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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 25.02.2020 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (prítomných bolo 13 členov komisie) 
Miesto:  zasadačka magistrátu č. 103 
Program: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Prezentácia Centra inkluzívneho vzdelávania, Haanova 35, Bratislava 
3. Prezentácia zámeru revitalizácie športovo-oddychového areálu Slalomka v Rači 
4. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy Školička, Panenská 4, 

Bratislava, do siete škôl a školských  zariadení SR 
5. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy Škôlka pri lese, do siete škôl 

a školských zariadení SR 
6. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

LOGOLAND, do siete škôl a školských zariadení SR 
7. Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia Felix o zaradenie Centra voľného času pri 

Súkromnej základnej škole Felix, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
8. Rôzne 

    
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a schválenie programu rokovania 
 Z rokovania komisie sa ospravedlnili – P. Hochschorner, J. Hrčka a Z. Zaťovičová. 
 Ako hostia sa komisie zúčastnili – E. Tesarčíková (vedúca OŠŠM), Viktor Križo (Centrum 
inkluzívneho vzdelávania), Michal Molotta (ŠOA Slalomka Rača), Peter Halák (CVČ Felix), p. 
Miroslav Bahúl (rokovania sa zúčastnil na vlastnú žiadosť ako občan). 

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 decembra 2019 bez pripomienok, 
1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 
1.2 schválila predložený program rokovania. 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Prezentácia Centra inkluzívneho vzdelávania, Haanova 35, Bratislava 
Informáciu, vrátane videoprojekcie, predniesol zástupca CIV Viktor Križo. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Vzala informáciu a prezentáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Prezentácia zámeru revitalizácie športovo-oddychového areálu Slalomka v Rači 
Informáciu, vrátane videoprojekcie, predniesol projektový manažér ŠOA Slalomka Michal Molotta. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
3.1 Vzala informáciu a prezentáciu na vedomie, 
3.2 Odporúča predstaviteľom lyžiarskeho strediska v Bratislave Nová slalomka predložiť projekt na 
rokovanie komisií mestského zastupiteľstva – komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta a komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy Školička, Panenská 4, Bratislava, 
do siete škôl a školských  zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromnej materskej školy Školička, Panenská 4, Bratislava, do siete škôl a školských  zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy Škôlka pri lese, do siete škôl 
a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromnej materskej školy Škôlka pri lese, do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za  
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
LOGOLAND, do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva LOGOLAND, do siete škôl a školských 
zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za  
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia Felix o zaradenie Centra voľného času pri 
Súkromnej základnej škole Felix, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Centra 
voľného času pri Súkromnej základnej škole Felix, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za  
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Rôzne 
Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo konať dňa 19.03.2020 
 
 
 

                        Mgr. Vladimír Dolinay, v.r. 
                                   predseda komisie 

 
 

Zapísal: 
PaedDr. Marián Valovič,   tajomník komisie 
Bratislava, 25.02.2020 


