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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 25.06.2018 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
Miesto:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 102 
 
Návrh programu:  
 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 

2. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020 

3. Žiadosť Národného tenisového centra, a. s. o dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na Opravu osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových 
dvorcov a oprava sociálnych zariadení 

4. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy 

5. Žiadosť zriaďovateľa Excellent Education, s. r. o. o zaradenie Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre nadané deti, Skalická cesta 
12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 

6. Žiadosť zriaďovateľa NewAngels, s. r. o. o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej 
školy "Kings school international" s výdajnou školskou jedálňou a školským klubom 
detí do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 

7. Žiadosť zriaďovateľa UniCare, s. r. o. o zmenu zriaďovateľa Súkromnej materskej 
školy a výdajnej školskej jedálne UniCare, s. r. o., Polereckého 3, BA na nového 
zriaďovateľa UniCare Centrum, s.r.o., Polereckého 3, Bratislava v sieti škôl a 
školských zariadení SR od 1.9.2018. 

8. Žiadosť zriaďovateľa iCan, s. r. o., o zaradenie  Súkromnej jazykovej školy, 
Lazaretská 8, Bratislava pre deti do 15 rokov do siete škôl a školských zariadení SR 
od 1.9.2018 

9. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hlavnom meste SR  Bratislavy 

10. Žiadosť o súhlas so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, 
Bratislava , ktorá bude prevádzkovať  Výdajnú školskú jedáleň  na Základnej škole s 
materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory do siete 
škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 

11. Žiadosť  Občianskeho združenia Felix, J. Stanislava 47, Bratislava zriaďovateľa   
Súkromnej základnej školy Felix a jej súčastí Školského klubu detí a Výdajnej 
školskej jedálne o zmenu adresy v sieti škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 

12. Žiadosť zriaďovateľa  Občianske združenie Felix, J. Stanislava 47, Bratislava 
o zaradenie elokovaného pracoviska Tematinská 10, Bratislava ako súčasti  Súkromnej 
základnej školy Felix,  Haanova 28, Bratislava a jej súčastí Školského klubu detí 
a Výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 

13. Žiadosť o súhlas so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, 
Bratislava , ktorá bude prevádzkovať  Výdajnú školskú jedáleň  na Základnej škole  
a gymnázia Christa Boteva, Záporožská 8, Bratislava do  siete škôl a školských 
zariadení SR od 1.9.2018. 

14. Rôzne. 
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K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 
Z rokovania komisie sa ospravedlnili – Ing. Vladimír Bajan, Ing. Roman Weinštuk 
 
Ako hostia sa komisie zúčastnili: Mgr. Katarína Laznibatová, Ing. Andrea  Miháliková, PhDr. 
Milan Bujňák, PhDr. Jolana Laznibatová. PaedDr, Lena Kampmillerová 
 
Tajomník (Ing. Košíková zastup.  PaedDr. Valoviča) informoval, že všetky uznesenia a úlohy 
z predchádzajúcej zápisnice boli splnené.  
 
Do programu boli doplnené body č. 11, 12 a 13.  
 
Komisia  
1.1 schválila znenie zápisnice zo dňa 19.04.2018 bez pripomienok 
1.2 schválila program rokovania  
1.3. súhlasila, aby k bode 5. a 6. boli prizvaní hostia autori návrhov žiadostí. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných : za -8,  proti - 0,  zdržal sa - 1 
Program rokovania bol schválený. 
 
K bodu 2 

Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020 

Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 

1. vzala na vedomie Ročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017, 

2. súhlasí s aktualizáciou Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020 

3. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  materiál schváliť.  
 
Hlasovanie: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa - 0 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Žiadosť Národného tenisového centra, a. s. o dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na Opravu osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových  dvorcov 
a oprava sociálnych zariadení 
 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí s návrhom  dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu osvetľovacej 
sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových pre Národného tenisového centra, a. s. . 
 
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 2 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 4  
Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť   v plnom znení návrh 
uznesenia Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Žiadosť zriaďovateľa Excellent Education, s. r. o. o zaradenie Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre nadané deti, Skalická cesta 
12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 
 
V úvode diskusie  PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka,  štátnej Školy pre mimoriadne 
nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava (ŠPMNDaG) s kolegami oboznámila 
prítomných  so zámerom a nutnosťou vytvoriť súkromné CPPP a P pre nadané deti pri 
ŠPMNDaG. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zaradením Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie pre nadané deti, Skalická cesta 12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
SR pre zriaďovateľa Excellent Education, s. r. o. 
 
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa -1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Žiadosť zriaďovateľa NewAngels, s. r. o. o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej 
školy "Kings school international" s výdajnou školskou jedálňou do siete škôl a 
školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
V úvode diskusie  vystúpila PaedDr, Lena Kampmillerová, zástupkyňa Egmunda Richardsona 
zriaďovateľa  Súkromnej základnej školy  Kings school International  a jej súčastí, Trnavská 
cesta 39, Bratislava, ktorá oboznámila komisiu s výchovno-vzdelávacím programom 
predmetnej základnej školy. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zaradením Súkromnej základnej školy "Kings school international" a jej súčasti : s 
výdajnou školskou jedálňou a školským klubom detí,  pre zriaďovateľa NewAngles s.r.o., do 
siete škôl a školských zariadení od 01.09.2018. 
 
Hlasovanie: za -10, proti - 0, zdržal sa -0 
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Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Žiadosť zriaďovateľa UniCare, s. r. o. o zmenu zriaďovateľa Súkromnej materskej 
školy a výdajnej školskej jedálne UniCare, s. r. o., Polereckého 3, BA na nového 
zriaďovateľa UniCare Centrum, s.r.o., Polereckého 3, Bratislava v sieti škôl a školských 
zariadení SR od 1.9.2018. 
 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zmenu pôvodného zriaďovateľa Súkromnej materskej školy a výdajnej školskej 
jedálne UniCare, s. r. o., Polereckého 3, BA na nového zriaďovateľa UniCare Centrum, s.r.o., 
Polereckého 3, Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Hlasovanie: za -10, proti - 0, zdržal sa -0 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Žiadosť zriaďovateľa iCan, s. r. o., o zaradenie  Súkromnej jazykovej školy, Lazaretská 
8, Bratislava pre deti do 15 rokov do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zaradením  Súkromnej jazykovej školy, Lazaretská 8, Bratislava pre deti do 15 
rokov do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018 
 
Hlasovanie: za -0, proti - 1, zdržal sa - 7 
 
Stanovisko nezískalo dostatočný počet hlasov na odporúčanie komisie primátorovi 
vydať súhlasné stanovisko.  
 
K bodu 9 
Návrh prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hlavnom meste SR  Bratislavy. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 

1. súhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hlavnom meste SR  Bratislavy. 

2. žiada lepšiu informovanosť mestských  časti  odbornými pracovníkmi magistrátu 
o dotačných programoch z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, 

3. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  prerozdelenie finančných 
prostriedkov z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry podľa prerokovaného 
materiálu schváliť.  

 
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 1 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 10  
Žiadosť o súhlas so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, Bratislava , 
ktorá bude prevádzkovať  Výdajnú školskú jedáleň  na Základnej škole s materskou 
školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory do siete škôl a 
školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, Bratislava, ktorá bude 
prevádzkovať  Výdajnú školskú jedáleň  na Základnej škole s materskou školou sv. Jána 
Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR od 
1.9.2018. 
 
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 1 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 11 
Žiadosť Občianskeho združenia Felix, J. Stanislava 47, Bratislava zriaďovateľa   
Súkromnej základnej školy Felix a jej súčastí Školského klubu detí a Výdajnej školskej 
jedálne o zmenu adresy v sieti škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zmenu pôvodnej adresy Súkromnej základnej školy Felix a jej súčastí Školského 
klubu detí a Výdajnej školskej jedálne, Haanova 28, Bratislava na novú adresu Krasnohorská 
14 v sieti škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Hlasovanie: za -10, proti - 0, zdržal sa -0 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 12 
Žiadosť zriaďovateľa  Občianske združenie Felix, J. Stanislava 47, Bratislava 
o zaradenie elokovaného pracoviska, Tematinská 10, Bratislava ako súčasti  Súkromnej 
základnej školy Felix,  Haanova 28, Bratislava a jej súčastí Školského klubu detí 
a Výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zaradením elokovaného pracoviska, Tematínska 10, Bratislava ako súčasti 
Súkromnej základnej školy Felix,  Haanova 28, Bratislava a jej súčastí Školského klubu detí 
a Výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Hlasovanie: za -10, proti - 0, zdržal sa -0 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 13 
Žiadosť o súhlas so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, Bratislava , 
ktorá bude prevádzkovať  Výdajnú školskú jedáleň  na Základnej škole  a gymnáziu 
Christa Boteva, Záporožská 8, Bratislava do  siete škôl a školských zariadení SR od 
1.9.2018. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
súhlasí so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, Bratislava, ktorá bude 
prevádzkovať  Výdajnú školskú jedáleň  na Základnej škole a gymnáziu Christa Boteva, 
Záporožká 8, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018. 
 
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 2 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 14 
Rôzne- nepredložili žiadne návrhy na prerokovanie.  
 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 
           predseda komisie 

 
Prílohy:  

- prezenčná listina 
 

Zapísala:  vz. Ing. Klaudia Košíková  
 
Bratislava 25.06.2018 


