
 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva Slovenskej republiky Bratislavy 

  

 

Z Á P I S N I C A 

z rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva SR Bratislavy 
na diaľku (per rollam) od 12. 5. do 19. 5. 2020  

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a okolnosti súvisiace so šírením koronavírusu COVID-
19 na Slovensku a vo svete, rozhodnutím riaditeľa magistrátu od 9. 3. 2020 zrušiť na Magistráte 
hlavného mesta SR Bratislavy všetky stretnutia nad 10 ľudí a usmernenie Organizačného oddelenia o 
možnosti rozhodnúť predsedom komisie o zasadaní komisie na diaľku, resp. hlasovaní per rollam, 
predseda komisie Ing. Vladimír Dolinay rozhodol o hlasovaní v niektorých dôležitých bodoch 
zaradených na rokovanie komisie spôsobom per rollam. 
 
 

Harmonogram hlasovania 
 
Hlasovanie bolo vyhlásené dňa 13. 5. e-milom, na adresy členov komisie a trvanie hlasovania bolo 
dohodnuté do 19. 5. 2020 do 24:00 hod., a to k týmto bodom: 
 
1. Návrh na delegovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, 
Panenská 11, Bratislava, 
 
2. Zaradenie Súkromnej materskej školy Seahorse, Padlých hrdinov 8, Bratislava, zriaďovateľa 
Škôlka Seahorse, s.r.o., Monardova 12654/28, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky, pre predpokladaný počet detí 15. K žiadosti je priložený súhlas dotknutej 
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.  
 
 

Výsledky hlasovania 
Bod 1: 
 
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený 
Návrh na delegovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, 
Panenská 11, Bratislava.  
 
Hlasovanie:  
za 13 
proti 0 
zdržal sa 0 
Stanovisko bolo prijaté.  

 
Bod 2: 
 
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať 



súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Seahorse, Padlých hrdinov 8, Bratislava 
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  
 
Hlasovanie:  
za 13 
proti 0 
zdržal sa 0 
Stanovisko bolo prijaté.  

 
 

Mgr. Vladimír Dolinay 
predseda komisie 

 
Zapísala:  
Ing. Erika Pisarčíková, zastupujúca tajomníčka komisie  
Bratislava, 19.05.2020  
 
 
 
 




