnej 

školskej jedálne, Pavlovičova 3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
3. Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska, Martinčekova 13, Bratislava, 

ako súčasť Súkromnej materskej školy, Vyšehradská 12, Bratislava a výdajnej 
školskej jedálne pri elokovanom pracovisku, Martinčekova 13, Bratislava, do siete 
škôl a školských zariadení SR 

4. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej školy Vavilovova 18, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení SR 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015 

6. Informácia o príprave zabezpečenia účasti športovej delegácie Bratislavy do 15 rokov 
na 50. ročníku medzinárodných hier žiakov na Taiwane (New Taipei City) 

7. Rôzne 
 

K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
 Rokovania komisie sa zúčastnili hostia – MUDr. I. Plšeková, námestníčka primátora, 
Ing. K. Košíková, OKŠŠM, Venus Jahanpour, zriaďovateľka SMŠ Vavilovova. 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. J. Hrčka a P. Hochschorner. 
 Predseda komisie predniesol návrh na zmenu poradia bodov programu. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice č. 01/2016 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila zmenu poradia bodov programu. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Cirkevnej materskej školy Mamy Margity a výdajnej 
školskej jedálne, Pavlovičova 3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Cirkevnej materskej školy 
Mamy Margity a výdajnej školskej jedálne, Pavlovičova 3, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
 
K bodu 3 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska, Martinčekova 13, Bratislava, ako 
súčasť Súkromnej materskej školy, Vyšehradská 12, Bratislava a výdajnej školskej 
jedálne pri elokovanom pracovisku, Martinčekova 13, Bratislava, do siete škôl 
a školských zariadení SR 
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska, 
Martinčekova 13, Bratislava, ako súčasť Súkromnej materskej školy, Vyšehradská 12, 
Bratislava a výdajnej školskej jedálne pri elokovanom pracovisku, Martinčekova 13, 
Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej školy Vavilovova 18, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení SR 
Informáciu k žiadosti predniesla zriaďovateľka SZŠ Vavilovova pani Venus Jahanpour 
a starosta MČ Petržalka a člen komisie p. V. Bajan. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy 
Vavilovova 18, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 6 
Informácia o príprave zabezpečenia účasti športovej delegácie Bratislavy do 15 rokov na 
50. ročníku medzinárodných hier žiakov na Taiwane (New Taipei City) 
Informáciu k príprave a zabezpečeniu účasti predniesol tajomník komisie M. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
6.1 vzala informáciu na vedomie 
6.2 do pozície reprezentanta hlavného mesta na MHŽ odporúča delegovať pani námestníčku 
I. Plšekovú a v prípade, že by sa tohto postu zriekla komisia odporúča delegovať predsedu 
komisie pána R. Žitného. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Rôzne 
Komisia schválila nové termíny rokovania komisie na rok 2016 – vždy vo štvrtok týždeň pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo konať 24. marca 2016 o 15:00 h v priestoroch 
zimného štadióna Harmincova, spojené s jeho prehliadkou. 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
predseda komisie 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 18.02.2016 


