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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 19.09.2019 
 

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. Prezentácia rekonštrukcie krytej plavárne na Batkovej ulici v MČ Dúbravka  
3. Prezentácia projektu výstavby Školy Južné mesto v MČ Petržalka 
4. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej 

umeleckej školy, Hattalova 12/B, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre 
zriaďovateľa Pink Harmony, s.r.o., M.M. Hodžu 14, Zvolen 

5. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie elokovaného pracoviska, 
Čulenova ul. ,  Bratislava ako súčasti Súkromnej  materskej školy, Žltá 13/A, 
Bratislava  a o zaradenie  výdajnej školskej jedálne, Čulenova ul., Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa STARTING POINT s.r.o., Delená 11, 
Bratislava. 

6. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, 
Tomášikova 8A, Bratislava  a o zaradenie  Výdajnej školskej jedálne, Tomášikova 8 
A, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa 
SpeakAndLearn s.r.o., Agátová 24, Bratislava 

7. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, 
Priehradná 20 B, Bratislava  a o zaradenie  Výdajnej školskej jedálne, Priehradná 20 
B, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa Fantastické 
centrum, Priehradná 20 B, Bratislava 

8. Zhodnotenie Turnaja 4-miest v Bratislave a účasti  športovcov-reprezentantov 
Bratislavy do 15 rokov na medzinárodných hrách žiakov v Ufa (republika 
Bashkortostan, Rusko)  

9. Rôzne 
         
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a schválenie programu rokovania 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner, P. Pilinský, Z. Zaťovičová, 
T. Kriššák, R. Kunst, L. Antalová Plavuchová a S. Švecová. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – E. Tesarčíková (vedúca OŠŠM), zástupcovia 
projektu rekonštrukcie plavárne na Batkovej ulici, zástupcovia projektu výstavby Škola Južné 
mesto v MČ Petržalka a zástupcovia štyroch žiadostí o zaradenie ich škôl do siete škôl 
a školských zariadení SR. 

Tajomník komisie informoval, že všetky uznesenia a úlohy z predchádzajúcej 
zápisnice boli splnené a predniesol informáciu o doplnení programu rokovania komisie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 schválila znenie zápisnice z júna 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. 
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K bodu 2 
Prezentácia rekonštrukcie krytej plavárne na Batkovej ulici v MČ Dúbravka  
Informáciu, vrátane videoprojekcie, predniesli zástupcovia žiadateľa. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
2.1 Vzala informáciu a prezentáciu na vedomie, 
2.2 poverila námestníka primátora a člena komisie p. J. Káčera pripravením kompletnej 
informácie realizácie rekonštrukcie plavárne na Batkovej ulici v Dúbravke, 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prezentácia projektu výstavby Školy Južné mesto v MČ Petržalka 
Informáciu, vrátane videoprojekcie, predniesli zástupcovia žiadateľa. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 Vzala informáciu a prezentáciu projektu školy na vedomie, 
3.2 odporúča prerokovať projekt v komisii územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby.  
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Hattalova 12/B, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre 
zriaďovateľa Pink Harmony, s.r.o., M.M. Hodžu 14, Zvolen 
Informáciu k žiadosti poskytli žiadatelia o zaradenie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromnej základnej umeleckej školy, Hattalova 12/B, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR pre zriaďovateľa Pink Harmony, s.r.o., M.M. Hodžu 14, Zvolen 
 
Hlasovanie: za - 7, proti – 0, zdržal sa – 2  
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie elokovaného pracoviska, 
Čulenova ul. ,  Bratislava ako súčasti Súkromnej  materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava  
a o zaradenie  výdajnej školskej jedálne, Čulenova ul., Bratislava do siete škôl a 
školských zariadení SR  pre zriaďovateľa STARTING POINT s.r.o., Delená 11, 
Bratislava 
Informáciu k žiadosti poskytli žiadatelia o zaradenie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
5.1 Prerušila prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska, Čulenova ul.,  
Bratislava ako súčasti Súkromnej  materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava  a o zaradenie  
výdajnej školskej jedálne, Čulenova ul., Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  pre 
zriaďovateľa STARTING POINT s.r.o., Delená 11, Bratislava s tým, že stanovisko prijme až 
po doručení bližšej špecifikácie stanoviska starostky MČ Staré Mesto, 
5.2 Poverila tajomníka komisie o vyžiadanie bližšej špecifikácie stanoviska starostky MČ 
Staré Mesto k žiadosti. 
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Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za  
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, 
Tomášikova 8A, Bratislava  a o zaradenie  Výdajnej školskej jedálne, Tomášikova 8 A, 
Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa SpeakAndLearn 
s.r.o., Agátová 24, Bratislava 
Informáciu k žiadosti poskytli žiadatelia o zaradenie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromnej materskej školy, Tomášikova 8A, Bratislava  a o zaradenie  Výdajnej školskej 
jedálne, Tomášikova 8 A, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa 
SpeakAndLearn s.r.o., Agátová 24, Bratislava 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za    
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, 
Priehradná 20 B, Bratislava  a o zaradenie  Výdajnej školskej jedálne, Priehradná 20 B, 
Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa Fantastické 
centrum, Priehradná 20 B, Bratislava 
Informáciu k žiadosti poskytli žiadatelia o zaradenie. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromnej materskej školy, Priehradná 20 B, Bratislava  a o zaradenie  Výdajnej školskej 
jedálne, Priehradná 20 B, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  pre zriaďovateľa 
Fantastické centrum, Priehradná 20 B, Bratislava 
 
Hlasovanie: z 9  prítomných všetci za    
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Rôzne 
8.1 Námestník primátora pán J. Káčer informoval členov komisie o jeho aktivitách, riešených 
projektoch a rokovaniach hlavného mesta v oblasti športu a športových podujatiach 
v hlavnom meste. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
8.2 Nastávajúce rokovanie by sa malo konať dňa 17.10.2019. 
 

                        Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
                                   predseda komisie 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič, v.r.,  tajomník komisie 
Bratislava, 19.09.2019 


