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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 16.04.2019 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 11 členov komisie, 5 členov komisie sa 
ospravedlnilo a 4 hostia) 

Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 
 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030)  
3. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu pre účel zmeny zriaďovateľa v sieti škôl a školských 

zariadení SR z pôvodného zriaďovateľa NewAngles s.r.o. na nového zriaďovateľa Kings 
Schools International s.r.o. pre subjekty:  
 Súkromná základná škola, Trnavská  cesta 39, Bratislava a jej súčasti: 
      1.    Súkromná výdajná školská jedáleň, Trnavská cesta 39, Bratislava  
      2.    Súkromný školský klub detí, Trnavská cesta 39, Bratislava 

4. Prerokovanie Návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pri ZUŠ na ulici Laurinská, Radlinského, 
Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, Daliborovo námestie a Istrijská a pri CVČ na 
Hlinickej, Pekníkovej a Gessayovej ulici v Bratislave 

5. Prezentácia projektu „Inklúzia v školských zariadeniach“ - Jaroslava Farkašová z iniciatívy 
„Rodičia za reformu vzdelávania“ 

6. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner, J. Káčer, R. Lamoš, P. Pilinský a T. 
Kriššák. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili - Ing. K. Košíková (OKŠŠM), Mgr. E. Donauer (OSaP), J. 
Farkašová a Mgr. M. Grznár (obaja z iniciatívy „Rodičia za reformu vzdelávania“). 

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 februára 2019 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila doplnenie programu, súhlasila so zmenou poradia prerokovania navrhnutých bodov 
a stiahla z programu body rokovania, ktoré neboli prerokované v pravidelnej porade primátora. 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) 
Informácie k zámeru poskytol Mgr. Donauer. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 



 2

K bodu 3 
Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu pre účel zmeny zriaďovateľa v sieti škôl a školských 
zariadení SR z pôvodného zriaďovateľa NewAngles s.r.o. na nového zriaďovateľa Kings Schools 
International s.r.o. pre subjekty:  
Súkromná základná škola, Trnavská  cesta 39, Bratislava a jej súčasti: 
      1.    Súkromná výdajná školská jedáleň, Trnavská cesta 39, Bratislava  
      2.    Súkromný školský klub detí, Trnavská cesta 39, Bratislava 
Informáciu k žiadosti  poskytla Ing. Košíková. 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi súhlasiť so zmenou zriaďovateľa. 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie Návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pri ZUŠ na ulici Laurinská, Radlinského, 
Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, Daliborovo námestie a Istrijská a pri CVČ na 
Hlinickej, Pekníkovej a Gessayovej ulici v Bratislave 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predloženom znení. 
 
Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prezentácia projektu „Inklúzia v školských zariadeniach“ - Jaroslava Farkašová z iniciatívy 
„Rodičia za reformu vzdelávania“ 
Komisia po realizácii prezentácie a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
5.1 Vzala prezentáciu na vedomie, 
5.2 odporúča, aby hlavné mesto začalo riešiť problém inklúzie v školských zariadeniach, 
5.3 odporúča, aby hlavné mesto do konca roka 2019 pripravilo základný projekt riešenia tejto  
      problematiky. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Rôzne 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť dňa 23.05.2019. 
 
 
 

Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
Bratislava 16.04.2019 


