
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 04.03.2019 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 12 členov komisie) 
Miesto: zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 
3. Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Malokrasňanská 2, 

Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Žltá 13/A, Bratislava a výdajnej 
školskej jedálne pri elokovanom pracovisku do siete škôl a školských zariadení SR pre 
zriaďovateľa Starting point, s.r.o., Delená 11, Bratislava 

4. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa Súkromnej  
materskej školy, a výdajnej školskej jedálne Kostlivého 19, Bratislava v sieti škôl a 
školských zariadení SR. Pôvodný zriaďovateľ : ENRON s.r.o., Hálkova 11, Bratislava, 
nový zriaďovateľ: Fantastická škôlka, s.r.o., Priehradná 20, Bratislava. 

5. Rôzne 
 
K uvedenému komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 
1. Z rokovania komisie sa ospravedlnil predseda komisie, zástupca predsedu komisie a ďalší 
členovia. Na začiatku zasadnutia nebola prítomná ani druhá podpredsedníčka. Bolo prítomných 
9 členov komisie, z toho dvaja neposlanci, t. j. nadpolovičná väčšina členov komisie. Deviatimi 
hlasmi zvolili Ing. Juraj Ká čera za predsedajúceho zasadnutia komisie 
2. Komisia navrhla zaradenie bodu č. 4 programu ako nultý bod 
3. Komisia navrhla zaradenie nového bodu č. 4a Prerokovanie návrhu Aktualizovaného 
memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a Asociáciou bratislavských vodáckych 
klubov, o. z. Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratislava-Karlova Ves zastúpenej prezidentom 
RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc.  
4. Komisia schválila zmeny a doplnenie programu rokovania 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Nultý bod 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa Súkromnej  materskej školy, 
a výdajnej školskej jedálne Kostlivého 19, Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR. 
Pôvodný zriaďovateľ: ENRON s.r.o., Hálkova 11, Bratislava, nový zriaďovateľ: Fantastická 
škôlka, s.r.o., Priehradná 20, Bratislava. K bodu bola vypočutá vypočutá zástupkyňa nového 
zriaďovateľa, pani Petra Arslan Šinková 
 
Komisia po prekovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
Odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o zmenu zriaďovateľa Súkromnej  
materskej školy, a výdajnej školskej jedálne Kostlivého 19, Bratislava v sieti škôl a školských 
zariadení SR. Pôvodný zriaďovateľ: ENRON s.r.o., Hálkova 11, Bratislava, nový zriaďovateľ: 
Fantastická škôlka, s.r.o., Priehradná 20, Bratislava. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 



Stanovisko bolo prijaté.  
 
K bodu č. 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania  
 
Predsedajúci komisie  

- privítal nových členov komisie, neposlancov – odborníkov a dal priestor na ich 
predstavenie sa 

- skonštatoval, že program rokovania bol schválený 
 

K bodu č. 2 
Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019–2021.  
Prerokovania sa zúčastnili riaditeľ Sekcie financií a ďalší odborní zamestnanci oddelenia 
rozpočtu a kontrollingu.  
 
Komisia po prekovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019–2021 s tým, že do textovej časti zámeru 
Podprogramu 4.5. Rekreačné a športové služby (STaRZ) za slová „a detí“ bude doplnená čiarka 
a za čiarku slová „k zabezpečeniu významných medzinárodných športových podujatí“ 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté 
 
Na návrh p. Hrčku bolo prijaté uznesenie: 
 
Komisia žiada o predloženie materiálu financovania neštátnych školských zariadení za roky 
2016, 2017 a 2018 podľa štruktúry: 
 

• celková suma vyplatená na neškolské zariadenia v danom roku 
• počet deti v neštátnych materských školách 
• počet deti v neštátnych školských klubov deti 
• počet deti v neštátnych školských jedálňach 
• počet deti v neštátnych základných umeleckých školách 
• a ďalšie kategórie neštátnych zariadení 

 
• počet deti v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 

mesta 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté 
 
Na návrh p. Zaťovičovej bolo prijaté uznesenie: 
 
Komisia žiada o predloženie materiálu Prehľad peňažného fondu pre šport a voľný čas 
a grantového programu pre voľný čas a šport, t.j. o prehľad výšky finančných prostriedkov 
navrhnutý na rok 2019, štatúty a aktuálne stavy zloženia komisií. 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté 



 
K bodu č. 3 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Malokrasňanská 2, Bratislava ako 
súčasti Súkromnej materskej školy Žltá 13/A, Bratislava a výdajnej školskej jedálne pri 
elokovanom pracovisku do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Starting 
point, s.r.o., Delená 11, Bratislava 
 
Komisia po prekovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o zaradenie elokovaného 
pracoviska Malokrasňanská 2, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Žltá 13/A, 
Bratislava a výdajnej školskej jedálne pri elokovanom pracovisku do siete škôl a školských 
zariadení SR pre zriaďovateľa Starting point, s.r.o., Delená 11, Bratislava 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté 
 
K bodu č. 4 
bod bol prerokovaný ako nultý bod 
 
K bodu č. 4a 
Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 
nám. 1, 814 99 Bratislava zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a Asociáciou 
bratislavských vodáckych klubov, o. z. Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 
zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc. 
 
Komisia po prekovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh 
Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a Asociáciou 
bratislavských vodáckych klubov, o. z. Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 
zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc. 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté 
 
K bodu č. 5 
Rôzne 
V bode nebol predložený žiadny materiál. 
 
 
 

Ing. Juraj Káčer v. r. 
predsedajúci 

 
Zapísala: 
Ing. Erika Pisarčíková, zastupujúca tajomníčka komisie 
Bratislava 04.03.2019 


