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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 24.06.2019 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 9 členov komisie) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu okovania 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 

mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia 

3. Prerokovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na 
podporu rozvoja   telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty 
mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec 
a Záhorskej Bystrici a prijatie stanoviska 

4. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Cintorínska 
10, Bratislava a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne , Cintorínska 10, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení, SR pre zriaďovateľa INškôlka, s.r.o., Račianska 96, 
Bratislava 

5. Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska- Súkromnej materskej školy, ul. 
Zuzany Chalupovej A6, Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou 
školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení pre zriaďovateľa 
DAYCARE International, s.r.o. 

6. Návrh 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 

7. Žiadosť o súhlas k zaradeniu: 
1. elokovaného pracoviska Pod lipami, Bratislava  - Vajnory, ako súčasť Súkromnej 
základnej  umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a 
školských zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava. 
2. elokovaného pracoviska Šaldova 2, Bratislava  - Vajnory, ako súčasť Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a 
školských zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava. 
3. elokovaného pracoviska Javorová alej, Bratislava  - Chorvátsky Grob- časť Čierna 
Voda, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, 
Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR   pre zriaďovateľa 
BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava 

       8.   Rôzne  
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a schválenie programu rokovania 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – J. Hrčka, P. Pilinský, J. Vallo, Z. Zaťovičová, 
M. Holienka, T. Kriššák a J. Ostrčil. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – E. Tesarčíková (vedúca OŠŠM), E. Pisarčíková 
(OŠŠM), R. Lackovič (Súkromná MŠ na ul. Z. Chalupkovej), V Budinský a M. Možešíková 
(obaja Súkromná MŠ, Cintorínska 10). 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej 
zápisnice boli splnené. 
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Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice z mája 2019 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.3 schválila doplnenie programu a súhlasila so zmenou poradia prerokovania navrhnutých 
bodov.  
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
 
Úvod k prerokovávanému bodu predniesla p. Tesarčíková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh VZN 
v predloženom znení. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prerokovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na 
podporu rozvoja   telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty 
mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec 
a Záhorskej Bystrici a prijatie stanoviska 
 
Úvod k návrhu predniesli námestník primátora J. Káčer a tajomník rady fondu telesnej kultúry 
M. Valovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh na 
prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja   telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, 
Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrici v predloženom znení a v celkovej sume 
424 220,00 Eur. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Cintorínska 10, 
Bratislava a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne , Cintorínska 10, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení, SR pre zriaďovateľa INškôlka, s.r.o., Račianska 96, 
Bratislava 
 
Informáciu k žiadosti poskytli p. Budínsky a p. Možiešiková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromnej materskej školy, Cintorínska 10, Bratislava a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne, 
Cintorínska 10, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, SR pre zriaďovateľa INškôlka, 
s.r.o., Račianska 96, Bratislava 
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Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska- Súkromnej materskej školy, ul. Zuzany 
Chalupovej A6, Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie 
hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení pre zriaďovateľa DAYCARE 
International, s.r.o. 
 
Informáciu k žiadosti poskytol p. Lachkovič. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
elokovaného pracoviska- Súkromnej materskej školy, ul. Zuzany Chalupovej A6, Bratislava 
ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení pre zriaďovateľa DAYCARE International, s.r.o. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Návrh 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 
 
Informáciu k návrhu poskytla p. Tesarčíková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
súhlasí s predloženým návrhom 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. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o súhlas k zaradeniu: 
1. elokovaného pracoviska Pod lipami, Bratislava  - Vajnory, ako súčasť Súkromnej 
základnej  umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a 
školských zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava. 
2. elokovaného pracoviska Šaldova 2, Bratislava  - Vajnory, ako súčasť Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a 
školských zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava. 
3. elokovaného pracoviska Javorová alej, Bratislava  - Chorvátsky Grob- časť Čierna 
Voda, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- 
Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., 
Sibírska 13, Bratislava 
Informáciu k žiadosti poskytla p. Tesarčíková. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu: 
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1. Elokovaného pracoviska Pod lipami, Bratislava  - Vajnory, ako súčasť Súkromnej 
základnej  umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských 
zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava. 
2. Elokovaného pracoviska Šaldova 2, Bratislava  - Vajnory, ako súčasť Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení 
SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava. 
3. Elokovaného pracoviska Javorová alej, Bratislava  - Chorvátsky Grob- časť Čierna Voda, 
ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do 
siete škôl a školských zariadení SR   pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, 
Bratislava 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Rôzne 
8.1 Informácia o realizácii a výsledkoch 24. ročníka Turnaja štyroch miest Budapešť, 
Bratislava, Záhreb, Ľubľana športovcov do 16 rokov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 
v dňoch 13.-16. júna 2019 
 
Informáciu  poskytol tajomník komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
8.2 Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo uskutočniť 19. septembra 2019 o 15:00 h 
v zasadačke magistrátu č. 103 alebo v niektorom športovom zariadení STARZ-u. 
 
 

Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
       predseda komisie 

 
 
 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, v.r. 
tajomník komisie 
 
 
 
Bratislava 24.06.2019 


