
 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva Slovenskej republiky Bratislavy 

  

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

 zo dňa 18. 6. 2020  

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 

Miesto:  zasadačka Magistrátu, m. č. 103 

 

Program: 

1. Kontrola zápisníc a uznesení a schválenie programu rokovania 

2. Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Problematika zvyšovania dane z nehnuteľnosti v súvislosti so športovými objektami 

4. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií 

do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave  

5. Prerokovanie žiadosti žiadateľa Centrum HAPPY, s. r. o., Nad lúčkami 4, Bratislava o zaradenie 

Súkromnej bilingválnej materskej školy v parku HAPPY, Nobelova 18/A, Bratislava do siete škôl 

a školských zariadení SR 

6. Prerokovanie žiadosti žiadateľa Detský domček, s. r. o., Červená 5, Bratislava o zaradenie  

Súkromnej materskej školy Detský domček, Rostovská 13, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR 

7. Prerokovanie doplňujúcej žiadosti žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, 

Špitálska 7, Bratislava o zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. 

Márie Magdalény, Gerulatská 64, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR, ku ktorej už 

bol vydaný súhlas hlavného mesta SR Bratislavy  

8. Rôzne 

 

K bodu 1 

Kontrola zápisníc a schválenie programu rokovania 

 Z rokovania komisie sa ospravedlnila Ing. Silvia Švecová. 

 Ako hostia sa komisie zúčastnili – Ladislav Križan PhD. (riaditeľ STARZu), Ing. Zlatica 

Čemanová (STARZ), Ladislav Asvanyi (Športová hala Mladosť, s.r.o.) a Mgr. E. Tesarčíková 

(vedúca OŠŠM). 

Tajomníčka komisie informovala o hlasovaniach komisie na diaľku v období marec až máj 

2020 počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šíraním koronavíruse COVID-19.  

Členka komisie Mgr. Lenka Antalová Plavúchová požiadala o možnosť zúčastniť sa komisie 

online s tým, že spojenie zabezpečí predseda komisie. Pani Plavúchová nehlasovala k prerokovaným 

bodom. 

 

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

1.1 schválila znenie troch zápisníc z rokovaní na diaľku (per rollam) z obdobia v marci až máji 2020 

bez pripomienok, 

1.2 vzala na vedomie plnenie uznesení, 

../../../../../vismo/dokumenty2.asp


1.3 súhlasila s účasťou pani Plavúchovej online, 

1.4 schválila predložený program rokovania. 

 

Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2 

Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Informáciu predniesol riaditeľ STARZ-u Ladislav Kováč, PhD. 

  

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 

odporúča zastupiteľstvu vziať na vedomie Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy a požiadať riaditeľa 
príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy na mesačnej báze informovať vedenie hlavného mesta SR Bratislavy o aktuálnej 
situácii v príspevkovej organizácii STARZ. 

 

Hlasovanie: z 13 prítomných všetci za 

Stanovisko bolo prijaté. 

 

K bodu 3 

Problematika zvyšovania dane z nehnuteľnosti v súvislosti so športovými objektami  

Pán Ladislav Asványi informoval prítomných o dopade zvýšenia dane z nehnuteľnosti na športoviská 

a na ich prevádzku 

 

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 

vzala na vedomie informáciu, bude hľadať riešenie a o postupe riešenia bude diskutovať na 

najbližšom zasadnutí komisie 

T: september 2020 

 

Hlasovanie: z 12 prítomných všetci za 

Stanovisko bolo prijaté. 

 

K bodu 4 

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu 

investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave  

 

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 

odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave 

 

Hlasovanie: z 11 prítomných všetci za 

Stanovisko bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Prerokovanie žiadosti žiadateľa Centrum HAPPY, s. r. o., Nad lúčkami 4, Bratislava 

o zaradenie Súkromnej bilingválnej materskej školy v parku HAPPY, Nobelova 18/A, 

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 bilingválnej materskej školy v parku HAPPY, Nobelova 18/A, Bratislava do Siete škôl 

a školských zariadení SR 

 

Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za  

Stanovisko bolo prijaté. 

 

K bodu 6 

Prerokovanie žiadosti žiadateľa Detský domček, s. r. o., Červená 5, Bratislava o zaradenie  

Súkromnej materskej školy Detský domček, Rostovská 13, 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 Detský domček, Rostovská 13, Bratislava, do Siete škôl a školských 

zariadení SR 

 

Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za  

Stanovisko bolo prijaté. 

 

K bodu 7 

Prerokovanie doplňujúcej žiadosti žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, 

Špitálska 7, Bratislava o zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. 

Márie Magdalény, Gerulatská 64, Bratislava do Siete škôl a školských zariadení SR, ku ktorej 

už bol vydaný súhlas hlavného mesta SR Bratislavy  

 

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 

Odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej 

školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 64, Bratislava do Siete 

škôl a školských zariadení SR 

 

Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za  

Stanovisko bolo prijaté. 

 

K bodu 8 

Rôzne 

Nastávajúce rokovanie komisie by sa malo konať dňa 17. septembra 2020. 

 

 

 

                        Mgr. Vladimír Dolinay v. r. 

                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala: 

Ing. Erika Pisarčíková, zastupujúca tajomníčka komisie 

Bratislava, 18.06.2020 

 

 


