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Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

  

 

Z Á P I S N I C A 

z rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

15. 10. 2020 o 15:00 hod.  

 
Prítomní:  
členovia komisie 
1. Mgr. Peter Pilinský, predsedajúci 
2. Peter Hochschorner 
3. Ing. Juraj Káčer 
4. Mgr. Rastislav Kunst 
5. Ing. Roman Lamoš 
6. Ing. Peter Lenč 
7. Mgr.  Lenka Antalová Plavúchová 
8. PhDr. Jana Poláčiková 
9. MUDr. Jakub Vallo 
10. Mgr. Zdenka Zaťovičová 
11. prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
12. Mgr. Tomáš Kriššák 
13. Jaroslav Ostrčil 
14. Ing. Silvia Švecová, PhD.   
predkladatelia materiálov, hostia 
1. Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
2. Mgr. art. Ladislav Kamocsai, riaditeľ ZUŠ J. Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
3. Mgr. Zuzana Stanová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu 
4. Ing. Roman Čambala, oddelenie energetického manažmentu 
5. JUDr. Valéria Lásková, útvar námestníčky primátora 
tajomníčka komisie 
Ing. Erika Pisarčíková 
 
Miesto konania:  
https://us02web.zoom.us/j/89875873965 
 
Návrh programu: 
v prílohe 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení, informácia o personálnych zmenách v komisii pre školstvo, 
vzdelávanie a šport a schválenie programu rokovania 



2 

 

Tajomníčka komisie informovala o procese realizácie Grantového programu na podporu športových 
a vzdelávacích podujatí – Podprogram 2 a o znesení MsZ č. 556/2020 zo dňa 24.9.2020, ktorým 
mestské zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Petra Pilinského za predsedu komisie. 
 
Pani Poláčiková požiadala o zaradenie nového bodu Návrh efektívnych opatrení pre skupinové 
vyučovanie základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) adresovaného 
Ministerstvu školstva na rokovanie komisie a navrhla zaradiť tento bod ako bod 2a).  
Pani Zaťovičová navrhla predradiť bod 4 za bod 2a)   
 
Komisia po diskusii schválila program rokovania v takomto znení: 
 
Program: 
1. Kontrola zápisnice a uznesení, informácia o personálnych zmenách v komisii pre školstvo, 
vzdelávanie a šport a schválenie programu rokovania 
2a) Návrh efektívnych opatrení pre kolektívne vyučovanie základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
a centier voľného času (CVČ) 
2b) Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán 
rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 
2c) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Miloša 
Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, 
Gessayova 6, Bratislava 
4. Prerokovanie žiadosti zriaďovateľky Ing. Mgr. Michaely Moyzesovej o súhlas k zaradeniu  
Elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava na Základnej škole 
v Miloslavove. Predpokladaný počet žiakov: 50, predpokladaný začiatok činnosti: 1. 9. 2021 
5. Rôzne 
 
Hlasovanie: zo 14 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2a 
Návrh efektívnych opatrení pre skupinové vyučovanie základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
a centier voľného času (CVČ). Iniciatívu predstavil pán Kamocsai a oboznámil prítomných 
s návrhom listu adresovaného Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia podporuje iniciatívu niektorých základných umeleckých škôl v zastúpení pánom 
Kamocsaiom a odporúča hlavnému mestu, aby ponúklo koordináciu pri zavádzaní navrhovaných 
opatrení 
 
Hlasovanie: zo 14 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 2b 
Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán 
rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila pani Stanová a požiadala členov komisie, aby sa 
vyjadrili aj k alternatívam, ktoré sú v materiáli navrhnuté.   
 



3 

 

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
berie na vedomie Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 
a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 a odporúča predložiť materiál na rokovanie 
MsZ s tým, že sa prikláňa k alternatíve č. 2 
 
Hlasovanie: zo 14 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 2c 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola 
Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
berie na vedomie Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká 
škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava a odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ 
ako informačný materiál 
 
Hlasovanie: zo 13 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, 
Gessayova 6, Bratislava 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
berie na vedomie Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného 
času, Gessayova 6, Bratislava a odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ ako informačný 
materiál 
 
Hlasovanie: zo 13 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti zriaďovateľky Ing. Mgr. Michaely Moyzesovej o súhlas k zaradeniu  
Elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava na 
Základnej škole v Miloslavove. Predpokladaný počet žiakov: 50, predpokladaný začiatok činnosti: 
1. 9. 2021 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti 
zriaďovateľky Ing. Mgr. Michaely Moyzesovej o súhlas k zaradeniu  Elokovaného pracoviska 
Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava na Základnej škole v Miloslavove do Siete 
škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: zo 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
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K bodu 5 
Rôzne 
V diskusii členovia komisie požiadali p. Tesarčíkovú o informáciu o prijatých opatreniach na 
základných umeleckých školách a centrách voľného času v súvislosti s pandémiou COVID-19 
a o aktuálnej situácii v týchto organizáciách. 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
komisia berie na vedomie informáciu o prijatých opatreniach na základných umeleckých školách 
a centrách voľného času v súvislosti s pandémiou COVID-19 a o aktuálnej situácii v týchto 
organizáciách. 
 
Hlasovanie: zo 11 prítomných všetci za 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Mgr. Peter Pilinský 
predseda komisie 

 
Zapísala: 
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie 
Bratislava, 15.10.2020 
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Výpis 
zo zápisnice komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 15.10.2020 

 
 
K bodu: 
Návrh efektívnych opatrení pre skupinové vyučovanie základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
a centier voľného času (CVČ). Iniciatívu predstavil pán Kamocsai a oboznámil prítomných 
s návrhom listu adresovaného Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia podporuje iniciatívu niektorých základných umeleckých škôl v zastúpení pánom 
Kamocsaiom a odporúča hlavnému mestu, aby ponúklo koordináciu pri zavádzaní navrhovaných 
opatrení 
 
Hlasovanie: zo 14 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r. 
V Bratislave 15.10.2020 
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Výpis 
zo zápisnice komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 15.10.2020 

 
 

K bodu: 
Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán 
rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila pani Stanová a požiadala členov komisie, aby sa 
vyjadrili aj k alternatívam, ktoré sú v materiáli navrhnuté.   
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
berie na vedomie Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 
a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 a odporúča predložiť materiál na rokovanie 
MsZ s tým, že sa prikláňa k alternatíve č. 2 
 
Hlasovanie: zo 14 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 

 
Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r. 
V Bratislave 15.10.2020 
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Výpis 
zo zápisnice komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 15.10.2020 

 
 

K bodu: 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola 
Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
berie na vedomie Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká 
škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava a odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ 
ako informačný materiál 
 
Hlasovanie: zo 13 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r. 
V Bratislave 15.10.2020 
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Výpis 
zo zápisnice komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 15.10.2020 

 
 
K bodu: 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, 
Gessayova 6, Bratislava 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
berie na vedomie Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného 
času, Gessayova 6, Bratislava a odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ ako informačný 
materiál 
 
Hlasovanie: zo 13 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r. 
V Bratislave 15.10.2020 
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Výpis 
zo zápisnice komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 15.10.2020 

 
 
K bodu: 
Prerokovanie žiadosti zriaďovateľky Ing. Mgr. Michaely Moyzesovej o súhlas k zaradeniu  
Elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava na 
Základnej škole v Miloslavove. Predpokladaný počet žiakov: 50, predpokladaný začiatok činnosti: 
1. 9. 2021 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti 
zriaďovateľky Ing. Mgr. Michaely Moyzesovej o súhlas k zaradeniu  Elokovaného pracoviska 
Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava na Základnej škole v Miloslavove do Siete 
škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: zo 11 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r. 
V Bratislave 15.10.2020 
 


