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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 23.05.2019 
 

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

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu okovania 
2. Žiadosť o  súhlas k zaradeniu Základnej školy, Vlčie hrdlo 50, Bratislava a Školského 

klubu detí, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ako súčasť Základnej školy Vlčie hrdlo 50, 
Bratislava   do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa OZ Planéta, 
Prievozská 10, Bratislava od 1.9.2020.  

3. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k  zaradeniu Súkromnej základnej školy, 
Konventná 1, Bratislava a Súkromného školského klubu detí, Konventná 1, Bratislava 
ako súčasť  Súkromnej základnej školy, Konventná 1, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Edulienka občianske združenie, Veľké 
Lovce. 

4. Prerokovanie návrhu dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Centra voľného času 
Štefánikova 35, Bratislava 

5. Predstavenie projektu výstavby nového atletického štadióna „Nové Pasienky“ 
6. Prerokovanie žiadostí o udelenie dotácie na prípravu a realizáciu športových akcií 

v roku 2019 v Bratislave 
7. Informácia o príprave účasti delegácie športovcov Bratislavy do 15 rokov na 52. 

ročníku Medzinárodných hier žiakov v ruskom meste Ufa 
8. Informácia o príprave 24. ročníka Turnaja štyroch miest Budapešť, Bratislava, Záhreb 

Ľubľana športovcov do 16 rokov, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 13.-16. júna 
2019 

9. Prerokovanie návrhu na úpravu obsahu a počtu príloh k žiadosti zriaďovateľov, 
v ktorej žiadajú o súhlas k zaradeniu neštátnej školy alebo školského zariadenia do 
siete škôl a školských zariadení SR 

10. Informácia o Peňažnom fonde na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a o Grantovom programe hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity 

11. Rôzne 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a schválenie programu rokovania 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – J. Hrčka, P. Pilinský, Z. Zaťovičová, S. 
Švecová. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – E. Tesarčíková (vedúca OŠŠM), R, Kiripolský, M. 
Kiripolská (obaja Edulienka), Z. Čunská, M. Boledovičová, (ZŠ Vlčie hrdlo), L. Assványi 
(podnikateľ). 

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 apríla 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. 
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Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Základnej školy, Vlčie hrdlo 
50, Bratislava a Školského klubu detí, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ako súčasť Základnej 
školy Vlčie hrdlo 50, Bratislava   do siete škôl a školských zariadení SR pre 
zriaďovateľa OZ Planéta, Prievozská 10, Bratislava od 1.9.2020.  
Úvod k prerokovávanému bodu predniesla zástupkyňa ZŠ Vlčie hrdlo p. Boledovičová. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Základnej školy, Vlčie hrdlo 50, 
Bratislava a Školského klubu detí, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ako súčasť Základnej školy 
Vlčie hrdlo 50, Bratislava   do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa OZ 
Planéta, Prievozská 10, Bratislava od 1.9.2020.  
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k  zaradeniu Súkromnej základnej školy, 
Konventná 1, Bratislava a Súkromného školského klubu detí, Konventná 1, Bratislava 
ako súčasť  Súkromnej základnej školy, Konventná 1, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Edulienka občianske združenie, Veľké 
Lovce. 
Úvod k prerokovávanému bodu predniesla zástupkyňa žiadateľa p. Kiripolská. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, 
Konventná 1, Bratislava a Súkromného školského klubu detí, Konventná 1, Bratislava ako 
súčasť  Súkromnej základnej školy, Konventná 1, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR pre zriaďovateľa Edulienka občianske združenie, Veľké Lovce. 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie návrhu dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Centra voľného času 
Štefánikova 35, Bratislava 
Informáciu k bodu poskytla p. Tesarčíková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava. 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Predstavenie projektu výstavby nového atletického štadióna „Nové Pasienky“ 
Informáciu k bodu poskytol p. Asványi, možný budúci investor realizácie projektu. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
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vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Prerokovanie žiadostí o udelenie dotácie na prípravu a realizáciu športových akcií 
v roku 2019 v Bratislave 
Informáciu k bodu poskytol námestník primátora p. Káčer. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
6.1 vzala informáciu na vedomie,  
6.2 odporúča zvýšiť dotáciu na „Floorball Cup“ z 800 Eur na 2600 Eur a na cyklistické 
podujatie (horská cyklistika)  „Stupava trophy 2019“ poskytnúť dotáciu vo výške 1 200 Eur, 
6.3 odporúča do pravidiel na poskytovanie dotácií na významné športové podujatia v 
Bratislave určiť pre podmienku poskytnutia dotácie povinnosť žiadateľovi, aby uviedol 
celový rozpočet podujatia. 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Informácia o príprave účasti delegácie športovcov Bratislavy do 15 rokov na 52. ročníku 
Medzinárodných hier žiakov v ruskom meste Ufa 
Informáciu k bodu poskytol tajomník komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Vzala informáciu na  vedomie. 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Informácia o príprave 24. ročníka Turnaja štyroch miest Budapešť, Bratislava, Záhreb 
Ľubľana športovcov do 16 rokov, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 13.-16. júna 
2019 
Informáciu k bodu poskytol tajomník komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 9  
Prerokovanie návrhu na úpravu obsahu a počtu príloh k žiadosti zriaďovateľov, 
v ktorej žiadajú o súhlas k zaradeniu neštátnej školy alebo školského zariadenia do siete 
škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala návrh na vedomie a bude sa ním zaoberať na nastávajúcom rokovaní komisie. 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 10 
Informácia o Peňažnom fonde na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a o Grantovom programe hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 11 
Rôzne 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 20. júna 2019 o 15:00 h v zasadačke 
magistrátu č. 103. 
 
 

Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, v.r. 
tajomník komisie 
 
 
 
Bratislava 23.05.2019 


