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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 24.09.2018 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 10 členov komisie a 6 hostí) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 

2. Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 
uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským 
zväzom ľadového hokeja    

3. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava z dôvodu zaradenia nového elokovaného pracoviska do siete škôl 
a školských zariadení SR 

4. Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, 
Bratislava z dôvodu zmeny správy majetku 

5. Žiadosť o prehodnotenie stanoviska komisie k žiadosti Súkromnej jazykovej školy 
iCan, Lazaretská 8, Bratislava o súhlas so zaradením do siete škôl a školských 
zariadení SR 

6. Žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Rudolfa Mocka 1/A, Bratislava ako 
súčasť Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava a zaradenie 
školskej výdajnej jedálne na elokovanom pracovisku do siete škôl a školských 
zariadení SR 

7. Žiadosť o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 
Tbiliská ul. 6, Bratislava-Rača do siete škôl a školských zariadení SR 

8. Rôzne 
 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. V. Bajan, P. Hochschorner, Mgr. 
Zaťovičová a Ing. B. Čičátková. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – Mgr. E Tesarčíková (poverená vedením sekcie), 
Mgr. E. Pavlík (sekcia právnych činností magistrátu), Ing. K. Košíková (OKŠŠM), Mgr. M. 
Lehuta (magistrát), Ing. Čemanová (nám.riad. STARZ), Mgr. Kurotová (konateľka iCan), 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej 
zápisnice boli splnené. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice z júna 2018 bez pripomienok, 
1.2 schválila program rokovania s nasledovnými zmenami: 
1.2.1 z programu rokovania stiahla body č. 2 a 4 
1.2.2 doplnila do bodu rôzne žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Žižkova 22A, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
1.3 vzala na vedomie plnenie uznesení. 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2 
Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej 
medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja    
Úvodné a doplňujúce informácie k návrhu poskytli Mgr. Pavlík a Ing. Čemanová. 
 
Komisia po prerokovaní dokumentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť: 

1. Návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným 
mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja 

2. Návrh znenia memoranda o spolupráci pri podpore ľadového hokeja na území 
hlavného mesta SR Bratislavy medzi hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským 
zväzom ľadového hokeja. 
 

Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava z dôvodu zaradenia nového elokovaného pracoviska do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh 
dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, 
Karloveská 3, Bratislava. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, 
Bratislava z dôvodu zmeny správy majetku 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh 
dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Žiadosť o prehodnotenie stanoviska komisie k žiadosti Súkromnej jazykovej školy iCan, 
Lazaretská 8, Bratislava o súhlas so zaradením do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy súhlasiť s rozšírením činnosti 
Súkromnej jazykovej školy iCan, Lazaretská 8, Bratislava pre deti do 15 rokov pre 
zriaďovateľa, právnickú osobu iCan s.r.o., Špitálska 53, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01.11.2018 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 6 
Žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Rudolfa Mocka 1/A, Bratislava ako súčasť 
Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava a zaradenie školskej 
výdajnej jedálne na elokovanom pracovisku do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy súhlasiť so zaradením 
elokovaného pracoviska Rudolfa Mocka 1/A Bratislava, ako súčasť Súkromnej 
materskej školy Gajova 21, Bratislava  a Súkromnej výdajnej školskej jedálne Rudolfa 
Mocka 1/A, Bratislava, ako súčasť Súkromnej materskej školy Gajova 21, Bratislava 
pre zriaďovateľa Funiversity, s.r.o., Gajova 21, Bratislava  do siete škôl a školských 
zariadení SR od 01.10.2018. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Tbiliská 
ul. 6, Bratislava-Rača do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy súhlasiť so zaradením 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Tbiliská ul. 6, Bratislava-
Rača do siete škôl a školských zariadení SR Bratislava   
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Rôzne 
8.1 Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Žižkova 22A, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia odporučí primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy súhlasiť so zaradením 
Súkromnej materskej školy Žižkova 22A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
SR po doložení súhlasného stanoviska starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
Hlasovanie: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa - 2 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Nastávajúce rokovanie komisie sa uskutoční 17. októbra 2018 v stredu (v termíne 
18.09.2018 zasadačka č. 107 nie voľná) v zasadačke mestskej rady č. 107 v Primaciálnom 
paláci (1. poschodie vpravo) za účasti riaditeľov ZUŠ a CVČ.  
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
       predseda komisie 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 24.09.2018 


